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قواعد النشر
مجلةةج معم ةةج م مةةع م سةةد اةةال ية ال م ية م ج م لةةا م نسةةعن ج المتماسعة ةةج) لالريةةج
ةلس ج م كسج ،تصدر ةال ةسعلة م ب ث م لسي اع جعم ج .التُ نى انشة م ب ةاا م لس ةج ال ة
م ضاماط مآلت ج :
أالتً  :يشا ط ي م ب ث قبل لنش ي م سجلج :
 -1أن ياسم اعألصع ج المتااكعر ،الم جدة م لس ج الم سنجج ج ،الي مج متتجع .
 -2أن يلاز اع سنعهج المأللالمت الم ايعئل م لس ج م س اب ة ي مجع ه .
 -3أن يكان م ب ث لق قعً ي م ااث

الم اخ يج .

 -4أن ياسم اع س مج م لغايج .
 -5أت يكان قد يب نش .
 -6أت يكان مسا ً مال ا ث أال ريع ج أال كاعب ،يامء أكةعن ذ ة
أال غ

لبعثةث نهسةه،

.

ثعن عً  :يشا ط ةند تقديم م ب ث :
-1

أن يقةةد م بعثةةث ًلب ةعً انش ة  ،مشةةهاةعً اس ة ته م ةمت ج مخاص ة ة) الًق ة مرمً
ياضسال مما ك م بعثث قاق م سلك ج م هك يج لب ث كعم ً ،الم ازممعً ا ةد
نش م ب ث ًت ا د مام قج خط ج مال ه ئج م ا ي .

-2

أت تزيد صه عت م ب ث ةال  )55صه ج مقعس . )A 4

-3

أن يكةان اةنط م سةاال  ،Traditional Arabic )11الم جةامم

اةنط  )13الأن

يكان تبعةد م سسع عت ا ال مأليط مه ل) .
-4

يقةةد م بعثةةث ث ة ا نس ة مطباةةةج مةةال م ب ةةث ،مةةا ملخ ة

اةةع لغا ال م

ا ةةج

الم نجل زيج ،ت تزيد كلسعته ةال معئاي كلسج أال صه ج المثدة .
ثع ثعً :م ااث

:

 -1تاضا هامم

كل صه ج أيهلجع ةلى ثدة .

 -2تثبت م سصعلر الم س مما ي ج س يل

اآخ م ب ث .

 - 3تاضا نسعذج مال صار م كاعب م سخطاط م س ق
 -4ت

ي مكعنجع م سنعيب .

مس ا م صار الم يامعت م سا لقج اع ب ث ،ةلى أن تكان المض ج مل ج .
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ةةي مةةاال م ب ةةث أال م درميةةج تةةةك يةةنج م ا ةةعة اع اةةعري

رما ةعً  :ةنةةد الرالل أيةةسعء مألةة

م جج ي ًذم كعن م َلَم ماا ى .
خعمس ةعً  :ةنةةد الرالل مألة ة

مألمنب ةةج ةةي مةةاال م ب ةةث أال م درميةةج نجةةع تكاةةب ا ة ال

ة ا ج التاضا ا ال قاي ال ا ال تت ن ج ،مةا متكاهةعء اةةك متيةم كةعم ً
ةند الرالل ألالل م ة .
يعليعً  :تُ كَّم م ب اا م سقدمج لنش ي م سجلج مال قبل مثن ال مال م س كس ال ةلى مألقل.
يعا عً  :تُ عل م ب اا م د ج ,ةلى أيطامنج مدمجج  CDأال ت يل ةلى م ب يد م كا النةي
لسجلج .
ثعمنعً  :ت ت عل م ب اا ً ى أص عاجع ،ةند ةد قبا جع لنش .
تعي عً  :يُ طى م بعثث نسخا ال مال م سجلج ،الةش مسا ت مال ا ثه .
ةنامن م سجلج :
جميع المراسالت باسم:
رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
الرياض  -33411ص ب 1073
هاتف  - 1151713 :ناسوخ ( فاكس ) 1127153
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ملخص الدراسة:

ِي
تهدفُ هذه الدراسةَ إىل ترمجةِ قائمة أُولْدِْنبِريغ لِالحْتِراقِ النَّفْس ِّ

عينَةٍ من
إىل اللغةِ العربيةِ ،والتحقق من بنائِها العامليِّ ،وثباتِها ،على ِّ
أعضاءِ هيئةِ التدريسِ يف جامعةِ اجملمعةِ ( .)020ولقد كشفت نتائجُ
التحليلِ العامليِّ التوكيديِّ للقائمةِ عن مؤشراتٍ سيئةٍ جلودةِ حسنِ
املطابقةِ ،كما كان ثباتُ بعدِ اإلِجْهَاد غريَ مقبولٍ .وكشفت نتائجُ التحليلِ
ج
العامليِّ التوكيديِّ أيضًا ،أن النموذجَ اإلِجيَابيَّ  /السليبَّ ،ومنوذ َ
العواملِ األربعةِ أفضلُ من منوذجِ العاملِ املقرتحِ ومنوذجِ العاملِ املفردِ.
حتِراقِ النَّفْسِيِّ مل حتق ْق
وخلصت هذه الدراسةُ إىل أن قائمة أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
الصدقَ العامليَّ ،كما مل تك ْن ثابتةً يف العينةِ السعوديةِ.
الكلمات املفتاحية :االحرتاق النفسي ،قائمة أولدنبريغ لالحرتاق
النفسي ،الصدق العاملي ،الثبات.

املقدمة:
يؤثرُ على
ُيعَدُّ االحرتاقُ النفسيُّ أحدَ أهمِ املفاهيمِ النفسيةِ الذي ِّ
املوظَّفني يف مجيعِ املهنِ .ويتحدَّدُ هذا التأثريُ من خال ِل املعاناةِ من
س
املشكالتِ الشخصيةِ ،كالشكوى اجلسديةِ ،واخنفاضِ اإلحسا ِ
) .(Halbesleben & Buckley, 2004ويف األصلِ ،كان يُعتَقَ ُد
بأنَّ االحرتاقَ يقتصرُ فقط على مهنِ املساعدةِ ،ولكنه أصبحَ اآلنَ معروفًا
كظاهرةٍ موجودةٍ يف جمموعةٍ متنوعةٍ من الفئاتِ املهنيةِ ( & Cordes
.) Dougherty, 1993
وقد أظهرتْ األحباثُ أن عواقبَ االحرتاقِ النفسيِّ ال تقتصرُ فقط
على التجربةِ الشخصيةِ للفرد ،ولكن أيضًا على املخرجاتِ التنظيميةِ
املختلفةِ ،حيث ارتبطَ االحرتاقُ النفسيُّ باخنفاضِ الكفاءةِ التنظيميةِ،
ح
واملشاكلِ املرتبطةِ بالعمل ،مثلُ معدلِ تركِ العملِ ،واخنفاضِ الرو ِ
ض اإلنتاجية ،والتغيبِ عن العملِ ،ومشاكلِ التعاملِ َم َع
املعنويةِ ،واخنفا ِ
اآلخرينَ (Levert, Lucas & Ortlepp, 2000; Rosse,
).Boss, Johnson & Crown, 1991
واقرتح ماسالش وجاكسون أنَّ االحرتاقَ النفسيَّ ميكنُ أن يؤدي
إىل تدهورٍ يف جودةِ الرعايةِ أو اخلدمةِ اليت يقدِّمُها املوظَّفون .كما أنَّه
يرتبطُ بعدةِ مؤشراتٍ مثلِ :اخلللِ الوظيفيِّ ،وزيادةِ استهالكِ الكحولِ
وتعاطي املخدراتِ ،وكثرةِ املشاكلِ الزوجيةِ والعائليةِ & (Maslach

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 7112هــ

71

) .Jackson, 1986لذلك يبدو أنَّ دراسةَ االحرتاقِ مفيدةٌ لألفرادِ،
ف
وللمنظماتِ ،وللشركاتِ واملؤسساتِ ،وكذلك املوظفني يف خمتل ِ
السياقاتِ التنظيميةِ.
إل ْرهَاق النفسيِّ من ِقبَلِ ماسالش
ظهرَ التعريفُ األكثرُ شيوعًا ل ِ
وجاكسون ،حيث يُعرّفان االحرتاقَ النفسيَّ بأنَّه متالزمةٌ تتكون من ثالث ِة
أبعادٍ :اإلِجْهَاد العاطفيُّ وتبلُّدُ املشاعرِ ،واخنفاضُ الشعورِ باإلجنازِ
الشخصيِّ .وحيدثُ اإلِجْهَاد العاطفيُّ نتيجةً حلاجاتِ الفردِ العاطفيةِ.
ويشريُ تبلُّدُ املشاعرِ إىل استجابةٍ ساخرةٍ أو سلبيةٍ جتاهَ طاليب اخلدمةِ.
ويشريُ اإلجنازُ الشخصيُّ املنخفضُ إىل اعتقادِ الفردِ بأنهُ مل يعُدْ قادرًا على
العملِ بفعاليةٍ َمعَ العمالءِ ،كاملرضى ،ومتلقي الرعايةِ & (Maslach
) .Jackson,1981ويف أعقابِ هذا املفهومِ ،طوَّر ماسالش ورفاقُه
& (Maslach & Jackson, 1981; Maslach, Jackson,
حتِراقِ النَّفْسِيِّ The Maslach
) Leiter, 1996قائمةَ ماسالش لِال ْ
) ،Burnout Inventory (MBIواليت ُتعَدُّ أداةَ البحثِ األكثرَ
استخدامًا لتقييمِ االحرتاقِ النَّفْسِيّ .ويف األصلِ ،تَمَّ تطويرُ هذه القائمةِ؛
الستخدامِها حصريًا يف مِهَنِ اخلدماتِ اإلِنْسَانيةِ ،و ُعرِفَت اختصارًا بـ
ت
( .)MBI-HSSكَمَا تَمَّ تطويرُ نسخةٍ ثانيةٍ ،الستخدامِها يف البيئا ِ
التعليميةِ ( .)MBI-ESوعندما تَمَّ استخدامُ هذه النسخُ خارجَ املهنِ
احملددةِ ،كانت النتائجُ السيكومرتيةُ خميبةً لآلمالِ (Boles, Dean,
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Ricks, Short & Wang, 2000; Evans & Fisher,
.(1993
وكان من الواضحِ أن استخدامَ قائمةِ ماسالش ينحص ُر يف السياقاتِ
املهنيةِ اليت صُمِّمَتْ من أجلِها (اخلدماتُ اإلِنْسَانيةُ والتعليم) ،وهذا أدَّى
ٍّ ،أُطلق عليها قائم ُة
إىل تطويرِ نسخةٍ ثالثةٍ ميكنُ استخدامُها بشكلٍ عام
حتِراقِ النَّفْسِيِّ  -االستبيانُ العامُّ The Maslach
ماسالش لِال ْ
).Burnout Inventory–General Survey (MBI–GS
وحتتوي هذه النسخةُ اجلديدةُ على أبعادٍ مماثلةٍ للنسخةِ األَصلِيةِ ،باستثنا ِء
أن الفقراتِ ال تُشريُ صراحةً إىل املستهدَفني أو الطالبِ (Schaufeli,
) .Leiter, Maslach & Jackson, 1996وبالتالي ،متَّت إعادةُ
ط على النحو اآلتي:
العام بشكلٍ بسي ٍ
تسميةِ بعضِ أبعا ِد االستبيانِ ِّ
اإلِجْهَاد العاطفيّ ،والسخريةُ ،واخنفاضُ الشعورِ بالكفاءةِ املهنيةِ.
أساسي استنفادَ الطاقةِ اجلسدي ِة والتعبِ،
ٍّ
العاطفي بشكلٍ
َّ
س اإلِجْهَاد
ويقي ُ
لكنه ال يشريُ إىل الناسِ كمصد ٍر هلذه املشاعرِ .ويعكسُ بعدَ السخريةِ اليت
ل
حلَّت حملَ بعدِ تبلُّدِ املشاعرِ يف النسخةِ األَصلِيةِ ،الالمباالة جتاهَ العم ِ

ٍّ .ويشريُ االخنفاضُ يف الكفاءةِ املهنيةِ ،الذي يشبهُ بعدَ اإلجنازِ
بشكلٍ عام
الشخصيِّ يف النسخةِ األَصلِيةِ ،إىل وجودِ مشاعرٍ منخفضةٍ بالكفاء ِة
والنجاحِ يف العملِ.
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ِي هي األكث ُر
حتِراقِ النَّفْس ِّ
وبالرغمِ من أن قائمةَ ماسالش لِال ْ
استخدامًا على صعيدِ الدراساتِ العامليةِ ،إال أن الباحثني انزعجوا من
بعضِ القيودِ السيكومرتيةِ هلذا املقياسِ ،مثلِ طريقةِ صياغةِ فقراتِ
س
املقياسِ ،وكذلك املفهومُ الضيقُ الذي تعتمدُ عليه القائمةُ يف قيا ِ
ظاهرةِ االحرتاقِ النفسيِّ .وكشفت بعضُ الدراساتِ عن عيوبٍ مفاهيميةٍ
وقياسي ٍة يف قائمةِ ماسالش .وعلى وجهِ التحدي ِد يرى عد ٌد من الباحثني أن
حتِراقِ
بُعدَ اخنفاضِ الكفاءةِ املهنيةِ ال يتناسبُ َمعَ اإلطارِ املفاهيميِّ لِال ْ
النَّفْسِيِّ ،حيث يُنظرُ لإلِجْهَاد العاطفيِّ والسخريةِ على أنهما أحدُ أشكا ِل
النأيِّ العقليِّ أو االنسحابِ ،ويشكالن جوهرَ االحرتاقِ النفسيِّ
) .(Schaufeli & Taris, 2005يف املقابلِ ،تعتربُ الكفاءةُ املهنيةُ
عاملًا منفصلًا من عواملِ الشخصيةِ (Cordes & Dougherty,
) .1993; Shirom, 2003ويُعتق ُد بأن اخنفاضَ الكفاء ِة املهني ِة حيدثُ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ;(Koeske & Koeske, 1989
نتيجةً لِال ْ
.)Shirom, 1989
وكشفت بعضُ الدراساتِ أن هذا البعدَ يرتبطُ بشكلٍ ضعيفٍ َمعَ
كال البعدينِ اآلخَرينِ :اإلِجْهَاد العاطفيِّ ،والسخريةِ & (Lee
).Ashforth, 1996; Schaufeli & Enzmann, 1998
وباإلضافة إىل ذلك وَجَدَ لي وأشفورث ( (Lee & Ashforth
) )1996أن بعدَ الشعورِ املنخفضِ باإلجنازِ الشخصيِّ يُظهرَ عالقاتٍ
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أقلَّ اتساقًا َمعَ بعضِ املخرجاتِ التنظيميةِ (مثلِ الرضا الوظيفيِّ وااللتزامِ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ
التنظيميِّ) .كما ينتقدُ عددٌ من الباحثنيَ املفهومَ الضيِّقَ لِال ْ
يف قائمةِ ماسالش ،حيثُ ُيعَدُّ االحرتاقُ النفسيُّ مفهومًا أكثرَ مشوليةً مما
تقيسُه.
ومن العيوبِ األخرى يف قائمةِ ماسالش التزامُ الصياغةِ أحاديةَ
االجتاهِ ،حيث إن مجيعَ فقراتِ بُعدِ اإلِجْهَاد العاطفيِّ والسخريةِ تَمَّ
َم
ٍّ ،يف حنيِ أن مجيعَ فقراتِ الكفاءةِ املهنيةِ ت َّ
صياغتُها بشكلٍ سليب
ٍّ .وهذا املزيجُ أحاديُّ االجتاهِ للفقرات يُعطي
صياغتُها بشكلٍ إِجيَابي
ص سيكومرتيةَ سيئ ًة ).(Price & Mueller, 1986
خصائ َ
وبسببِ تلك العيوبِ يف قائمةِ ماسالش ،أخذ الباحثون يف بناءِ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ،وكان أحدُ هذه املقاييسِ قائم َة
مقاييسَ بديلةٍ لِال ْ
Oldenburg burnout
حتِراقِ النَّفْسِيِّ
أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
(Demerouti,
Bakker,
inventory-OLBI
َم
) .Nachreiner, & Schaufeli, 2001ويف األساسِ ،فَقَدْ ت َّ
بناءُ هذه القائمةُ باللغةِ األملانيةِ ،ولكن الحقًا تَمَّ ترمجتُها إىل اللغةِ
اإلِْنجِلِيزيةِ.
وتعتمدُ هذه القائمةُ على منوذجٍ مماثلٍ لنموذجٍ قائمةِ ماسالش،
لكنَّها تَستخ ِدمُ بُعدَينِ فقط (اإلِجْهَاد ،وعدمِ املشاركةِ) ،وتتكونُ من 71
فقرةً ( 1فقراتٍ لبعدِ اإلِجْهَاد ،و 1فقراتٍ لبعدِ عدمِ املشاركةِ) .عالوةً
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على ذلك ،يتألفُ كال ُبعْدَي املقياسِ من فقراتٍ خمتلطةٍ ،بدلًا من
الفقراتِ السالبةِ فقط؛ وذلك بهدفِ تقليلِ حتيزاتِ الصياغةِ احملتملةِ.
وعلى عَ ْكسِ قائمةِ ماسالش اليت ال تتضمنُ سوى اجلوانبِ العاطفيةِ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ،فإنَّ قائمةَ أُولْدِْنبِريغ تشملُ أيضًا اجلوانبَ املعرفيةَ
لِال ْ
واجلسديةَ(Demerouti, Mostert & Bakker, 2010; .
).Timms, Brough & Graham, 2012
ومنذُ ظهورِ هذه القائمةِ ،فَقَدْ تَمَّ اختبارُها يف العديدِ من
ت
الدراساتِ ،ومن خاللِ بيئاتٍ ثقافيةٍ خمتلفةٍ .وكان أولُ هذه الدراسا ِ
تلك اليت قام بها كلٌّ من دميروتي وباكري وفارداكو وكانتاس
)(Demerouti, Bakker, Vardakou & Kantas, 2003
اليت كانت تهدفُ إىل التحق ِق من الصدقِ التقاربيِّ لقائمةِ ماسالش
حتِراقِ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ –النسخةُ العامةُ  ،-وقائمة أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
لِال ْ
ت
النَّفْسِيِّ .وتكونت عينةُ الدراسةِ من  232موظفًا يونانيًا من خمتلفِ الفئا ِ
املهنيةِ (مثل :البنوكِ والتأمنيِ والصناعةِ الكيمائية) .ومن خاللِ استخدامِ
التحليلِ العامليِّ التوكيديِّ تَمَّ تدعيمُ البناءِ العامليِّ لكال املقياسني ،كما
ٍّ مناسبٍ.
ٍّ وَتَمَّيزي
ق تقاربي
متت ِع املقياسني بصد ٍ
ج على ُّ
دلَّت النتائ ُ
كما استهدفت دراسةُ هالبسلبني ودميروتي & (Halbesleben
) ،Demerouti, 2005تطويرَ دليلٍ على صدقِ وثباتِ الرتمج ِة
اإلِْنجِلِيزيةِ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ .وباستخدامِ بياناتٍ من  2911موظفًا يف
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عينتني من الوالياتِ املتحدةِ (عينةٌ عامةٌ من البالغنيَ العاملنيَ ،وعينةٌ من
ج إىل أن هذه القائم َة ميكنُ أن تكونَ
موظفي إِدَارَة اإلطفاءِ) ،أشارت النتائ ُ
بديلًا مناسبًا لقائمةِ ماسالش (االستبيان العام)  .MBI-GSحيثُ دلَّت
النتائجُ على وجودِ معاملِ ثباتٍ مناسبٍ ،كما كشفت الدراسةُ عن
مؤشراتِ صدقٍ مناسبةٍ ،حيث تَمَّ التحقُّقُ منها من خاللِ التحليلِ
ج
العامليِّ التوكيديِّ ،والصدقِ التقاربِي والصدقِ التميزيِّ .وتشريُ النتائ ُ
اليت تَمَّ التوصُّلُ إليها إىل أن قائمةَ أُولْدِْنبِريغ توفرُ للباحثنيَ مقياسًا بديلًا
وتوف ُر
حتِراقِ النَّفْسِيِّ كما أنها تتمتعُ بصياغةٍ متوازنةٍ للفقراتِِّ ،
لِال ْ
ق النفسيِّ.
مفهومًا موسعًا ملكو ِن اإلِجْهَاد يف االحرتا ِ
ويف الصنيِ قام كلٌّ من قياو وشكاوفيلي ( & Qiao
التقاربي ألربعةِ
ٍّ
 )Schaufeli, 2011بدراسةٍ للتحققِ من الصدقِ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ األكثرَ استخدامًا ،على عينةٍ من املمرضاتِ
مقاييسٍ لِال ْ
الصينياتِ (ن  .)171 -وَتَمَّ استخدامُ منذجةِ املعادالتِ البنائيةِ
س
الستقصاءِ بنيةِ عواملِ الدرجاتِ اليت تَمَّ استخراجُها بواسطةِ املقايي ِ
األربعةِ املستخدمةِ يف الدراسةِ ،وهي :قائمةُ ماسالش  -النسخ ُة
س
العامَّةُ  ،(MBI-GS) -ومقياسُ االحرتاقِ ) ،(BMومقيا ُ
ق ).(OLBI
شريوم لالحرتاقِ ) ،(SMBMوقائمةُ أُولْدِْنبِريغ لالحرتا ِ
وبعدَ ذلك ،تَمَّ اختبارُ العديدِ منَ النماذجِ البديلةِ للتحققِ من الصدقِ
ج
التقاربيِّ  the convergent validityهلذه املقاييسِ .وتشريُ النتائ ُ
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النهائيةُ إىل أن االحرتاقَ النفسيَّ بناءٌ متعددُ األبعادِ يتكونُ من اإلِجْهَاد
واالنسحابِ ،وهما جانبانِ مرتبطانِ ولكنهما متميزان من الناحي ِة
النظريةِ .باإلضافةِ إىل ذلك ،توصَّلتِ الدراسةُ إىل أنَّه جيبُ حذفُ
ٍّ من مقاييسِ االحرتاقِ؛ ألنها
الفقراتِ اليت متَّت صياغتُها بشكلٍ إِجيَابي
ل عاملًا منفصلًا ،وميك ُن اعتبارُه عاملًا مصطنعًا.
تُشكِّ ُ
كما قامَ كلٌّ من كامبوس ،وكالوتو وماركوك (Campos,
) Carlotto & Marôcoc, 2012برتمجةِ قائمةِ أُولْدِْنبِريغ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ إىل اللغةِ الربتغاليةِ والربازيليةِ .وَتَمَّ التحققُ من ثباتهِا
لِال ْ
وصدقِها يف عينتنيِ منفصلتنيِ ،حيثُ بلغت العينةُ الربازيليةُ (،)191
والربتغاليةُ ( .)122وأظهرَ التحليلُ العامليُّ التوكيديُّ للقائمةِ املرتمجةِ
 OLBI-Sعن وجودِ عاملني مستقلني ،ولكنْ تَمَّ إزال ُة فقرتنيِ من
املقياسِ الفتقارِهما للثباتِ املناسبِ .كما كان مستوى الصدقِ التقاربيِّ
ومعامالتُ االتساقِ الداخليِّ منخفضةٌ ،بينما كان الصدقُ التميزيُّ
َم
أن قائمةَ أُولْدِْنبِريغ اليت ت َّ
والصدقُ التالزميُّ جيدًا ،وانتهت الدراس ُة إىل َّ
استخدامُها يف هذه الدراسةِ غ ُري مناسب ٍة لالستخدا ِم عربَ الثقافاتِ.
وركَّزت دراسةُ لوندفيزت ،وستيلنق ،وجاستافجن ،وهاسامن
(Lundkvist,
Stenling,
Gustafsson
&
) Hassmén,2014على تقييمِ الصدقِ التقاربيِّ والتميزيِّ لثالث ِة
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ،حيثُ تَمَّ اختيارُ قائمةِ ماسالش ،وقائم ِة
مقاييسَ لِال ْ
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أولدينبريج ،واستبيان االحرتاقِ للمدربِ الرياضيِّ

Athlete

) .Burnout Questionnaire (CBQوكشفَ التحليلُ عن أنَّ
قائمةَ ماسالش وقائمةَ أُولْدِْنبِريغ يقدمانِ تعريفًا متشابهًا لإلِجْهَاد ،وتبل ِد
س
الشخصيةِ  /عدم املشاركةِ ،يف حنيِ أنَّ استبيانَ االحرتاقِ للمدربِ يقي ُ
ٍّ ما .وَتتَمَثَّلُ مشكلةُ قائمةِ أُولْدِنْبِريغ يف عدمِ وجو ِد
أبعادًا خمتلفةً إىل حَد

ٍّ ،بسببِ وجودِ ارتباطِ عالٍ بنيَ بُعدي اإلِجْهَاد وبعدِ املشاركةِ
صدقٍ متيزي
يف العملِ.
وبسببِ وجودِ بُعدِ اخنفاضِ اإلجنازِ الشخصيِّ  /اخنفاضِ الشعورِ
باإلجنازِ ،يقيسُ استبيانُ االحرتاقِ للمدربِ بنيةً خمتلفةً بعضَ الشيءِ عن
قائمةِ ماسالش .وانتهت الدراسةُ إىل أنَّه على الرغمِ من أنَّ مجيعَ
املقاييسِ الثالثةِ هلا مزايا وعيوبٌ ،فإنَّ الدراسةَ تؤيِّدُ استخدامَ استبيانِ
االحرتاقِ للمدربِ ألنه مييزُ بنيَ األبعادِ ،وتغطي جوانبَ مهمةٍ من
الرياضي ال يغطيها املقياسا ِن اآلخران.
ِّ
االحرتاقِ يف السياقِ
وهدفت دراسةُ ريز واكسنثوبيولو وتساوسس

(Reis,

) Xanthopoulou & Tsaousis, 2015إىل التحققِ من
حتِراقِ النَّفْسِيِّ على
الصدقِ العامليِّ ،وثبات قائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
جمموعاتٍ خمتلفةٍ (املوظفني األملان ،والطالب األملان) ،وقياس االحرتاقِ
األكادمييِّ عربَ عيِّناتٍ من بلدانٍ خمتلفةٍ ( الطالب اليونانيني مقابل الطالب
األملان) .وكانت نتائجُ الدراس ِة مؤيدةً للبناءِ العامليِّ املفرتضِ ،حيث
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كشفَ التحليلُ العامليُّ عن وجودِ عاملنيِ يف كال العينتنيِ .وعلى هذا
حتِراقِ النَّفْسِيِّ أداةٌ قويةٌ
األساسِ خرجت الدراسةُ بأن قائمةَ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
لقياسِ االحرتاقِ يف كال السياقنيِ :سياقِ العملِ ،والسياقِ األكادمييِّ.
كما قام سيدالرا وسرباه وتيمنبت وسوكان (Sedlara, Sprah,
) Tementb & Socan, 2015بتقييمِ ثباتِ وصدقِ قائمةِ
ث تَمَّ التطبي ُق على عينةٍ مكون ٍة من 7131
حتِراقِ النَّفْسِيِّ حي ُ
أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
موظفًا سلوفينيًا من خمتلفِ املهنِ ،وكشفتِ الدراسةُ عن بناءٍ خمتلفٍ عن
َم
البناءِ العامليِّ يف النسخةِ األَصلِيةِ ،كما أن معامالتِ الثباتِ خمتلفةٌ وَت َّ
تفسريُ هذه النتائجِ بسببِ حتيزِ االستجابةِ أو حملدوديةِ طبيعةِ االحرتاقِ
النفسيِّ اليت اختصرتْ يف بعدينِ فقطْ .وانتهتِ الدراسةُ إىل أهميةِ إعادةِ
النظ ِر يف البنيةِ العاملي ِة لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ.
أما يف بولندا ،فَقَدْ قامَ باكا وباسينيكا (Baka & Basińska,
) 2016بدراسةٍ تهدفُ إىل التحققِ من اخلصائصِ السيكومرتيةِ للنسخ ِة
البولنديةِ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ .وَتَمَّ إجراءُ الدراسةِ على ثالثِ عيناتٍ مستقلةٍ
تتكونُ من  7121و  311و  11عاملًا يعملون يف اخلدم ِة االجتماعيةِ
العاملي
ِّ
ومهنِ اخلدماتِ العامَّةِ .والختبارِ بنيةِ القائمةِ ،تَمَّ إجراءُ التحليلِ
االستكشايفِّ .كَمَا تَمَّ تقييمُ الثباتِ عن طريقِ معاملِ أَلْفَا كرونباخ ،وعن
َم التحققُ من
طريقِ إعادةِ االختبارَِ ،معَ متابعةٍ ملدةِ  1أسابيعَ .وكذلك ت َّ
صدقِ البناءِ عن طريقِ حتليلِ االرتباطاتِ ،وذلك باستخدامِ الضغطِ
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املدركِ واملشاركةِ يف العملِ كمحكاتٍ خارجيةٍ .وأكَّدت نتيجةُ حتليلِ
العواملِ وجودَ بنيةٍ مكونةٍ من عاملنيِ للقائمةِ ،ولكن كان بناءُ كلِّ عاملٍ
خمتلفٍ عن ذلك املوجودِ يف اإلصدارِ األَصلِي .لذلك تَمَّ إجراءُ حتليلنيِ
عاملنيِ منفصلنيِ لكلِّ عاملٍ من عواملِ القائمةِ ،وكشفتِ التحليالتُ أن
كلَّ عاملٍ يتكونُ من عاملنيِ .وَتَمَّ التحققُ من الثباتِ بواسطةِ طريقتنيِ.
وقد ثبتَ أيضًا أن عاملي االحرتاقِ النفسيِّ ،كانا مرتبطنيِ ارتباطًا إِجيَابيًا
بالضغطِ املدركِ ،وسلبيًا باملشاركةِ يف العملِ ،وكذلكَ بعوام ِلهِ الثالثةِ.
وخرجتِ الدراسةُ بأنه على الرُّغْمِ من بعضِ القيودِ ،تُظهرُ النسخةُ
البولنديةُ خصائصَ سيكومرتيةً مناسبةً ،وميكنُ استخدامُها لقياسِ
الوظيفي يف اجملتم ِع البولندي.
ِّ
االحرتاقِ
ويف باكستانَ قام خان ويوسف ()Khan, & Yusoff, 2016
حتِراقِ النَّفْسِيِّ،
بدراسةِ اخلصائصِ السيكومرتيةِ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
حيثُ تَمَّ التطبيقُ على عينةٍ مكونةٍ من  192من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ
ج
العاملنيَ يف ستِّ جامعاتٍ باكستانيةٍ .وخرجت الدراسةُ بعددٍ من النتائ ِ
كان من أهمِّا :متوسطُ ثباتِ الفاكرونباخ جلميعِ فقراتِ القائمة بلغ
 ،2813كما تراوحت قيمُ تشبعاتِ الفقراتِ على العواملِ باستخدامِ
التحليلِ العامليِّ االستكشايفِّ ما بنيَ  2891إىل  .2812وظَ َهرَ من خاللِ
ج
استخدامِ التحليلِ العامليِّ التوكيديِّ أن منوذجَ العاملنيَ أفضلُ من منوذ ِ
العاملي
َّ
العاملِ الواحدِ .ومن املالحظِ على هذه الدراسةِ أن التحليلَ
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االستشكايفَّ كشفَ عن وجودِ أربعةِ عواملَ ،وليس عاملنيِ ،وكان من
العاملي
ِّ
املفرتضِ تقييمُ هذه العواملِ من خاللِ استخدامِ التحليلِ
التوكيديِّ ومقارنةُ النتائجِ بنموذجِ العاملني (اإلِجْهَاد وعدمِ املشاركةِ).
وكان اهلدفُ من دراسةِ مهديّ وآخرين (Mahadi, Chin,
) Chua, Chu, Wong, Yusoff & Lee, 2018هو ترمج َة
حتِراقِ النَّفْسِيِّ إىل لغةِ املاليو واختبارُ مؤشرِ عمليةِ
قائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
االستجابةِ (الصدقِ الظاهريِّ) ،وصدقِ البنيةِ الداخليةِ (البناءُ العامليُّ
واالتساقُ الداخليُّ) .وبعدَ إجراءِ الرتمجةِ للقائمةِ ،تَمَّ تطبيقُها على عين ٍة
ق
استطالعيةٍ مكونةٍ من  32طالبًا من طالبِ الطبِّ لتحديدِ الصد ِ
ب
الظاهريِّ .وبعدَ ذلك تَمَّ التطبيقُ على عينةٍ مكونةٍ من  192من طال ِ
حصَائيةِ فَقَدْ تَمَّ
الطبِّ لتحديدِ صدقِ البناءِ .وبناءً على التحليالتِ اإلِ ْ
ٍّ أعلى من  ،2812ولكن عندَ دراسةِ البنا ِء
احلصولُ على صدقٍ ظاهري
ت
العامليِّ للقائمةِ اتضح أن منوذجَ العاملني ( 71فقرة) مل حيققْ مؤشرا ِ
املالئمةِ املطلوبةِ ،لذلك تَمَّ حذفُ عددٍ من الفقراتِ من القائمةِ األَصلِيةِ
( 1فقرات) ،وبناءً على هذه اخلطوةِ تَمَّ احلصولُ على مؤشراتٍ مطابقةٍ
مناسبةٍ .وتراوحت معامالتُ االتساقِ للمقياسِ وأبعادِه بنيَ  2812إىل
.2811
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مشكل ُة الدراسةِ
على الرغم من أن مفهوم "االحرتاق النفسي" تَمَّ طرحُه منذ
سبعينياتِ القرنِ املاضي ،إال أنَّ مفهومَه ال يزالُ حملَّ نقاشٍ شديدٍ ،حيثُ
يوجدُ جدلٌ مفاهيميٌّ حولَ ما إذا كان ينبغي النظر إىل االحرتاق على أنه
إِجْهَاد مرتبطٌ بالعملِ ;(Cordes & Dougherty, 1993
) Shirom, 1989أو على أنه بنيةٌ متعددةُ األبعادِ تتجاوزُ جمردَ
اإلِجْهَاد (Maslach & Jackson, 1981; Schaufeli,
) .Leiter, & Maslach, 2009كما أن هناك جدلًا آخرَ يتعل ُق
بقياسِ االحرتاقِ النفسيِّ؛ هل جيبُ صياغةُ الفقراتِ اليت تَمَّ تضمينُها يف
ٍّ ،أم هل جيبُ خلطُ
ٍّ أو سليب
مقاييسِ االحرتاقِ بشكلٍ إِجيَابي
الفقراتِ؟ & (Demerouti, Bakker, Vardakou,
).Kantas, 2003
ت املوجودةِ يف
ولقد تَمَّ بناءُ قائمةِ أُولْدِْنبِريغ بهدفِ معاجلةِ املشكال ِ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ( مثل ،املفهومِ الضيقِ ،ومشكل ِة
قائمةِ ماسالش لِال ْ
صياغةِ الفقراتِ) ،ومع ذلك ،فَقَدْ تبنيَ يف بعضِ الدراساتِ أنه عندَ
استخدامِ التحليلِ العامليِّ التوكيديِّ لدرجاتِ قائمةِ أُولْدِْنبِريغ،
وباستخدامِ مناذجَ بديلةٍ ،مل تكنْ البياناتُ لنموذجِ العاملنيَ املقرتحِ
(اإلِجْهَاد ،وعدمِ املشاركةِ) مالئمةً بشكلٍ جيدٍ .على سبيلِ املثالِ وَجَدَ
سيدالرا وآخرون ) (Sedlara, et al., 2015أن منوذجًا من عاملني
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(عاملِ بصياغةِ إِجيَابيةٍ مقابلَ عاملٍ بصياغةٍ سلبيةٍ) ،ومنوذجَ العواملِ
األربعةِ ( عاملٌ يتكونُ من الفقراتِ اإلِجيَابيةِ يف بُعدِ اإلِجْهَاد ،عاملٌ
ت
يتكونُ من الفقراتِ السلبيةِ يف بُعدِ اإلِجْهَاد ،وعاملٌ يتكونُ من الفقرا ِ
اإلِجيَابيةِ يف بعدِ عدمِ املشاركةِ ،وعاملٌ يتكونُ من الفقراتِ السلبيةِ لبع ِد
عدمِ املشاركةِ) ،حيققانِ مالءمةً أفضلَ من منوذجِ العاملنيَ املقرتحِ،
ل الواحدِ.
ومنوذجِ العام ِ
وتتفقُ هذه النتيجةُ مَعَ نتائجِ دراسةِ قياو وشكاوفيلي & (Qiao
ح
) ،Schaufeli, 2011اليت كشفتْ عن عدمِ مالءمةِ النموذجِ املقرت ِ
لعاملني ومنوذجِ العاملِ الواحدِ ،يف حنيِ أنَّ منوذجَ العاملني (اإلِجيَابية /
السلبية) ،والعواملَ األربعةَ كانتْ مالئمةً للبياناتِ بشكلٍ أفضلَ .وهذه
ل عدمَ استخدامِ الفقراتِ املختلط ِة
النتائجُ تتفقُ َمعَ األطروحاتِ اليت تفض ُ
يف مقاييسِ االحرتاقِ النفسيِ؛ ألنَّ استخدامَ الصياغةِ اإلِجيَابيةِ َم َع
الصياغةِ السلبيةِ للفقراتِ ميكنُ أن يؤدي إىل التعتيمِ على بنيةِ الفقرةِ
للسمةِ

املقاسةِ

&

Baumgarten,

(Weijters,

) .Schillewaert, 2013ويذكرُ بعضُ املشتغلني بالقياسِ والتقويمِ،
أن استخدامَ الفقراتِ اإلِجيَابيةِ والسلبيةِ ،قد يؤدي ألضرارٍ كبريةٍ ،نظرًا
ألن الفقراتِ اإلِجيَابيةَ ال تقيسُ ما تقيسُه الفقراتُ السلبيةُ ،كما أن
الفقراتِ اليت يتمُّ صياغتُها بشكلٍ معكوسٍ قد تؤدي لتشويهِ البنا ِء
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العامليِّ & (Campbell & Grisson, 1979; Deemer
).Minke, 1999; Johanson & Osborn, 2000
وعلى هذا األساسِ تتمثلُ مشكلةُ الدراسةِ يف التحققِ من الصدقِ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ يف البيئةِ السعودية ،ومقارن ِة
العامليِّ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
مالئمةِ النموذجِ األَصلِي املكونِ من عاملنيِ (عدمِ املشاركةِ ،اإلِجْهَاد)
ت َمعَ النماذجِ البديلةِ.
للبيانا ِ
أسئل ُة الدراسةِ:
حتِراقِ النَّفْسِيِّ وفقَ قائم ِة
 - 7هل تنتظمُ البنيةُ العامليةُ لِال ْ
أُولْدِْنبِريغ على عاملنيِ ،لدى عينةٍ من أعضاءِ هيئ ِة
س جبامع ِة اجملمع ِة ؟
التدري ِ
 - 2ما مدى جودةِ مالءمةِ النموذجِ األَصلِي ،والنماذجِ البديلةِ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ لدى
للبناءِ الداخليِّ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
عينةٍ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ جبامعةِ اجملمعةِ ،وما أفضلُها
ث جود ُة املطابقةِ؟
من حي ُ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ،وثبات
 - 3ما قيمةُ الثباتِ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
النماذجِ البديلةِ لدى عينةٍ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ جبامعةِ
اجملمعةِ؟
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ف الدراسةِ:
أهدا ُ
تهدفُ الدراسةُ إىل التحققِ من الصدقِ العامليِّ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ،وحتديدِ مدى جودةِ حسنِ مطابقةِ النموذجِ األَصلِي
لِال ْ
ج بعد ِة مناذجَ بديلةٍ وفقَ ما يأتي:
َمعَ البياناتِ .ومقارن ِة هذا النموذ ِ
 منوذجٍ من عاملٍ واحدٍ ،يتكونُ من مجي ِع فقراتِ القائمةِ. منوذجٍ من عاملني ،يتكونُ من بعدينِ ،ميثلُ العاملُ األولُت
الفقراتِ ذاتَ الصياغةِ اإلِجيَابيةِ ،وميثلُ العاملُ الثاني الفقرا ِ
ذاتَ الصياغةِ السلبيةِ.
ت اإلِجيَابيةِ يف
 منوذجٍ من أربعةِ عواملَ :عاملٍ يتكونُ من الفقرا ِبعدِ اإلِجْهَاد ،وعاملٍ يتكونُ من الفقراتِ السلبيةِ يف بعدِ
اإلِجْهَاد ،وعاملٍ يتكونُ من الفقراتِ اإلِجيَابيةِ يف بعدِ عد ِم
املشاركةِ ،وعاملٍ يتكونُ من الفقراتِ السلبيةِ يف بعدِ عدمِ
املشاركةِ.
أهمي ُة الدراسةِ:
تنبعُ أهمي ِة الدراسةِ يف جانبِها النظريّ يف كونِها تتناو ُل متغريًا ما يزالُ
التنظيمي
ِّ
حيظى بشعبيةٍ كبريةٍ من قبلِ الباحثني ،وخاصةً يف علمِ النفسِ
) ،(Shirom & Melamed, 2006ويعودُ السببُ يف ذلك لعدمِ
حتديدِ تعريفٍ دقيقٍ ملفهومِ االحرتاقِ النفسيِّ من جهةٍ ،وكذلك للنقاشات
املطولةِ حولَ صدقِ وثباتِ املقاييسِ املستخدمةِ لقياسهِ من جهةٍ أخرى.

32

الصدقِ العامليِّ والثبات لقائم ِة أُولْدِنْبِريغ لِالحْتِراقِ النَّفْسِيِّ
د.ابراهيم بن عبداهلل احلسينان

وبالرغمِ من أن هذا املفهومَ تَمَّ طرحُه منذُ سبعينياتِ القرنِ املاضي ،فإن
مفهومَه ،وكيفي َة قياسِه ال يزاالن حملَ نقاشٍ شدي ٍد & (Cordes
;Dougherty, 1993; Demerouti, et al., 2003
) .Shirom, 1989وتتحد ُد أهميةُ الدراسةِ يف جانبِها التطبيقيِّ يف
كونِها تهدفُ إىل التحققِ من الصدقِ العامليِّ وثباتِ قائمةِ أُولْدِْنبِريغ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ يف البيئةِ السعوديةَِ ،معَ العلمِ أنَّه مل يسبقْ التحققُ من
لِال ْ
هذه القائمةِ عربيًّا يف حدودِ علمِ الباحثِ .ويذكرُ الثبييتُّ ( )7111أن
أساسي على دقةِ املقاييسِ اليت تستخدمُها تلك
ٍّ
تقدمَ العلومِ يعتمدُ بشكلٍ
العلومُ يف حتديدِ ماهيةِ اخلاصياتِ اليت تعكفُ على دراستِها ،وإذا كانت
تلك املقاييسُ غريَ دقيقةٍ فإن النتائجَ املرتتبةَ على استخدامِ مثلِ هذه
املقاييسِ سوفَ تكونُ غريَ دقيقةٍ أيضًا ،ورمبا تؤدي إىل تشوهِ احلقائقِ
ت
العلميةِ ،وبالتالي فإن هذه الدراسةَ تقدمُ دليلًا على مدى صدقِ وثبا ِ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ،اليت يعتقدُ مؤلفوها بأنها مقياسٌ
قائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
ق النَّفْسِيِّ.
حتِرا ِ
بديلٌ ملقياسِ ماسالش لِال ْ
مصطلحات الدراسة:
يشريُ دميريوتي وآخرون (Demerouti, et al., 2010,
ني يتفقو َن على أنَّ املوظفَ احملرتقَ نفسيًا هو
) p.209إىل أنَّ معظمَ الباحث َ
الشخصُ الذي يتميزُ مبستوًى عالٍ من اإلِجْهَادَ ،معَ وجودِ اجتاهاتٍ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ على أنه حالةٌ من التوترِ النفسيِّ
سلبيةٍ جتاهَ عملِه .وُنظرَ لِال ْ
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املرتبطةِ بالعملِ (Ferneta, Chanalb & Guayc, 2017,
إل ْرهَاق البدنيِّ والعاطفيِّ
) .p.145ويعرفُه هاريسون بأنَّه "حالةٌ من ا ِ
والعقليِّ الناجمِ عن التعاملِ الطويلِ َمعَ املواقفِ الصعبَةِ"(Harrison, .
) .1999, p. 25ويتبنى الباحثُ تعريفَ هاريسون؛ نظرًا لتوافقِه مَعَ
تصورِ دميريوتي وآخرون ) (Demerouti, et al., 2003حولَ
طبيعةِ االحرتاقِ النفسيِّ .ويعرفُ الباحثُ االحرتاقَ النفسيَّ إجرائيًا،
ق
حتِرا ِ
بالدرجةِ اليت حيصلُ عليها املفحوصُ على قائمةِ أُولْدِنْبِريغ لِال ْ
َم تعريبُها يف هذه الدراسةِ.
النَّفْسِيِّ اليت ،ت َّ
حدو ُد الدراسةِ :
حتِراقِ النَّفْسِيِّ .كما اقتصر
تقتصرُ الدراسةُ على قائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
التطبيقُ على عينةٍ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ جبامعةِ اجملمعةِ .وقد تَمَّ تطبيقُ
اجلامعي
ِّ
أداة الدراسةِ يف الفصلِ الدراسيِّ األولِ من العامِ
7117/7112هـ.
ت الدِّراسةِ:
منهجُ وإجراءا ُ
منهجُ الدِّراسةِ :استخدمَ الباحثُ املنهجَ الوصفيَّ ،نظرًا ألن اهلدفَ من
ق النفسيِّ وف َق قائم ِة أُولْدِْنبِريغ.
الدراسةِ وصفُ ظاهرةِ االحرتا ِ
س
جمتمعُ الدِّراسةِ :يتكونُ جمتمعُ الدِّراسةِ من مجيعِ أعضاءِ هيئةِ التدري ِ
جبامعةِ اجملمعةِ ،يف الفصلِ الدراسيِّ األوَّلِ ،للعام اجلامعيِّ /7112
7117هـ ،ويبلغُ عددُه ْم  7111عضوًا.
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عيِّنةُ الدِّراسَةِ :قامَ الباحثُ باختيارِ عيِّنةٍ طبقيةٍ منْ مجيعِ كلياتِ اجلامعةِ
الثالثَ عش َرةَ؛ لضمانِ متثيلِ العينةِ جملتمعِ الدراسةِ .وبلغَ حجمُ العيِّنةِ
النهائيِّ بعدَ استبعادِ اإلجاباتِ غريِ املكتملةِ ( )222عُضوًا منَ اجلنسنيِ.
ب اجلنسِ ،والكليةِ.
ويوضحُ اجلدولُ ( )7توزيعَ العيِّن ِة حس َ
أدا ُة الدراسةِ
تركزُ الدراسةُ على التحققِ من الصدقِ العامليِّ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ .وهي القائمةُ اليت قامَ بإعدادِها دميروتي وآخرون
لِال ْ
) ،(Demerouti et al., 2001, 2003, 2010ويرمزُ هلا
اختصارًا بـ  .OLBIوتتألفُ القائمةُ من بعدينِ ،هما :عدمُ املشاركةِ،
واإلِجْهَاد .ويتكونُ كلُّ بعدٍ من مثاني فقراتٍ (أربعُ فقراتٍ تَمَّ صياغتُها
َم صياغتُها
ت ت َّ
ل إِجيَابيِّ ،وأرب ُع فقرا ٍ
بشك ٍ
س والكليةِ:
ب اجلن ِ
جدولُ( )7توزي ِع عين ِة الدراس ِة حس َ
املتغري
اجلنس

التصنيف

العدد

النسبة%

ذكر

771

9181

أنثى

19

1287

71

181

العلوم والدراسات
الكلية

اإلِنْسَانية بالغاط
العلوم اإلِدَا ِريّة واإلِنْسَانية
حبوطة سدير

23

7781

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 7112هــ

39

العلوم والدراسات

22

181

إِدَارَة األعمال

79

181

الرتبية بالزلفي

21

7781

الرتبية باجملمعة

23

7781

الطب

9

289

العلوم

22

181

العلوم الطبية التطبيقية

72

9

اجملتمع

79

181

اهلندسة

72

9

طب االسنان

77

981

علوم احلاسب واملعلومات

72

9

222

722

اإلِنْسَانية برماح

اجملموع

ٍّ) .وتشريُ الفقراتُ الثمانيةُ يف بعدِ عدمِ املشاركةِ إىل ابتعا ِد
بشكلٍ سليب
الفردِ عن عملِهَ ،معَ إظهارِ اجتاهاتٍ سلبيةٍ وساخرةٍ جتاهَ العملِ بشكلٍ

العام بالفراغِ،
ٍّ .بينما تشريُ الفقراتُ الثمانيةُ يف بع ِد اإلِجْهَاد إىل الشعورِ ِّ
عام
ويتم
ق البدنيِّ ،واحلاجةِ الفعليةِ للراحةُِّ .
إل ْرهَا ِ
واإلفراطِ يف العملِ ،وا ِ
تصحيحُ فقراتِ القائمةِ باستخدامِ مقياسٍ متدرجٍ من أربعِ نقاطٍ ،تبدأُ بـ
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ِدةٍ ( .)1ويوضحُ جدولُ ( )2أبعادَ
بشدةٍ ( ،)7إىل ال أوافقُ بش َّ
أوافقُ َّ
القائمةِ وفقراتِ كلِّ بعدٍ فيها .وقدْ تَمَّ التحققُ من ثباتِ وصدقِ البناءِ
العامليِّ للقائمةِ من خاللِ التطبيقِ على عيناتٍ مهنيةٍ خمتلفةٍ ،وبلغت
معامالتُ االرتباطِ بنيَ بعدِ اإلِجْهَاد يف القائمةِ ،وبعدِ اإلِجْهَاد يف قائمةِ
ط
ماسالش -النسخةِ العامةِ  ،2812 -وباملثلِ بلغَ أيضًا معاملُ االرتبا ِ
بنيَ بع ِد عدمِ املشاركةِ يف القائمةِ ،وبعدِ السخري ِة يف قائمةِ ماسالش 2812
وقدْ قامَ الباحثُ برتمجةِ القائمةِ إىل اللغةِ العربيةِ ،كمَا طُلِبَ أيضًا
من أحدِ أعضاءِ هيئةِ التدريسِ العارفنيَ باللغةِ اإلِْنجِلِيزيةِ يف قسمِ العلومِ
الرتبويةِ جبامعةِ اجملمعةِ برتمجتِها ،ثم قامَ الباحثُ مبقارنةِ النسختنيَِ ،معَ
إجراءِ التعديالتِ املناسبةِ لبناءِ نسخةٍ معدلةٍ .ثمَّ طلبَ الباحثُ من أحدِ
املتخصصنيَ يف قسمِ اللغةِ اإلِْنجِلِيزيةِ ،برتمجةِ النسخةِ املعدلةِ للغةِ
اإلِْنجِلِيزيةِ؛ ملقارنتِها بالنسخ ِة اإلِْنجِلِيزيةِ
لكل بعدٍ
جدولُ ( )2أبعا ُد قائمةِ أُولْدِْنبِريغ والفقراتُ املنتمي ُة ِّ
الفقرات

الــــفـــقـــــــرات

األبعاد
عدم

*3

*1

1

*77 *1

73

79

اإلِجْهَاد *1 *2

9

*1

*72

71

71

املشاركة

7

72

ل سليب
ٍّ
*متثلُ الفقراتُ املصاغةُ بشك ٍ
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األَصلِيةِ (الرتمجة العكسية) .ويف ضوءِ ذلكَ ،تَمَّ إعدادُ الصورةِ األوليةِ
للقائمةِ ،بعدَ إجراءِ بعضِ التعديالتِ الطفيفةِ .كما قامَ الباحثُ بعرضِ
الصورةِ األوليةِ على ستةِ أعضاءٍ منْ هيئةِ التدريسِ بقسمِ العلومِ الرتبويةِ
جبامعةِ اجملمعةِ لتحديدِ مدى مالءمةِ الفقراتِ ووضوحِها .وبناءً على آرا ِء
ني تَمَّ اعتما ُد القائمةِ ،للتطبي ِق على عين ِة الدراسةِ.
الساد ِة احملكم َ
ت الدراسـ ِة
ل بيانـا ِ
ث لتحليـ ِ
حصَائيةِ  :اسـتخدمَ الباحـ ُ
األساليب اإلِ ْ
ك التحليــلَ العــامليَّ التوكيــديَّ باســتخدا ِم
معامــلَ الفاكرونبــاخ ،وكــذل َ
برنامجِ أموس .Amos
ج الدراسةِ:
نتائ ُ
إجابةُ السؤالِ األولِ ،الذي ينصُّ على  :هلْ تنتظمُ البنيةُ العامليةُ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ وفقَ قائمةِ أُولْدِْنبِريغ على عاملنيِ لدى عينةٍ من
لِال ْ
أعضاءِ هيئةِ التدريسِ جبامعةِ اجملمعةِ ؟
بناءً على افرتاضِ دميروتي وآخرون (Demerouti et al.,
حتِراقِ النَّفْسِيِّ
) ،2001, 2003, 2010من أنَّ قائمة أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
تتكونُ من  71فقرةً ،تنتظ ُم على عاملنيِ ،هما عدمُ املشاركةِ،
َم استخدامُ أسلوبِ التحليلِ العامليِّ التوكيديِّ؛ للتحققِ من
واإلِجْهَاد ،ت َّ
الصِّدقِ البنائيِّ للقائمةِ .واعتُمدَ يف تطبيقِ هذا األسلوبِ على الربنامجِ
حصَائيِّ  .Amosويوضحُ جدولُ ( )3مؤشراتِ جودةِ املطابقةِ،
اإلِ ْ
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وذلكَ للتأكُّدِ منَ التَّطابقِ بنيَ البنيةِ النظريةِ االفرتاضيةِ والواقعِ املستمدِ من
بياناتِ العيِّنةِ .كما يعرضُ شكلُ ( )7النموذجَ العامليَّ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ.
لِال ْ
وتشريُ مؤشراتُ تطابقِ النموذجِ َمعَ البياناتِ للنموذجِ األَصلِي
املتضمنِ عاملنيِ (عدمِ املشاركةِ ،اإلِجْهَاد) ،إىل أنَّ مستوى الداللةِ لقيمةِ
"مربعِ كاي" ( ،)28222وهيَ دالَّةٌ إِحْصَائيَّةٌ .وبلغتْ قيمةُ "مربعِ كاي
املعياريِّ" ( ،)18132وبلغتْ قيمةُ "مؤشرِ املطابقةِ املقارنِ" (،)28121
وبلغتْ قيمةُ مؤشرِ "تاكر -لويس" ( ،)28911وبلغتْ قيمةُ "مؤشر
اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ التقريب" ( .)28712ويتضحُ أنَّ مجيعَ هذهِ
املؤشراتِ ال تدلُّ على مطابقةٍ جيدةٍ .ومل تفلحْ حماوالتُ تعديلِ النموذجِ
يف تعديلِ مؤشراتِ املطابقةِ .ومن جدولِ( )9يتضحُ أن معاملَ االرتباطِ
بنيَ العاملنيِ مرتفعٌ ،حيثُ بلغَ  ،2811وهذا يشريُ إىل انعدامِ الصدقِ
التمايزيِّ للقائمةِ .كما يتضحُ
ج املقياسِ األَصلِي
ت جود ِة املطابق ِة لنموذ ِ
جدولُ ( )3مؤشرا ِ
قيمة
املؤشر

التسمية

املؤشر يف

حمكات جودة املطابقة

املختصرة

الدِّراسة

(تيغزة)2272 ،

احلالية
النسبة

X2

2.222

أكرب من  2.29توجد
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مطابقة

االحتمالية ملربع
كاي
مربع "كاي
"املعياري
مؤشر املطابقة
املقارن
مؤشر "تاكر -
لويس

CMIN/DF

18132

CFI

28121

TLI

28911

مطابقة
أكرب من  2.12توجد
مطابقة جيدة
أكرب من  2.12توجد
مطابقة جيدة
أقل من  2.29تدل

مؤشر اجلذر
الرتبيعي ملتوسط

أقل من  9توجد

RMSEA

28712

خطأ التقريب

على مطابقة جيدة
من  2829اىل 2.21
مقبول

أيضًا أن تشبعاتِ الفقراتِ على بعدِ عدمِ املشاركةِ جيدةٌ فيما عدا الفقرةِ
 ،73حيثُ كانت أقلَّ من  .2892وكانت تشبعاتِ الفقراتِ على بعدِ
ني  ،72و ،71حيثُ كانت تشبعاتهما أقلَّ
اإلِجْهَاد جيدةً فيما عدا الفقرت ِ
من .2892
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ق النَّفْسِيِّ
حتِرا ِ
شكل ( )7النموذجُ العامليُّ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
وختتلفُ هذه النتيجةُ َمعَ عددٍ من الدراساتِ ،مثلِ :دراسةِ دميروتي
وآخرون ) ،(Demerouti, et al., 2003ودراسةِ هالبسلبني
ودميروتي ) ،(Halbesleben & Demerouti, 2005ودراسةِ
خان ويوسف ) ،(Khan, & Yusoff, 2016ودراسةِ ريز وآخرون
) ،(Reis, et al., 2015اليت دعمتْ نتائجُها البناءَ العامليَّ لقائمة
أُولْدِْنبِريغ ،املكونَ من عاملنيِ هما  :عدمُ املشاركةِ ،واإلِجْهَاد .ويف
ج الدراس ِة تتف ُق َم َع دراسةِ قياو وشكاوفيلي & (Qiao
املقابل ،فإن نتائ َ
) ،Schaufeli, 2011ودراسةِ سيدالرا وآخرون (Sedlara, et
) al., 2015اللتان مل تؤيِّدا البنيةَ العاملي َة للقائمةِ.
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إجابةُ السؤالِ الثاني ،الذي ينصُّ على " ما مدى جودةِ مالءمةِ النموذجِ
حتِراقِ
األَصلِي ،والنماذجِ البديلةِ للبناءِ الداخليِّ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
النَّفْسِيِّ لدى عينةِ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ جبامعةِ اجملمعةِ ،وما أفضلها
من حيثُ جودةِ املطابقةِ؟"
ولإلجابةِ على هذا السؤالِ قام الباحثُ بالتحليلِ العامليِّ التوكيديِّ
للنماذجِ البديلةِ (منوذج العاملِ الواحدِ ،منوذجِ العاملني ذي الصياغ ِة
اإلِجيَابيةِ /السلبية) ،منوذجِ العواملِ األربعةِ .ويوضحُ اجلدولُ()1
ج َمعَ البياناتِ ،كما يوضحُ اجلدولُ ()9
مؤشراتِ جودةِ املطابقةِ للنماذ ِ
ل حسبَ كلِّ منوذجٍ.
تشبعاتِ الفقراتِ على العوام ِ
ج األَصلِي وللنماذجِ البديل ِة لقائمةِ
ت جود ِة املطابقةِ للنموذ ِ
( )1مؤشرا ُ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ
أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
مؤشر "مؤشر

النسبة
املؤشر

االحتمالية

مربع "كاي

ملربع

"املعياري

التسمية
املختصرة
النموذج
األَصلِي

12

28222

املطابقة "تاكر -

الرتبيعي

املقارن

لويس"

CFI CMIN/DF

TLI

RMSEA

28121

28911

28712

"كاي"
X2

مؤشر

مؤشر

اجلذر
ملتوسط خطأ
التقريب"

18132
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منوذج
عامل
عام

28222

18121

28121

28911

28712

واحد
منوذج
عاملني
بصياغة

28222

98721

28131

28119

28713

إِجيَابية/
سلبية
منوذج
أربعة

28222

18111

28111

28177

28731

عوامل

مؤشرات جودة املطابقة( X2 :اكرب من ( CMIN/DF،)2.29أقل
من ( CFI،)9أكرب من ( TLI،)2.12أكرب من ،)2.12
 RMSEAاقل من 2.29
ٍّ واحدٍ،
وفيما يتعلقُ بالنموذجِ البديلِ األولِ املتضمنِ عاملٍ عام
تظهرُ النتائجُ يف جدولِ ( )1أنَّ مستوى الداللةِ لقيمةِ "مربعِ كاي"
حصَائيَّةٌ .وبلغتْ قيمةُ "مربع كاي املعياريِّ"
( ،)28222وهي دالَّةٌ إِ ْ
( ،)18121وبلغتْ قيمةُ "مؤشرِ املطابقةِ املقارنِ" ( ،)28121وبلغتْ قيمةُ
مؤشرِ "تاكر -لويس"

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 7112هــ

13

( )9تشبعاتُ الفقراتِ على املقياسِ ومعاملِ االرتباطاتِ بنيَ العواملِ
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حسبَ النموذجِ
( ،)28911وبلغتْ قيمةُ "مؤشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط خطأ التقريب"
( .)28712ويتضحُ أنَّ مجيعَ هذهِ املؤشراتِ ال تدلُّ على مطابقةٍ جيِّدةٍ.
ومل تفلحْ حماوالتُ تعديلِ النموذجِ يف تعديلِ مؤشراتِ املطابقةِ .ويوضِّحُ
جدولُ ( )9تشبعاتِ الفقراتِ ،حيثُ يالحظُ أن تشبعَ بعضِ الفقراتِ
أقل من  2892وهي الفقراتُ (.)71 ،72 ،72 ،1
كان َّ
وتشريُ مؤشراتُ تطابقِ النموذجِ الثاني املتضمنِ عاملني (بصياغةٍ
إِجيَابية  /سلبية) ،إىل أنَّ مستوى الداللةِ لقيمةِ "مربعِ كاي" (،)28222
حصَائيَّةٌ .وبلغتْ قيم ُة "مربعِ كاي املعياريِّ" ( ،)98721وبلغتْ
وهي دالَّةٌ إِ ْ
قيمةُ "مؤشرِ املطابقةِ املقارنِ" ( ،)28131وبلغتْ قيمةُ مؤشرِ "تاكر -
لويس" ( ،)28119وبلغتْ قيمةُ مؤشرِ "مؤشر اجلذر الرتبيعي ملتوسط
خطأ التقريب" ( .)28713وتدلُّ هذه املؤشراتُ على عدمِ تطابقٍ جيدٍ
للنموذجِ .ويظهرُ من خاللِ جدولِ ( )9أن معاملَ االرتباطِ بنيَ العاملنيِ،
بلغَ –  .2811كما يالحظُ أن تشبعَ بعضِ الفقراتِ كانَ أقلَّ منْ 2892
وهيَ الفقراتُ ( )71 ،73 ،72لبعدِ الصياغةِ اإلِجيَابيةِ ،والفقرةُ 72
فقط يف بعدِ الصاغةِ السلبيةِ.
وفيما يتعلقُ بالنموذجِ الثالثِ املتضمنِ أربعةَ عواملَ بصياغةٍ إِجيَابيةٍ
وسلبيةٍ (عدمُ املشاركةِ موجبٌ ،اإلِجْهَاد موجبٌ ،عدمُ املشاركةِ سالبٌ،
اإلِجْهَاد سالبٌ) ( اإلِجْهَاد ،الطاقةُ ،عدمُ املشاركةِ ،املشاركة) ،تشريُ
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مؤشراتُ تطابقِ النموذجِ إىل أنَّ مستوى الداللةِ لقيمةِ "مربعِ كاي"
حصَائيَّةٌ .وبلغتْ قيمةُ "مربعِ كاي املعياريّ"
( ،)28222وهي دالَّةٌ إِ ْ
( ،)18111وبلغتْ قيمةُ "مؤشرِ املطابقةِ املقارنِ" ( ،)28111وبلغتْ قيمةُ
مؤشرِ "تاكر -لويس" ( ،)28177وبلغتْ قيمةُ مؤشرِ "اجلذر الرتبيعي
ملتوسط خطأ التقريب" ( .)28731وتدلُّ هذه املؤشراتُ على عدمِ تطابقٍ
جيدٍ للنموذجِ ،ويتضحُ من جدولِ ( )9أن قيمَ معامالتِ االرتباطِ بني
العواملِ تراوحتْ بنيَ  2819-إىل  .2812كما يتضحُ أن تشبعَ بعضِ
الفقراتِ كانَ أقلَّ منْ  2892وهيَ الفقراتُ  73لبعدِ عدمِ املشاركةِ
اإلِجيَابيِّ ،و الفقر ُة  71يف بع ِد اإلِجْهَاد اإلِجيَابيِّ.
وعلى الرغْمِ منْ عدمِ متتعِ مجيعِ النماذجِ جبودةِ حسنِ مطابقةٍ َم َع
البياناتِ ،إال أنه ميكنُ مالحظةُ أن أفضلَ هذهِ النماذجِ هو منوذجُ األربعةِ
ت حسنِ املطابقةِ ،يليهِ منوذجُ العاملنيِ
العواملِ ،من حيثُ مؤشرا ِ
اإلِجيَابيِّ /السليبِّ .كما يتضحُ أن مؤشراتِ تطابقِ النموذجِ َمعَ البياناتِ
لنموذجِ العاملِ الواحدِ ،ومنوذجِ املقياسِ األَصلِي (عدمِ املشاركةِ،
اإلِجْهَاد) ضعيفةٌ ،مقارنةً بالنموذجنيِ السابقنيِ.
وختتلفُ

هذه

النتيجةُ

َمعَ

دراسةِ

دميروتي

وآخرون

) ،(Demerouti, et al., 2003ودراسةِ هالبسلبني ودميروتي
) ،(Halbesleben & Demerouti, 2005ودراسةِ خان
ويوسف ) ،(Khan, & Yusoff, 2016اليت تَمَّ فيها تأييدُ النموذجِ
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األَصلِيِّ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ مقابلَ النماذجِ البديلةِ .بينما تتشابهُ َمعَ دراسةِ
قياو وشكاوفيلي ) ،(Qiao & Schaufeli, 2011ودراسةِ
سيدالرا وآخرونَ) ، (Sedlara, et al., 2015يف أنَّ أفضلَ النماذجِ
من حيثُ حسنُ جودةِ املطابق ِة َمعَ البياناتِ هو لصاحلِ منوذجِ األربعةِ
العواملِ ،ومنوذجِ العاملنيِ ذو الصياغةِ اإلِجيَابيةِ /السلبيةِ.
إجابةُ السؤالِ الثالثِ ،الذي ينصُ على "ما قيمةُ الثباتِ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ،وثباتُ النماذجِ البديلةِ لدى عينةٍ من أعضاءِ هيئةِ
لِال ْ
التدريسِ جبامعةِ اجملمعةِ؟"
ولإلجابةِ على هذا السؤالِ استخرجَ الباحثُ معاملَ ثباتِ الفاكرونباخ
للنموذجِ األَصلِيِّ(عدمُ املشاركةِ ،اإلِجْهَاد) ،وللنماذجِ البديلةِ .ويوضحُ
اجلدولُ ( )1معامالتِ الثباتِ.
ل املقاييس
ت لعوام ِ
جدول ( )1قيم ُة معامالتِ الثبا ِ
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وتشريُ النتائجُ املتعلقةُ مبعامالتِ الثباتِ إىل أن هذهِ املعامالتِ ترتاوحُ
بنيَ  2811لبعدِ اإلِجْهَادِ (موجب) يف منوذجِ األربعةِ العواملِ ،و 2811
ملقياسِ العاملِ العامِّ ،كما يظهرُ أَن معاملَ الثباتِ أقلَّ من احلدودِ املقبولةِ
لبعدِ اإلِجْهَادِ يف املقياسِ األَصلِي ،وكذلك يف بعدِ اإلِجْهَادِ (املوجبِ) يف
منوذجِ املقياسِ بأربعةِ عواملَ ،حيثُ يُعدُّ الثباتُ مقبوال إذا كانَ أعلى من
 .)Nunnally & Bernstein, 1994( 2812كما يالحظُ أن هناك
اختالفًا ملحوظًا يف الثباتِ بنيَ الفقراتِ ذاتِ الصياغةِ اإلِجيَابية،
والفقراتِ ذاتِ الصياغةِ السلبيةِ ،حيثُ تتميزُ األوىل بثباتٍ منخفضٍ نسبيًا
ٍّ .وتتفقُ هذهِ
أو حتى غريِ مقبولٍ ،يف حنيِ تتمتعُ األخريةُ بثباتٍ مرضي
النتائجُ َمعَ النتائجِ اليت تَمَّ التوصلُ إليها يف دراسةِ قياو وشكاوفيلي
) ،(Qiao & Schaufeli, 2011ودراسةِ سيدالرا وآخرونَ
) .(Sedlara, et al., 2015ويعدُ الثباتُ أحدَ بيناتِ البنيةِ الداخليةِ
يف النظريةِ احلديثةِ للصدقِ ،وعليه فإن املقاييسَ اليت ال حتققُ شرطَ
الثباتِ ال ميكنُ الوثوقُ بنتائجِها .كما وجدَ دميروتي وآخرونَ
) (Demerouti et al., 2010أن ثباتَ بعدِ اإلِجْهَادِ املوجبِ
منخفضٌ.

11

الصدقِ العامليِّ والثبات لقائم ِة أُولْدِنْبِريغ لِالحْتِراقِ النَّفْسِيِّ
د.ابراهيم بن عبداهلل احلسينان

مناقشةُ النتائجِ:
تشريُ الدراساتُ السابقةُ ،مثلُ :دراسةِ دميروتي وآخرون
) ،(Demerouti,et al., 2003ودراسةُ هالبسلبني ودميروتي
) ،(Halbesleben & Demerouti, 2005ودراسةُ خان
ويوسف ( ،)Khan, & Yusoff, 2016ودراسةُ مهديّ وآخرونَ
) (Mahadi, et al., 2018إىل أن منوذجَ العاملنيِ (عدمُ املشاركةِ،
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ،يناسبُ البياناتِ بشكلٍ
اإلِجْهَادُ) لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
أفضلَ من النماذجِ البديلةِ .ومعَ ذلكَ ،فإن نتائجَ الدراسةِ احلاليةِ ال تتفقُ
َمعَ هذهِ الدراساتِ ،حيثُ تبنيَ أن النموذجَ العامليَّ ذا الصياغةِ اإلِجيَابيةِ/
السلبيةِ ،ومنوذجَ العواملِ األربعةِ ،حيققانِ مالءمةً أفضلَ من منوذجِ
العاملِ املقرتحِ ومنوذجِ العاملِ الواحدِ .ونظرًا ألن معامالتِ الثباتِ يف
منوذجِ األربعةِ العواملِ تبدو منخفضةً مقارنةً بنموذجِ العاملنيِ ذي
الصياغةِ اإلِجيَابيةِ /السلبيةِ ،فإنه ميكنُ القولُ بأن النموذجَ األخريَ أفضلُ
ل يف النموذجِ
من منوذجِ األربعةِ العواملِ ،كما تبنيَ أن اثننيِ من العوام ِ
الرباعيِّ ارتبطا بشكلٍ مرتفعٍ؛ مما يؤثرُ يف الصدقِ التمييزيِّ للنموذجِ.
حتِراقِ النَّفْسِيِّ مل
وتدلُّ نتائجُ الدراسةِ على أن قائمةَ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
حتققْ مؤشراتٍ مطابقةً جيدةً ،وفيما يبدو أنها تعاني من مشكلةِ خلطِ
الفقراتِ (استخدامُ الفقراتِ اإلِجيَابيةِ َمعَ الفقراتِ السلبيةِ) .ورمبا يعودُ
ذلك للمشكلةِ اجلدليةِ املستمرةِ حولَ استخدامِ الفقراتِ اإلِجيَابيةِ يف
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مقاييسِ االحرتاقِ النفسيِّ ).(Coetzee & Rothmann, 2004
ووفقًا لنتائجِ الدراسةِ ،يبدو أن الفقراتِ ذاتَ الصياغةِ اإلِجيَابيةِ إما تظهرُ
حتيزَ استجابةِ معنيٍ ،أو تقيسُ عواملَ منفصلةً .مما جيعلُ من قائمةِ
أُولْدِْنبِريغ غريُ حمققةً للصدقِ العامليِّ اجليدِ ،حيثُ تبنيَ للباحثِ أن خلطَ
الفقراتِ يف هذه القائمةِ رمبا أدى لتشويهِ البناءِ العامليِّ .وهذا يتفقُ َمعَ ما
يذهبُ اليه بعضُ املشتغلنيَ بالقياسِ والتقويمِ ،يف أن استخدامَ الفقراتِ
اإلِجيَابيةِ والسلبيةِ ،قد يؤدي ألضرارٍ كبريةٍ ،نظرًا ألن الفقراتِ اإلِجيَابيةَ
ال تقيسُ ما تقيسُه الفقراتُ السلبيةُ ،كما أن الفقراتِ اليت يتمُّ صياغتُها
بشكلٍ معكوسٍ قد تؤدِّي لتشويهِ البناءِ العامليِّ & (Campbell
;Grisson, 1979; Deemer & Minke, 1999
)Johanson & Osborn, 2000
وبالرغمِ من أن حتيزَ االستجابةِ ال يتماشى َمعَ ما طرحَه عددٌ من
الباحثنيَ ،ومنهم دميروتي وآخرونَ

Demerouti et al.,

) ،)2003الذين يقرتحونَ أن وجودَ فقراتٍ إِجيَابيةٍ وسلبيةٍ يف كلِّ
عاملٍ ،يفرضُ على اجمليبنيَ أن يعكسوا حمتوى الفقراتِ بعنايةٍ ،إال أنه
جيدُ الدعمَ من قبلِ باحثنيَ آخرينَ .على سبيلِ املثالِ ،وج َد بودساكوف
وماكينزي ولي وبودساكوف (Podsakoff, MacKenzie, Lee,
) & Podsakoff., 2003أن الرتميزَ العكسيَّ ميكنُ أن يكونَ مصدرًا
لتحيُّزِ الطريقةِ الشائعةِ؛ مما ينتجُ عنه عواملُ استجابةٍ مصطنعةٍ تتكونُ من
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فقراتِ الرتميزِ العكسيِّ .كما اكتشف شوفيلي وسالنوفا (Schaufeli
) ،& Salanova, 2007أن املقاييسَ اليت تَمَّ صياغةُ فقراتِها بشكلٍ

ٍّ (اإلِجْهَاد والسخرية ومعتقدات عدم الفعالية) واملقاييسَ اليت تَمَّ
سليب
ٍّ (النشاط والتفاني واالنهماك والفاعلية)
صياغةُ فقراتِها بشكلٍ إِجيَابي
إل ْرهَاق واملشاركة،
تتجمعُ معًا يف عاملنيِ خمتلفنيِ من الدرجةِ الثانيةِ( :ا ِ
على التوالي) ،واليت قد تكونُ مؤشرًا على حتيزِ االستجابةِ .ويشريُ وجيتري
وآخرونَ ) (Weijters, et al., 2013إىل أن استخدامَ الفقراتِ
املعكوسةِ قد يؤدي إىل اختالفاتٍ منهجيةً يف طريقةِ االستجابةِ للفقراتِ
العاديةِ واملعكوسةِ ،وهذا االختالفُ يف طريقةِ االستجاب ِة ،قد يكونُ
نتيجةً ألسبابٍ خمتلفةٍ (القبول أو اإلهمال أو حتيز التأكيد) .ونظرًا ألن
الفقراتِ الفرعيةَ املرتبطةَ باإلِجْهَادِ وعدمِ املشاركةِ ،تتضمنُ فقراتٍ تشريُ
إىل األضدادِ اخلاصةِ بها (أي النشاط والتفاني) ،فإنه من احملتملِ أن
ٍّ (أي تفعيل املعتقداتِ اليت تتماشى َمعَ الطريقةِ
التحيزَ الثابتَ بوجهٍ خاص
اليت تَمَّ فيها صياغةُ الفقرةِ األوىل) قد يكونُ له أهميةٌ خاصةٌ هنا
).(Sedlara, et al., 2015
وميكنُ تفسريُ النتائجِ أيضًا وفقَ احتماليةِ أن الفقراتِ ذاتَ الصياغةِ
اإلِجيَابيةِ تقيسُ عواملَ منفصلةً .وظهرَ هذا واضحًا أيضًا من خاللِ دراسةِ
قياو وشكاوفيلي ( ،(Qiao & Schaufeli, 2011وأكَّدا على أنه
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َابي من مقاييسِ
ٍّ
جيبُ حذفُ الفقراتِ اليت متَّت صياغتُها بشكلٍ إِجي
االحرتاقِ؛ ألنها تؤدي لظهورِ عاملٍ منفصلٍ.
ويفرتضُ املؤلفونَ دميريوتي وآخرون (Demerouti et al.,
) 2003أن أبعادَ االحرتاقِ (اإلِجْهَاد ،عدم املشاركة) و أبعادَ االلتزامَ
بالعملِ (النشاط ،والتفاني) هي بنياتٌ ثنائيةُ القطبيةِ متثلُ بعضها بعضًا.
وبالتالي فإن الفقراتِ ذاتَ الصياغةِ السلبيةِ متثلُ االحرتاقَ ،والفقراتِ
ذاتَ الصياغةِ اإلِجيَابيةِ متثلُ االلتزامَ بالعملِ ،ومع ذلكَ ،تظهرُ نتائجُ
دميروتي وآخرونَ ) (Demerouti, et al., 2010أن بعدًا واحدًا
فقط من االحرتاقِ ،أال وهو بعدُ عدمِ املشاركةِ ،حيتوي على فقراتٍ متثلُ
بنيةً ثنائيةَ القطبِ (أي أسئلة على طريف متصل :عدم املشاركة -
التفاني) .على العكسِ من ذلكَ ،يبدو أن بُعدَ اإلِجْهَاد يف االحرتاقِ،
والذي حيتوي على أسئلةٍ على طريف متصلِ من اإلِجْهَاد  -النشاط،
ميثلُ بنائنيِ منفصلنيِ ولكنهما مرتبطنيِ بشكلٍ كبريٍ .وميكنُ مالحظةُ ذلك
من خاللِ معامالتِ االرتباطِ بنيَ العواملِ يف منوذجِ األربعةِ العواملِ،
حيثُ إن معاملَ االرتباطِ بنيَ عاملي اإلِجْهَادِ يف هذه الدراسةِ بلغ 2812
ما يعين أنهما مرتبطنيِ بشكلٍ كبريٍ .وهذه النتائجُ رمبا تدعمُ القولَ بأن
ت خمتلفةً ،متثلُ فيه الفقراتُ ذاتُ الصياغةِ
مقياسَ أُولْدِْنبِريغ يقيسُ بناءا ٍ
السلبيةِ اإلِجْهَادَ ،بينما متثلُ الفقراتُ ذاتُ الصياغةِ اإلِجيَابيةِ االندماجَ
واملشاركةَ ،وبالتالي متثلُ بنائني مستقلنيِ ولكنهما مرتابطتنيِ سلبًا
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) .(Schaufeli & Bakker, 2010وباملثلِ ،فَقَدْ وجدَ شكاوفيلي
وآخرونَ

(Schaufeli, Martínez, Marqués Pinto,

) Salanova, & Bakker, 2002يف دراسةٍ مماثلةٍ ،أنه بدلًا من
تشبعِ الفقراتِ اإلِجيَابيةِ يف بعدِ الكفاءةِ املهنيةِ ملقياسِ ماسالش على
االحرتاقِ ظهر أنها تتشبعُ على عاملٍ مناقضٍ لالحرتاقِ ،حيثُ إنها تتشبعُ
على عاملِ املشاركةِ اإلِجيَابيةِ يف العملِ .كما أنَّ استخدامَ الفقراتِ
املعكوسةِ يف بعدِ الفعاليةِ املهنيةِ يظهرُ نتائجَ خمتلفةً للفقراتِ األَصلِيةِ ،اليت
يتمُ استخدامُها لقياسِ نفسِ البنيةِ (Schaufeli & Salanova,
).2007
إن هذه النتائجَ اليت تَمَّ التوصلُ إليها يف هذه الدراسةِ ،رمبا توجهُ
ق
الدراساتِ املستقبليةَ لتحديدِ مفهومٍ واضحٍ ومعربٍ عن طبيعةِ االحرتا ِ
النفسيِ ،حيثُ ما يزالُ اجلدلُ مستمرًا حولَ طبيعةِ االحرتاقِ (Cordes
;& Dougherty, 1993 Maslach & Jackson, 1981
Schaufeli, Leiter, & Maslach, 2009; Shirom,
) .1989وعلى الرغمِ من أن مفهومَ "االحرتاقِ النفسيِّ" تَمَّ طرحُه منذُ
سنواتٍ عدةٍ ،فإنَّه ال توجدُ تعريفاتٌ مقبولةٌ عامليًّا أو معايريُ تشخيصٍ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ،وعادةً ما يتمُ تقييمُ االحرتاقِ بواسطةِ عددٍ من
لِال ْ
استبياناتِ التقريرِ الذاتيِ املتعددةِ ،واليت تستندُ إىل مفاهيمَ خمتلفةٍ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ ) .(Block, Bair & Carillo, 2019كما أن
لِال ْ
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حتِراقِ النَّفْسِيِّ تشابهُ قائمةَ ماسالش من حيثُ إنهما
قائمةَ أُولْدِي ْنبِريغ لِال ْ
ال تعتمدانِ على املالحظةِ السريريةِ القويةِ .ويف الوقتِ نفسِه ،تُظهرُ
التجربةُ السريريةُ أن املوظفنيَ الذينَ يعانونَ من االحرتاقِ النفسيِّ،
ويتلقون عالجًا نفسيًا يبلغون عن عددٍ كبريٍ من شكاوى الشدةِ اعتمادًا
ٍّ كبريٍ أعراضَ الوهنِ العصيبِّ،
على تعريفِ الشخصِ ،اليت تشبهُ إىل حد
حسبَ التصنيفِ التشخيصيِّ ملنظمةِ الصحةِ العامليةِ

(Schaufeli,

).Bakker, Schaap, Kladler & Hoogduin, 2001
وميكنُ اعتبارُ أعراضِ الضيقِ غريِ النمطيةِ مثلِ اضطراباتِ النومِ والتهيجِ
حتِراقِ
وعدمِ القدرةِ على االسرتخاءِ والصداعِ ،والتوترِ -مكوناتٍ لِال ْ
النَّفْسِيِّ أو عواقبَ له أو أعراضًا مصاحبةً له .وبشكلٍ أكثرَ حتديدًا ،تشريُ
املمارسةُ السريريةُ إىل أن املوظفنيَ الذين يعانونَ من االحرتاقِ احلادِّ
ٍّ ،ويبلغونَ عن أعراضٍ مثلِ عدمِ القدرةِ على
يتسمونَ بضعفٍ إدراكي
الرتكيزِ والنسيانِ والصعوباتِ يف حلِّ املهامِ املعقدة (Hoogduin,
Schaap, Methorst, Peters Van Neyenhof & Van
) .de Griendt, 2001هذهِ األعراضُ املعرفيةُ حتدثُ عادةً عندما
يشعرُ املرءُ باالحرتاقِ النفسيِّ .وفيما يبدو أن قائمةَ أُولْدِي ْنبِريغ ضيَّقت
مفهومَ االحرتاقِ وحصرتهُ يف اإلِجْهَادِ ،وعدمِ املشاركةِ ،األمرُ الذي
جعلَ البناءَ غريَ صاحلٍ لقياسِ ظاهرةِ االحرتاقِ النفسيِ.
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وميكنُ النظرُ إىل االحرتاقِ النفسيِّ على أنه مفهومٌ أكثرُ مشوليةً مما
تقيسُه قائمةُ أُولْدِي ْنبِريغ .وقد تبنيَ يف دراسةِ هينيمان وهينيمان
( )Heinemann & Heinemann, 2017اليت مشلَت حتليلًا
النفسي ،اليت نشرتْ يف  PubMedحتى عام
ِّ
شاملًا ألحباثِ االحرتاقِ
2277م ،أن معظمَ تركيزِ هذهِ الدراساتِ كان على األسبابِ والعواملِ
املرتبطةِ به ،بينما هناك عددٌ قليلٌ جدًا من األحباثِ يتعاملُ َمعَ األعراضِ
النفسيةِ واجلسديةِ لالحرتاقِ ،وحياولُ وضعَ معايريٍ تشخيصيةٍ لهُ.
وبالرغمِ من النتائجِ اليت تَمَّ احلصولُ عليها يف هذهِ الدراسةِ ،فإنه
ال بدَّ من اإلشارةِ إىل بعضِ احملدداتِ اليت يفرتضُ أن تؤخذَ يف احلسبانِ،
ومن تلك احملدداتِ ،أن عينةَ الدراسةِ مل تشملْ جمموعاتٍ متنوعةً من
املوظفنيَ ،حيثُ اقتصر التطبيقُ على عينةٍ من أعضاءِ هيئةِ التدريسِ،
ورمبا تكشفُ الدراساتُ املستقبليةُ عن نتائجَ خمتلفةٍ عندما يتمُ التطبيقُ
على عيناتٍ مهنيةٍ خمتلفةٍ .ولكنَّ تشابهَ نتائجِ الدراسةِ احلاليةِ َمعَ دراساتٍ
سابقةٍ ،استخدمت عيناتٍ خمتلفةً ،رمبا يدعمُ الثقةَ يف نتائجِها.
ج الدراسةِ ،يُوصي الباحثُ مبا يأتي:
ت  :يف ضوءِ نتائ ِ
التوصيا ُ
 - 7عدمُ استخدامِ قائمةِ أُولْدِْنبِريغ لقياسِ االحرتاقِ النفسيِ يف البيئةِ
ٍّ جيدٍ.
السعوديةِ نظرًا ألنها ال تتمتعُ بصدقٍ عاملي
 - 2أهميةُ التأكدِ من صدقِ املقاييسِ النفسيةِ قبلَ استخدامِها يف
ت العلميةِ.
الدراسا ِ
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 - 3التأكيدُ على أهميةِ حتديدِ طبيعةِ االحرتاقِ النفسيِّ ،من خاللِ
االعتمادِ على املالحظةِ السريريةِ القويةِ لتحديدِ هذه الطبيعةِ،
حتِراقِ النَّفْسِيِّ.
ل لِال ْ
واخلروجِ مبفهومٍ واسعٍ وشام ٍ
ت الدراسةِ:
مقرتحا ُ
حتِراقِ النَّفْسِيِّ
 - 7التحققُ من الصدقِ العامليِّ لقائمةِ أُولْدِْنبِريغ لِال ْ
ت مهني ٍة متنوعةٍ.
على عينا ٍ
ِي على عين ٍة سعوديةٍ.
النفْس ِّ
حتِراقِ َّ
س لِال ْ
 - 2بنا ُء مقيا ٍ
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Factorial Validity and Reliability of Oldenburg burnout inventory
Dr. Ibrahim Abdullah Alhusaynan
Department of Educational Sciences - College Of Education
Majmaah University

Abstract:

The most commonly used maslach burnout inventory has
three dimensions, however, there are more negatively coded items
in this inventory that can undermine its validity. In response
Oldenburg burnout ınventory was developed with a uniform
number of negative and positive items. It has been tested among
different populations around the world with good factors structure,
but it has not been tested in academia of Saudi, especially among a
diverse population of teaching staff. This study aimed to translate
Oldenburg Burnout Inventory (OLBI) into Arabic language, and
test its factor structure and reliability in a sample of academic staff
working in Majmaah University (202). The confirmatory factor
analysis of the OLBI showed poor fit, and reliability of exhaustion
dimension was unacceptable. the results of confirmatory factor
analysis showed also that the positive/negative model and the four
factor model showed better model fit than the proposed two factor
model and the single-factor model. This study shows the OLBI
does not have a factor validity in the Saudi sample.
Keywords :burnout, Oldenburg Burnout Inventory, factorial
validity, reliability
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ملخص الدراسة:
هدفت الدراسة إىل الوقوف على اآلثار االجتماعية واالقتصادية واألمنية املرتتبة على قيادة
املرأة السعودية للسيارة ،ووضع تصور يسهم يف تنمية وعي املرأة السعودية بالثقافة املرورية للحد من
خماطر اآلثار السلبية لقيادة املرأة للسيارة .وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي الذي يعتمد على
تفسري الوضع القائم من خالل توزيع االستبانة االلكرتونية على جمتمع البحث ،أما عينة الدراسة فتم
اختيار العينة عشوائياً ،وقد بلغ عدد االستبانات املوزعة ( )801استبانة عاد منها ( )76استبانة ومت
التعامل معها إحصائياً.
وكان من ابرز نتائج الدراسة أن أقل األثار االجتماعية هو تعزيز حق املرأة يف القيادة واملشاركة
يف التنمية االجتماعية املستدامة ،وأقل األثار االقتصادية هو اإلسهام يف ارتفاع طلب النساء على العمل
،والتعليم ،والتدريب ،بينما أقل األثار األمنية هو اإلسهام يف حتقيق السالمة املرورية  ،وتقليل
األزمات املرورية ،وحوادث السري مع مرور الوقت ،وقد ابرزت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني الذكور واإلناث حول موضوع الدراسة بشكل عام لصاحل اإلناث.
وقد كان من أبرز توصيات الدراسة االستفادة من تطبيق التصور املقرتح مبؤسسات برنامج
التحول الوطين؛ للتوسع يف متكني املرأة السعودية يف ضوء حماور التصور ،توسيع دائرة املشاركة
اجملتمعية للمرأة السعودية يف العمل العام من خالل توفري برامج يتم تنفيذها لتحقيق السالمة املرورية.
الكلمات املفتاحية  :التنمية  ،الوعي االجتماعي ،التغري االجتماعي  ،الثقافة املرورية.

مقدمة الدراسة:
يعد بناء أي جمتمع من اجملتمعات مفتاح التقدم يف كل زمان ومكان،
وبذلك تعترب املرأة الركن األساسي يف بناء منظومة اجملتمعات املعاصرة ،بل من
الضروري أن يف دور املرأة تربية األجيال وصنع الرجال ،ألن تنمية اجملتمعات
ال تكتمل إال باكتمال سلسلة بدايتها املرأة ،وتنتهي بوجود جيل قادر على
متابعة سري عملية التنمية واالزدهار يف تلك اجملتمعات ،وجاء اإلسالم مكرماً
وحمرراً املرأة بإعطائها حقوقها وتوضيح واجباتها ،وجاءت األنظمة يف اململكة
العربية السعودية منسقة ومطابقة للشريعة اإلسالمية السمحة ،وأثبت بعد
ذلك بنود االتفاقيات الدولية اليت عملت على تساوي الفرص بني النساء
والرجال يف تكافؤ فرص األعمار وفرص التعليم ،واليت تتالءم مع
خصوصية وطبيعة املرأة يف اجملتمعات اليت تنشد التقدم واالزدهار.
لقد وقعت اململكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على مجيع
أشكال التمييز ضد املرأة يف شهر ديسمرب عام 2222م وقد أشارت االتفاقية يف
مقدمتها إلي إعالن حقوق اإلنسان الذي يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز؛ ونظراً
ملا للمرأة من مكانة وأهمية يف اجملتمع فقد اهتم والة األمر بها من خالل
ختصيص  %22من مقاعد جملس الشورى السعودي للنساء من إمجالي مقاعد
اجمللس البالغة  452مقعداً خيتار امللك أعضاء اجمللس من أهل العلم واخلربة
واالختصاص ،كما تتمتع املرأة يف عضويتها مبجلس الشورى باحلقوق الكاملة
للعضوية وتلتزم بالواجبات واملسؤوليات ومباشرة املهمات ،وتشري
اإلحصاءات إلي أن املرأة يف اململكة العربية السعودية متثل نص اجملتمع بنسبة
بلغت %1696من إمجالي عدد السكان( .برنامج التحول الوطين).
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وجاءت "رؤية السعودية" شاملة متكاملة لكل أطياف اجملتمع وكان
للمرأة منها نصيب كبري لتعزيز دورها باجملتمع السعودي الذي يعتز بها ويفتخر
بإجنازاتها ،وقد عكست رؤية 2202م التقدير احلقيقي للمرأة السعودية
والنظرة اإلجيابية هلا من القيادة؛ لكونها وضعت بصمتها املميزة يف خمتل
اجملاالت ،وركزت الرؤية على دعم املرأة السعودية كونها أحد العناصر املهمة
لبناء الوطن حيث تشكل  %52من إمجالي خمرجات التعليم اجلامعي( .رؤية
اململكة 2202م).
إن متكني املرأة من قيادة السيارة واالهتمام الكبري غري املسبوق بها يف
رؤية 2202م دليل على إميان القيادة بدور املرأة السعودية الفاعل واإلجيابي يف
اجملتمع وعلى كافة األصعدة ،وجاء القرار معرباً عن أهم أهدافها وهو حتقيق
العدل واملساواة بني مجيع أفراد اجملتمع والنهوض باملرأة ومساعدتها على أن
تقوم بدورها املخطط له يف صنع مستقبل الوطن( .محلة قيادة املرأة،
2240م).
فاملرأة السعودية جزء أساسي يف تلك الرؤية وحمل اهتمام عرابها مسو
ولي العهد األمري حممد بن سلمان ،ومن ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة
املرأة يف سوق العمل من  %22إلي  %02وهو ما يتناسب إىل حد كبري مع
مشاركتها احلقيقية يف جمتمعها وكذلك االستمرار يف تنمية مواهبها واستثمار
طاقاتها ومتكينها من احلصول على الفرص املناسبة لإلسهام يف تنمية اجملتمع
لرفع معدالت االقتصاد الوطين.

02

تصور مقرتح لتنمية وعي املرأة السعودية بالثقافة املرورية
د .معلوي عبد اهلل الشهراني

مشكلة الدراسة:
اجتهت معظم اجملتمعات العربية مؤخراً إىل إعطاء احلرية الكاملة للمرأة يف
الكثري من نواحي احلياة ،وذلك مواكبة للتطور الفكري العاملي يف ضرورة
املساواة بني الرجل واملرأة يف معظم األمور ،ومن ذلك منح احلرية للمرأة
بالعمل خارج املنزل والدراسة يف اخلارج وكذلك قيادة السيارة لوحدها،
وتعد قيادة املرأة للسيارة من األمور املستحدثة يف اململكة العربية السعودية،
وبذلك أصبح من الضروري الوقوف على اآلثار االجتماعية واالقتصادية
واألمنية للخروج بتصور مقرتح لتنمية الوعي لدى املرأة السعودية بهذه اآلثار
للوصول إىل الثقافة املرورية اإلجيابية ،واليت سيكون هلا التأثري املباشر الذي
ينعكس على األسرة واجملتمع مبختل

شرائحه ،ويف رأي الباحث فإن أي

جمتمع مير مبرحلة منو وتطوير وهو ما نعايشه يف جمتمع اململكة العربية السعودية
خاصة يف ضوء رؤية  ،2202وكأحد اجملتمعات احلديثة فإنه مير مبرحلة تطوير
شامل وتبتغي مواكبتها بوضع معاجلات ،وسن تشريعات تنظم قيادة املرأة
للسيارة من خالل أنظمة وقوانني تعتمدها الدولة من أجل ختفي

التأثريات

السلبية ،ودعم اآلثار اإلجيابية ،حيث جندان لقيادة املرأة للسيارة العديد من
اآلثار االجتماعية واالقتصادية واألمنية ،كما أن املشكلة األمنية املتعلقة
مبوضوع قيادة املرأة للسيارة ،وما ينتج عنها من تأثريات جيب تناوهلا يف سياق
االسرتاتيجية الشاملة للسالمة املرورية ،واستقصاء اجلوانب املؤثرة هلا وميكن
لنتائج هذه الدراسة وخمرجاتها أن تكون مبثابة تنبؤ مستقبلي لصانعي القرار يف
اململكة العربية السعودية تساعدهم يف وضع االسرتاتيجيات وسنّ األنظمة
والتشريعات اليت ميكن أن تسهم يف تفعيل أبعاد التنمية املستدامة ،وتعزيز
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مفاهيم السالمة املرورية وحتقيق جودة احلياة ،وبالتالي خفض قيمة اإلنفاق
العام متاشيا مع رؤية اململكة  ، 2202ويف ضوء ذلك يُمكن التعامل مع هذا
التغيري من خالل وضع مقرتح ميكن من خالله التعامل مع تنمية وعي املرأة
السعودية بالثقافة املرورية ،وبذلك ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساؤل
الرئيس اآلتي :ما التصور املقرتح لتنمية وعي املرأة السعودية بالثقافة
املرورية؟
تساؤالت الدراسة:
 - 4ما اآلثار االجتماعية املرتتبة على قيادة املرأة السعودية للسيارة من
وجهة نظر أعضاء جملس الشورى؟
 - 2ما اآلثار االقتصادية املرتتبة على قيادة املرأة السعودية للسيارة من
وجهة نظر أعضاء جملس الشورى ؟
 - 0ما اآلثار األمنية املرتتبة على قيادة املرأة السعودية للسيارة من وجهة
نظر أعضاء جملس الشورى ؟
 - 1ما املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة من وجهة نظر
أعضاء جملس الشورى ؟
 - 5ما املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة من
وجهة نظر أعضاء جملس الشورى ؟
 - 9هل هناك فروق ذات داللة إحصائية يف اراء عينة الدراسة حول حماور
الدراسة تعزى ملتغرياتهم الشخصية والوييفية ؟
أهداف الدراسة:
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 - 4الوقوف على اآلثار االجتماعية املرتتبة على قيادة املرأة السعودية
للسيارة.
 - 2التعرف على اآلثار االقتصادية املرتتبة على قيادة املرأة السعودية
للسيارة.
 - 0تناول اآلثار األمنية املرتتبة على قيادة املرأة السعودية للسيارة.
 - 1التعرف على املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة.
 - 5إبراز املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة.
 - 9التعرف على الفروق بني الذكور واإلناث يف االجتاه حنو قيادة املرأة
للسيارة؟
أهمية الدراسة:
يف اجلانب العملي من املؤمل أن تسهم الدراسة يف تتبع املشكالت اليت
ترافق قيادة املرأة للسيارة  ،واليت ترتبط عادة بالقيادة وسلوكياتها ،وحاولت
هذه الدراسة التعرف على هذه بعض املشكالت ووضعت تصوراً للمساهمة
يف التقليل من آثارها من خالل االستعداد هلا ووضع احللول وتقديم
املقرتحات والبدء بالربامج الوقائية مبكراً.
أما يف اجلانب النظري  ،فنظراً لندرة الدراسات العربية السعودية اليت
تناولت اآلثار املرتتبة على قيادة املرأة السعودية للسيارة؛ فإن هذه الدراسة من
خالل استطالع اآلثار اإلجيابية والسلبية لقيادة املرأة  ،ستسهم من خالل
نتائجها يف احلد من خماطرها  ،وتعزيز مفهوم السالمة والثقافة املرورية لدى
املرأة  ،ومينح املؤسسات األمنية فرصًا حقيقية لتقييم اآلثار السلبية وإمكانية
التغلب عليها؛ لتحقيق األمن واألمان والسالمة املرورية.
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مفاهيم الدراسة:
 - 4مفهوم اآلثار:
هي املتغريات اإلجيابية والسلبية اليت تطرأ على أفكار ومعتقدات
ومعارف وسلوك ومشاعر األفراد ضمن اإلطار الذي يعيشون فيه ،ويقصد
باآلثار االجتماعية واالقتصادية واألمنية يف الدراسة احلالية املتغريات
االجتماعية واالقتصادية واألمنية اليت تطرأ على قيادة املرأة السعودية
للسيارة؛ سواء كانت هذه املتغريات إجيابية أم سلبية.
 - 2مفهوم التنمية :
هي التغريات اهليكلية اليت حتدث يف اجملتمع يف نواحيه املختلفة،
السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية ،وبالتالي فهي عملية حضارية
شاملة ترتبط خبلق أوضاع جديدة ومتطورة بالتساوي مع مجيع األبعاد دومنا
أن يكون هناك تركيزاً على جانب دون آخر( .لعجال2242 ،م).
 - 0مفهوم وعي املرأة:
إدراك املرأة السعودية للحوق املشروعة هلا املتفقة مع يروف املرأة يف
اجملتمع السعودي اخلاصة والعامة والفهم التام لتلك احلقوق ،ويتضمن ذلك
الوعي باألبعاد التالية :اإلدراك ،الفهم ،واملمارسة( .الرويلي2222 ،م).
 - 1مفهوم الثقافة املرورية:
هي منظومة فكرية منظمة تقوم على تعزيز اجلوانب احلسية واملعرفية
واملعنوية لدى الفرد بهدف حتسني قدرته على القيادة االجيابية وحسن التعامل
مع عناصر املرور بشكل عام( .مليكة2242 ،م.)،
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اإلطار النظري:
التغيري والتنمية ورؤية اململكة 2202م
رؤية اململكة العربية السعودية 2202م هي رؤية تبنتها اململكة حتت
مسمى (رؤية اململكة العربية السعودية 2202م) لتكون منهجاً وخارطة طريق
للعمل االقتصادي والتنموي يف اململكة ،وقد رمست الرؤية التوجهات
والسياسات العامة للمملكة واألهداف وااللتزامات اخلاصة بها؛ لتكون
اململكة منوذجاً رائداً على املستويات كافة،واشتملت الرؤية على عدد من
األهداف اإلسرتاتيجية واملستهدفات اليت تعد ومؤشرات لقياس النتائج
وااللتزامات اخلاصة بعدد من احملار اليت يشرتك يف حتقيقها كل من القطاعني
العام واخلاص وغري الرحبي،وقد أقر جملس الشؤون االقتصادية والتنمية إطار
حوكمة فعاالً ومتكامالً ،بهدف ترمجة هذه الرؤية إلي برامج تنفيذية متعددة
حيقق كل منها جزءاً من األهداف اإلسرتاتيجية والتوجهات العامة للرؤية
وتعتمد تلك الربامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطلبات كل
برنامج ومستهدفاته حمددة زمنياً وستطلق هذه الربامج تباعاً وفق املتطلبات
الالزمة وصوالً لتحقيق (رؤية اململكة العربية السعودية .)2202
وألجل بناء القدرات واإلمكانات الالزمة لتحقيق األهداف الطموحة
ل (رؤية اململكة العربية السعودية  )2202يهرت احلاجة إلي إطالق برنامج
التحول الوطين على مستوى أربع وعشرين جهة حكومية قائمة على
القطاعات االقتصادية والتنموية يف العام األول للربنامج وحيتوي الربنامج على
أهداف إسرتاتيجية مرتبطة مبستهدفات مرحلية إلي عام 2222م ومرحلة أوىل
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من املبادرات اليت بدأ إطالقها ابتداء من عام 2249م لتحقيق تلك األهداف
واملستهدفات على أن تلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.
إن التغيــرات ســواء علــى الصعيــد احمللــي أو العاملــي تؤثــر بشــكل
مباشــر وغيــر مباشـر علـى اجملتمـع احمللـي ،وعلـى األدوار التـي ينبغـي أن
تقـوم بهـا املـرأة فـي جمتمعهـا ،حيـث أصبحـت املـرأة تعيـش فـي جمتمـع
مفتـوح ومسـتقبل للثقافـات اخلارجيــة والتطــورات العامليــة .ورؤيــة 2202
ســتنعكس بآثارهــا وأبعادهــا علــى النواحــي االجتماعية ســواء علــى املـدى
القريـب أو البعيـد ،ملـا سـتحدثه مـن تغييـرات جذريـة فـي اجملتمـع والعالقات
االجتماعية ،ومتطلبــات واحتياجــات األفراد واملؤسســات (جان ،
4102هـ).
وقد أكدت ندوة مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للدراسات
اإلسالمية املعاصرة وحوار احلضارات جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
إجيابيات قرار قيادة املرأة للسيارة فيما يأتي:
 يسهل على املرأة قيادة مركبتها بنفسها واالستغناء عن سائقها اخلاص.
 يسهل عليها عملية التنقل إىل مقر عملها ودراستها وال تصبح عبئاً على
اجملتمع.
 خطوة مستقبلية لالنفتاح على اجملتمع وزيادة مشاركة املرأة يف العمل
واإلنتاج وسيوفر على األسرة السعودية مليارات الريـاالت اليت كانت
تنفق على السائقني.
 حفظ مكانة املرأة.
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 يعمل على إجياد فرص كثرية للتويي  ،وخصوصاً يف تنظيم ومراقبة
املرور يف اململكة وتوفري ويائ سائقات نقل يف األمن العام واملرور.
 تقليل االعتماد على السائقني وبالتالي اإلسهام يف تقليص التحويالت
اخلارجية.
 السماح للمرأة بالقيادة حق مباح وغري حمرم من الناحية الشرعية.
 يؤسس لقاعدة نظامية حتقق العدالة احلقوقية للمرأة يف حصوهلا على
اخلدمات املقدمة من املؤسسات احلكومية دون متييز.
 املكاسب السياسية هلذا القرار كونه سيضع حدَّا للحمالت املغرضة اليت
تستهدف النيل من مسعة اململكة.
 حيقق مكاسب اجتماعية يف دعم وتعزيز األمان األسري واحلد من جرمية
التحرش باألطفال والنساء وتغيري الصورة النمطية السلبية عن املرأة
السعودية وعودة القرار لألسرة وهي اليت تقرر سهولة حركة التنقل
للمرأة ما يرتتب على ذلك ارتفاع من مستوى األمن النفسي لدى املرأة
بارتباط األب واألم بأطفاهلما أكثر وجتسيّد العالقة التشاركية يف العصر
احلالي.
 ارتفاع مستوى دخل األسرة أكثر بتوفري ما يتم إنفاقه على السائق
وختليص األسرة السعودية من وجود رجل غريب يف املنزل وتعزيز
استقاللية ومرونة اختاذه قرارها يف كثري من شؤونها.
 وأكدت الندوة ضرورة مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية والتقيد بها؛
مشرية إلي أن ما رآه أغلب أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة املرأة
للسيارة من أن احلكم الشرعي يف ذلك هو من حيث األصل (اإلباحة).
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مفهوم التوعية:
التوعيةُ مصدرٌ من (وعّى) ،يُقال وعّى فالناً :نصحه ،ومحله على
إدراك موضوع من املواضيع وفهمه وإرشاده إليه (املعجم 2246 ،م)،
ويقصد بالتوعية ( ،)Concciusnessاجتاه عقلي انعكاسي ميكن الفرد
من العمل على إدراك ذاته وإدراك الظروف والبيئة احمليطة به واجملتمع الذي
ينتمي له ومصاحله املشرتكة معه(شعبان 2229 ،م) .واملقصود هنا هو التوعية
من أجل متكني املرأة ،والتوعية مع اإلعداد ألشكال معينة من أشكال احلياة
االجتماعية وإضفاء املشروعية عليها.
مصادر ومرتكزات الوعي:
بناء الوعي يعتمد على اسس دينية  ،اليت تتمثل يف مصادر العقيدة
والشريعة اليت تؤمن بها األمة .واملصادر اجتماعية اليت تتمثل يف األسرة
واملؤسسة التعليمية واألصدقاء واحلي واجملتمع يف قيَمه وعاداته ونظمه
وقوانينه ومؤسساته االجتماعية واحلكومية .وكذلك املصادر إعالمية اليت
تتمثل يف وسائل االتصال املسموعة واملرئية واملقروءة مبا فيها الرقمية ،
وكذلك الفرد نفسه يعترب مبا حباه اهلل من فطرة سليمة وعقالً قادراً على الوعي
والتفكري والتقرير ،مصدراً مهماً من مصادر الوعي إذا فعّل إمكاناته وطاقاته
وخرباته السابقة وخرائطه الذهنية ومستويات التفكري واإلدراك والقدرة على
التحليل واالستنباط واختاذ القرار بقبول الشيء أو رفضه أو الرتاجع عنه
(نوري2246،م).
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جوانب الوعي:
التوعية بشكل عام واجب ديين ،واجتماعي  ،ووقائي ،ولذلك من
املهم االملام باملعلومات واملهارات املرتبطة باملواق اليت يتهيأ االنسان خلوضها
يف اجملتمع الذي حييط به  ،من هنا ميكن تصني جوانب الوعى وما يتصل به
من يواهر يف ثالث فئات أساسية هي  :الوعى املعريف ( Cognitive
 )Consciousnessويُشار إليه أيضاً بوصفه وعياً عمدياً ومتعدياً ،فهو
يستلزم وجود عالقة عقلية مبوضوع أو كائن ،ويشمل يواهر مثل التفكري،
وأن يصبح على وعى بوجود شخص آخر ،وحضور ملشكلة ما ،ومعرفة
احلقائق حول جمال معني ،والوعى الظاهري

Phenomenal

) )Consciousnessأو مبصطلح بديل جيد الوعى التجرييب ،فإن الوعى
الشعوري غالباً ما يعطى شعوراً مشابهاً ولكنه أيضاً ميكن أن يكون له دالالت
أخرى .ووعى التحكم ( )Control Consciousnessففي فهمنا
السليم ألنفسنا ولآلخرين ،كما يف العديد من نظريات علم النفس واألمراض
النفسية ،فإن الوعى يعطى دوراً فى بدء أو السيطرة على السلوك .فنحن
نتحدث عن فعل األشياء بوعى أو بدون وعى مقصود(أمحد2242 ،م).
وهناك بعض الدراسات تشري إىل تصنيفات أخرى للوعي كالوعي الشرعي
،والوعي املعريف ،والوعي القانوني ،والوعي االرشادي.
ســبل تعزيــز وعــي املــرأة حنو قيادة املرورية
تعترب التوعية للمرأة حول قيادة السيارة هـي الوسيلة الفعالة لتحقيق
ذلك  ،ولكي حتقق برامج التوعية املرورية أهدافها فإن هناك وسائل عدة
يُمكن من خالهلا حتقيق أهداف التوعية وهي :
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 التعليم والتدريب والتعلم الذاتي
 املؤسسات احلكومية
 االعالم ووسائله
 التقنية ووسائل التواصل االجتماعي
املفهوم االقتصادي للوعي املروري والعوامل املؤثرة فيه:
من العناصر االقتصادية يف الدول النامية اليت تؤثر يف مشكلة احلوادث
املرورية فيها ،هو درجة الوعي املروري بتلك الدول والذي ينعكس بدوره يف
صورة سلوك مروري سليب يؤثر يف حجم املشكلة ،وتفاقم األخطار الناشئة
عنها من حيث اخلسائر اليت يتكبدها اجملتمع سواء مادياً أو من ناحية فقد
العنصر البشري(السيد2222،م).
ارتباط درجة الوعي املروري باملستوى االقتصادي:
حيدث الوضع االقتصادي يف الدول أثره يف مشكلة احلوادث املرورية
من خالل درجة الوعي املروري للمواطنني فيها ،ومدى تنفيذه بالصورة
املالئمة لوقاية اجملتمع من أخطار احلوادث املرورية اليت تعوق مقومات التنمية
لدى اجملتمعات سواء النامية أو املتقدمة.
ويتناسب املستوى االقتصادي يف الدول مع درجة الوعي املروري
للمواطنني فيها سواء أكانوا من املشاة أو مستخدمي وسائق املركبات .فكلما
ارتفع املستوى االقتصادي للدولة ،كانت درجة الوعي املروري مرتفعة لدى
مواطنيها ،نظراً ملا متلكه الدولة من إمكانات وموارد لتنمية ورفع هذه الدرجة
لدى العنصر البشري املتمثل يف كل من السائق واملشاة ومستخدمي املركبات.
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وهناك بعض املتقضيات تفرضها طبيعة اقتصاد الدول النامية ،فنجد
الدولة النامية صعوبة يف تنظيم محالت إعالمية للوعي املروري يف الوقت
الذي تعاني فيه هذه الدولة من مشكالت اجتماعية واقتصادية كثرية ومعقدة
ال تستطيع من خالهلا املواءمة بني املوارد ،وبني إشباع احلاجات املختلفة
لشعوبها.
فنجد هذه الدول تقوم بتوجيه املخصصات الدعائية يف امليزانية العامة
إىل مواجهة مشكالت كثرية ومعقدة ،ففي دول كثرية توجه خمصصات عالية
من أجل برامج إعالمية؛ لتنظيم األسرة أو اإلقالع عن التدخني يف حني يقل
أو ينعدم الدعم املوجه إىل التوعية املرورية.
وسائل قياس درجة الوعي املروري:
ختتل وسائل قياس درجة الوعي املروري باختالف املستوى
االقتصادي للدول واألمناط االقتصادية السائدة يف كل دولة.
ففي الوقت الذي تكتفي فيه الدول النامية بقياس درجة الوعي
للمواطنني عن طريق إجراء اختبار يف قيادة السياسة واإلملام بإشارات وقواعد
املرور عند التقدم للحصول على رخصة القيادية أثناء االختبارات اليت يتطلب
أن جيتازها الشخص لكي حيصل على رخصة القيادة ،بينما الدول ذات
املستوى االقتصادي املرتفع تدخل الوعي املروري ضمن مناهج التدريس يف
مدارسها على مجيع املراحل مثل اململكة املتحدة؛ ألنها تفرتض أن تالميذها
إن مل يكونوا قائدي مركبات يف املستقبل فهم من عداد املشاة.
الدراسات السابقة:
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لقد اهتم كثري من الدراسات السابقة برؤية اململكة 2202م واهتمام
تلك الرؤية باملرأة وقيادتها للسيارة ،ومن أهم هذه الدراسات دراسة لـ بي
دبليو سي 2242 ( PWCم) تعزيز دور النساء يف سوق العمل سيسهم يف
ختفيض نسبة البطالة بني النساء اليت تبلغ  ،%52كما أن قيادة املرأة للسيارة
ستساعد الكثريات على اإلقدام على هذه اخلطوة؛ ألن ذلك سيسهل عليهن
التنقل إلي مراكز العمل .وحبسب هذه الدراسة فإنه من املتوقع أن يصل عدد
الالتي يقدن السيارات إلي  0ماليني سيدة حبلول عام 2222م ،وأن ترتفع
مبيعات السيارات مبعدل  %6سنوياً حتى عام 2225م ،ومن املتوقع أن تزيد
نسبة تأجري السيارات بـ  %1سنوياً؛ باإلضافة إلي منو سوق التأمني على
السيارات بـ  %6سنوياً لتبلغ عائداته 02مليار ريـال حبلول عام 2225م،
ويتوقع كبري احملللني يف إحدى الشركات الكربى لبيع السيارات أن تزيد
مبيعات السيارات هذا العام فقط بنحو  225أل سيارة.
وحبسب دراسة لشركة (2240( )GULF TALENTم ) تعتزم
نسبة  %22من النساء السعوديات قيادة السيارة هذا العام ومن املتوقع أن يسهم
ذلك يف زيارة عدد الالتي حيصلن على مناصب وييفية عليا كانت حكراً على
الرجال وسيؤمن هذا القرار الفرصة للكثريات باحلصول على ويائ

أعلى

أجراً تقع يف مناطق تبعد عن أماكن إقامتهن مل يتقدمن إليها سابقاً بسبب قيود
التنقل ،ويف حني ستستفيد قطاعات وفئات كثرية من هذا القرار،فإن السائقني
األجانب قد يعانون بسببه ،ألن  %05من العائالت ستستغين عن خدماتهم
ونسبة مماثلة تعتزم اختاذ هذه اخلطوة .يف حني أن  %04فقط سيحتفظون
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بالسائقني حبسب دراسة لشركة  GULF TALENTوستوفر العائالت
اليت ستستغين عن السائق حنو  1آالف ريـال شهرياً.
وخلصت دراسة أعدها مركز السيدة خدجية بنت خويلد التابع لغرفة
حمافظة جدة التجارية (2240م) فإن أربع مشكالت حيتمل أن تواجهها املرأة
مع بدء سريان األمر امللكي بالسماح للسعوديات بقيادة السيارات حيث تشري
إلي أن قيادة املرأة السعودية للسيارة سريفع من معدل املعاكسات وزيادة
حوادث السري والتكدسات املرورية النامجة عن األعطال اليت ال تستطيع
السيدات التعامل معها ،باإلضافة إلي تفاقم املشكالت االجتماعية .وخلصت
الدراسة ايضاً إىل احتمال ارتفاع معدل املعاكسات بنسبة  %96وارتفاع معدل
احلوادث املرورية بنسبة  ،%12وأكدت أن  %59من الذكور الذين ترتاوح
أعمارهم بني  42و 21عاماً يرفضون دعم املرأة للقيادة ،فيما وصلت نسبة
الرافضني من الذين ترتاوح أعمارهم بني  25و  01إلي %55؛ يف الوقت
الذي وصلت فيه نسبة املعارضني الذين ترتاوح أعمارهم بني  05و  11عاماً
إلي .%50
كما قدمت دراسة جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بالتعاون مع
اإلدارة العامة للمرور(22242م) أفكاراً حول تفاقم دور النساء وتوافر فرص
العمل املتاحة هلن بعد رفع احلظر عن القيادة وكي

ميكن هلن اإلسهام يف

تنمية اجملتمع واالقتصاد والبيئة ،باإلضافة إىل تناول كثري من اجلوانب النفسية
املرتبطة بهذا القرار ،وتركز هذه الدراسة حبسب ما قالت به الدكتورة جناح
على تتبع األثر املرتتب من قيادة املرأة للسيارة على أبعاد التنمية املستدامة
والسالمة املرورية وذلك على النحو اآلتي:
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- 4البعد االقتصادي:ويرصد دور املرأة يف رفع معدالت الدخل الشهري
لألسر الفرص واجملاالت الوييفية احملتملة للمرأة ،معدالت الصرف على
النقل الشهري لألسرة ،تكالي

العمالة األجنبية الوافدة للعمل كسائقني

خاصني يف املنازل ،حجم احلواالت املالية الدولية للسائقني األجانب إىل
خارج اململكة ،مبيعات الوقود ومعدالت استهالكه ،الشركات اخلاصة
ببيع السيارات ،قطع الغيار والصيانة والتأمينات ،شركات تأجري
السيارات.
- 2البعد االجتماعي:ويرصد الصورة الذهنية للمرأة على مستوى العامل،
منط احلياة اليومية للمرأة ،فرص التعليم والعمل املتاحة للمرأة ،العالقات
االجتماعية داخل األسرة وخارجها ،االستقرار األسري ،الدعم املعنوي
والتمكني االجتماعي ،الرضا النفسي ،املعاناة اليومية مع وسائل النقل
اليومي ،مشكالت السائقني الوافدين اخلاصني باألسر.
- 0البعد البيئي:ويرصد االزدحام املروري املتوقع ،التلوث اجلوي املتوقع،
التلوث الضوضائي املتوقع ،التنوع يف أنواع وألوان املركبات املسجلة،
الزيادة يف معدالت األميال املقطوعة ،اإلقبال على استخدام السيارات
الكهربائية.
النظرية املفسرة للدراسة - :
تعتمد الدراسة احلالية على نظرية العامل الثقايف بشكل عام وعلى آليات
التغري الثقايف ومصادره  ،وهل هي داخلية أم خارجية ؟ وكي
ذلك ؟ وتتمثل يف ثالث اجتاهات رئيسة هي- :
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حيدث

- 4

اجتاه االنتشار الثقايف.

- 2

اجتاه االرتباط الثقايف.

- 0

اجتاه الصراع الثقايف.

ونظرية االنتشـار الثقايف ترى أن انتشار السمات الثقافية هو العامل
األساسي يف إحداث التغريات الثقافية  ،وهي متيز بني انتقال عناصر وأمناط
الثقافة من جيل سابق إىل جيل الحق داخل اجملتمع نفسه وبني انتشارها عرب
املكان أي نقلها من منطقة إىل منطقة أخرى  ،إىل أن تعم العامل اإلنساني
فاألول (االنتقال ) يشري إىل الرتاث واإلرث الثقايف  ،أما الثاني فيمكن القول
باالستعارات الثقافية والرتكيز على العوامل اخلارجية يف التغري  .وتعتمد
عملية االنتشار على عامل االخرتاع واالكتشاف وهناك عدد من اآلليات اليت
تساعد يف هذه العملية االنتشارية مثل قيادة املرأة للسيارة ووسائل اإلعالم
واالتصاالت يف العصر احلالي  .وهناك ثالث مدارس حول مناقشة االنتشار
الثقايف- :
أ – املدرسة األملانية النمساوية  :بزعامة " جرايبنر " وهي تذهب إىل القول
بوجود سبع أو مثان مناذج ثقافية تعترب هي األصيلة يف العامل ثم انتشرت يف
أرجاء العامل سواء بشكل جزئي أو كلي .
ب – املدرسة اإلجنليزية  :بزعامة " إليوت مسيث " و "بري " ورأت بأن هناك
نقطة واحدة حمورية النتشار الثقافة وهي احلضارة املصرية اليت عمت
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العامل إىل حلت حملها احلضارة اليونانية  .ج – املدرسة األمريكية :
أصحاب هذه املدرسة كل من بواس و كرويرب  ،وهي اليت تطرح أسئلة
حول اآلثار املرتتبة على عملية االنتشار الثقايف يف اجملتمعات وهذا التحليل
أقرب إىل التحليل االجتماعيلآلثار االجتماعية واالقتصادية واألمنية
املرتتبة على قيادة املرأة السعودية للسيارة .
اإلجراءات املنهجية للدراسة:
 - 4منهج الدراسة:
استخدم الباحث املنهج الوصفي الذي يعتمد على تفسري الوضع
القائم ،أي :ما هو كائن وحتديد الظروف والعالقات املوجودة بني املتغريات،
ومت مجع بيانات وصفية حول الظاهرة وحتليل وربط وتفسري هذه البيانات
وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج منها ،ويرجع إتباع هذا املنهج يف هذه
الدراسة إىل مالءمته ملشكلتها؛ ألن هذا املنهج يص

الظواهر وصفاً

موضوعياً من خالل البيانات اليت يتحصل عليها باستخدام أدوات وتقنيات
البحث العلمي.
 - 2جمتمع الدراسة:
تكوَّن جمتمع الدراسة من أعضاء جملس الشورى السعودي البالغ
عددهم ( )452عضواً.
 - 0عينة الدراسة:
مت اختيار عينة الدراسة اختياراً عشوائياً خالل املدة احملددة إلجراء
الدراسة  ،وذلك من خالل التواصل عن طريق إرسال الرابط اإللكرتوني
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لالستبانة ألعضاء جملس الشورى  ،حيث بلغ عدد االستبانات املوزعة اليت مت
ارساهلا ( )422استبانة  ،وكان التوزيع على الذكور واإلناث من أعضاء
جملس الشورى  ،ومتت االستجابة واإلجابة على االستبانات من قبل ()90
فرداً من العينة لقط ومت التعامل معها إحصائياً.
اجلدول رقم ()4
يوضح خصائص عينة الدراسة
م

الفئة

 4اجلنس

ن=90

النوع

التكرار

النسبة

 ذكر

50

%02

 أنثي

41

%02

 علوم االقتصاد

2

%42

 جمال الرتبية والتعليم

5

%0

 اجملال القانوني

9

%6

 جمال الفقه والشريعة 42
 2التخصص العلمي

اإلسالمية

%42

0

%42

 جمال االجتماع واخلدمة 0

%42

2

%42

6

%45

االجتماعية
 جمال الدراسات األمنية

 جمال االتصاالت وتقنية 5

%0

املعلومات
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م

الفئة

النوع

التكرار

النسبة

 العلوم الطبية
 اجملال اهلندسي

 أقل من عامني
0

مدة العضوية
مبجلس الشورى

20

%12

 من ( )2إلي أقل من (20 )1

%01

40

%46

سنوات

 من ( )1إلي أقل من (1 )9

%0

سنوات
 أكثر من ( )9سنوات
 جلنة الشؤون اإلسالمية 9
عضوية اللجان
 1الداخلية مبجلس
الشورى

والقضائية

2

%42

 جلنة الشؤون االجتماعية 0

%42

0

%42

واألسرة والشباب

 جلنة الشؤون االقتصادية 0
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%6

%1

م

الفئة

النوع
والطاقة
 جلنة الشؤون األمنية

التكرار

النسبة

9

%6

0

%42

 جلنة اإلدارة واملوارد 0

%1

2

%0

 جلنة التعليم والبحث 1

%9

البشرية

5

العلمي

%42

 جلنة الثقافة واإلعالم 2

%0

والسياسة واآلثار

0

%1

 جلنة الشؤون اخلارجية

1

%9

 جلنة املياه والزراعة والبيئة
 جلنة احلج واإلسكان
واخلدمات
 جلنة حقوق اإلنسان
واهليئات الرقابية
 اللجنة الصحية
 جلنة الشؤون املالية
 جلنة النقل واالتصاالت
وتقنية املعلومات
يوضح اجلدول رقم ( )4خصائص عينة الدراسة ،وقد تبني منه ما يأتي:
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- 4

أن ( )%02من عينة الدراسة من الذكور ( )%02منهم من

اإلناث.
- 2

بالنسبة للتخصص العلمي لعينة الدراسة فقد تبني أن ()%42

منهم من العاملني يف جمال الفقه والشريعة اإلسالمية و ( )%45يف
اجملال الطيب و( )%42من العاملني يف علوم االقتصاد وجمال
االتصاالت وتقنية املعلومات.
- 0

بالنسبة ملدة العضوية مبجلس الشورى فقد تبني أن ()%12

منهم مدة عضويتهم أقل من عامني )%01( ،من ( )2عام إىل أقل
من ( )1سنوات )%46( ،من ( )1إىل أقل من ( )9سنوات.
- 1

بالنسبة لعضوية اللجان الداخلية مبجلس الشورى فقد جاءت

جلنة الشؤون االجتماعية واألسرة والشباب بنسبة بلغت(،)%42
وجاءت جلنة الشؤون االقتصادية والطاقة ،وجلنة الشؤون األمنية،
وجلنة الثقافة واإلعالم ،والسياحة واآلثار ،وجلنة حقوق اإلنسان
واهليئات الرقابية بنسبة بلغت ( ،)%42ويف املرتبة الثالثة جاءت جلنة
الشؤون اإلسالمية والقضائية  ،وجلنة التعليم والبحث العلمي بنسبة
بلغت( )%6لكل منهما.
 - 1أداة الدراسة:
أ) بناء أداة الدراسة:
- 5

القسم األول :حيتوي على مقدمة تعريفية بأهداف

الدراسة ،ونوع البيانات واملعلومات اليت يود الباحث مجعها من
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أفراد عينة الدراسة ،مع تقديم الضمان بسرية املعلومات املقدمة،
والتعهد باستخدامها ألغراض البحث العلمي فقط.
- 9

القسم الثاني :حيتوي على البيانات األولية اخلاصة بأفراد

عينة الدراسة ،واملتمثلة يف( :اجلنس – التخصص العلمي – مدة
العضوية مبجلس الشورى  -عضوية اللجان الداخلية مبجلس
الشورى).
- 0

القسم الثالث :ويتكون من ( )15عبارة ،موزعة على

مخسة حماور أساسية  ،واجلدول ( )2يوضح عدد عبارات
االستبانة ،وكيفية توزيعها على احملاور.
جدول ()2
حماور االستبانة وعباراتها
عدد

احملور

العبارات

اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة السعودية للسيارة

 6عبارات

اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة

 6عبارات

اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة

 6عبارات

املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة

 6عبارات

املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة

 6عبارات

االستبانة

 15عبارة
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مت استخدام مقياس ليكرت الثالثي للحصول على استجابات أفراد
عينة الدراسة ،وفق درجات املوافقة التالية( :موافق  -إىل حد ما – غري
موافق) .ومن ثم التعبري عن هذا املقياس كمياً ،بإعطاء كل عبارة من العبارات
السابقة درجة ،وفقاً للتالي :موافق ( )0درجات ،إىل حد ما ( )2درجتان،
غري موافق ( )4درجة واحدة.
ولتحديد طول فئات مقياس ليكرت الثالثي ،مت حساب املدى بطرح
احلد األعلى من احلد األدنى ( ،)2 = 4 –0ثم مت تقسيمه على أكرب قيمة يف
املقياس ( ،)2.90 = 0 ÷ 2وبعد ذلك مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف
املقياس ()4؛ لتحديد احلد األعلى هلذه الفئة ،وهكذا أصبح طول الفئات
كما هو موضح يف اجلدول التالي:
جدول ()0
تقسيم فئات مقياس ليكرت الثالثي (حدود متوسطات االستجابات)
حدود الفئة

م

الفئة

4

موافق

2.05

2

إىل حد ما

4.92

2.01

0

غري موافق

4.22

4.90

من

إىل
0.22

ومت استخدام طول املدى يف احلصول على حكم موضوعي على
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة ،بعد معاجلتها إحصائياً.
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ب) صدق أداة الدراسة:
الصدق الظاهري ألداة الدراسة (صدق احملكِّمني):

- 4

للتعرف على مدى الصدق الظاهري لالستبانة ،والتأكد من أنها تقيس
ما وضعت لقياسه ،مت عرضها بصورتها األولية على عدد من احملكمني
املختصني يف موضوع الدراسة.
وبعد أخذ اآلراء ،واالطالع على امللحويات ،مت إجراء التعديالت
الالزمة اليت اتفق عليها غالبية احملكمني ،ومن ثم إخراج االستبانة بصورتها
النهائية .
صدق االتساق الداخلي لألداة:

- 2
اجلدول رقم ()1

معامالت ارتباط بريسون لعبارات احملور مع الدرجة الكلية للمحور
احملور األول (اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة السعودية للسيارة)
رقم العبارة

معامل

االرتباط رقم

معامل االرتباط باحملور

باحملور

العبارة

4

**2.609

9

**2.200

2

**2.606

0

**2.260

0

**2.690

2

**2.252

1

**2.609

6

**2.202

5

**2.226

-

-
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احملور الثاني (اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة)
رقم العبارة

معامل

االرتباط رقم

معامل االرتباط باحملور

باحملور

العبارة

4

**2.220

9

**2.600

2

**2.612

0

**2.659

0

**2.600

2

**2.650

1

**2.620

6

**2.650

5

**2.614

-

-

احملور الثالث (اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة)
رقم العبارة

معامل

االرتباط رقم

معامل االرتباط باحملور

باحملور

العبارة

4

**2.619

9

**2.202

2

**2.209

0

**2.654

0

**2.659

2

**2.625

1

**2.262

6

**2.622

5

**2.646

-

-

احملور الرابع (املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة)
رقم العبارة
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معامل االرتباط باحملور

باحملور

العبارة

4

**2.692

9

**2.202

2

**2.691

0

**2.224

0

**2.699

2

**2.699

1

**2.652

6

**2.692

5

**2.209

-

-

احملور اخلامس (املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة)
رقم العبارة

معامل

االرتباط رقم

معامل االرتباط باحملور

باحملور

العبارة

4

**2.942

9

**2.202

2

**2.622

0

**2.229

0

**2.244

2

**2.210

1

**2.052

6

**2.602

5

**2.220

-

-

** دال عند مستوى الداللة  2.24فأقل
يتضح من اجلدول ( )1أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات
مع بُعدها موجبة ،ودالة إحصائياً عند مستوى الداللة ( )2.24فأقل؛ مما يشري
إىل صدق االتساق الداخلي بني عبارات االستبانة ،ومناسبتها لقياس ما
أُعدت لقياسه.
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ج) ثبات أداة الدراسة:
جدول رقم ()5
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
حماور االستبانة

عدد

ثبات

العبارات احملور

اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة السعودية للسيارة

6

2.6025

اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة

6

2.6062

اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة

6

2.6009

املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة

6

2.6240

6

2.6021

15

2.6200

املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية
للسيارة
الثبات العام

يتضح من اجلدول رقم ( )5أن معامل الثبات العام عالٍ حيث بلغ
( ،)2.6200وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن
االعتماد عليها يف التطبيق امليداني للدراسة.
 - 5إجراءات تطبيق الدراسة:
بعد التأكد من صدق (االستبانة) وثباتها ،وصالحيتها للتطبيق ،قام
الباحث بتطبيقها ميدانياً باتباع اخلطوات التالية:
 -1توزيع االستبانة إلكرتونياً.
 -2مجع االستبانات  ،وقد بلغ عددها ( )90استبانة.
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 - 9أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة ،وحتليل البيانات اليت مت جتميعها ،فقد مت
استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية
للعلوم االجتماعية

Statistical Package for Social

 Sciencesواليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز (.)SPSS
وبعد ذلك مت حساب املقاييس اإلحصائية التالية:
- 4

التكرارات ،والنسب املئوية؛ للتعرف على خصائص أفراد

عينة الدراسة ،وحتديد استجاباتهن جتاه عبارات احملاور الرئيسة اليت
تتضمنها أداة الدراسة.
- 2

املتوسط احلسابي املوزون (املرجح) " Weighted

"Mean؛ وذلك للتعرف على متوسط استجابات أفراد عينة
الدراسة على كل عبارة من عبارات احملاور ،كما أنه يفيد يف ترتيب
العبارات حسب أعلى متوسط حسابي موزون.
- 0

املتوسط احلسابي ""Mean؛ وذلك ملعرفة مدى ارتفاع ،أو

اخنفاض استجابات أفراد عينة الدراسة عن احملاور الرئيسة ،مع العلم
بأنه يفيد يف ترتيب احملاور حسب أعلى متوسط حسابي.
- 1

االحنراف املعياري ""Standard Deviation؛ للتعرف

على مدى احنراف استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من
عبارات متغريات الدراسة ،ولكل حمور من احملاور الرئيسة عن
متوسطها احلسابي .ويالحظ أن االحنراف املعياري يوضح التشتت يف
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استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات متغريات
الدراسة ،إىل جانب احملاور الرئيسة ،فكلما اقرتبت قيمته من الصفر
تركزت االستجابات ،واخنفض تشتتها.
- 5

مت استخدام اختبار ت لعينتني مستقلتني للتحقق من الفروق

بني اجتاهات عينة الدراسة باختالف متغرياتهم اليت تنقسم إىل فئتني.
تفسري وحتليل نتائج الدراسة:
أوالً :إجابة السؤال األول :ما اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة السعودية
للسيارة ؟
اجلدول رقم ()9
يوضح اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة السعودية للسيارة ن=90
ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

 4اإلسهام يف ك 50
تقليص نسبة
بطالة املرأة

%

املناسبة
للمرأة مبا فيها

حد ما موافق
5

0.5 25.2

 2زيادة فرص ك 59
العمل

إلي

غري

9

6.2 20.5

0.5

2.02

2.500

5

5

0.5

األمنية
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5

%
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املتوسط االحنراف

2.09

2.522

0

ك اإلجابات
م البيان

 0احلد

 %موافق

من ك 50

الدعاية

إلي

غري

حد ما موافق

1

9.2 25.2

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

9
6.2

املغرضة
املوجهة إىل
اململكة من
زعم

2.09

%

2 2.925

اإلجحاف
باحلقوق
االجتماعية
للمرأة
 1تعزيز حق ك 55
يف
املرأة
0.5 42.1 22.4
القيادة
0

واملشاركة يف
التنمية

%

5

2.05

6 2.529

االجتماعية
املستدامة
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ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

ك 92

 5تسهيل
وصول

إلي

غري

حد ما موافق

5

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

-

0.5 62.5

السيدات إىل
مواقع العمل
إلسهام املرأة
يف

-

%

2.60

4 2.295

الناتج

احمللي
ك 50

 9ختفي
العبء على

40

4

4.5 46.1 06.4

الرجل
املوي

من

االستئذان
اليومي؛

%

لتوصيل
األبناء
والزوجة من
وإلي

422
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2.02

1 2.155

ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

املدرسة أو
مقر عملها
 0متكني املرأة ك 94
من

قضاء

حاجاتها
العاجلة دون

1

9.2 64.2

2
0.2
2.22

%

0 2.126

انتظار
 2قيادة املرأة ك 52
للسيارة تعزز
من

41

4

4.5 22.6 00.9
2.09

%

حضورها

9 2.191

االجتماعي
 6إحداث نقلة ك 92
نوعية

يف

احلياة
االجتماعية
من

0

1.5 62.5
%

2
0.2
2.62

2 2.061

إزالة
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ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

املخاوف
االفرتاضية
من

قيادة

السيارة
املتوسط العام

2.24

2.119

-

يتضح يف اجلدول ( )9أن أفراد عينة الدراسة موافقون على اآلثار
االجتماعية لقيادة املرأة السعودية للسيارة مبتوسط ( 2.24من  ،)0.22وهو
متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي (من  2.05إىل ،)0.22
وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق على أداة الدراسة.
ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )9أن أبرز اآلثار االجتماعية لقيادة
املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف العبارات رقم ( ) 6 ، 5اليت مت ترتيبها تنازلياً
 ،كالتالي:
 -1جاءت العبارة رقم ( )5وهي ":تسهيل وصول السيدات إىل مواقع العمل
إلسهام املرأة يف الناتج احمللي " باملرتبة األوىل من حيث موافقة أفراد عينة
الدراسة عليها مبتوسط ( 2.60من  )0وتفسر هذه النتيجة بأن قيادة املرأة
السعودية للسيارة يعزز من وصوهلا ملقر عملها دون االعتماد على الغري
مما يسهم يف تسهيل وصول السيدات إىل مواقع العمل إلسهام املرأة يف
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الناتج احمللي وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شركة ( GULF
 )TALENTواليت بينت أن نسبة  %22من النساء السعوديات يعتزمن
قيادة السيارة هذا العام ومن املتوقع أن يسهم ذلك يف زيارة عدد الالتي
حيصلن على مناصب وييفية عليا كانت حكراً على الرجال وسيؤمن هذا
القرار الفرصة للكثريات باحلصول على ويائ أعلى أجراً تقع يف مناطق
تبعد عن أماكن إقامتهن مل يتقدمن إليها سابقاً بسبب قيود التنقل.
 -2جاءت العبارة رقم ( )6وهي ":إحداث نقلة نوعية يف احلياة االجتماعية
من إزالة املخاوف االفرتاضية من قيادة السيارة " باملرتبة الثانية من حيث
موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط ( 2.62من  )0وتفسر هذه
النتيجة بأن قيادة املرأة السعودية للسيارة يعزز من ثقة املرأة وكذلك اجملتمع
بقدراتها مما يسهم يف إحداث نقلة نوعية يف احلياة االجتماعية من إزالة
املخاوف االفرتاضية من قيادة السيارة وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة
جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل بالتعاون مع اإلدارة العامة للمرور
واليت بينت التأثريات على البعد االجتماعي:ويرصد الصورة الذهنية
للمرأة على مستوى العامل ،منط احلياة اليومية للمرأة ،فرص التعليم
والعمل املتاحة للمرأة ،العالقات االجتماعية داخل األسرة وخارجها،
االستقرار األسري ،الدعم املعنوي والتمكني االجتماعي ،الرضا
النفسي ،املعاناة اليومية مع وسائل النقل اليومي ،مشكالت السائقني
الوافدين اخلاصني باألسر وتتسق هذه النتيجة مع مفهوم نظرية العامل
الثقايف واليت تبني التأثريات الثقافية واجملتمعية على قيادة املرأة للسيارة.
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ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )9أن أقل اآلثار االجتماعية لقيادة
املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف العبارة رقم ( )1وهي ":تعزيز حق املرأة يف
القيادة واملشاركة يف التنمية االجتماعية املستدامة " مبتوسط ( 2.05من )0
وتفسر هذه النتيجة بأن قيادة املرأة السعودية للسيارة يعزز من إتاحة الفرصة
هلا للحركة والعمل مما يسهم يف تعزيز حق املرأة يف القيادة واملشاركة يف التنمية
االجتماعية املستدامة.
ثانياً :إجابة السؤال الثاني :ما اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة
؟
اجلدول رقم ()0
يوضح اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة
ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

تطبيق سياسة ك 10

إلي

غري

حد ما موافق
46

ن=90

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

5

اإلحالل
حبيث تصبح
4

املرأة

السعودية يف 0.5 22.1 91.4 %
موقع العمل
يف ضوء رؤية
2202م

421
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2.50

2.900

2

ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

نسبة ك 50

رفع

إلي

غري

حد ما موافق

42

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

1

مشاركة
عمل املرأة
2

يف

التنمية

اليت

9.2 41.6 06.4 %

2.00

5 2.599

تستهدفها
رؤية
2202م
تأكيد جدارة ك 50

0

0

اململكة
ضمن
جمموعة
 0العشرين يف
منح احلقوق

1.5 42.1 25.4 %

2.24

2 2.522

االقتصادية
جلميع
الفئات
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ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إجياد سوق ك 50

إلي

غري

حد ما موافق

2

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

2

العمل
للمرأة
للدخول يف
 1توفري

0.2 44.6 25.4 %

العوامل

2.22

4 2.152

املساعدة يف
القطاع
اخلاص
ك 50

التوفري

9

1

االقتصادي
لبعض
5

األسر

من

حمدودي

6.2 25.2 %

9.2

الدخل
الذين

ال

يستطيعون
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2.06

1 2.502

ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

استقدام
سائق
اإلسهام يف ك 50
حتقيق رؤية

0

0

اململكة
2202م
9

برفع نسبة
مشاركة
املرأة

1.5 42.1 25.2 %

2.24

0 2.522

يف

االقتصاد من
%22

إلي

%02
اإلسهام يف ك 12

44

2

ازدهار
 0حركة
األسواق

44.6 49.1 04.5 %

2.92

0 2.962

وزيادة
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ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

الطلب على
السيارات
وجتارة
جتزئتها
اإلسهام يف ك 12
ارتفاع طلب
2

6

42

النساء على
العمل
والتعليم

41.6 40.1 04.0 %

2.50

6 2.010

والتدريب
تعزيز دور ك 12
سيدات

42

0

األعمال
 6للمشاركة يف
اجملال

42.1 40.6 04.0 %

االقتصادي
الداعم
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2.94

9 2.900

ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

للمرأة
السعودية
املتوسط العام

2.02

2.550

-

يتضح يف اجلدول ( )0أن أفراد عينة الدراسة موافقون على اآلثار
االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة مبتوسط ( 2.02من  ،)0.22وهو
متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي (من  2.05إىل ،)0.22
وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق على أداة الدراسة.
ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )0أن أبرز اآلثار االقتصادية لقيادة
املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف العبارات رقم ( ) 9 ، 1اليت مت ترتيبها تنازلياً
حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  ،كالتالي:
 -1جاءت العبارة رقم ( )1وهي ":إجياد سوق العمل للمرأة للدخول يف
توفري العوامل املساعدة يف القطاع اخلاص " باملرتبة األوىل من حيث
موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط ( 2.22من  )0وتفسر هذه
النتيجة بأن قيادة املرأة السعودية للسيارة يعزز من قدرتها على القيام
بالكثري من املهن املتاحة يف سوق العمل واليت تتطلب القيادة مما يسهم يف
إجياد سوق العمل للمرأة للدخول يف توفري العوامل املساعدة يف القطاع
اخلاص وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شركة ( GULF
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 )TALENTواليت بينت أن نسبة  %22من النساء السعوديات يعتزمن
قيادة السيارة هذا العام ومن املتوقع أن يسهم ذلك يف زيارة عدد الالتي
حيصلن على مناصب وييفية عليا كانت حكراً على الرجال وسيؤمن هذا
القرار الفرصة للكثريات باحلصول على ويائ أعلى أجراً تقع يف مناطق
تبعد عن أماكن إقامتهن مل يتقدمن إليها سابقاً بسبب قيود التنقل.
 -2جاءت العبارة رقم ( )9وهي ":اإلسهام يف حتقيق رؤية اململكة 2202م
برفع نسبة مشاركة املرأة يف االقتصاد من  %22إلي  " %02باملرتبة الثانية
من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط ( 2.24من  )0وتفسر
هذه النتيجة بأن قيادة املرأة السعودية للسيارة يعزز من فرص مساهمتها يف
التنمية مما يسهم يف حتقيق رؤية اململكة 2202م برفع نسبة مشاركة املرأة
يف االقتصاد من  %22إلي .%02
ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )0أن أقل اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة
السعودية للسيارة تتمثل يف العبارة رقم ( )2وهي ":اإلسهام يف ارتفاع طلب
النساء على العمل والتعليم والتدريب " مبتوسط ( 2.50من  )0وتفسر هذه
النتيجة بأن قيادة املرأة السعودية للسيارة يدعم منافستها على فرص العمل مما
يسهم يف ارتفاع طلب النساء على العمل والتعليم والتدريب.
ثالثاً :إجابة السؤال الثالث :ما اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة ؟
للتعرف على اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة  ،مت حساب
التكرارات ،والنسب املئوية ،واملتوسطات احلسابية ،واالحنرافات املعيارية،
والرتب الستجابات أفراد عينة الدراسة على عبارات اآلثار األمنية لقيادة املرأة
السعودية للسيارة  ،وجاءت النتائج كما يلي:
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اجلدول رقم ()2
يوضح اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة
ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

توسيع دائرة ك 10
4

إلي

غري

حد ما موافق
42

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

9

عمل املرأة يف
الويائ

ن=90

6.2 29.6 91.4 %

2.55

2.952

1

األمنية
احلد

من ك 00

02

1

انتحال
شخصية املرأة
 2املنقبة

يف

التهريب

9.2 11.2 16.2 %

2.10

2.926

0

واألعمال
التخريبية

اإلسهام يف ك 06

24

0

حتويل
 0السالمة
املرورية إلي

42.1 04.0 52.0 %

2.12

9 2.922

ممارسات
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ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

تربوية تؤدي
إىل احلد من
اخلسائر
بث األمن ك 50
واألمان يف

6

5

نفوس أولياء
1

األمور
بوقاية األبناء 0.5 40.1 06.4 %
من خماطر

2.02

4 2.562

العمالة
الوافدة
مواجهة

ك 12

44

2

بعض
5

الظروف
الصعبة اليت 44.6 49.1 04.0 %
حتتاج فيها
املرأة قيادة
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2.92

0 2.962

ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

السيارة
والتصرف
السريع
اإلسهام يف ك 22

12

0

حتقيق
السالمة
املرورية
9

وتقليل
األزمات

42.1 56.0 26.6 %

2.46

6 2.926

املرورية
وحوادث
السري

مع

مرور الوقت
وقاية أفراد ك 06
0

22

9

األسرة من
االنتهاكات

6.2 02.2 52.2 %

2.16

5 2.992

األخالقية
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ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

وسرقة
السائقني
خصوصاً
سيارات
األجرة
من ك 26

احلد

04

0

بعض
تهديدات
جرائم
(االختطاف ـ
 2العن

ـ ضد

األطفال)

42.1 19.0 10.0 %

2.00

2 2.992

اليت قد تنتج
من جانب
بعض
السائقني
 6مكافحة

441

ك 50

2

9
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2.02

2 2.922

ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

جرمية
التحرش
وتطبيق

6.2 44.6 06.4 %

العقوبة على
مرتكبيها
املتوسط العام

2.52

2.529

-

يتضح يف اجلدول ( )2أن أفراد عينة الدراسة موافقون على اآلثار
األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة مبتوسط ( 2.52من  ،)0.22وهو
متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي (من  2.05إىل ،)0.22
وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق على أداة الدراسة.
ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )2أن أبرز اآلثار األمنية لقيادة املرأة
السعودية للسيارة تتمثل يف العبارات رقم ( )6 ، 1اليت مت ترتيبها تنازلياً
حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  ،كالتالي:
 -1جاءت العبارة رقم ( )1وهي ":بث األمن واألمان يف نفوس أولياء
األمور بوقاية األبناء من خماطر العمالة الوافدة " باملرتبة األوىل من حيث
موافقة أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط ( 2.02من  )0وتفسر هذه
النتيجة بأن قيادة املرأة السعودية للسيارة يتيح استغناء األسر عن السائقني
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مما يسهم يف بث األمن واألمان يف نفوس أولياء األمور بوقاية األبناء من
خماطر العمالة الوافدة وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة شركة
( )GULF TALENTواليت بينت إن السائقني األجانب قد يعانون
بسببه ،ألن  %05من العائالت ستستغين عن خدماتهم ونسبة مماثلة تعتزم
اختاذ هذه اخلطوة.
 -2جاءت العبارة رقم ( )6وهي ":مكافحة جرمية التحرش وتطبيق العقوبة
على مرتكبيها " باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها
مبتوسط ( 2.02من  )0وتفسر هذه النتيجة بأن قيادة املرأة السعودية
للسيارة يتيح تفاعلها مع قضايا أسرتها بشكل إجيابي مما يسهم يف مكافحة
جرمية التحرش وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وتتفق هذه النتيجة مع
نتيجة دراسة شركة ( )GULF TALENTواليت بينت إن السائقني
األجانب قد يعانون بسببه ،ألن  %05من العائالت ستستغين عن
خدماتهم ونسبة مماثلة تعتزم اختاذ هذه اخلطوة.
ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )2أن أقل اآلثار األمنية لقيادة املرأة
السعودية للسيارة تتمثل يف العبارة رقم ( )9وهي ":اإلسهام يف حتقيق السالمة
املرورية وتقليل األزمات املرورية وحوادث السري مع مرور الوقت " مبتوسط
( 2.46من  )0وتفسر هذه النتيجة بأن قيادة املرأة السعودية للسيارة يقلل من
عدد السائقني األجانب يف الطرق مما يسهم يف حتقيق السالمة املرورية وتقليل
األزمات املرورية وحوادث السري مع مرور الوقت.
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رابعاً :إجابة السؤال الرابع :ما املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية
للسيارة ؟
اجلدول رقم ()6
يوضح املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة ن=90
ك اإلجابات
م البيان

إلي
 %موافق حد
ما

زيادة

ك 42

45

غري
موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

12

ياهرة
التحرش
4

ضد املرأة
عندما

92.0 22.1 41.6 %

4.52

2.019

0

تقود
سيارتها
مبفردها
عدم
2

ك 44

41

12

إجادة
املرأة

92.0 22.6 49.1 %

4.51

2.095

9

لقيادة
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ك اإلجابات
م البيان

إلي
 %موافق حد
ما

غري
موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

السيارة
وزيادة
نسبة
احلوادث
زيادة

ك 45

45

00

االزدحام
0

املروري
يف بعض 55.2 22.1 22.1 %

4.90

2.221

0

مدن
اململكة
نقص
1

ك 42

24

09

الثقافة
املرورية

50.2 04.0 41.6 %

4.94

2.002

5

لدى املرأة
5
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54

انتشار

ك 5

44

السخرية

0.5 %

09.4 49.1
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4.04

2.922

6

ك اإلجابات
م البيان

إلي
 %موافق حد
ما

غري
موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

واإلدعاء
اهلزلي من
قيادة املرأة
السعودية
للسيارة
عدم

ك 45

00

45

جاهزية
إدارة
املرور يف
إجياد طاقم
 9أمنى
نسائي

22.1 55.2 22.1 %

2.22

2.901

4

ملواكبة
متطلبات
تطبيق
قيادة املرأة
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ك اإلجابات
م البيان

إلي
 %موافق حد
ما

غري
موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

للسيارة
انعدام

ك 49

00

42

خدمات
كافية على
الطرقات
تضمن
 0األمن
الذي

29.6 16.2 20.6 %

4.60

2.040

2

يراعي
خصوصية
املرأة
السعودية
دخول
2

ك 41

49

00

الفئات
املعارضة

55.2 20.6 22.6 %

لقرار قيادة
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4.99

2.222

1

ك اإلجابات
إلي

م البيان

 %موافق حد
ما

غري
موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

املرأة
للسيارة
حالة

يف

اغرتاب
اجتماعي
انعدام

ك 42

45

12

أنظمة
ولوائح
6

كافية
تضمن

92.0 22.1 41.6 %

4.52

2.019

2

قيادة املرأة
للسيارة
بسالم
املتوسط العام

4.95

2.926

-

يتضح يف اجلدول ( )6أن أفراد عينة الدراسة غري موافقون على
املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة مبتوسط ( 4.95من
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 ،)0.22وهو متوسط يقع يف الفئة األولي من فئات املقياس الثالثي (من
 4.22إىل  ،)4.90وهي الفئة اليت تشري إىل خيار غري موافق على أداة
الدراسة.
ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )6أن أبرز املعوقات اليت تواجه قيادة
املرأة السعودية للسيارة تتمثالن يف العبارتان رقم ( )0 ، 9اللتني مت ترتيبهما
تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليهما إىل حد ما  ،كالتالي:
 -1جاءت العبارة رقم ( )9وهي ":عدم جاهزية إدارة املرور يف إجياد طاقم
أمنى نسائي ملواكبة متطلبات تطبيق قيادة املرأة للسيارة " باملرتبة األوىل من
حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها إىل حد ما مبتوسط ( 2.22من )0
وتفسر هذه النتيجة بأن إدارة املرور أعدت التجهيزات الالزمة لقيادة املرأة
السعودية للسيارة مما قلل من تأثري عامل عدم جاهزية إدارة املرور يف إجياد
طاقم أمنى نسائي ملواكبة متطلبات تطبيق قيادة املرأة للسيارة يف إعاقة
قيادة املرأة السعودية للسيارة.
 -2جاءت العبارة رقم ( )0وهي ":انعدام خدمات كافية على الطرقات
تضمن األمن الذي يراعي خصوصية املرأة السعودية " باملرتبة الثانية من
حيث موافقة أفراد عينة الدراسة عليها إىل حد ما مبتوسط ( 4.60من )0
وتفسر هذه النتيجة بأن إدارة املرور توفر املتطلبات الالزمة لألمن على
الطرق مما قلل من تأثري عامل انعدام خدمات كافية على الطرقات تضمن
األمن الذي يراعي خصوصية املرأة السعودية يف إعاقة قيادة املرأة
السعودية للسيارة.

422

تصور مقرتح لتنمية وعي املرأة السعودية بالثقافة املرورية
د .معلوي عبد اهلل الشهراني

ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )6أن أقل املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة
السعودية للسيارة تتمثل يف العبارة رقم ( )5وهي ":انتشار السخرية واإلدعاء
اهلزلي من قيادة املرأة السعودية للسيارة " مبتوسط ( 4.04من  )0وتفسر هذه
النتيجة بأن اللوائح والنظم والقوانني تعاقب كل من ميارس السخرية من املرأة
مما قلل من تأثري عامل انتشار السخرية واإلدعاء اهلزلي من قيادة املرأة
السعودية للسيارة يف إعاقة قيادة املرأة السعودية للسيارة وختتل

هذه النتيجة

مع نتيجة دراسة مركز السيدة خدجية بنت خويلد ( 4140هـ) واليت بينت أن
قيادة املرأة السعودية للسيارة سريفع من معدل املعاكسات وزيادة حوادث
السري والتكدسات املرورية النامجة عن األعطال اليت ال تستطيع السيدات
التعامل معها ،باإلضافة إلي تفاقم املشكالت االجتماعية.
خامساً :إجابة السؤال اخلامس :ما املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة
السعودية للسيارة؟
اجلدول رقم ()42
يوضح املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة ن=90
ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

افتتاح معاهد ك 92
 4ومراكز
تدريب

إلي

غري

حد ما موافق
0

1.5 62.5 %

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

2
0.2

2.62

2.061

4
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ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

خاصة
لتعليم
يف

القيادة

مجيع مناطق
اململكة
استخدام

ك 10

22

1

بعض
التطبيقات
اإللكرتونية
يف
2

جمال

التوعوية
اليت

توفر 9.2 26.6 91.4 %

2.52

2.920

9

معرفة
وتفاصيل
عن عملية
قيادة

املرأة

للسيارة

 0إنشاء مراكز ك 26
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4.64

6 2.624

ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

مرور نسائية
منفصلة
جبوار مراكز 1.5 10.0 %

52.2

املرور
احلالية
سن أنظمة ك 50

9

1

صارمة
تطبق حبق
1

من

خيل

بقوانني

6.2 25.2 %

9.2

2.06

2 2.502

قيادة املرأة
السعودية
للسيارة
التعامل مع ك 21
5

42

25

فتاوى
حتريم قيادة 00.0 29.6 05.2 %

4.66

2 2.292

املرأة
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ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

للسيارة
بواقعية
اشرتاط

ك 50

40

4

التجهيزات
الضرورية
9

يف السيارة
لضمان

4.5 46.1 06.4 %

2.02

0 2.155

قيادة املرأة
بشكل أمن
مع أطفاهلا
ربط قيادة ك 12

42

4

املرأة
للسيارة
 0بربنامج
جودة احلياة

4.5 29.6 04.9 %

كأحد برامج
حتقيق رؤية
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2.02

5 2.160

ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

اململكة
2202م
ك 50

تعزيز

42

2

التوعية
بأخطار غري
2

املؤهالت
لقيادة

0.2 40.6 06.4 %

2.09

1 2.165

السيارة
حتى

يتم

تأهيلهن
استشراف

ك 20

24

46

مستقبل
اآلثار
 6املباشرة
وغري

22.1 04.0 12.0 %

2.42

0 2.229

املباشرة
لقيادة املرأة
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ك اإلجابات
م البيان

 %موافق

إلي

غري

حد ما موافق

املتوسط االحنراف
احلسابي املعياري

الرتتيب

للسيارة
املتوسط العام

2.52

2.502

-

يتضح يف اجلدول ( )42أن أفراد عينة الدراسة موافقون على املقرتحات
اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة مبتوسط ( 2.52من ،)0.22
وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الثالثي (من  2.05إىل
 ،)0.22وهي الفئة اليت تشري إىل خيار موافق على أداة الدراسة.
ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )42أن أبرز املقرتحات اليت تسهم يف
جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف العبارات رقم ( )1 ، 4اليت مت
ترتيبها تنازلياً حسب موافقة أفراد عينة الدراسة عليها  ،كالتالي:
 -1جاءت العبارة رقم ( )4وهي ":افتتاح معاهد ومراكز تدريب خاصة
لتعليم القيادة يف مجيع مناطق اململكة " باملرتبة األوىل من حيث موافقة
أفراد عينة الدراسة عليها مبتوسط ( 2.62من  )0وتفسر هذه النتيجة بأن
افتتاح معاهد ومراكز تدريب خاصة لتعليم القيادة يف مجيع مناطق
اململكة يعزز من تدريب املرأة على القيادة مما يدعم قيادة املرأة السعودية
للسيارة.
 -2جاءت العبارة رقم ( )1وهي ":سن أنظمة صارمة تطبق حبق من خيل
بقوانني قيادة املرأة السعودية للسيارة " باملرتبة الثانية من حيث موافقة أفراد
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عينة الدراسة عليها مبتوسط ( 2.06من  )0وتفسر هذه النتيجة بأن سن
أنظمة صارمة تطبق حبق من خيل بقوانني قيادة املرأة السعودية للسيارة
ينظم جهود قيادة املرأة السعودية للسيارة مما يدعمها.
ويتضح من النتائج يف اجلدول ( )42أن أقل املقرتحات اليت تسهم يف
جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف العبارة رقم ( )0وهي ":إنشاء
مراكز مرور نسائية منفصلة جبوار مراكز املرور احلالية " مبتوسط ( 4.64من )0
وتفسر هذه النتيجة بأن أنظمة املرور احلالية تشمل خدمة اجلميع مما يقلل من
احلاجة إلنشاء مراكز مرور نسائية منفصلة جبوار مراكز املرور احلالية.
 )4الفروق باختالف متغري اجلنس:
اجلدول رقم ()44
نتائج اختبار " ت  " Independent Sample T-test :للفروق
بني أستجابات أفراد عينة الدراسة طبقاً إىل اختالف متغري اجلنس
احملور

اجلنس العدد املتوسط

اآلثار

2.662

انثى

41

االحنراف
املعياري

قيمة ت

الداللة

التعليق

2.245

االجتماعية
لقيادة املرأة
السعودية

ذكر

50

2.265

2.590

5.666

**2.222

دالة

للسيارة
اآلثار

انثى

41

2.612

2.402

االقتصادية
لقيادة املرأة ذكر

50

4.092

2.505

2.222

**2.222

دالة

السعودية
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احملور

اجلنس العدد املتوسط

االحنراف
املعياري

قيمة ت

الداللة

التعليق

للسيارة
اآلثار األمنية انثى
لقيادة املرأة
السعودية
للسيارة

املعوقات

41

2.012

2.224

ذكر 2.190 4.559 50

6.425

**2.222

دالة

انثى 2.906 4.249 41

اليت
تواجه
قيادة
املرأة

ذكر 2.222 4.222 50

2.011

 **2.222دالة

السعودية
للسيارة
املقرتحات انثى 2.022 2.025 41
اليت
تسهم يف
جناح
قيادة

ذكر 2.200 4.956 50

املرأة
السعودية
للسيارة
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 **2.222 44.051دالة

** فروق دالة إحصائياً عند مستوى 2.24
يتضح من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول ( )44وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى ( )2924فأقل بني الذكور واإلناث حول (اآلثار
االجتماعية لقيادة املرأة السعودية للسيارة  ،اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة
السعودية للسيارة  ،اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة  ،املعوقات
اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة  ،املقرتحات اليت تسهم يف جناح
قيادة املرأة السعودية للسيارة) لصاحل اإلناث.
اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:
أوالً :إجابة السؤال األول :ما اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة السعودية
للسيارة ؟
أفراد عينة الدراسة موافقون على اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة
السعودية للسيارة.
أبرز اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف:
 -1تسهيل وصول السيدات إىل مواقع العمل إلسهام املرأة يف الناتج احمللي.

 -2إحداث نقلة نوعية يف احلياة االجتماعية من إزالة املخاوف االفرتاضية من
قيادة السيارة.
أقل اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف ":تعزيز
حق املرأة يف القيادة واملشاركة يف التنمية االجتماعية املستدامة ".
ثانياً :إجابة السؤال الثاني :ما اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة
؟
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أفراد عينة الدراسة موافقون على اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة
السعودية للسيارة.
أبرز اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف:
 -1إجياد سوق العمل للمرأة للدخول يف توفري العوامل املساعدة يف القطاع
اخلاص.
 -2اإلسهام يف حتقيق رؤية اململكة 2202م برفع نسبة مشاركة املرأة يف
االقتصاد من  %22إلي . %02
أقل اآلثار االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف":
اإلسهام يف ارتفاع طلب النساء على العمل والتعليم والتدريب ".
ثالثاً :إجابة السؤال الثالث :ما اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة ؟
أفراد عينة الدراسة موافقون على اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية
للسيارة.
أبرز اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف:
 -1بث األمن واألمان يف نفوس أولياء األمور بوقاية األبناء من خماطر العمالة
الوافدة.
 -2مكافحة جرمية التحرش وتطبيق العقوبة على مرتكبيها.
أقل اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف ":اإلسهام يف
حتقيق السالمة املرورية وتقليل األزمات املرورية وحوادث السري مع مرور
الوقت ".
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رابعاً :إجابة السؤال الرابع :ما املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية
للسيارة ؟
أفراد عينة الدراسة غري موافقون على املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة
السعودية للسيارة.
أبرز املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثالن يف:
 -1عدم جاهزية إدارة املرور يف إجياد طاقم أمنى نسائي ملواكبة متطلبات
تطبيق قيادة املرأة للسيارة.
 -2انعدام خدمات كافية على الطرقات تضمن األمن الذي يراعي خصوصية
املرأة السعودية.
أقل املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل يف ":انتشار
السخرية واإلدعاء اهلزلي من قيادة املرأة السعودية للسيارة ".
خامساً :إجابة السؤال اخلامس :ما املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة
السعودية للسيارة؟
أفراد عينة الدراسة موافقون على املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة
املرأة السعودية للسيارة.
أبرز املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل
يف:
 -1افتتاح معاهد ومراكز تدريب خاصة لتعليم القيادة يف مجيع مناطق
اململكة.
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 -2سن أنظمة صارمة تطبق حبق من خيل بقوانني قيادة املرأة السعودية
للسيارة.
أقل املقرتحات اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة تتمثل
يف ":إنشاء مراكز مرور نسائية منفصلة جبوار مراكز املرور احلالية ".
الفروق باختالف متغري اجلنس:
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2924فأقل بني الذكور
واإلناث حول اآلثار االجتماعية لقيادة املرأة السعودية للسيارة  ،اآلثار
االقتصادية لقيادة املرأة السعودية للسيارة  ،اآلثار األمنية لقيادة املرأة السعودية
للسيارة  ،املعوقات اليت تواجه قيادة املرأة السعودية للسيارة  ،املقرتحات
اليت تسهم يف جناح قيادة املرأة السعودية للسيارة لصاحل اإلناث.
اإلجابة على التساؤل السادس:
 ما التصور املقرتح الذي ميكن أن يسهم يف تعزيز الثقافة املرورية للحد من
خماطر اآلثار االجتماعية واالقتصادية واألمنية املرتتبة على قيادة املرأة
السعودية؟
وجاءت أهم هذه اآلثار كاآلتي:
أوالً :اهلدف العام للتصور املقرتح:
تنمية وعي املرأة السعودية بالثقافة املرورية للحد من خماطر اآلثار
االجتماعية واالقتصادية واألمنية املرتتبة على قيادة املرأة السعودية.
ثانياً :األهداف الفرعية للتصور املقرتح:
متاشياً مع اهلدف العام فإن األهداف الفرعية تتمثل يف اآلتي:
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 - 4تنمية األفكار واملعلومات كمكون معريف لزيادة وعي املرأة السعودية
بالثقافة املرورية.
 - 2تنمية املشاعر الوجدانية كمكون وجداني لزيادة وعي املرأة السعودية
بالثقافة املرورية.
 - 0تنمية املظاهر السلوكية كمكون سلوكي لزيادة وعي املرأة السعودية
بالثقافة املرورية.
 - 1تعزيز دور املرأة السعودية التنموي واالقتصادي واجملتمعي باجملتمع
السعودي.
 - 5توليد فرص عمل متنوعة ومناسبة للمرأة السعودية واحتياجاتها
ومؤهالتها واليت تتطلب قيادة السيارة.
 - 9إشراك املرأة السعودية يف اختاذ القرار يف مجيع اجملاالت بقدرة ووعي
ومنها قيادة السيارة.
 - 0متكني املرأة السعودية من إعداد اخلطط واإلسرتاتيجيات املتعلقة
بقضاياها يف اجملتمع وأهمها قيادة السيارة.
 - 2الدعم القانوني واإلعالمي لقضايا قيادة املرأة السيارة مبا يعزز مكانتها
وحيقق استقرارها.
ثالثاً :املعطيات النظرية وامليدانية اليت يرتكز عليها التصور املقرتح:
 - 4مراجعة البحوث والدراسات النظرية وامليدانية اليت تناولت
املوضوعات اآلتية:
 خصائص ومسات املرأة السعودية.
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 األساليب العلمية الفاعلة يف تنمية الثقافة املرورية للمرأة.
 اإلطار النظري حول حقوق اإلنسان عامة وحقوق املرأة خاصة.
 - 2مراجعة املالحظات العلمية واملشاهدات للقائمات على الثقافات
املرورية يف مجيع جماالت املرأة السعودية العاملة وربة املنزل؛
الستخالص أهم مكونات أسلوب حياة املرأة السعودية وهو ما يساعد
على تفعيل عائد التصور املقرتح.
 - 0نتائج الدراسات والبحوث النظرية والعملية حول حتديد أولويات
احتياجات املرأة السعودية عامة ،وحتديد أولويات حقوقها خاصة يف ضوء
رؤية اململكة 2202م.
رابعاً :متطلبات التصور املقرتح لتنمية وعي املرأة السعودية بالثقافة املرورية
للحد من خماطر اآلثار السلبية لقيادتها للسيارة:
 - 4استحداث جلان داخل مؤسسات برنامج التحول الوطين قادرة على
إزالة وتذليل كل العقبات اليت تعوق عملية قيادة املرأة للسيارة سواء
أكانت قانونية أم أمنية أم اجتماعية أم اقتصادية.
 - 2تبين سياسات وإجراءات وتشريعات تساعد املرأة السعودية على
التغلب على اآلثار السلبية (اجتماعية ـ اقتصادية ـ أمنية) لقيادتها السيارة.
 - 0تركيز عملية قيادة املرأة للسيارة على قدراتها يف جمال الثقافة املرورية
بشكل يكفل هلا االندماج يف اجملتمع مبشاركة فاعلة وإجياد فرص متكافئة
اجتماعياً اقتصادياً أمنياً.
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 - 1توفري التسهيالت الالزمة ملساعدة املرأة على تدريبها على الثقافة
املرورية ووضع قاعدة بيانات كاملة عنها.
 - 5وضع خطة إعالمية للمجتمع؛ لتعزيز دور مؤسسات برنامج التحول
الوطين يف تنمية الثقافة املرورية للمرأة السعودية.
خامساً :األسس اليت يقوم عليها التصور املقرتح:
 - 4أسس الثقافة الوجدانية :تتأثر سلوكيات املرأة حبالتها االنفعالية
ومشاعرها ،وحينما تكون لديها هذه األخرية غري مستقرة ستضع لديها
الرغبة يف احلذر ومشاعر احلرص على األمان؛ فاملرأة اليت يكون مزاجها
سيئاً ينعكس ذلك حتماً علي سلوكياتها يف أثناء قيادة السيارة فتبدو
قيادتها أقرب إلي اخرتاق قواعد املرور واجملازفة.
 - 2أسس الثقافة املعرفية :تسهم جوانب الثقافة املعرفية يف نتائج سلوك
قيادة املرأة للسيارة؛ فإدراك الطريق وخصوصياته وإشارات املرور
ومدلوالتها ويؤثر يف اختاذ القرارات لدي املرأة جتاه الوضعيات املرورية
املختلفة اليت تصادفها يف أثناء القيادة.
 - 0أسس الثقافة احلركية :يعتمد سلوك قيادة املرأة للسيارة على اجلوانب
احلركية قبل أن تصدر املرأة سلوكاً معيناً تسبقه غالباً عملية اإلحساس
مثل الدوران حنو شارع معني ،حيث تسبق األفعال احلركية للمرأة ورود
معلومات حسية تفيد بانعدام وجود سيارات يف ذلك االجتاه ثم تبدأ املرأة
بتحريك خمتل أعضاء جسمها بغية تنفيذ عملية الدوران وهكذا ينطوي
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سلوك قيادة املرأة على أسس حسية حركية ينبغي أن تتناغم فيما بينها
ألداء السلوك املطلوب يف أثناء القيادة.
 - 1أسس الثقافة االجتماعية :تعترب البيئة اليت تتفاعل معها املرأة مؤثرة
على سلوكياتها فاجملتمع وما يتضمنه من قوانني ونظم وتقاليد ومستوى
تعليمي ومستوى اقتصادي يشكل يف جمموعة النمط املعيشي السائدة الذي
ينعكس على استخدام النقل واملواصالت ومن بينها السيارة حيث ميكن
التأكيد على أن سلوك السائقني يف إطار حركة املرور والبيئة املرورية
يعكس اخلصائص االجتماعية والثقافية السائدة( .بن ضبيان2225 ،م).
سادساً :إسرتاتيجية تطبيق التصور املقرتح لتعزيز الثقافة املرورية ألهميتها
للمرأة السعودية:
 - 4حتقيق أهداف رؤية اململكة 2202م املتعلقة باملرأة ووضع اآلليات
املناسبة لذلك بالشراكة مع القطاعات احلكومية واخلاصة ومتابعة وتقييم
درجة التقدم يف قيادتها للسيارة( .العجمي2222 ،م).
 - 2بناء إطار وطين للنهوض باملرأة وتعزيز أدوارها الريادية ،وحل
املشكالت اليت تواجهها يف اجملاالت كافة بعد قيادتها للسيارة.
 - 0اقرتاح السياسة العامة يف جمال تنمية وتوسيع فرصة متكني املرأة يف
مؤسسات اجملتمع بعد أن توافرت فرصة قيادة السيارة.
 - 1متابعة وتقييم تنفيذ السياسة العامة بعد قيادة املرأة للسيارة والتقدم مبا
توجد من مقرتحات ومالحظات إىل اجلهات املختصة يف هذا الشأن.
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 - 5التنمية والتوعية اجملتمعية إلبراز دور املرأة يف اجملتمع وإبراز حقوقها
وواجباتها ومنها قيادتها للسيارة.
 - 9التنسيق مع أجهزة الدولة ملتابعة ومعاجلة الطلبات الواردة ،وذلك
وفقاً للسياسات املتبعة يف جمال قيادة املرأة السعودية للسيارة.
 - 0املشاركة يف اللجان واهليئات الرمسية يف كل ما يتعلق بقضايا املرأة
بشكل مباشر أو غري مباشر ومنها قيادة السيارة.
 - 2توفري بيئة علمية وعملية تعزز اإلبداع لدى املرأة عن طريق الدراسات
والبحوث يف جمال قيادة السيارة.
 - 6توعية املرأة حبقوقها القانونية عن طريق برامج توعوية وإرشادية يف
جمال الثقافة املرورية.
- 42

إنشاء مركز معلومات تقين كمرجع للبيانات واملعلومات والدراسات

املتعلقة باملرأة وإجراء الدراسات والبحوث يف جمال الثقافة املرورية.
- 44

توعية اجملتمع بدور املرأة وحبقوقها وواجباتها وذلك من خالل تفعيل

دور اإلعالم ونشر الوعي بأهمية قيادة املرأة للسيارة.
- 42

إصدار النشرات واجملالت واملواد املطبوعة واإللكرتونية ذات العالقة

بالثقافة املرورية وأهميتها بعد قيادة املرأة للسيارة.
سابعاً :دور التصور املقرتح يف تعزيز الثقافة املرورية املرتتبة على قيادة املرأة
السعودية للسيارة:
 - 4العمل على تفعيل دور املرأة يف املواقع القيادية اليت تتطلب قياد املرأة
للسيارة.
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 - 2العمل على توفري جودة احلياة للمرأة السعودية مبا يدفعها للمشاركة
يف العمل العام بعد قيادتها للسيارة.
 - 0إسرتاتيجية تطوير وحتسني اخلدمات لرفع فاعلية األداء واإلصالح
الشامل بتبسيط اإلجراءات ونظم املعلومات لتوفري قيادة املرأة للسيارة.
 - 1توفري معايري لإلجناز واإلبداع ومقاييس لألداء يف القطاعات النسائية
بعد قيادتها للسيارة.
 - 5إعداد معايري لالستقطاب والرتشيح والتعيني جلميع املويفات يف
مجيع املستويات؛ لتوفري قيادة السيارة.
 - 9رفع الوعي وتبصري املرأة بأهمية املشاركة بعد قيادتها لتعزيز دورها يف
التغيري.
 - 0تفعيل دور وسائل اإلعالم املختلفة لتبصري أفراد اجملتمع كافة بأهمية
قيادة املرأة للسيارة؛ لتحقيق دورها التنموي.
 - 2العمل على زيادة عدد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل
لتوعية املرأة السعودية بأهمية مشاركتها يف التنمية وإحداث التغيري وذلك
بعد قيادتها للسيارة.
 - 6العمل على تفعيل دور القطاع اخلاص على اعتباره شريك الدولة يف
إحداث التغيري داخل اجملتمع خصوصاً بعد قيادة املرأة السعودية للسيارة.
- 42

العمل على تغيري االجتاهات السلبية واملعتقدات ،كذلك العادات

والتقاليد اليت حتد من مشاركة املرأة يف العمل العام بعد قيادتها للسيارة.
ثامناً:مراحل تطبيق التصور املقرتح:

412

تصور مقرتح لتنمية وعي املرأة السعودية بالثقافة املرورية
د .معلوي عبد اهلل الشهراني

املرحلة األولية:
يتم يف هذه املرحلة من خالل أدوات علمية (مقياس ـ اختيار ـ دليل
مالحظة) تقدير كمي وكيفي للجوانب املعرفية والوجدانية والسلوكية اليت
تساعد على تنمية املرأة السعودية لقيادتها السيارة ويستكمل ذلك من خالل
املناقشة يف املقابالت األوىل مع النساء حول تقدير مستوى الوعي لديهن حول
الثقافة املرورية وذلك من خالل مناقشة جوانب احلديث الداخلي للمرأة ويتم
حتديد ما يأتي:
 - 4اجلوانب اليت حيق للمرأة أن تقوهلا لنفسها واليت إذا وجدت فإنها
تساعد املرأة على تنمية وعيها بالثقافة املرورية.
 - 2حمتوى املعارف واملشاعر اليت تشوش على اآلراء السلوكية للوعي
وبناءاً عليه يتحدد من خالل التقدير املعريف الوييفي التعرف على مستوى
وعي املرأة بالثقافة املرورية ويتم أيضاً حتديد أولويات التطبيق من خالل
األنشطة واملهام اآلتية:
 حتديد العوامل اليت أدت إلي اخنفاض وعي املرأة بالثقافة املرورية.
 حتديد املوارد اليت ميكن أن تساعد يف تنمية وعي املرأة عن الثقافة املرورية.
 حتديد العوامل احلالية املسببة ملعتقدات وموق املرأة السعودية اليت حتدَّ من
الثقافة املرورية.
 وكذلك التعرف على البيئة احمليطة من األسرة والعمل إن وجد والتعرف
على ما يتم تعديله.
املرحلة الثانوية:
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 - 4املرحلة الذاتية :حيث تدرك املرأة سلوكياتها غري املالئمة وأفكارها
اليت تعوق منو الوعي لديها بالثقافة املرورية.
 - 2األفكار والسلوكيات غري املالئمة :تصبح درجة الوعي اليت وصلت
إليها املرأة يف املرحلة السابقة مؤشراً جديداً يساعد على توليد حديث
داخلي لديها( .عفيفي2222 ،م)
 - 0تطوير اجلوانب املعرفية اخلاصة بالتغيري:حيث حيدث تغيري يف احلديث
الداخلي عند املرأة قبل بدء التطبيق وهذه املراحل متداخلة على مدار
تطبيق التصور حتى يتم تقييم عائد هذا التصور:
أ  -تكنيكات التصور املقرتح:
يعتمد حتقيق األهداف العامة والفرعية للتصور على التكنيكات اآلتية:
 التكنيكات املعرفية :تتم مساعدة املرأة على الدراية واملعرفة وبناء البدائل
وإجياد توقعات وتعليمات ذاتية جديدة تساعد على تنمية الوعي لديها يف
جمال الثقافة املرورية.
 التكنيكات الوجدانية :حيث تتم مساعدة املرأة على تعديل املشاعر
السلبية اليت تؤثر على اخنفاض مستوى الوعي بالثقافة املرورية لديها.
 التكنيكات السلوكية :حيث تتم مساعدة املرأة على تعديل املظاهر
السلوكية السلبية اليت تؤثر على ممارستها أسلوب حياة معزز للوعي
بالثقافة املرورية لديها.
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ب  -ختطيط املهام وتنفيذها:
يسعى القائمون على تطبيق التصور املقرتح بشكل تعاوني مع املرأة
على البدء يف التخطيط والتنفيذ لتنمية الوعي لديها بالثقافة املرورية وتتعدد
أنواع املهام اليت ميكن أن تصن

وفقاً لعدة حماور منفصلة نظرياً ولكنها

متداخلة يف الواقع العملي ومن هذه التصنيفات ما يأتي(النافع والسي ،
4122هـ ):
مهام عامة ومهام إجرائية:فاملهام العامة وهي تتضمن مصطلحات عامة
نسبياً وال يوجد برنامج حمدد هلا مثل مهام أملرأة يف تنمية اجتاهاتها حنو اجملتمع
وتعزيز الثقافة املرورية .أما املهام اإلجرائية فهي مهام أكثر حتديدا تقوم املرأة
من خالهلا بأداء عمل معني مثل التطوع يف بعض األعمال املرتبطة بالسالمة
املرورية.
مهام معرفية ومهام سلوكية:أما املهام املعرفية فهي أداءات معرفية تؤديها
املرأة مثل أن تقضي مدة وجيزة يف التفكري يف اإلجابات املالئمة للتغلب
على الصعوبات واملعوقات اليت تواجهها يف جمال السالمة املرورية .أما
املهام السلوكية فهي أداءات سلوكية تؤديها املرأة مثل قراءة الكتب
واملؤلفات املتعددة حول الثقافة املرورية.
ج  -آليات التصور املقرتح:
( )4آلية التدريب على التعليمات الذاتية:
تهدف هذه اآللية إلي مساعدة املرأة على تعديل احلديث الداخلي لديها
باعتباره أحد العوامل املؤثرة على مستوى وعي املرأة السعودية بالثقافة
املرورية ،ويتم ذلك بشكل طبيعي من خالل اخلطوات اآلتية:
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 التعرف على العبارات اليت تقوهلا املرأة لنفسها داخلياً وتؤثر على مستوى
الوعي ويتم ذلك من خالل حتليل حمتوى مضمون التقارير الذاتية للمرأة.
 تقدم املشرفة على الربنامج للمرأة تعليمات ذاتية إجيابية عن الوعي
بالسالمة املرورية.
 متارس املرأة املظاهر السلوكية الدالة على الوعي بالثقافة املرورية يف أثناء
املراحل اآلتية (أثناء التوجيه اللفظي ،ويف أثناء إعطاء تعليمات ذاتيه
لنفسها بصوت علين عالٍ ثم بصوت علين خافت ثم سراً).
( )2آلية التدريب على إعادة العزو (التفسري):
ويعين مساعدة املشرفة على الربنامج املرأة على تعديل تفسرياتها اليت
ترجع وتنسب إليها أسباب اخنفاض مستوى وعيها بثقافتها املرورية وذلك من
خالل مساعدتها على تفسري سلوكها وإرجاعه إىل أسباب تتعلق بها أكثر مما
تتعلق وترتبط باحمليطني.
( )0أسلوب النمذجة:
ويهدف هذا األسلوب إىل مساعدة املرأة على التعرف على أساليب
احلياة اليت ينبغي أن تلتزم بها؛ لتعزز من الوعي لديها يف جمال الثقافة املرورية
لتحقيق السالمة املرورية.
( )1أسلوب إعادة البناء املعريف:
ويهدف هذا األسلوب إىل إعادة بناء اإلدراكات املعرفية اخلاطئة يف جمال
الثقافة املرورية وتعديل تفكري املرأة واملقدمات والفروض اليت توجه معرفتها؛
بهدف تنمية أفكار ومشاعر وسلوك جديد أكثر توافقاً وذلك من خالل
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التوجيه املباشر للمرأة وإعطائها املعلومات الدقيقة حول أساليب احلياة املعززة
للوعي من أجل حتقيق السالمة املرورية.
( )5أسلوب واجبات السالمة املرورية:
ويهدف هذا األسلوب إىل وقاية املرأة من اخنفاض الوعي واالستمرار
يف ممارسة التغريات اإلجيابية اليت تتعلق بوعي الثقافة املرورية مع التأكيد على
أنه ينبغي أن يكون لدى املرأة الرغبة والشعور بتنمية الوعي وعلى املرأة أن
تبتعد عن اإلحساس بأنها ضحية وأن اخنفاض وعيها بالثقافة املرورية يرجع
لكونها ضحية اجملتمع ،وقد تكون هذه الواجبات واملهام معرفية أو وجدانية
أو سلوكية ويف مجيع األحوال متارسها املرأة خارج مكان املقابلة؛ بهدف
تعزيز السالمة املرورية.
( )9أسلوب العالج بالقراءة:
للقراءة بصفة عامة دور يف تنمية وعي املرأة بالثقافة املرورية ،واملرأة
ذات امليول القرائية هي اليت:
 تقرأ فتفهم املعاني.
 تقرأ فتتأثر مبا تقرأ وتتفاعل معه.
فالعالج بالقراءة يف جمال تنمية وعي املرأة السعودية بالثقافة املرورية
يهدف إلي االقتداء النمذجة ،الفهم وزيادة قدرتها على التحليل وتعليل
معلومة حمددة أو عامة تصحيح معلومة أو فكرة دحض مفهوم تقديم الرؤية
(االستبصار) وإثارة مناقشة حول الثقافة املرورية ،توصيل قيم واجتاهات
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جديدة ويتم العالج بالقراءة مع املرأة؛ بهدف تنمية وعيها لتحقيق السالمة
املرورية من خالل اخلطوات اآلتية:
 التوحد :وهو يعين حساسية مشرفة الربنامج حلاجات املرأة واستعدادها
وحتديد الوقت املناسب الستخدام العالج بالقراءة.
 االختيار :وهو يعين قدرة مشرفة الربنامج على مساعدة املرأة على اختيار
املواد املقروءة مع مراعاة أسس اختيار الكتب املناسبة للمرأة لتنمية وعيها
بالثقافة املرورية.
 العرض :وهو مرحلة تقديم وعرض الكتب على املرأة يف جمال السالمة
املرورية.
 املتابعة :وتعين لزوم أن يتبع قراءة الكتاب مناقشة وإرشاد من املشرفة
للمرأة لتحقيق السالمة املرورية.
توصيات الدراسة:
 - 4االستفادة من تطبيق التصور املقرتح مبؤسسات برنامج التحول
الوطين؛ للتوسع يف متكني املرأة السعودية يف ضوء حماور التصور املقرتح.
 - 2توسيع دائرة املشاركة اجملتمعية للمرأة السعودية يف العمل العام من
خالل توفري برامج يتم تنفيذها لتحقيق السالمة املرورية.
 - 0ضرورة إشراك املرأة يف مراحل التخطيط؛ لوضع القرارات املتعلقة
بقيادتها للسيارة موضع التنفيذ ما يضمن هلا متكينها من تعزيز الثقافة
املرورية لتحقيق السالمة املرورية.
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 - 1ضرورة تكثي

محالت التوعية والتثقي

حبقوق املرأة من خالل

وسائل اإلعالم رغبة يف رفع الوعي بالثقافة املرورية لدى املرأة السعودية
لتحقيق السالمة املرورية.
 - 5وضع خطة لتحديد األدوار واملهام داخل اجملتمع السعودي بعد قيادة
املرأة للسيارة ،حبيث ال ختتلط األدوار وترمى املسؤوليات بني اإلناث
والذكور يف األسرة الواحدة؛ بهدف تعزيز دورها يف حتقيق السالمة
املرورية.
 - 9العمل على تعزيز الثقافة املرورية لدى أفراد اجملتمع وذلك من خالل
وجود أندية أو ألعاب داخل املدن الرتفيهية خاصة بالفتيات صغريات
السن تتضمن ألعاب سيارات يتعلمن من خالهلا التحكم يف القيادة
وأنظمة املرور ،وكذلك يعتادون على كيفية التصرف يف أثناء الزحام.
 - 0عقد ورش عمل وندوات وملتقيات خاصة بقيادة املرأة للسيارة
بشكل دوري ملناقشة ما تواجهه النساء من حتديات يف قيادة السيارة كل
ستة أشهر ،من أجل اقرتاح احللول ورفعها إىل اجلهات املسئولة ،وذلك
بالتنسيق مع اإلدارة العامة للمرور.
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املصادر واملراجــــــــع
أوالً :املراجع العربية:
 .4أمحد  ،عبري جنم عبداهلل (2242م)  .دور الوعي االجتماعي يف وقاية
الشباب اجلامعي من املخدرات يف املرحلة الراهنة  ،مركز البحوث الرتبوية
والنفسية  ،جامعة بغداد.
 .2األمري أمحد بن عبد العزيز(2244م) .قرار منع قيادة املرأة للسيارة اليزال
قائماً.جريدة الرياض2244/5/20 ،م ،متت أرشفته من األصل يف 20
مايو 2240م ،مت االطالع عليه بتاريخ  20أغسطس 2244م.
 .0برنامج التحول الوطين لرؤية اململكة 2202م.
 .1بوغارت ،لوري(2240م).تسليط الضوء على محلة املرأة السعودية
لقيادة السيارة .معهد واشنطن لسياسة الشرق األوسط ،مت االطالع عليه
بتاريخ  22سبتمرب 2240م.
 .5بيان ،حممد سعد الدين (2242م).الرتبية املرورية.ط ،4الرياض :مطابع
جامعة ناي العربية.
 .9تقرير شركة جول تالنت (2240م).
 .0جان  ،سناء فضل الدين (4102هـ) ،دور اجلامعة يف تنمية مسؤولية املرأة
االجتماعية يف ضوء التغريات احمللية والعاملية ،مؤمتر دور املرأة السعودية
يف تنمية اجملتمع يف ضوء رؤية اململكة  ،2202جامعة اجلوف .
 .2محلة قيادة املرأة السعودية  29أكتوبر 2240م .نسخة حمفوية  45ديسمرب
2240م على موقع واي باك مشني.
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 .6دراسة جامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل(2242م)  ،اململكة العربية
السعودية
 .42رؤية اململكة 2202م.
 .44الرويلي ،نورة مفلح (2222م) ،العوامل املؤثرة بوعي الشابة السعودية
حبقوقها .الرياض :جامعة امللك سعود.
 .42السيد ،راضي عبداملعطي (2222م) .اآلثار االقتصادية حلوادث املرور.
الرياض :جامعة ناي العربية للعلوم األمنية.
 .40شعبان  ،اليمني (2229م) ،االعالم والتوعية االسرية يف اجملتمع
اجلزائري  ،رسالة ماجستري غري منشورة  ،جامعة احلاج خلضر  ،كلية
العلوم االجتماعية واالسالمية  ،قسم علم االجتماع .
 .41ضبيان الرشيدي ،على (2225م).دور نظام النقاط يف احلد من املخالفات
املرورية .الرياض :جامعة ناي العربية للعلوم األمنية.
 .45لعجال :ليلى (2242م) ،واقع التنمية وفق مؤشرات احلكم الراشد يف
املغرب العربي ،اجلزائر :جامعة قسنطينة.
 .49مليكة ،بلحارث (2242م) ،دور اإلذاعة احمللية يف نشر الثقافة املرورية
داخل اجملتمع احمللي ،اجلزائر :جامعة عبداحلميد بن باديس.
2222( .40م).الضبط اآللي املروري ودوره يف احلد من خمالفات املرورية.
الرياض :جامعة ناي العربية للعلوم األمنية.
 .42العجمي ،عيسى حمسن (2222م).السالمة املرورية :الواقع والتطلعات.
الرياض :جامعة ناي العربية للعلوم األمنية.
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 .46عفيفي ،أمحد كمال (2222م).استعماالت األراضي وأثرها يف
املخالفات املرورية.ط ،4الرياض :مركز الدراسات والبحوث ،جامعة
ناي العربية للعلوم األمنية.
 .22قسيت ،طارق بن مصطفى (2229م).تقنيات السالمة يف السيارات
وأهميتها يف تقليص اخلطورة احلوادث ،حجم حوادث املرور يف الوطن
العربي ،وسبل معاجلتها .الرياض :جامعة ناي العربية للعلوم األمنية.
 .24كبار العلماء هيئة قرار قيادة املرأة للسيارة قناة العربية ،نشر يف  29سبتمرب
2240م ،ودخل يف  26سبتمرب 2240م ،نسخة حمفوية  02نوفمرب
2240م على موقع واي باك مشني.
 .22مبادرة توعوية لقيادة املرأة السيارة" ،سأقود سيارتي بنفسي" ،صحيفة
احلياة 2244/5/42م ،مت االطالع عليه بتاريخ  29أغسطس 2244م.
 .20مركز السيدة خدجية بنت خويلد (2242م) ،اململكة العربية السعودية ،
جدة.
 .21مركز امللك عبد اهلل بن عبد العزيز للدراسات اإلسالمية املعاصرة وحوار
احلضارات ،جامعة اإلمام حممد بن سعود (2242م).
 .25موقع العربية نت ،وزير الداخلية يوجه بتحديد متطلبات قيادة املرأة
للسيارة ،الثالثاء  29حمرم 4106هـ  40 -أكتوبر 2240م.
 .29النافع ،عبد اهلل والسي  ،عبد اجلليل (4122هـ) .حتليل اخلصائص
النفسية واالجتماعية املتعلقة بسلوك قيادة السيارات يف اململكة .الرياض:
اللجنة الوطنية لسالمة املرور.
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 .20نوري  ،سعيد (2246م)  ،الوعي الذاتي بني البيئة اخلارجية والبيئة
الداخلية. https://www.researchgate.net ،
 .22وكالة األنباء السعودية (واس) ،صدور "قرار السماح للمرأة بقيادة
السيارة :انعكاساته وآليات تنفيذه" جبامعة اإلمام ،الرياض  49ربيع
األول 4106هـ املوافق  1ديسمرب 2240م.
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Suggested Overview to Enhance the Awareness of the Saudi Woman
in terms of Traffic Culture
Dr.Malawi bin Abdullah Al-Shahrani
Department of Criminology
College of Criminology
Naif Arab University for Security Sciences
Abstract:
This study aims to look at the social, economic and security aspects in
relation to the Saudi women’ driving of vehicles and place a prediction that
would contribute to the enhancement of awareness in terms of traffic culture; that
is, in order to lower the negative risks associated with a woman driving. This
study has utilized the descriptive approach which is based on the interpretation
of the status quo through the distribution of an electronic questionnaire. As for
the sample of the study then that was selected randomly. The number of
distributed questionnaires reached 108 in which 67 of them were filled and
returned, to be used statistically.
The most prominent results of the study were that the least social effect
would be improving women’s rights when it comes to driving as well as the
contribution in society. The least in terms of economically would be an increase
in the demand for women seeking employment, education and training. In terms
of security, then it would be achieving traffic safety and lowering rush traffic,
accidents over time. This study highlighted the existence of differences
statistically speaking when it comes to males and females, placing females at an
advantage.
The recommendations highlighted by the study would be applying the
suggestions provided at the national transformation program by institutions in
order to allow Saudi women to achieve that as well as including Saudi women
when it comes to social participation in employment by means of providing
programs that would help achieve traffic safety.
Keywords: Development, Social Awareness, Social Change, Traffic
Culture.
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ملخص الدراسة:
هدف البحث احلالي إىل التحقق من اخلصائص السيكومرتية الختبار تفهم العائلة والتحقق من
كفاءة االختبار يف الكشف عن الصراعات واألنساق األسرية والتفاعل الدينامي داخل األسرة
واملقارنة بني األطفال واملراهقني العاديني واملضطربني سلوكيا يف األنساق األسرية السائدة لديهم
ودراسة تأثري البيئة الثقافية على االختالفات يف األنساق األسرية ،وكذلك املقارنة بني النتائج
اليت يظهرها اختبار تفهم العائلة ،واختبار رسم العائلة يف الكشف عن الديناميات األسرية لدى
عينة البحث اليت تكونت من ( )213من األطفال واملراهقني العاديني واملضطربني سلوكيا
بالسعودية ومصر ،مت استخدام جمموعة من األدوات هي اختبار تفهم العائلة إعداد سوتيل
وآخرين ،قائمة االضطرابات السلوكية من إعداد الباحثني يف البحث احلالي ،اختبار رسم
العائلة ،استمارة البيانات الدميوغرافية واالجتماعية من إعداد الباحثني احلاليني ،مت التوصل إىل
جمموعة من النتائج ،حيث مت احلصول على معدالت سيكومرتية (صدق وثبات) جيدة الختبار
تفهم العائلة ،والتحق من كفاءة االختبار يف الكشف عن األنساق األسرية لألطفال واملراهقني
املضطربني والعاديني مع وجود فروق بينهما يف نوع النسق السائد ،مل يوجد تأثري واضح
الختالف البيئة الثقافية يف استجابات عينة البحث ،كما يوجد اتفاق يف الدالالت االكلينيكية
اخلاصة بالصراعات األسرية والتفاعالت الدينامية الستجابات احلاالت الطرفية على اختبار
تفهم العائلة واختبار رسم العائلة.
الكلمات املفتاحية :اختبار تفهم العائلة – األنساق األسرية – االضطرابات السلوكية.

املقدمة
تعد األسرة من املؤسسات االجتماعية ذات التأثري األكرب واألهم يف حياة
األفراد ،ففيها ينخرط الطفل وينشأ املراهق على عادات وتقاليد وقيم
ومعايري جمتمعه ،وفيها أيضا تتشكل شخصيته ويتحدد مدى سواءه أو
احنرافه ،ومن العوامل اليت تؤثر يف تسهيل دور األسرة يف القيام بهذا
الدور مدى التمسك وطريقة التفاعل بني األفراد بهذه األسر ،فكلما كان
التفاعل بشكل إجيابي ومستمر ضمن مناذجا سوية من سلوك األبناء،
وكلما غاب التفاعل بينهم وانشغل كل منهم بنفسه مبعزل عن اآلخرين
كلما كان ذلك مؤشرا من مؤشرات انغالق األسرة ومن مظاهرها احنرافية
سلوك األبناء خاصة األطفال واملراهقني منهم.
ويف هذا السياق أشار القريطي ( )1991إىل أن األسرة تعد أحد النظم
االجتماعية األساسية وأقدمها ،فهي نواة اجملتمع اليت تعكس تصرفاته،
ومستوى متاسك األسرة ينعكس بالضرورة على طريقة استجابتها
لألحداث احمليطة ،والفرد بدوره يستجيب وفقا لطبيعة هذا التماسك
وطبيعة العالقات بني أفراد هذه األسرة ،حيث تربز فيها أوىل معامل
شخصيته يف سنواته األوىل املبكرة ،كما متثل األسرة الوحدة االجتماعية
األساسية اليت يولد فيها الطفل ويشب عن الطوق ،ويرسى أساس
شخصيته ،ومن خالهلا يتعرض ألساليب معاملة والديه ومواقف
وعالقات اجتماعية مع الوالدين واإلخوة واألقارب تؤثر بالضرورة على
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بنائه النفسي واالجتماعي .هذا ويتأثر سلوك الفرد خالل مراحل حياته
املختلفة باخلربات اليت يستمدها من أسرته ،فاملناخ األسري والعالقات
اليت تربط بني أفراد األسرة الواحدة من أهم العوامل اليت تؤثر يف
عمليات النمو النفسي هلم.
وبالتالي فإن أي اضطراب يف النظام األسري نتيجة اخلالفات األسرية بني
الوالدين أو اهلجران أو الطالق ،جيعل األسرة مصدراً للضغوط
واالضطرابات النفسية واإلحباطات والتوترات لدى الفرد (زهران،
.)2002
فاألسرة حسب نظرية األنساق هي عبارة عن نظام متكامل ،وهذا النظام
هو جمموعة من العالقات بني األفراد ،وقد يكون هذا النسق مفتوحا أو
مغلقا ،ويف حالة النسق املفتوح تكون احلدود بني األفراد مرنة ونفاذة،
حبيث يتفاعلون مع بعضهم البعض ويتبادلون اآلراء واملشاعر والعواطف
واألحاسيس واالنفعاالت ،أما يف حالة النسق املغلق فتكون احلدود
مغلقة حبيث ال يسمح بوجود عالقات حقيقية ومفيدة (كفايف،)2006 ،
كما أن األسرة نسق ونظام فرعي لسلسلة من األنساق ،تتفاعل مع
األنساق الكربى اليت يشملها اجملتمع ككل ،فاألنساق الفرعية هي أنساق
داخل أخرى أكرب منها  ،والعضوية يف األنساق الفرعية عادة ما تتداخل
معا ،فكل فرد يف األسرة ميكن أن يكون جزءاً يف عدّة أنساق فرعية داخل
األسرة يف نفس الوقت ،فالزوجة مثال؛ أحد أفراد األسرة ،وهي بهذه
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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الصفة نسق فرعي للنسق األسري األكرب ،وهي يف نفس الوقت تنتمي إىل
نسق فرعي زواجي مع زوجها ،وهي نسق فرعي ثالث كونها أم
ألبنائها ،وكل هذه األنساق الفرعية هي داخل النسق األسري
األصلي(منصور والشربيين.)2000 ،
كما يُعترب النسق األسري هو النسق احلي الذي يتميّز بالضبط الذّاتي،
ويعترب االستقرار والتغيري مفهومني ضروريني لبقائه ،وهو النسق الذي
ينظّم سري دينامية العائلة وحيافظ على بقائها واستمرارها ،فالنسق
األسري هو الكل املركب من أفراد األسرة وما حييط بهم ،حيث يتميّز
هذا الكل بالدينامية والسّريورة العالئقية ،والتبادل املستمر بني أفراد
األسرة واحمليط اخلارجي ضمن سياق اجتماعي خاص (أبو أسعد،
.)2002
من هذا املنظور تفسر النظرية النسقية السلوك املضطرب فهي تعترب األسرة
كنسق تربط عناصره جمموعة من العالقات السلبية واإلجيابية اليت تعرب
عن تأثري وتأثر كل باآلخر ،والسلوك املضطرب الذي يظهر لدى فرد
داخل النسق األسري يعرب عن اضطراب ذلك النسق نتيجة الصراعات
اليت تسود العالقات داخل األسرة (كفايف.)2006 ،
ومن بني األفراد املتفاعلني يف النسق األسري جند األبناء من األطفال
واملراهقني ،باعتبارهم جزءا من شبكة العالقات يف األسرة ،حيث ميكن
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اعتبار كل منهم نسقا فرعيا حبدّ ذاته كونه يكوّن عالقات مع كل عضو
من أعضاء األسرة خاصة الوالدين ،فهو يؤثّر ويتأثّر بهما.
فاملناخ األسري غري السويّ وعدم االستقرار يف جو األسرة وانعدام
الوفاق بني الوالدين وتأزم العالقات بينهما ،وزيادة اخلالفات إىل درجة
اهلجر أو الطالق أحيانا وغياب أحد الوالدين لفرتة طويلة مع انعدام
التوجيه األسري ،يؤدي إىل اكتساب الفرد قيما ومفاهيما خاطئة خالل
مراحل حياته مما قد يؤدي إىل االحنرافات واالضطرابات النفسية
(2003

 .)Kuczynski,ويف هذا السياق فقد ذكر سكومل

والسلوكية

)Schwalm (2006

أن البيوت املتصدعة تقود إىل اخنفاض مستـوى

السعادة ،ونشأة الصراعات يف األسرة ،باإلضافة إىل تأثريها السليب علي
حياة الطفل واملراهق يف تكوين اضطرابات انفعالية وصراعات داخلية.
وتؤثر األنساق األسرية يف عالقة األبناء بوالديهم ،ويف تكوين الصورة
الذهنية اليت يكونها الطفل عن والديه منذ السنوات األولي من حياته،
واليت تتشكل من خالل مواقفهم واستجاباتهم وألفاظهم أثناء التفاعالت
والعالقات فيما بينهم داخل األسرة ،وعلى ذلك فإن الصورة الذهنية
اليت يكونها األطفال عن والديهم تؤثر على مساتهم الشخصية
والسلوكية (الشربيين وصادق.)1996 ،
وقد أشار كل من كوبر وكيدويل وإيدليستون
)Eddleston (2013

& Cooper, Kidwell

إىل أن طبيعة العالقات الدينامية واألنساق األسرية
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داخل األسرة الواحدة قد تقود إىل احنراف األبناء حسب طبيعة هذه
العالقات واألنساق ،فبعضها يؤكد سلوك االحنراف لدى أفراد األسرة
بشكل عام ،وأنه مل يتضح بعد يف أي منط عالئقي داخل األسرة سيظهر
هذا االحنراف ،وأن طبيعة العالقات بني أفراد األسرة وأنظمتها وأنساقها
قد تؤدي إىل الوقوع يف دائرة من االحنراف غري حمدد طبيعتها وال من
تصيب بني أفرادها ،لذا فإنه من املهم توجيه الدراسات والبحوث العلمية
للبحث يف هذه اجلزئية بالذات بسبب تواضع ما مت تناوله فيها.
وتعتمد إجراءات تقييم األسرة على نظريات األنساق األسرية ومنها
نظرية بريتالنفي  ،Bertalanffyونظرية مووس  ،Moosونظرية باتسون
 ،Batesonونظرية هالي  ،Halleyونظرية ساتر  ،Saturونظرية بوين
 ،Bouenونظرية مينوشن  ،Minouchinونظرية وينور  Wienerوالعديد
من النظريات األخرى .حيث مت وضع أكثر من ( )19اختباراً ما بني
 ،1962و1992م لقياس العالقات والتفاعالت األسرية مثل :اختبار
العالقات األسرية والذي وضعه بيين  Beneعام1962؛ واختبار رسم
العائلة من قبل كورمان

1970

Corman؛ واختبار تفهم العائلة

والذي وضعه سوتيل وجوليان وهنري وسوتيل

F.A.T

(Sotile, Julian, Henry

) & Sotile, 1999؛ واختبار نظام األسرة والذي صممه جهرينج ودبري
Gehring & Debry
)& Wolff, 2010

عام 1992م

In: Roskam, Stievenart,

 ، )Deschuyteneer,ويعتمد معظمها على
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االستبيانات ،والقوائم ،والتصنيفات ،واالستجابات املباشرة وغري
املباشرة بناء على التعليمات والتوجيهات الواضحة يف تفسري الدرجات
واالستجابات على املوضوعات اخلاصة باألسرة.
مما سبق يرى الباحثان أن الكشف عن طبيعة األنساق األسرية ودينامية
التفاعل بني أفراد األسرة الواحدة ،له أهميته النظرية والعملية يف معرفة
طبيعة شخصيات األطفال واملراهقني وقياس سواء هذه الشخصيات من
عدم سوائها ،وهو ما يدفع الباحثني يف الدراسة احلالية للكشف عن ذلك
من خالل تفسري استجابات األطفال واملراهقني على اختبار تفهم العائلة
) ، Family Apperception Test (FATوهو اختبار إسقاطي يتكون من
جمموعة من البطاقات امللونة باألبيض واألسود واملعربة عن التفاعالت
والعالقات األسرية ،ويعتمد على مبدأ التعبري اللفظي لإلدراكات
الشكلية داخل األسرة ،وهو من االختبارات االكلينيكية اليت تهدف إىل
التعمق يف آليات تقدير اجلوانب الشخصية واجلماعية للوظيفة األسرية
واملشاعر السائدة بني أفراد األسرة ،ويناسب شرائح واسعة من األطفال
واملراهقني حيث ميكن تطبيقه على أفراد من عمر  11 – 6سنة ،كما
أثبت فعاليته يف شرائح عمرية تصل إىل  11سنة (.)Sotile et al., 1999
وقد بين اختبار تفهم العائلة على أساس نظرية األنساق األسرية ،وهو
يسمح لألفراد أن يعربوا عن مشاعرهم حيال أسرهم ،وقد أعد االختبار
يف صورته األولية باللغة االجنليزية سوتيل وآخرون عام  ،1911ثم
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ترجم إىل الفرنسية عام  ،1999ويوصف اختبار تفهم العائلة بأنه أحد
األدوات اإلسقاطية احلديثة يف جمال التقييم األسري ،ويتميز عن غريه من
األدوات اإلسقاطية األخرى بتفوقه يف اخلصائص السيكومرتية
واملفاهيمية ،حيث أنه يوفر دليال واضحا للتصحيح ووضع الدرجات
والتفسري اخلاص باستجابات املفحوصني حول بطاقات االختبار ،كما
أكدت العديد من الدراسات والبحوث اإلمربيقية على مناسبة استخدام
االختبار يف هذا اجملال وصالحيته للتطبيق مع األطفال واملراهقني
).(Roskam et al. , 2010
ولقد أجريت عدة دراسات عن اخلصائص السيكومرتية الختبار تفهم
العائلة ،منها دراسة ديشاتيليه

)Dechatelet (1999

دراسة ملعرفة درجة

ثبات اختبار تفهم العائلة باستخدام معامل كوهني وكانت معامالت
الثبات لألبعاد الداخلية لالختبار ترتاوح ما بني  0.21إىل  ،0.26ويف
دراسة أجراها جينجريتش ) Gingrich (1999عن نفس املوضوع تراوحت
معامالت الثبات ما بني  0.22إىل .0.69
كما أكدت دراسة الندكويست ) ،Lundequist (1999ودراسة بوشانان
)(1999

 ،Buchananودراسة إيتون

)Eaton (1999

على صدق اختبار

تفهم العائلة من خالل قياس كفاءته يف التمييز بني عينات اكلينيكية
وعينات أخرى عادية ،باستخدام الدرجات اليت حصل عليها األفراد

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 1112هــ

162

على أبعاد االختبار؛ الصراع وحل الصراع ،احلدود أو القيود ،نوعية
العالقات ،الديناميات والتفاعالت.
كما مت اختبار صدق النسخة الفرنسة الختبار تفهم العائلة يف دراسة ديور
) ،Daure (2001وكانت عينة دراسته من املراهقني الذهانيني ،ويف دراسة
جيوزين

)Geuzaine (2003

مت التحقق من معامل صدق االختبار على

عينة من الشباب صغار السن ،وقد أكد كل منهما على كفاءة االختبار يف
قياس الديناميات األسرية للعينات اليت مت تطبيق االختبار عليها.
ولقد أجريت عدة دراسات للبحث يف كفاءة اختبار تفهم العائلة على
عينات خمتلفة من األطفال واملراهقني يف سن  12 – 6سنة  ،وتأثري
ديناميات األنساق األسرية على وجود مشكالت لدى األبناء مثل دراسة
جينجريتش

)1999

 ،(Gingrich,ودراسة دي سوزا

)De Souza (2007

الذي توصل إىل وجود عالقة بني النسق األسري واضطرابات السلوك،
كذلك توصل سالفاتوري وآخرون ) Salvatori, et al. (2009إىل فعالية
اختبار تفهم العائلة يف الكشف عن العالقات واألنساق األسرية السائدة
لدى عينة الدراسة من األطفال واملراهقني ،وتوصل كل من روسكام،
ستيفينارت ،ديشيتينري ،ووهينني وولف
)Deschuyteneer & Heenen-Wolff, 2010

Stievenart,

(Roskam,

يف دراستهم إىل وجود أدلة

قوية الختبار تفهم العائلة يف التمييز بني األطفال العاديني والعياديني يف
الكشف عن الصراعات والتفاعالت األسرية ،حيث تبني أن األطفال
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العيادين متيزوا بوجود صراعات أسرية مع اضطراب النسق األسري
لديهم مقارنة باألطفال العاديني ،وأشار بيل وبيل

)(Bell & Bell, 2016

إىل أن العديد من البحوث اهتمت بدراسة طبيعة األنساق والكشف عن
طبيعة العالقات األسرية والتفاعالت داخل األسرة ،إال أن النادر منها
هو الذي اهتم بدراسة طريقة قياس هذه األنساق واخلصائص
السيكومرتية ألدواتها.
ومن خالل ما سبق ،ميكن حتديد مشكلة البحث احلالي يف األسئلة
اآلتية:
أسئلة البحث:
 .1ما اخلصائص السيكومرتية (الصدق والثبات) الختبار تفهم العائلة؟
 .2ما هي الدالالت االكلينيكية اليت تظهرها استجابات عينة الدراسة
على اختبار تفهم العائلة كأداة تشخيصية يف الكشف عن طبيعة
الصراعات األسرية وديناميات األنساق األسرية؟
 .1ما هو النسق األسري السائد لدى األطفال واملراهقني املضطربني
سلوكيا؟
 .1هل توجد فروق دالة إحصائيا بني استجابات األطفال املضطربني
سلوكيا والعاديني على اختبار تفهم العائلة؟
 .2هل توجد فروق دالة إحصائيا بني استجابات املراهقني املضطربني
سلوكيا والعاديني على اختبار تفهم العائلة؟
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 .6هل تؤثر االختالفات الثقافية يف استجابات عينة البحث على اختبار
تفهم العائلة؟
 .2ما طبيعة االتفاق واالختالف يف استجابات عينة البحث على كل من
اختبار تفهم العائلة ،واختبار رسم العائلة؟
أهداف البحث:
تتمثل أهداف البحث فيما يلي:


التحقق من اخلصائص السيكومرتية الختبار تفهم العائلة كأداة إسقاطيه
يف الكشف عن الصراعات األسرية والنسق األسري لدى كل من
األطفال واملراهقني.



الكشف عن ديناميات التفاعل األسري وأنساقه األسرية لدى األطفال
واملراهقني العاديني واملضطربني سلوكيا.



الكشف عن البنية األسرية ذات الصلة باالضطرابات السلوكية لدى
األطفال واملراهقني.



املقارنة بني استجابات األطفال واملراهقني املضطربني سلوكيا والعاديني
على اختبار تفهم العائلة وأنواع الصراعات السائدة اليت يظهرها
االختبار.



دراسة التأثري الثقايف على استجابات األطفال واملراهقني على اختبار تفهم
العائلة.
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املقارنة بني النتائج اليت يظهرها اختبار تفهم العائلة ،واختبار رسم العائلة
يف الكشف عن الديناميات األسرية وطبيعة األنساق األسرية.
أهمية البحث:
يستمد البحث أهميته من خالل ما يلي:

 التحقق من اخلصائص السيكومرتية الختبار تفهم العائلة يف بيئات عربيةخمتلفة.
 توفري أداة اكلينيكية مهمة للغاية يف دراسة تأثري التفاعالت األسريةوإظهار األنساق األسرية لدى كل من األطفال واملراهقني.
 البحث يف الديناميات واألنساق األسرية وعالقتها بتكوين االضطراباتواملشكالت السلوكية لدى األطفال واملراهقني.
 فهم طبيعة ودينامية تأثري األنساق األسرية (املفتوحة – املغلقة) يف وجوداالحنرافات واالضطرابات السلوكية والنفسية.
 التحقق من املخرجات والنتائج اليت يظهرها اختبار تفهم العائلة باملقارنةمع اختبار له شهرته وتطبيقه الواسع يف بيئات عربية وأجنبية خمتلفة ،وهو
اختبار رسم العائلة.
 إعداد قائمة لقياس االضطرابات السلوكية لدى األطفال واملراهقني وفقمعايري الدليل اإلحصائي والتشخيصي لالضطرابات النفسية والعقلية
جلمعية علم النفس األمريكية (النسخة اخلامسة)  ،DSM-5باإلضافة إىل
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املراجعة العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض (تصنيف االضطرابات
النفسية والسلوكية)  ICD-10مقننة على بيئات عربية خمتلفة.
مصطلحات البحث:
اختبار تفهم العائلة ”:Family Apperception Test “FAT
اختبار اسقاطي صممه كل من سوتيل وآخرين ،يعتمد على مبدأ التعبري
اللفظي لإلدراكات الشكلية داخل األسرة ،وذلك باستخدام عدد من
البطاقات امللونة باألبيض واألسود ،واليت حتتوي على مواضيع خمتلفة
تدور أحداثها بواسطة شخصيات متثل أفراد ينتمون إىل عائلة .ويتكون
االختبار من ( )21بطاقة ملونة باألسود واألبيض ودليل ورقة الرتميز،
حيث يوجد يف كل بطاقة رسوماً تصورية تظهر وضعيات وعالقات
ونشاطات أسرية يومية تعكس بصورة عالية تداعيات إسقاطيه على
العمليات األسرية (مثل :العشاء ،سوء السلوك والعقاب ،وشراء
املالبس ،وقاعة مشاهدة التلفاز ،وتنظيم الغرفة وتنظيمها  ...إخل)،
وكذلك ردود الفعل االنفعالية يف التفاعالت األسرية اخلاصة ،حيث
تعمل هذه البطاقات كمثري ملساحة كبرية وعريضة لتجميع االسقاط على
األحداث والبنيات العائلية ،وكذلك الردود العاطفية يف خضم
التفاعالت العائلية النوعية اخلاصة وحتى العامة منها
)1999
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.(Sotile et al.,

النسق األسري :Family System
عرف كل من بافيالز وسيجال ) Bavelas & Segal (1982النسق األسري
بأنه جمموعة أمناط التواصل والتفاعل داخل األسرة املتشابهة واملتسقة
على مدى زمين طويل نسبيا ،وعرفه أوين وكوكس

)(1997, p.153

 Owen & Coxبأنه العالقات بني األفراد اليت تكون نظاما اجتماعيا حمدد
األدوار واألفعال يف حالة تطور مستمر وتفاعل ،وعرفه ألبرين وألبرين
)Albern & Albern (2000, p. 93

بأنه النمط األسري الذي ينظم سري

دينامية تفاعل أفراد األسرة وحيافظ على بقائها واستمراريتها ويتميز
بالدينامية والصريورة العالئقية والتفاعل املستمر بني أفراد األسرة واحمليط
اخلارجي.
ويعرف الباحثان النسق األسري إجرائيا بأنه جمموعة من التفاعالت
املتشابهة واملستمرة والثابتة نسبيا بني أفراد األسرة الواحدة واليت حتدد
شكل وطبيعة النظام األسري اجتماعيا ونفسيا من خالل تفاعالتهم
البينية واخلارجية ،وتنقسم إىل نوعني؛ نسق أسري مفتوح يتسم بعالقات
تواصل إجيابية وتبادل لألفكار واملشاعر بشكل متزن ،ونسق أسري مغلق
يتسم بقلة املرونة والصالبة وسوء التواصل بني أفراد األسرة وبعضهم
البعض ومع العامل اخلارجي.
االضطرابات السلوكية:

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 1112هــ

121

تعرف االضطرابات السلوكية بوجود واحدة أو أكثر من السمات اآلتية
خالل فرتة طويلة من الزمن :ضعف القدرة على التعلم الذي ال يرجع
إىل عوامل عقلية أو حسية أو لظروف صحية ،عدم القدرة على تكوين
أو احلفاظ على عالقات مرضية مع األقران واملدرسني ،أمناط غري متوافقة
من التصرفات حتدث يف ظروف طبيعية أو عادية ،ميل أو نزعة إىل تطوير
أعراض جسدية أو خماوف ترتبط باملشكالت الشخصية أو املدرسية
) ،(Kavale, Steven & Mark, 2004, p. 45ويعرفها الباحثان إجرائيا بأنها
جمموعة من مظاهر التصرفات غري املرضية وغري املتوافقة واليت تسبب
سوء العالقات البينشخصية والعالقات االجتماعية لألفراد ،وتعتمد يف
وجودها على عدة حمكات تتوقف على احلدة واالستمرارية وفقا
لتصنيفات املراجعة العاشرة لتصنيف االضطرابات النفسية السلوكية
ملنظمة الصحة العاملية  ،ICD-10والدليل التشخيصي اخلامس
لالضطرابات النفسية للجمعية األمريكية للطب النفسي  ،DSM-5وهي
كما يلي(WHO, 2010 & APA, 2013) :

 -اضطراب املسلك

Disorder

 :Conductومن أعراضه التشاجر مع

اآلخرين ،مضايقة الناس بالفعل والكالم ،التعامل بقسوة مع الزمالء
واحليوانات ،متزيق األغراض حتى لو كانت جديدة ،إشعال احلرائق بال
سبب ضروري السرقة ،الكذب ،واهلروب من املدرسة ،نوبات مزاج
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عصبية شديدة ،الرغبة يف استفزاز األهل واألصدقاء والزمالء باستمرار،
الرغبة يف عصيان األوامر والتعليمات ورفضها.
 -اضطراب املسلك املقتصر على العائلة

Conduct Disorder Confined to

 :the Familyومن أعراضه الرغبة يف حرمان األخوة من أشياء حيبونها
وتدمري أغراضهم ،وحتطيم األلعاب اخلاصة بهم ،ختريب األثاث.
-

اضطراب املسلك غري املتوافق اجتماعيا Unsocialized Conduct Disorder

 :ومن أعراضه الرغبة يف اجللوس بعيدا عن الناس ولشعور بامللل
معهم ،تفضيل اللعب وحيدا ،العزلة ،عالقات سطحية مع اآلخرين،
االختالف والتشاجر مع الزمالء.
 التنمر  :Bullyingمن أعراضه الرغبة يف إغاظة الزمالء األصغر سنا منالشخص الذي ميارس التنمر ،استفزاز األقل يف العمر أو القوة اجلسدية،
ضرب األطفال الصغار ،إظهار الوقاحة واألنانية وعدم التعاون ،عدم
السيطرة على الغضب والعناد.
 اخلرس االختياري  : Elective Mutismمن أعراضه :العجز عن الكالميف بعض املواقف ،االرتباك يف املواقف االجتماعية لدرجة اإلحساس
بعدم القدرة على الكالم ،احلساسية املفرطة جتاه الغرباء ،االرتباك
وانعقاد اللسان يف بعض املواقف االجتماعية.
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 اضطراب العرات  :Tic Disorderومن أعراضه حركة العني بشكل سريعومتكرر بدون إرادة ،هز الكتف بشكل سريع ومتكرر بدون إرادة ،القيام
حبركة رج الرقبة بشكل سريع ومتكرر بدون إرادة.
 اضطرابات الكالم ( Speech Disordersالطالقة أو التأتأة) :ومن أعراضهالتحدث بسرعة لدرجة أن الكالم يكون غري مفهوم يف بعض األحيان،
الكالم عند التعصب يكون غري مفهوم بسبب سرعته اإلطالة يف نطق
حرف أو أكثر خالل الكالم ،التكلم بشكل متقطع ،التوتر عند بدء
الكالم.
 -اضطراب نقص االنتباه

Deficit Disorder

 :Attentionومن أعراضه

الفشل يف االنتباه الدقيق للتفاصيل واخلطأ دون مباالة يف الواجبات
املنزلية /يف العمل ،صعوبة احلفاظ على الرتكيز خالل احملاضرات مع
شرود الذهن ،الصعوبة يف تنظيم املهام واألنشطة واألعمال ،عدم الرغبة
يف االنشغال مبهام تتطلب جهدا عقليا كبريا ،فقدان أغراض مهمة حلياة
الشخص أو حلياة آخرين ،فقدان الرتكيز وتشتيت االنتباه بسهولة،
ونسيان القيام بأشياء مهمة وضرورية (مثل دفع الفواتري – إجراء مكاملات
مهمة – مواعيد  ...... -إخل).
الدراسات السابقة:
مت الرتكيز على الدراسات اليت تناولت اختبار تفهم العائلة (،)FAT
ومدى قدرته يف الكشف على النسق األسري وحجم الصراعات داخل
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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األسرة اليت يدركها األطفال والذكور داخل األسرة واملسقطة على
لوحات االختبار:
أجرى دي سوزا ) De Souza (2007دراسة هدفت إىل الكشف عن أمناط
اإلدراك األسري لدى األطفال املصابني أو بدون اضطراب ضعف االنتباه
 /فرط النشاط ،واضطرابات السلوك واضطراب العناد واملعارضة ،من
خالل التعرف على املشكالت واألضرار اليت حتدث يف عدة جماالت
(النسق األسري ،والعالقات الشخصية) ،لدى عينة الدراسة من
األطفال عددها ( )32طفالً ممن ترتاوح أعمارهم بني

6

 11-سنة ،مت

تقسيمهم إىل جمموعتني (عيادية -وغري عيادية) طُبق عليهم استمارة
البيانات الدميوغرافية االجتماعية ،قائمة سلوك الطفل ،اختبار
املصفوفات املتقدم امللون لرافن ،واختبار تفهم العائلة ( .)FATوقد
أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية كبرية بني اضطرابات السلوك لدى
جمموعة األطفال العيادية واستجابتهم على اختبار تفهم العائلة واليت تدل
على الصراعات العائلية الواضحة يف الصور اخلاصة مبحل املالبس،
والتأخري ،والرحلة ،واملطبخ ،واملهام املدرسية ،ووقت النوم .كما
أظهرت النتائج أن جمموعة األطفال غري العيادية كانت استجابتهم على
اختبار تفهم العائلة أكثر إجيابية مع إجياد حلول خلالفاتهم ،باملقارنة مع
جمموعة األطفال العيادية.
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كما أجرى فنستريسيفر ) Fensterseifer (2008دراسة هدفت إىل التحقق
من صدق اختبار تفهم العائلة ( )FATاإلسقاطي يف تقييم البنية العائلية
والعمليات الفاعلة بني أفراد األسرة من وجهة نظر املستجيب يف اجملتمع
الربازيلي .وقد مشلت العينة ( )160من األطفال واملراهقني .وقد
استخدمت الدراسة استمارة البيانات الدميوغرافية واالجتماعية واختبار
تفهم العائلة ( )FATواختبار املصفوفات املتتابعة لرافن .وقد مت ارسال
قصص املفحوصني على اختبار تفهم العائلة ( )FATعلى شريط
مسجل ،ونسخه كتابية إىل ثالثة من احملللني واحملكمني خمتلفني
الستقاللية التقييم ،والتحقق من معدل االتفاق واالتساق بني التقييمات
باستخدام معامل كابا  .Kappaوحصلت النتائج على معامالت اتساق
مرضية للغاية بني حتليالت وتقييمات احملللني الستجابات العينة على
اختبار تفهم العائلة ،كما كان هناك اتفاق جوهري يف عدة فئات،
واالتفاق التام تقريبا يف حتليل معظم البنود .كما أظهرت النتائج قدرة
االختبار للكشف عن الصراعات العائلة كمؤشر لصحة األسر ،وأن هذا
االختالل الوظيفي لألسرة اتضح يف الكشف عن وجود مشكالت بهذه
األسر وعدم قدرتهم على البحث عن اسرتاتيجيات ملواجهتها .مما يشري
إىل متتع االختبار بدرجة عالية من الصدق يف الكشف عن النسق األسري
خالل التطبيق اإلكلينيكي.

الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
لدى األطفال واملراهقني العاديني واملضطربني سلوكيا :دراسة عرب ثقافية

121

د .مجال عبد احلميد جادو
د .أمحد جماور عبد العليم

وهدفت دراسة فنستريسيفر وكوادروس وويرالنج وإستيفس
) Fensterseifer, Quadros, Werlang & Esteves (2009إىل التحقق من
اخلصائص السيكومرتية الختبار تفهم العائلة ( ،)FATباعتباره تقنية
إسقاطيه لتقييم العالقات والتفاعالت والصراعات داخل النسق األسري
من وجهة نظر املستجيبني .وقد تكونت عينة الدراسة من ( )160من
األطفال واملراهقني باملدارس العامة واخلاصة بالربازيل .وقد استخدمت
الدراسة استمارة البيانات الدميوغرافية واالجتماعية واختبار تفهم العائلة
( )FATواختبار املصفوفات املتتابعة لرافن ،مع حتليل القصص من خالل
ثالثة حمكمني .وقد متت االستجابة على اختبار تفهم العائلة عن طريق
التسجيل الصوتي للمفحوصني ،حيث أشارت النتائج إىل أن هناك درجة
من االتفاق املرضي يقرتب من الكمال بني احملكمني الثالثة يف تقييماتهم
لقصص املفحوصني ،مما يدل على أن متتع االختبار خبصائص سيكومرتية
قوية وجيدة يف تقييم العالقات األسرية والنسق األسري.
ويف دراسة أجراها سالفاتوري وآخرون ) Salvatori, et al. (2009هدفت
إىل دراسة وحتليل االستجابات لعينة من املفحوصني على اختبار تفهم
العائلة ( )FATاعتمادا على التعبري اللفظي والكتابة ،حيث تكونت عينة
الدراسة من  219مفحوصا ،مت تقسيمهم إىل أربع جمموعات :اجملموعة
األولي ،عددها  73من األطفال الذكور ممن ترتاوح أعمارهم بني - 6
 10سنوات ،واجملموعة الثانية ،وعددها  12من الفتيات ممن ترتاوح
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أعمارهن بني  10- 6سنوات ،واجملموعة الثالثة ،وعددها  61من
الذكور ممن ترتاوح أعمارهم بني  12- 11سنة ،واجملموعة الرابعة،
وعددها  20من اإلناث ممن ترتاوح أعمارهن بني  12- 11سنة ،وقد
أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية فيما يتعلق
مبضمون استجابات املفحوصني يف اجملموعات األربع على اختبار تفهم
العائلة ،إىل جانب قدرة االختبار على الكشف عن العالقات والنسق
األسري واالجتماعي السائد بني عينة اجملموعات األربع.
وأجرى روسكام وآخرون

)Roskam et al. (2010

دراسة هدفت إىل

املراجعة والتحقق من اخلصائص السيكومرتية الختبار تفهم العائلة
( )FATعلى عينة قوامها ( )161من األطفال العاديني والعيادين يف
بلجيكا .وقد توصلت النتائج إىل وجود أدلة قوية لالختبار على التمييز
بني األطفال العاديني والعيادين يف الكشف عن الصراعات والتفاعالت
األسرية ،حيث تبني أن األطفال العيادين متيزوا بوجود صراعات أسرية
مع اضطراب النسق األسري لديهم مقارنة باألطفال العاديني.
وهدفت دراسة ويرالنج وفنستريسيفر وسالفاتوري وأراجونيذ

Werlang,

) Fensterseifer, Salvatori & Aragonez (2012من الدراسة التعرف على
الفروق يف االستجابات األولية العامة على اختبار تفهم العائلة ( )FATيف
التعبري اللفظي لعينة من الطالب عددهم ( )219طالباً ،ممن ترتاوح
أعمارهم ما بني  12- 6سنة تبعاً للعمر واجلنس ،إىل جانب الوقوف
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على مستوى التوافق االجتماعي واألسري والفكري بني أفراد العائلة
الواحدة .وقد أشارت النتائج إىل عدم وجود اختالفات كبرية بني الطالب
تبعاً للعمر واجلنس ،فيما يتعلق مبضمون الفئات ومتوسط استجابتهم،
كما أظهرت النتائج مدى قدرة االختبار يف الكشف عن مستويات التوافق
االجتماعي واألسري بني أفراد األسر.
كما هدفت دراسة إمساعيل ( )2012إىل التحقق من صدق اختبار تفهم
العائلة من خالل حتليل البنية الداخلية لنظام تصنيف استجابات
االختبار ،باالعتماد على طريقتني ،هما :األولي ،نظرية ،ويتم من
خالهلا حتلل موضوعات التواصل وكيف ميكن أن تكون معربة عن
الصراعات األسرية .والثانية :وهو جتريبييه ،من خالل التحليل العاملي
االستكشايف  -مع حتليل املكون الرئيسي ودوران فارماكس – للتحقق
من صدق وصحة االستجابات .وقد مشلت عينة الدراسة  121طفال
ومراهقا مت تقسيمهم إىل عينة غري سريرية ( 129مشاركا) وعينة سريرية
نفسية ( 122مشاركاً) .مت تقسيم هذه العينة السريرية إىل مخس
جمموعات وفقا لفرضيات التشخيص .وقد مت التوصل إىل مخسة عوامل
للبنية األسرية ،كانت متماسكة من الناحية النظرية .وقد بينت النتائج أن
مدى صدق وصالحية التنظيم والبنية الداخلية لالختبار.
وقام كل من يسمينه وبن حبوش ( )2011بدراسة هدفت إىل التعرف
على كيفية إدراك املراهق املدمن على الكحول نسق أسرته ،مع إلقاء
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الضوء على طبيعة ودينامية النظام األسري لدى فئة املراهقني .وقد
تكونت عينة الدراسة من ستة حاالت من املراهقني املدمنني على الكحول
ممن ترتاوح أعمارهم ما بني

(17

 )21-سنة ،طبق عليه اختبار تفهم

العائلة واملقابلة العيادية .وقد أشارت النتائج إىل أن النسق األسري هلذه
احلاالت يتميّز بكثرة الصراعات منها األسرية والزوجية اليت تؤدي إىل
ظهور بعض املشاحنات وسوء التوافق .حيث يظهر الصراع األسري
خاصة بني األب واالبن وعدم التفاهم يف العديد من األمور ،مما يؤدي
إىل خلق بعض املشاكل اليت تؤثّر بصفة مباشرة أو غري مباشرة على
سلوك االبن .كما تبني أيضا من خالل هذه النتائج أن النسق املنغلق هو
السائد يف هذه األسر ،إذ ال ترتك اجملال لتدخل أشخاص آخرين حلل
الصراعات بينهم بل على العكس من ذلك فهي تتحكم يف األفراد
وخاصة األبناء وحتول دون إقامة عالقات خارجية ،مما يولد شحنات
سلبية عند هؤالء املراهقني ،فيؤثّر عليهم فيتخذون سلوكيات منحرفة
مثل اإلدمان املراهق.
ويف دراسة أجراها أراجونيذ ) Aragonez (2013هدفت إىل الكشف عن
مدى قدرة اختبار تفهم العائلة ( )FATيف الكشف عن العالقات والنسق
األسري .وتكونت عينة الدراسة من

451

مرهقاً ،طبق عليهم اختبار

تفهم العائلة ،واختبار للمصفوفات املتتابعة امللون ،واستمارة البيانات
الدميوغرافية -االجتماعية .وقد أظهرت النتائج أن اختبار تفهم العائلة
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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يعترب أداة صاحلة للفحص النفسي للعالقات والصراعات األسرية،
ومدى قدرة االختبار يف الكشف عن النسق األسري السائد بني عينة
الدراسة.
وأجري العمري ( )2011دراسة هدفت إىل إبراز الدور الفعال الذي
يلعبه االتصال األسري يف احلد من إدمان املراهقني على املخدرات يف
أوساط األسر اجلزائرية ،من خالل الكشف عن جوانب النسق األسري
لديهم باستخدام اختبار تفهم العائلة ( ،)FATوتكونت العينة من ثالث
حاالت عيادية أعمارهم ما بني ( 21- 11سنة) ،طبق عليهم املالحظة
العيادية ،واملقابلة العيادية واختبار تفهم العائلة ،وقد أشارت النتائج إىل
أن األسرة اليت تتسم باجلفاء واحلرمان العاطفي والقسوة تدفع املراهق
إلي تناقض مع الذات وصراع داخلي بني رغبته يف االستقاللية وبني
رغبته يف احلب والعطف واحلنان واألمن مما جعله يقع يف دائرة االحنراف
من خالل اجتاهه لسلوك اإلدمان كرد فعل عدواني اجتاه الذات .كما
أوضحت النتائج أن األنساق األسرية اليت تعاني من اختالل يف التوظيف
األسري بالدرجة العالية واملمارسات الوالدية تتميز بالنقص الكبري يف
الرقابة واالنضباط عن غياب احلماية والرقابة واملساندة؛ أي أن غياب
االتصال وانعدامه يف األسرة خاصة يف مرحلة املراهقة ،ينجم عنه مشاكل
نفسية تدفهم الستخدام مليكانيزم الدفاع واهلروب واالنسحاب كحل
لتلك املعاناة النفسية واليت تتجسد يف إدمانهم على املخدرات .كما أن
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صراع الوالدين وعدم التوافق الزواجي وغياب التحالفات الداخلية البينية
هذا ما أدى إىل اختالل يف النسق األسري واالحتضان العائلي الذي دفع
إىل إشباع الفراغ العاطفي من خالل سلوك اإلدمان.
ويف دراسة دا فونسكا ) Da Fonseca (2014اليت هدفت إىل حتليل ومقارنة
التقارير الذاتية لألطفال وأسرهم بني األطفال الذين يعيشون يف األنساق
األسرية الضعيفة واملضطربة (ن= )11واألطفال الذين يعيشون يف أنساق
أسرية عادية وطبيعية (ن= ،)11باستخدام اختبار تفهم العائلة واختبار
رسم العائلة .وقد أظهرت النتائج أن األطفال ذوي األنساق األسرية
الضعيفة واملضطربة يعانون من ضعف الثقة بالنفس مع صعوبة كبرية يف
التعبري عن الصورة اإلجيابية للذات ولألسرة ،واحلرص على إظهار
الصفات والسمات النفسية السلبية للذات وألفراد األسرة .كما أظهرت
أسر هؤالء األطفال صراعات أسرية وصعوبات يف حلها ،وذلك مقارنة
بأطفال األسر العادية.
كما أجرى غازي ( )2011دراسة هدفت إىل الكشف عن النسق األسري
املدرك وعالقته بظهور احملاولة االنتحارية لدى املراهق ،وقد اتبعت
الدراسة العيادي املقارن الذي يعتمد على دراسة احلالة واملقارنة بني
جمموعتني ،أما جمموعة البحث فتكونت من عشرة حاالت قامت مبحاولة
انتحارية وعشرة أخرى مل تقم مبحاولة انتحارية من املراهقني الذين
ترتاوح أعمارهم ما بني ( )12 - 11سنة .وقد اعتمدت الدراسة على
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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املقابلة اإلكلينيكية واختبار تفهم العائلة .وتوصلت النتائج إىل وجود
عالقة ارتباطية بني شكل النسق األسري املدرك وظهور احملاولة
االنتحارية لدى املراهقني ،وهو ما اتضح يف حجم الصراعات والعالقات
املضطربة بني أفراد أسرهم كما اظهرتها استجاباتهم على اختبار تفهم
العائلة ،مما يدل ذلك على اختالف طريقة إدراك النسق األسري الذي
يعيش فيه املراهق احملاول لالنتحار وغري احملاول لالنتحار ،أي أن األول
يدرك نسق أسري متصارع أما الثاني يدرك نسق أسري متوازن ،كل هذه
النتائج تلمح إىل أن طبيعة النسق األسري املدرك له عالقة بظهور احملاولة
االنتحارية لدى املراهق.
وأجرى فارس ( )2012دراسة هدفت إىل التعرف على أشكال العنف
األسري املمارس بني أفراد األسرة وعالقته بظهور السلوك اجلانح لدى
سبعة حاالت من األحداث اجلاحنني ،ترتاوح أعمارهم ما بني

18- 12

سنة .واستخدمت الدراسة املقابلة اإلكلينيكية واختبار تفهم العائلة جلمع
البيانات .وقد أظهرت النتائج أن فئة األحداث اجلاحنني املعرضني للعنف
األسري يعانون من ارتفاع معدل الصراع الظاهري بأنواعه املختلفة يف
األسرة ،وأن عناصر األنساق األسرية اخلاصة بهم مصدر ضغوط هلم.
كما أن أشارت النتائج إىل ارتفاع معدالت اإلساءة والعنف واملعاملة
القاسية لدى فئة األحداث اجلاحنني املعرضني للعنف األسري كما أظهرت
استجاباتهم على أدوات الدراسة ،إىل جانب أن األنساق األسرية اخلاصة
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بهم مييلون إىل االنغالق التام .ومن هنا فإن املراهق أو احلدث الذي يعيش
يف نسقه اخلاص ،يؤثر ويتأثر به من خالل العالقات اليت تربطه مع
عناصره ،وفى حالة كون هذه العالقات والتفاعالت مليئة بالصراعات
تنعكس آثارها على اتزان ونفسية وسلوك احلدث.
التعليق على الدراسات السابقة:
تبني للباحثني من خالل استعراض الدراسات السابقة أن بعض منها
استخدم عينات عيادية مرضية للكشف عن حجم الصراعات والنسق
األسري املضطرب والذي تسبب يف حدوث االضطرابات لدى أسر
الفئات املستهدفة من خالل حتليل استجاباتهم على اختبار تفهم العائلة
( )FATمثل فئات املراهقني اجلاحنني كما يف دراسة فارس ( )2012أو
مدمين الكحول واملخدرات يف دراسة يسمينه وبن حبوش (،)2011
ودراسة العمري ( ،)2011أما بعض منها فقد ركزت يف نتائجها على
املقارنة بني عينة عادية وعينة عيادية مرضية مثل دراسة دي سوزا
)(2007

 ،Souzaودراسة روسكام وآخرين

ودراسة دي فونسكا

)Fonseca (2014

)et al. (2010

De

،Roskam,

 ،Daودراسة غازى ()2011

وذلك للكشف عن الفروق فيما بينهما يف حجم الصراعات العائلة
ونوعية األنساق األسرية السائدة لدى كل فئة ،حيث تبني من نتائج هذه
الدراسات عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بني هذه االضطرابات
النفسية وبني الصراعات العائلة والعالقات األسرية املضطربة .أما باقي
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الدراسات فقد ركزت على عينة العاديني (من املراهقني واألطفال) يف
التحقق من مدى قدرة اختبار تفهم العائلة ( )FATيف الكشف عن نوعية
العالقات األسرية السائدة وحجم الصراعات العائلة ونوعية األنساق
املدركة يف أسر الفئات املستهدفة ،أو الكشف عن مستوى التوافق
األسري واالجتماعي ،لذا سعت الدراسة احلالية للتحقق من مدي قدرة
اختبار تفهم العائلة يف الكشف عن مستوى الصراعات والعالقات
األسرية السائدة لدى فئة من املراهقني العاديني.
ومن حيث املنهجية املستخدمة يف الدراسات السابقة فقد تنوعت ما
بني استخدام املنهج اإلكلينيكي يف دراسة الصراعات الالشعورية املسقطة
والدالالت اإلكلينيكية للفئات املستهدفة -سواء من الفئات العادية أو
الفئات املرضية على صور اختبار تفهم العائلة ،أو املنهج اإلكلينيكي
املقارن لتحديد الفروق بني الفئات العيادية املرضية والفئات الطبيعية يف
حجم الصراعات األسرية ونوعية األنساق العائلة السائدة يف األسرة من
خالل حتليل استجابات العينة على اختبار تفهم العائلة ،وقد الحظ
الباحثان أن مجيع هذه الدراسات اليت مت تطبيقها يف البيئة العربية ،مل
تسع للتحقق من صدق اختبار تفهم العائلة يف الكشف عن نوعية
الصراعات العائلة السائدة وأمناط األنساق األسرية (املغلقة -املفتوحة)،
مما دفع الباحثني إىل توجيه البحث يف حماولة حتليل استجابات العينات
املستهدفة بالدراسة احلالية على اختبار تفهم العائلة للتوصل إىل املعايري
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السيكومرتية لالختبار لتوفري أداة إسقاطية مهمة للغاية يف جمال الدراسات
األسرية وعالقة الديناميات األسرية باالضطراب النفسي ألفراد العائلة
الواحدة.
وتبني من نتائج الدراسات السابقة أن مجيعها اتفقت على مدى قدرة
اختبار تفهم العائلة يف الكشف عن الصراعات والعالقات األسرية
السائدة والنسق األسرى املدرك لدى مجيع الفئات املستهدفة من
الدراسات ،بالتطبيق على الفئات املرضية العيادية ،أو من خالل املقارنة
بني الفئات العادية الطبيعية والفئات املرضية العيادية ومعظمها دراسات
أجنبية وقليل منها دراسات عربية تعاملت مع العينات املرضية العيادية.
ومن هنا كان اهلدف من الدراسة احلالية التحقق من قدرة االختبار يف
الكشف عن النسق األسري وديناميات العالقات األسرية السائدة لدى
الفئات العادية والفئات املضطربة من األطفال واملراهقني بالبيئتني العربية
السعودية واملصرية.
ومن خالل التحليل السابق للدراسات السابقة وخاصة العربية منها،
فقد سعت الدراسة احلالية إىل سد الفجوات املوجودة بها من خالل
تركيزها على التحقق من قدرة اختبار تفهم العائلة يف الكشف عن بعض
اجلوانب واخلصائص املوجود يف األنساق األسرية ،من خالل التحليل
الكمي والكيفي الستجاباتهم اإلكلينيكية على الصور اخلاصة باختبار
تفهم العائلة.
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منهج البحث:
يعتمد البحث احلالي على املنهج اإلكلينيكي ،وذلك من خالل دراسة
الطبقات العميقة للذات ،والصراعات الالشعورية ،واليت تفجرها
لوحات اختبار تفهم العائلة ( ،)FATبغرض الوصول إىل اإلسقاطات
اإلكلينيكية اليت تُصور احلالة املُضطربة لدى عينة الدراسة ،كما أنه يعتمد
على املنهج الوصفي التحليلي يف وصف اخلصائص السيكومرتية الختبار
تفهم العائلة والتحقق من دراسة الفروق بني املضطربني وغري املضطربني
سلوكيا وكذلك تأثري االختالفات الثقافية لدى عينة الدراسة.


جمتمع البحث:
يتكون اجملتمع األصلي للبحث من األطفال واملراهقني يف سن 11 – 6
سنة ،وذلك يف اململكة العربية السعودية من منطقة القصيم ،ومجهورية
مصر العربية من حمافظيت أسوان وبين وسويف.



عينة البحث:
مت اختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية من األطفال واملراهقني باململكـة
العربية السعودية مـن منطقـة القصـيم ،ومـن مجهوريـة مصـر العربيـة مـن
حمـــافظيت بـــين ســـويف وأســـوان ،وانقســـمت عينـــة البحـــث إىل عينـــة
استطالعية وأخرى أساسية ،كما يلي:



عينة البحث االستطالعية:
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تكونت عينة البحث االستطالعية من  120طفال ومراهقا من اجملتمعني
السعودي واملصري وفيما يلي تفصيل بيانات العينة:
جدول ( :)1بيانات عينة البحث االستطالعية
اجلنسية

مصري

سعودي

املرحلة العمرية

أطفال

مراهقني

أطفال

مراهقني

العدد

21

12

11

10

متوسط األعمار

10.12

16.61

10.11

12.06

 عينة البحث األساسية:
 تكونت عينة البحث األساسية من  112طفال ومراهقا من اجملتمعني
السعودي واملصري وفيما يلي تفصيل بيانات العينة:
جدول ( :)2بيانات عينة البحث األساسية
اجلنسية

سعودي

املرحلة

أطفال

العمرية
التصنيف
إمجال
العدد
متوسط
األعمار

مصري
مراهقني

مراهقني

أطفال

عاديني مضطربني عاديني مضطربني عاديني مضطربني عاديني مضطربني
16

22

29

11

11

21

22

11

22

12

120

9.91

12.02

10.11

16.61
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أدوات البحث:

 .1اختبار تفهم العائلة:
صُمّم اختبار تفهم العائلة

Apperception Test

اسقاطي على يد كل من سوتيل

Sotile

 ،Familyكاختبار

وألكسندر ، ،Alexander

وهنري  ، Henryوسوتيل  ، Sotileوكاسرتو  Castroعام 1999م،
وهو يعتمد على مبدأ التعبري اللفظي لإلدراكات الشكلية داخل األسرة،
وذلك باستخدام عدد من البطاقات امللونة باألبيض واألسود ،واليت
حتتوي على مواضيع خمتلفة تدور أحداثها بواسطة شخصيات متثل أفراد
ينتمون إىل عائلة ،ويتكون االختبار من ( )21بطاقة ملونة باألسود
واألبيض ودليل ورقة الرتميز(بروتوكوالت) ،حيث يوجد يف كل بطاقة
رسوماً تصورية تظهر وضعيات وعالقات ونشاطات أسرية يومية تعكس
بصورة عالية تداعيات إسقاطيه على العمليات األسرية (مثل :العشاء،
سوء السلوك والعقاب ،وشراء املالبس ،وقاعة مشاهدة التلفاز ،وتنظيم
الغرفة وتنظيمها  ...إخل) ،وكذلك ردود الفعل االنفعالية يف التفاعالت
األسرية اخلاصة ،حيث تعمل هذه البطاقات كمثري ملساحة كبرية وعريضة
لتجميع االسقاط على األحداث والبنيات العائلية ،وكذلك الردود
العاطفية يف خضم التفاعالت العائلية النوعية اخلاصة وحتى العامة منها
).(Sotile et al., 1999
وقد أجرى كل من روسكام وآخرون )(Roskam et al., 2010

دراسة عن

اخلصائص السيكومرتية الختبار تفهم العائلة  FATومت استخدام الصدق
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العاملي ومعامالت ثبات ألفا وطريقة معامل ثبات املقدرين الداخلي
والبيين ومعامل كابا  ،Kappaومت فيها التوصل إىل قيم صدق وثبات
جيدة ،ومت التحقق من الكفاءة السيكومرتية الختبار تفهم العائلة كنتيجة
للسؤال األول بالدراسة احلالية.
 .2قائمة االضطرابات السلوكية لألطفال واملراهقني( :إعداد الباحثني يف
الدراسة احلالية)
قام الباحثان بإعداد قائمة لقياس االضطرابات السلوكية لدى كل من
األطفال واملراهقني يف ضوء الدليل اإلحصائي والتشخيصي اخلامس
لالضطرابات النفسية والعقلية جلمعية علم النفس األمريكية ()DSM-5
)Psychiatry Association "APA", 2013

 ،(Americanباإلضافة إىل

املراجعة العاشرة للتصنيف الدولي لألمراض (تصنيف االضطرابات
النفسية والسلوكية )ICD-10
)2010

املسلك

(World Health Organization "WHO",

 ،وقد مت حتديد عدد من االضطرابات السلوكية هي اضطراب
disorder

 ،Conductاضطراب املسلك املقتصر على

العائلةdisorder confined to the family

 ،Conductاضطراب املسلك

غري املتوافق اجتماعيا  ، Unsocialized Conduct disorderالتنمر Bulling

 ،اخلرس االختياري

Elective mutism

 ،disorderاضطرابات الكالم

disorders

 ،اضطراب العرات

 ،Speechاضطراب نقص

االنتباه .Attention deficit disorder
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Tics

وقد مت التحقق من صدق وثبات القائمة كما يلي:
أ .حساب معامالت الصدق :مت عرض القائمة يف صورتها األولية على
عدد ( )1من احملكمني يف ختصص الصحة النفسية للتحقق من مناسبة
صياغة العبارة ومناسبتها للبيئتني السعودية واملصرية ،وقد مت التعديل
على عبارتني فقط من عبارات اضطراب املسلك من حيث صياغتهما،
ثم مت حساب معامالت االتساق الداخلي عن طريق إجياد معامل ارتباط
كل عبارة بالبعد الذي تنتمي له العبارة بعد حذف درجتها من البعد على
إمجالي عينة الدراسة االستطالعية مبجتمعيها السعودي واملصري وعلى
كل جمتمع على حدة ،وكانت النتائج كما يلي:
جدول ( :) 1معامالت االرتباط بني درجة عبارات قائمة االضطرابات السلوكية واألبعاد اخلاصة بها
بعد حذف درجة العبارة (السعوديني=  ،26املصريني=  ،61إمجالي العينة=:)120
اضطراب املسلك
م
1
2
1
1
2
6
2
1
9
10
11
12
م
11
12
11
11

معامالت االرتباط
الكل
مصري
سعودي
**0.212
*0.121
**0.222
**0.621
*0.112
**0.216
**0.292
**0.21
**0.222
**0.266
*0.112
**0.121
**0.202
**0.611
**0.211
**0.212
*0.111
**0.121
**0.22
**0.116
**0.212
**0.221
**0.221
**0.222
*0.121
**0.122
**0.161
**0.609
**0.292
**0.212
**0.211 **0.112 **0.202
**0.221 **0.192 **0.691
اخلرس االختياري
معامالت االرتباط
الكل
مصري
سعودي
**0.121
**0.211
**0.111
**0.16
**0.29
**0.111
**0.121
**0.122
**0.129
**0.219
**0.101
**0.222

م
11
11
12
16

م
12
16
12

اضطراب املسك املقتصر
على العائلة
معامالت االرتباط
الكل
سعودي مصري
**0.122 **0.116 **0.21
**0.911 **0.112 **0.11
**0.921 **0.11 **0.101
**0.129 **0.699 **0.261

اضطراب املسلك غري املتوافق اجتماعيا

12
11
19
20
21
22
21

معامالت االرتباط
الكل
مصري
سعودي
**0.221
**0.61 **0.221
**0.126
**0.611 **0.102
**0.612
**0.21 **0.601
**0.622
**0.621 **0.621
**0.216
**0.226 **0.211
**0.611
**0.211 **0.612
**0.221
**0.111 **0.201

اضطراب العرات
معامالت االرتباط
الكل
سعودي مصري
11 **0.122 **0.692 **0.216
19 **0.111 **0.112 **0.211
10 **0.111 **0.662 **0.201
11
12

اضطرابات الكالم
معامالت االرتباط
الكل
مصري
سعودي
**0.611
**0.202 **0.662
**0.212
**0.266 **0.222
**0.111
**0.116 **0.122
**0.292
**0.262 **0.211
**0.211
**0.226 **0.221

م

م

التنمر
م
21
22
26
22
21
29
10

م
11
11
12
16
12
11
19
20

معامالت االرتباط
مصري
سعودي
**0.191
**0.619
**0.206
**0.219
**0.261
**0.616
**0.129
**0.626
**0.102
**0.621
**0.21
**0.622
**0.61
**0.611

الكل
**0.292
**0.211
**0.211
**0.211
**0.622
**0.629
**0.691

اضطراب نقص االنتباه
معامالت االرتباط
الكل
مصري
سعودي
**0.221
**0.66
**0.21
**0.211
**0.602
**0.212
**0.211
**0.611
**0.212
**0.111
**0.221
**0.292
**0.622
**0.211
**0.292
**0.212
**0.112
**0.221
**0.222
**0.211
**0.229
**0.696
**0.22
**0.212
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** داللة عند مستوى  * ،0.01داللة عند مستوى 0.02
يتضح من جدول ( )1ارتباط عبارات مجيع األبعاد اخلاصة بقائمة
االضطرابات السلوكية ارتباطا داال إحصائيا باألبعاد اليت تنتمي هلا بعد
حذف درجة العبارة من البعد اخلاص بها ،وذلك على إمجالي عينة
الدراسة االستطالعية السعودية واملصرية وعلى كل جمتمع على حدة ،مما
يدل على وجود اتساق داخلي مناسب لعبارات القائمة.
ب .حساب معامالت الثبات :مت حساب معامالت ثبات قائمة االضطرابات
السلوكية بطريقة معامل ألفا على إمجالي عينة الدراسة االستطالعية
مبجتمعيها السعودي واملصري ،وعلى كل جمتمع على حدة ،وكانت
النتائج كما يلي:
جدول ( :)1معامالت الثبات لقائمة االضطرابات السلوكية (السعوديني=  ،26املصريني= ،61
إمجالي العينة=:)120
البعد
اضطراب املسلك
اضطراب املسلك
املقتصر على العائلة
اضطراب املسلك
غري املتوافق
اجتماعيا
التنمر

معامالت الثبات
سعودي مصري الكل
0.12

0.121 0.221

0.216 0.262
0.29

0.91

0.106 0.211

0.121 0.201 0.222

البعد
اخلرس
االختياري
اضطراب
العرات
اضطرابات
الكالم
اضطراب نقص
االنتباه

معامالت الثبات
سعودي مصري الكل
0.121 0.122 0.112
0.612 0.691

0.22

0.111 0.111

0.11

0.122 0.111 0.129
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يتضح من جدول ( )1وجود قيم ثبات مرتفعة جلميع أبعاد قائمة
االضطرابات السلوكية على إمجالي عينة الدراسة االستطالعية السعودية
واملصرية وعلى كل جمتمع على حدة ،مما يدل على مناسبة تطبيق األداة
على اجملتمعني السعودي واملصري.
التصحيح واملعايري :متت صياغة عبارات قائمة االضطرابات السلوكية
بطريقة التقرير الذاتي ،مع اختيار طريقة االستجابة على العبارات
بأسلوب ليكرت اخلماسي (حيدث كثريا جدا ،حيدث كثريا ،حيدث إىل
حد ما ،حيدث قليال ،حيدث بشكل نادر) ،وكان إمجالي عدد العبارات
( )20عبارة موزعة على ( )1أبعاد متثل االضطرابات السلوكية للقائمة،
ومجيع العبارات صيغت سلبية حبيث تكون أعلى درجة الختيار حيدث
كثريا جدا  2درجات ،وأقل درجة الختيار حيدث بشكل نادر درجة
واحدة ،وتدل الدرجات املرتفعة على ارتفاع معدل االضطراب لدى
املفحوص ،وبالرجوع إىل األدلة املستند إليها يف إعداد القائمة مت حتديد
معايري وجود االضطراب من عدمه حبيث يدل وجود استجابة حيدث كثريا
جدا أو حيدث كثريا على فقرة واحدة من فقرات االضطراب على وجوده
لدى الشخص ،وكانت هذه االضطرابات هي :اضطراب املسلك،
اضطراب املسلك املقتصر على العائلة ،اضطراب املسلك غري املتوافق
اجتماعيا ،التنمر ،اخلرس االختياري ،اضطراب العرات ،واضطرابات
الكالم ،أما االضطراب األخري (اضطراب نقص االنتباه) فيلزم لوصف
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الشخص بأن لديه هذا االضطراب أن يستجيب باستجابة حيدث كثريا
جدا أو حيدث كثريا على عدد ( )6فقرات من إمجالي  1فقرات هلذا
االضطراب.
 .1اختبار رسم العائلة (بطريقة كورمان لويس):
أحد االختبارات اإلسقاطية لدراسة الشخصية ،ويعترب كورمان لويس من
مؤسسي هذا االختبار بطريقة ممنهجة ومؤسسة ،يركز على الكشف عن
عالقات الطفل واملراهق العاطفية ومشاعره حنو عائلته ،والعالقات
األسرية الداخلية وطريقة وضعه لنفسه بني اخوته وأخواته بالنسبة
لوالديه ،ويعتمد على التقييم التحليلي وتوظيفه يف حتليل األدلة املستنتجة
منه ،وحيتاج عند تطبيقه على أدوات معينة كورقة بيضاء وقلم رصاص
وأقالم ملونة إن وجدت ،وغري مسموح يف هذا االختبار باستخدام
املسطرة واملمحاة ،مع حتفيز الطفل على رسم عائلته  ،وعن بدء االختبار
يعطى تعليما واحدا فقط للمفحوص برسم عائلته فقط (عالق،
.)2012
 . 1استمارة البيانات الدميوغرافية -االجتماعية( :إعداد الباحثني يف
الدراسة احلالية)
تتكون االستمارة من بيانات أولية عن املفحوص مثل :اجلنسية واملرحلة
العمرية للمفحوص (طفل/مراهق) ،االسم (اختياري) والعمر والتعليم
والنوع وتاريخ التطبيق والرتتيب امليالدي ،إىل جانب بيانات أخرى عن
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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الوالدين (األب -األم) مثل العمر واملهنة ومستوى التعليم ،وعدد أفراد
األسرة (ذكور/إناث) وحالة الزواج (مستمرة – انفصال – وفاة أحد
الزوجني أو كليهما).


األساليب اإلحصائية:
تعتمد الدراسة احلالية على عدة أساليب إحصائية منها :التكرارات
والنسب املئوية ،واملتوسطات واالحنرافات املعيارية ،واختبار ت للعينة
الواحدة والعينات املرتابطة والعينات املستقلة ،ومعامل ارتباط بريسون،
ومعامل كابا ،ومعامل ثبات املقدرين الداخلي والبيين

Intra – Inter

Examiners Reliability

-

نتائج الدراسة ومناقشتها:

-

نتيجة السؤال األول:

ينص السؤال األول على :ما اخلصائص السيكومرتية (الصدق والثبات)
الختبار تفهم العائلة؟
من خالل مراجعة عدد من الدراسات والبحوث اليت تناولت طرق
حساب معامالت الصدق والثبات الختبار تفهم العائلة مثل دراسة
أراجونز) ،(Aragones, 2013ودراسة روسكام وآخرين (Roskam et al.,

) ،2010ودراسة دي شاتليه

)(De Chatelet, 1999

ومراجعة أكثر

األساليب املستخدمة يف إجياد الصدق والثبات هلذا االختبار ،مت التحقق
من صدق االختبار عن طريق إجياد معامالت االرتباط بني فئات عوامل
احلماية وفئات عوامل اخلطر يف مصفوفة ارتباطية فيما يطلق عليه الصدق
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املفاهيمي لالختبار ،كما مت التحقق من ثبات االختبار عن طريق إجياد
معامل ثبات املقدرين الداخلي والبيين من خالل استخدام معامل ارتباط
بريسون بني تقديرات املصححني ومعامل اتفاق كابا بينهم ،وكانت
النتائج كما يلي:
حساب معامالت الصدق الختبار تفهم العائلة:

-

جدول ( :)5معامالت االرتباط بني عوامل احلماية وعوامل اخلطر على اختبار تفهم العائلة
عوامل الحماية والخطر

1

غياب الصراع

1

حل إيجابي

3

2
**

444.
1

نهايات مناسبة والتزام
وجود دعم
حدود واضحة
مشاعر إيجابية
نسق مفتوح
وجود صراع
حل سلبي

4

6

**

**

**

**

**

**

**

951.
711.
1

5

7
**

951.
711.

**

1.111
1

951.

*

*

367.-

324.-

**

*

357.

1.176-

1.118

*

352.

1.111

*

11

12

325.-

344.-

*

*

*

358.-

385.-

1.225

1.182

*

351.

**

**

**

1.125

*

1.172-

*

361.-

1.169-

1.143-

1.114

1.284-

**

**

**

*

334.-

1.134-

1.172-

1.154-

*

1.143-

*

361.-

*

**

**

1.125

*

*

1.154-

1.169-

*

1.114

**

1.125

1.134-

1.172-

1.154-

1.169-

*

355.-

*

1.244-

1.267-

1.214-

1.185-

1.258-

1.111
1.111

711.

1.111
1.111
1.111
1

444.
951.
951.
951.
951.
1

325.1

334.344.-

327.-

**

915.
1

نهايات غير مناسبة
عوامل ضغط
حدود غير واضحة
معاملة سيئة

333.-

1.284-

1.114

*

1.148-

*

384.417.-

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

958.

917.
936.
919.
1

911.
848.
818.
831.
1

828.
899.
887.
844.
811.
1

يتضح من جدول ( )2وجود معامالت ارتباط دالة عند مستوى 0.01
بني بعد غياب الصراع وأبعاد نهايات مناسبة والتزام ،وجود دعم،
احلدود واضحة ،مشاعر إجيابية ،والنسق املفتوح ،وكان االرتباط سالبا
وداال عند مستوى  0.02بني بعد غياب الصراع وأبعاد وجود صراع،
احلل السليب ،نهايات غري مناسبة ،عوامل الضغط ،حدود غري
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344.-

**

نسق مغلق

الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
لدى األطفال واملراهقني العاديني واملضطربني سلوكيا :دراسة عرب ثقافية

344.-

**
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1

333.-

مشاعر سلبية
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1.148-

417.-

*
*

711.

1

951.

8
**

9

11

13

14

15

935.
932.
919.
958.
857.
867.
1

917.
918.
929.
911.
846.
843.

**

917.
1

واضحة ،معاملة سيئة ،والنسق املغلق ،ومل يكن ارتباط بعد غياب
الصراع داال مع بعد املشاعر السلبية.
أيضا بالنسبة لبعد احلل اإلجيابي ،وجد ارتباط دال عند مستوى 0.01
بينه وبني أبعاد نهايات مناسبة والتزام ،وجود دعم ،حدود واضحة،
مشاعر إجيابية ،والنسق مفتوح ،كما وجد ارتباط دال إحصائيا عند
مستوى  0.02بينه وبني أبعاد وجود صراع ،عوامل ضغط ،مشاعر
سلبية ،نسق مغلق ،ومل يكن االرتباط داال بينه وبني حل سليب ،نهايات
غري مناسبة ،حدود غري واضحة ،ومعاملة سيئة.
وبالنسبة لبعد النهايات املناسبة وااللتزام ،وجد ارتباط دال إحصائي عند
مستوى  0.01بينه وبني أبعاد وجود دعم ،حدود واضحة ،مشاعر
إجيابية ،ونسق مفتوح ،وكان االرتباط عند مستوى  0.02بينه وبني أبعاد
حل سليب ،وعوامل ضغط ،ومل يكن االرتباط له داللة إحصائية بينه
وبني أبعاد وجود صراع ،نهايات غري مناسبة ،حدود غري واضحة،
معاملة سيئة ،مشاعر سلبية ،ونسق مغلق.
أما بعد وجود دعم فتباينت أيضا دالالت معامالت االرتباط حيث
وجدت معامالت ارتباط دالة عند مستوى  ،0.01وعند مستوى 0.02
وكان ذلك مع أبعاد حدود واضحة ،مشاعر إجيابية ،والنسق مفتوح،
وجود صراع حدود غري واضحة ،مشاعر سلبية ،والنسق مغلق ومل تكن
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معامالت االرتباط هلا داللة إحصائية بني البعد وأبعاد احلل السليب،
نهايات غري مناسبة ،عوامل ضغطـ ،ومعاملة سيئة.
ويف بعد حدود واضحة كانت معامالت االرتباط دالة إحصائيا بني البعد
وأبعاد مشاعر إجيابية ،نسق مفتوح ،حل سليب ،نهايات غري مناسبة،
ومعاملة سيئة ،يف حني مل يكن االرتباط داال إحصائيا بني البعد وأبعاد
وجود صراع ،عوامل ضغط ،ومعاملة سيئة.
كما جاءت معامالت االرتباط دالة إحصائيا بني بعد مشاعر إجيابية وأبعاد
النسق املفتوح ،املعاملة السيئة ،والنسق املغلق ،ومل تكن دالة بني بعد
مشاعر إجيابية وأبعاد وجود صراع ،حل سليب ،نهايات غري مناسبة،
عوامل ضغط ،حدود واضحة ،ومشاعر سلبية.
ويف بعد النسق مفتوح ،كانت معامالت االرتباط بينه وبني أبعاد وجود
صراع ،النسق املغلق دالة إحصائيا ،ومل تكن معامالت االرتباط دالة بينه
وبني أبعاد احلل السليب ،نهايات غري مناسبة ،عوامل ضغط ،حدود غري
واضحة ،معاملة سيئة ،مشاعر سلبية.
أما بقية األبعاد السلبية (عوامل اخلطر) واليت متثلت يف أبعاد وجود
صراع ،حل سليب ،نهايات غري مناسبة ،عوامل ضغط ،حدود غري
واضحة ،معاملة سيئة ،مشاعر سلبية ،ونسق مغلق ،فقد ارتبطت مع
بعضها البعض ارتباطات دالة إحصائيا عند مستوى  0.01وكانت مجيع
معامالت االرتباط مرتفعة بشكل ملحوظ فيما بينها تزيد عن  ،0.1كما
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ظهرت األبعاد اإلجيابية (عوامل احلماية) واليت متثلت يف أبعاد غياب
الصراع ،احلل اإلجيابي ،نهايات مناسبة والتزام ،وجود دعم ،حدود
واضحة ،مشاعر إجيابية ،ونسق مفتوح ،بارتباطات موجبة دالة إحصائيا
بني بعضها البعض عند مستوى  0.01وكان أغلب قيم معامالت
االرتباط مرتفعا يساوي أو يزيد عن  ،0.2وهذا يؤكد صدق املفاهيم
اخلاصة باختبار تفهم العائلة (عوامل احلماية واخلطر) مبا يفيد جناح
االختبار يف قياس منطقي لألبعاد االختبار اإلجيابية والسلبية مع املقدرة
على التمييز فيما بينها.
وهذا ما يتأكد مبراجعة معامالت االرتباط ودالالتها اإلحصائية بني
املفاهيم اإلجيابية من جهة واملفاهيم السلبية من جهة أخرى ،حيث ظهر
وجود ارتباط سالب بني بعد غياب الصراع (مفهوم إجيابي) وبقية األبعاد
السالبة األخرى ،مبا يعين أن غياب الصراع يقلل من وجود عوامل اخلطر
اليت متثلت يف املفاهيم أو األبعاد السلبية لالختبار ،وظهر االرتباط
موجب بني عامل من عوامل احلماية (احلل اإلجيابي) وعدد من عوامل
اخلطر (وجود صراع ،عوامل ضغط ،مشاعر سلبية) وتفسري ذلك أنه من
املنطقي والطبيعي أن يبدي الفرد أو يقدم على حل إجيابي وبالرغم من
ذلك قد يؤدي هذا احلل إىل وجود صراعات لديه مع زيادة عوامل
الضغط وظهور بعض املشاعر السلبية ،ألن طبيعة احلل اإلجيابي قد ال
تتفق مع ميوله وبنائه النفسي ،وظهر االرتباط سالب بني بعد احلل
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اإلجيابي والنسق املغلق ،يف حني ظهر االرتباط سالب بني النهايات
املناسبة وااللتزام (عامل محاية) واحلل السليب وعوامل الضغط (عوامل
خطر) حيث أن النهايات املناسبة وااللتزام ال تؤدي إىل حل سليب أو
عوامل ضغط أو أنها تقلل منها ،وبالنظر يف معامالت االرتباط بني بعد
وجود دعم (عامل محاية) وأبعاد وجود صراع وحدود غري واضحة
ومشاعر سلبية ونسق مغلق (عوامل خطر) فإنها كانت سالبة ،حيث أن
وجود الدعم خيفض من وجود هذه العوامل وكلما زاد الدعم قلت
املشاعر السلبية وزادت احتمالية ظهور النسق املفتوح ،وعلى غرار ذلك
فإنه مبراجعة االرتباطات بني املفاهيم اإلجيابية واليت متثل عوامل احلماية،
وبني املفاهيم السالبة اليت متثل عوامل اخلطر فإنها تؤكد على متثيل
االختبار ملفاهيمه متثيال واضحا منطقيا يؤكد يف جممله على وجود صدق
مفاهيمي مناسب للغاية ويصلح للتطبيق يف بيئات الدراسة ومراحل
عينتها العمرية.
حساب معامالت الثبات الختبار تفهم العائلة:

-

مت حساب معامالت الثبات لالختبار بطريقة ثبات املقدرين الداخلي
والبيين

Intra – Inter Examiners Reliability

وذلك من خالل إجياد

معامالت االرتباط بني درجات اثنني من املقدرين (املصححني) لتصحيح
استجابات عدد ( )61مفحوصا مبا ميثل  % 21تقريبا من إمجالي عينة
الدراسة األساسية مت اختيارها بطريقة عشوائية ،حيث مت إجياد االرتباط
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
لدى األطفال واملراهقني العاديني واملضطربني سلوكيا :دراسة عرب ثقافية

202

د .مجال عبد احلميد جادو
د .أمحد جماور عبد العليم

بني درجات أحد املصححني باملصحح اآلخر لنفس العينة ،وهذا هو
ثبات املقدرين البيين  ،Interثم مت انتظار فرتة  1أشهر إلجياد االرتباط بني
درجات كل مصحح يف املرة األوىل ودرجات نفس املصحح بعد مرور
فرتة األربعة أشهر أيضا لنفس العينة ،وهذا ما يسمى بثبات املقدرين
الداخلي  ،Intraكما مت إجياد معامل اتفاق كابا ،وكانت النتائج كما يلي:
وفما يلي توضيحا هلذه املعامالت:
جدول ( :)6معامالت ثبات املقدرين الداخلي والبيين
نوع االرتباط

ثبات املقدرين الداخلي بعد مرور  1أشهر

ثبات املقدرين البيين
مقدر  × 1مقدر 2

مقدر  × 2مقدر 2

مقدر  × 1مقدر 1

نوع العوامل

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

عوامل

املؤثرة

محاية

خطر

محاية

خطر

محاية

خطر

معامل ارتباط
بريسون
معامل اتفاق
كابا

0.912
0.626

**

0.911

**

0.622

0.911

**

0.612

0.919

**

0.202

0.992

**

0.221

0.992

**

0.222

يتضح من جدول ( )6وجود نسب ارتباط مرتفعة ودالة إحصائيا بني
حاالت املقدرين املختلفة ،كما ظهرت نسب اتفاق كابا مرتفعة وبداللة
"مطابقة جدا" كما أشار كابا إىل دالالت نسب معامل كابا ومعايريها
) ،(Kappa, 1968مما يدل على وجود معامالت ثبات مرتفعة لالختبار.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج عدد من الدراسات اليت تناول طرق حساب
الصدق والثبات الختبار تفهم العائلة ومنها دراسة فنستريسيفر
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 1112هــ

201

) ،(Fensterseifer, 2008ودراسة فنستريسيفر وآخرين (Fensterseifer, et

) ،al., 2009ودراسة روسكام وآخرين ). (Roskam et al., 2010
-

نتيجة السؤال الثاني:

ينص السؤال الثاني على :ما هي الدالالت االكلينيكية اليت تظهرها
استجابات عينة الدراسة على اختبار تفهم العائلة كأداة تشخيصية يف
الكشف عن حجم الصراعات األسرية وديناميات األنساق األسرية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال مت تطبيق اختبار تفهم العائلة على عدد 1
حاالت من األطفال املضطربني سلوكيا ومثلهم من املراهقني املضطربني
سلوكيا من احلاالت املتطرفة (أكثرها اضطرابا) ،وكذلك  1حاالت من
األطفال غري املضطربني سلوكيا ومثلهم من املراهقني غري املضطربني
سلوكيا (أكثرها سواء) ،وقد أشارت نتائج التحليل االكلينيكي
والدينامي للحاالت إىل ما يلي:

الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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جدول ( :)7عوامل احلماية واخلطر كما أظهرها حتليل بروتوكوالت اختبار تفهم العائلة
العينة

أطفال غري مضطربني أطفال مضطربني

تصنيفات عوامل احلماية

التكرارات /النسبة التكرارات /النسبة

مراهقني غري مضطربني مراهقني مضطربني
التكرارات /النسبة

العينة

التكرارات /النسبة تصنيفات عوامل اخلطر

أطفال غري مضطربني

أطفال مضطربني

مراهقني غري مضطربني مراهقني مضطربني
التكرارات /النسبة التكرارات /النسبة

التكرارات /النسبة

التكرارات /النسبة

22

83

52

83

)%95( 86

)%67(26

)%87( 22

)%88( 6

)%68( 29
28

أوال :الصراع الظاهر:

55

55

25

25

أوال :الصراع الظاهر:

نوع آخر من الصراع

)%25( 6

)%26( 2

)%28( 23

9

صراع أسري

)%35( 9

)%33( 26

)%32( 52

)%57( 52

8

صراع زواجي

)%23( 5

)%5( 5

22

7

55

9

اثنيا :نوعية حل الصراع:

5

85

27

)%233( 22

)%233( 7

)%233( 55

)%233(9

حل سليب /غياب احلل

)%33( 2

)%92( 83

)%233( 27

)%233( 28

حل غريب  /غري منطقي

)%53( 2

)%6( 5

3

3

25

28

72

22

اثلثا :ضبط النهاايت
(فرض القيود):

3

82

52

57

من الكبار

)%7( 8

3

)%52( 25

)%85(28

مناسبة /غري مشاركة

)%55( 5

)%27( 26

)%23( 5

)%73( 29

من الطفل (املراهق)

)%5( 2

3

)%85( 55

)%59(25

غري مناسبة /مشاركة

)%%8775( 8

)%85( 22

)%57( 25

)%3( 5

)%92( 22

)%233( 28

)%22( 82

)%89(26

غري مناسبة /غري مشاركة

)%8775( 8

)%52( 7

)%88( 7

)%55( 6

39

82

55

82

رابعا :نوعية العالقات:

23

53

87

83

غياب الصراع
اثنيا :نوعية حل الصراع:
حل إجيايب
اثلثا :ضبط النهاايت (فرض
القيود):

مناسبة /مشاركة
رابعا :نوعية العالقات:
أم=داعمة

)%85( 82

)%85( 22

)%86( 53

28

أم=عامل قلق/ضاغط

)%53( 5

)%82( 27

)%29( 7

)%23( 8

أب=داعم

)%88( 59

)%85( 23

)%57( 25

23

أب=عامل قلق/ضاغط

)%53( 5

)%86( 23

)%52( 9

)%27( 22

أخ /أخت= داعم

)%27( 25

)%28( 2

)%26( 9

6

أخ /أخت=عامل قلق/ضاغط

)%83( 8

)%26( 3

)%22( 5

)%23( 8

أحد األزواج= داعمة) (لآلخر)

)%22( 25

3

)%9( 5

5

أحد األزواج=عامل قلق/ضاغط

3

)%6( 8

)%3( 8

)%7( 5

)%2( 5

)%53( 6

)%25( 6

8

شخص أخر=عامل قلق/
ضاغط

)%83( 8

)%3( 2

)%22( 2

)%23( 8

شخص آخر=داعم

الطفل(املراهق)=عامل قلق/
ضغط

3

3

)%52( 9

)%26( 5

85

23

23

23

خامسا :ضبط احلدود

7

63

23

26

)%97( 82

)%233( 23

)%96( 26

)%23( 23

االندماج /االنصهار

)%22( 2

)%57( 26

3

3

حتالف آخر يف األسرة

)%8( 2

3

)%2( 5

3

عدم التزام /االنفصال

)%28( 8

)%25( 57

)%35( 25

)%92( 25

األم حليفة للطفل (املراهق)

3

)%5( 8

)%6( 2

3

سادسا :املعاملة السيئة:

3

3

3

3

سابعا :الرتميز/املدلول العاطفي
ً

خامسا :ضبط احلدود
احلدود واضحة

األب حليف للطفل (املراهق)

)%22( 2

3

)%6( 2

3

حليف آخر للطفل (املراهق)

3

)%5( 2

)%6( 2

)%6( 2

)%59( 5

)%52( 28

3

3

حتالف آخر يف األسرة
سادسا :املعاملة السيئة:

2

85

27

28

اإلساءة النفسية واجلسدية

)%55( 2

)%68( 55

)%35( 22

)%95( 25

3

3

3

3

)%75( 8

)%28( 28

)%23( 8

)%3( 2

3

3

3

3

55

25

59

25

2

55

83

82

سعادة /رضا

)%77( 23

)%58( 3

)%98( 57

)%95( 22

حزن /اكتئاب

)%55( 2

)%23( 53

)%56( 23

)%23( 8

نوع آخر من املشاعر

)%58( 25

)%23( 7

)%7( 5

)%3( 2

غضب /عداوة

3

)%88( 23

)%53( 29

)%63( 52

خوف /قلق

)%53( 5

)%28( 7

)%26( 6

)%26( 5

نوع آخر من املشاعر

)%55( 2

)%22( 23

)%3( 8

)%6( 5

اثمنًا :منط النسق (نوعية التواصل)

52

52

22

56

اثمنًا :منط النسق
(نوعية التواصل)

9

82

29

27

نسق مفتوح /واضح

52

52

22

56

نسق مغلق /غري واضح

9

82

29

27

اإلساءة اجلنسية
انعدام االهتمام /اإلمهال
إساءة استخدام املواد
سابعا :الرتميز /املدلول العاطفي
ً
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أطفال غري مضطربني أطفال مضطربني

العينة
تصنيفات عوامل احلماية

التكرارات /النسبة التكرارات /النسبة

مراهقني غري مضطربني مراهقني مضطربني
التكرارات /النسبة

العينة

التكرارات /النسبة تصنيفات عوامل اخلطر
اتسعا :ردود الفعل/
ً
واالستجاابت غري احملددة:

اتسعا :ردود الفعل /واالستجاابت غري
ً
احملددة:

3

3

3

3

عاشرا :الدائرة غري الوظيفية
ً

52

57

25

56

عاشرا :الدائرة غري الوظيفية
ً

غائبة

52

57

25

56

موجودة

الدرجة العامة لألداء اجليد

839

257

856

255

الدرجة العامة لسوء األداء

الرفض /االمتناع /التنصل
استجابة غري عادية/غري مألوفة

أطفال غري مضطربني

أطفال مضطربني

مراهقني غري مضطربني مراهقني مضطربني

التكرارات /النسبة

التكرارات /النسبة

التكرارات /النسبة التكرارات /النسبة
58

22

5

5

3

3

)%96( 55

)%233( 22

)%233( 5

)%233( 5

)%2( 2

3

25

86

23

26

25

86

23

26

75

878

582

526

يتضح من جدول ( )2اختالف متثيل عوامل احلماية وعوامل اخلطر
باختالف عينات الدراسة املوضحة باجلدول كما يلي:
-

بالنسبة لعينة األطفال غري املضطربني :حققت عوامل احلماية

معدالت تكرارية أعلى من عوامل اخلطر يف مجيع أبعاد اختبار تفهم
العائلة ،حيث ساد غياب الصراع يف بعد الصراع الظاهر ،وساد احلل
اإلجيابي يف بعد نوعية الصراع ،كما ساد نهايات مناسبة /التزام يف بعد
ضبط النهايات ،وساد دعم األم /األب ودعم األخوة يف بعد نوعية
العالقات ،وساد حدود واضحة يف بعد ضبط احلدود ،كما سادت
مشاعر السعادة /الرضا يف بعد املدلول العاطفي.
هذه النتائج تشري إىل أن استجابات عينة األطفال غري املضطربني تدل على
انفتاح النسق األسري وجودة العالقات األسرية بني مجيع أفراد األسرة،
وهذا ما أكدته استجابات هذه العينة يف البعد الثامن حيث ساد منط النسق
املفتوح على النسق املغلق مع غياب الدائرة غري الوظيفية وارتفاع الدرجة
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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العامة لألداء ،وهذا يؤكد فعالية االختبار يف الكشف عن النسق األسري
هلذه العينة.
-

بالنسبة لعينة األطفال املضطربني :حققت عوامل اخلطر معدالت

تكرارية أعلى من عوامل احلماية على مجيع أبعاد اختبار تفهم العائلة،
ففي بعد الصراع الظاهر ساد الصراع األسري كما ساد احلل السليب/
غياب احلل يف بعد نوعية احلل الصراع ،ويف بعد ضبط النهايات سادت
النهايات املناسبة /غري مشاركة والتزام ،وكان األب /األم من أكثر
عوامل القلق والضغط يف بعد نوعية العالقات ،وساد عدم االلتزام يف
بعد ضبط احلدود ،ومثلت اإلساءة النفسية واجلسدية أعلى تكرار يف بعد
حل الصراع ،وهو ما اقرتن مع مشاعر احلزن /االكتئاب يف بعد املدلول
العاطفي ،وكل ذلك يشري إىل انغالق النمط األسري وسوء العالقات
األسرية وانتشار املشاعر السالبة وهذا ما يتفق مع ما ظهر يف البعد اخلاص
بتحديد منط األسرة وهو ما كانت نتيجته لصاحل النمط املغلق وحتقق
الدائرة غري الوظيفية وارتفاع الدرجة العامة لسوء األداء ،مما يدل على
جناح االختبار يف إظهار النسق األسري هلذه العينة.
-

بالنسبة لعينة املراهقني غري املضطربني :حققت عوامل احلماية

معدالت تكرارية أعلى من عوامل اخلطر يف مجيع أبعاد اختبار تفهم
العائلة ما عدا بعد ردود األفعال حيث حقق عامل الرفض /االمتناع
أعلى معدل تكراري بني عوامل هذا البعد وهذا يرجع إىل طبيعة املرحلة
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العمرية هلذه الفئة فمن طبيعة مرحلة املراهقة عدم االستقرار واالتزان
االنفعالي وكثرة التمرد والرفض واالمتناع ،وقد ساد يف بعد الصراع
الظاهر غياب الصراع  ،وساد احلل اإلجيابي يف بعد نوعية الصراع ،كما
ساد نهايات مناسبة /التزام يف بعد ضبط النهايات ،وساد دعم األم يف
بعد نوعية العالقات ،وساد عامل احلدود الواضحة يف بعد ضبط
احلدود ،كما سادت مشاعر السعادة /الرضا يف بعد املدلول العاطفي.
هذه النتائج أيضا كما سبق يف عينة األطفال غري املضطربني ،تشري إىل أن
استجابات عينة املراهقني غري املضطربني تدل على سيادة النسق األسري
املفتوح ومن عالماته جودة العالقات األسرية وإجيابية املشاعر ،وهذا ما
ظهر أيضا بشكل مباشر يف البعد "ثامنا" حيث كان النسق املفتوح أكثر
ظهورا من النسق املغلق مع غياب الدائرة غري الوظيفية ،وهذا يؤكد
فعالية االختبار يف الكشف عن النسق األسري لعينة املراهقني غري
املضطربني.
-

بالنسبة لعينة املراهقني املضطربني :حققت عوامل اخلطر معدالت

تكرارية أعلى من عوامل احلماية على مجيع أبعاد اختبار تفهم العائلة ما
عدا بعدي ضبط النهايات ونوعية العالقات كانت فيهما عوامل احلماية
أعلى من عوامل اخلطر ،إال أن ارتفاع عوامل اخلطر يف األبعاد األخرى
مل يكن مرتفعا بشكل كبري عن عوامل احلماية ،ويفسر الباحثان ذلك
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لطبيعة املرحلة العمرية فهي مرحلة تذبذب يف انفعاالتها وتصرفاتها
وتقديرها لطبيعة األمور واملواقف وخاصة األسرية ،فما ميثل تهديدا
اليوم قد يكون مصدر دعم يف وقت الحق ،وقد ظهر يف بعد الصراع
الظاهر سيادة الصراع الزواجي مع سيادة احلل السليب /غياب احلل يف
بعد نوعية حل الصراع ،ويف بعد ضبط النهايات سادت النهايات
املناسبة /غري مشاركة والتزام وهذا أيضا يتفق مع طبيعة املرحلة العمرية
اليت تتميز بالتمرد ،وكان األب منفردا من أكثر عوامل القلق والضغط
على املراهقني املضطربني يف بعد نوعية العالقات ،يف حني كانت األم
أكثر مصادر الدعم هلم ،وهذا يتفق مع نتيجة بعد الصراع الظاهر حيث
كانت أكثر الصراعات ظهورا الصراعات الزواجية ،فالزوجني مل يتفقا
حتى يف نوعية املعاملة مع األبناء املراهقني ،وساد عدم االلتزام يف بعد
ضبط احلدود ،ومثلت اإلساءة النفسية واجلسدية أعلى تكرار يف بعد حل
الصراع ،وسادت مشاعر الغضب /العداوة يف بعد املدلول العاطفي ،مما
يشري يف النهاية إىل انغالق النمط األسري ولكنه مل يكن بشكل صريح أو
واضح حيث أنه على الرغم من غلبة عوامل اخلطر على عوامل احلماية
إال أنهما كانا متقاربني إىل حد بعيد ،وقد ظهرت منط األسرة بالنوع
املغلق أكثر من النوع املفتوح كما كانت الدرجة العامة لسوء األداء أكثر
تكرارا من الدرجة العامة لألداء اجليد ،ولكن ال جيزم الباحثان بالنسبة
لعينة املراهقني املضطربني بكفاءة عالية الختبار تفهم العائلة يف الكشف
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عن النسق األسري السائد لتقارب التكرارات اخلاصة بعوامل احلماية
وعوامل اخلطر ،وبالرغم من غلبة األخرية إال أنها مل تكن واضحة كفاية
حلكم أكيد على كفاءة واضحة لالختبار يف الكشف عن نوعية النسق
هلذه العينة.
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كوبر وآخرون

)Cooper et al. (2013

يف أن طبيعة العالقات الدينامية واألنساق األسرية داخل األسرة الواحدة
قد تؤدي إىل الوقوع يف دائرة من االحنراف غري حمدد طبيعتها وال من
تصيب بني أفرادها ،وأنه من املهم الكشف عن األنساق األسرية داخل
األسرة وأن من االختبارات املناسبة هلذا الغرض اختبار تفهم العائلة ،
وهذا أيضا ما أشار إليه سوتيل وآخرون ) Sotile et al. (1999فيما خيص
كفاءة االختبار يف الكشف عن األنساق األسرية وعن طبيعة العالقات
الدينامية بني أفراد األسرة وأن االختبار يناسب شرائحا عمرية خمتلفة
تشمل األطفال واملراهقني ،وأن االختبار يف أساسه وحمتوى لوحاته قائم
بشكل أساسي على نظرية األنساق األسرية ،كما تتفق مع دراسة
سالفاتوري وآخرين

)Salvatori, et al. (2009

حيث توصل إىل كفاءة

االختبار يف الكشف عن األنساق األسرية لدى األطفال واملراهقني،
وأيضا توصل أراجونيذ

)Aragonez (2013

إىل أن اختبار تفهم العائلة

يعترب أداة صاحلة للفحص النفسي للعالقات والصراعات األسرية،
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ومدى قدرة االختبار يف الكشف عن النسق األسري السائد لدى
املراهقني.
-

نتيجة السؤال الثالث:

ينص السؤال الثالث للدراسة احلالية على :ما هو النسق األسري السائد
لدى األطفال واملراهقني املضطربني سلوكيا؟
لإلجابة على هذا السؤال مت إجراء اختبار ت بني عوامل احلماية وعوامل
اخلطر لعينة األطفال واملراهقني املضطربني جلميع أبعاد اختبار تفهم العائلة
وكانت النتائج كما يلي:
جدول ( :)1اختبار ت لدراسة الفروق بني عوامل احلماية وعوامل اخلطر لدى األطفال واملراهقني
املضطربني سلوكيا (ن = )112
األبعاد
الصراع الظاهر
نوعية حل الصراع
ضبط النهايات
نوعية العالقات
ضبط احلدود
املدلول العاطفي

نوع
العامل
محاية
خطر
محاية
خطر

1.211
9.222
1.111
9.129

محاية
خطر

6.912
9.221

9.261
6.011

محاية

2.216

2.021

خطر
محاية
خطر

11.901
2.101
12.061

1.111
2.222
9.022

2.190

محاية

2.000

1.111

-

املتوسط

االحنراف
املعياري
1.211
2.612
2.192
6.011

قيمة ت

الداللة

2.622

0.02

2.110

0.01

0.912

غري دالة

1.121

0.01
0.01
0.01
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منط النسق
الدائرة غري الوظيفية
الدليل العام لألداء
(جمموع عوامل احلماية
وجمموع عوامل اخلطر)

خطر
محاية
خطر
محاية
خطر

11.061
6.111
10.216
2.061
9.901

2.221
2.112
2.901
2.129
2.916

محاية

11.112

6.921

خطر

101.000

10.616

2.012
2.100

0.02

2.111

0.02

1.692

0.01

يتضح من جدول ( )1وجود فروق دالة إحصائيا بني عينة الدراسة يف
عوامل احلماية وعوامل اخلطر يف أبعاد الصراع الظاهر ونوعية حل
الصراع ونوعية العالقات وضبط احلدود واملدلول العاطفي ومنط النسق
والدائرة غري الوظيفية والدليل العام لألداء ،يف حني مل تكن الفروق دالة
إحصائيا يف بعد ضبط النهايات ،مما يدل على سيادة عوامل اخلطر يف
مجيع أبعاد اختبار تفهم العائلة لعينة املضطربني سلوكيا ،ومل تظهر
سيادة عامل على آخر من عوامل احلماية واخلطر يف بعد ضبط النهايات
حيث مل تكن الفروق دالة إحصائيا بينهما ،كذلك مت استبعاد بعدي
املعاملة السيئة ،وردود الفعل غري املناسبة من املقارنة لعدم وجود عوامل
محاية بهما ووجود عوامل خطر فقط.
ويفسر ذلك بأن عوامل اخلطر املتمثلة يف وجود الصراعات األسرية
والزواجية وغريها من الصراعات ،ووجود حلول سلبية هلذا
الصراعات ،أو غياب احللول ،وعدم وجود ضبط مناسب للنهايات أو
عدم مشاركة مع غياب االلتزام ،والعالقات السلبية اليت تزيد من القلق
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والضغوط ،مجيعها تنتشر بشكل سائد لدى املضطربني سلوكيا من
األطفال واملراهقني ،مما يشري إىل أن العالقات األسرية وديناميات التفاعل
األسري السالبة أو املغلقة ترتبط ارتباطا مباشرا باضطراب األطفال
واملراهقني ،وهذا يدل على أن طبيعة النسق السائد لدى املضطربني من
النوع املغلق.
ومن خالل ما مت التوصل له يف نتيجة السؤال الثالث جند اتفاقا مع الطرح
النظري لنظرية اختبار تفهم العائلة لسوتيل وآخرين

)(Sotile et al., 1999

 ،حيث أشاروا إىل أن النسق املفتوح يغلب عليه صفات تبادل املعلومات
واالتصال والعالقات املرنة والتفاعل األسري والتماسك بني أفراد
األسرة ،والنمط املغلق تغلب عليه صفات غياب التواصل وضعف
التفاعالت األسرية وعدم املرونة وقلة العالقات الفعالة داخل األسرة،
كما أشار سكومل

)Schwalm (2006

إىل أن األنساق املغلقة يف األسر

واليت أطلق عليها األسر املتصدعة؛ تؤدي إىل اخنفاض مشاعر السعادة،
وزيادة الصراعات األسرية ،باإلضافة إىل تأثريها السليب علي حياة
الطفل واملراهق يف تكوين اضطرابات انفعالية وصراعات داخلية.
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه دي سوزا ) ،De Souza (2007حيث
توصل إىل أن األنساق األسرية املغلقة تساعد على ظهور االضطرابات
السلوكية لدى األطفال ،كما تتفق مع نتيجة دراسة روسكام وآخرين
)(Roskam et al., 2010الذي توصل من بني نتائج دراسته إىل أن النمط
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األسري السائد لدى عينة من األطفال العياديني هو النمط املغلق ،كما
تتفق نتيجة الدراسة احلالية مع ما توصل إليه يسمينه وبن حبوش
( )2011والعمري ( )2011يف أن النسق األسري املغلق هو النسق
السائد لدى املراهقني املدمنني مع ظهور أعراض اختالل نفسي وسلوكي
عديدة لديهم ،كما توصل فارس ( )2012إىل أن النمط األسري املغلق
ينتشر لدى املراهقني اجلاحنني.
نتيجة السؤال الرابع:

-

ينص السؤال الرابع للدراسة احلالية على :هل توجد فروق دالة إحصـائيا
بني استجابات األطفال املضـطربني سـلوكيا والعـاديني علـى اختبـار تفهـم
العائلة؟
لإلجابة على هذا السؤال مت إجراء اختبار ت بني عينة األطفال املضـطربني
سلوكيا واألطفال العاديني ملعرفة الفروق بينهما يف كل من عوامل احلماية
وعوامل اخلطر ألبعاد اختبار تفهم العائلة وكانت النتائج كما يلي:
جدول( :)9الفروق بني األطفال املضطربني سـلوكيا واألطفـال العـاديني علـى أبعـاد اختبـار تفهـم العائلـة
(ن ،12=1ن)21=2
جد دددول( :)9الفد ددروا بد ددني األطفد ددال املضد ددطربني سد ددلوكيا واألطفد ددال العد دداديني علد ددى أبعد دداد اختبد ددار تفهد ددم العائلد ددة
(ن ،27=2ن)78=5
األبعاد

نوع العينة

املتوسط

االحنراف املعياري

عوامل احلماية ببعد الصراع
الظاهر

مضطربني

77258

57252

عاديني

257276

27593

عوامل احلماية ببعد نوعية
حل الصراع

مضطربني

27583

27393

عاديني

57627

27656

عوامل احلماية ببعد ضبط

مضطربني

87625

27855
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قيمة ت
22775-

الداللة
3732

67855-

3732

277235-

3732

األبعاد

نوع العينة

املتوسط

االحنراف املعياري

النهاايت

عاديني

287762

27752

عوامل احلماية ببعد نوعية
العالقات

مضطربني

37769

87332

عاديني

557226

27326

مضطربني

27832

57582

عاديني

287627

57822

مضطربني

27583

27737

عاديني

267559

27535

مضطربني

57958

57865

عاديني

267585

27233

مضطربني

77583

57532

عاديني

237762

27392

مضطربني

257326

227793

عاديني

2527335

67582

مضطربني

287326

57252

عاديني

57358

27593

مضطربني

287837

57955

عاديني

27559

37372

مضطربني

287832

57567

عاديني

27358

57257

مضطربني

537837

87856

عاديني

57222

57583

مضطربني

537625

87532

عاديني

87333

27223

مضطربني

287353

57252

عاديني

27233

37898

مضطربني

297326

87555

عاديني

57276

27282

عوامل احلماية ببعد ضبط
احلدود
عوامل احلماية ببعد املدلول
العاطفي
عوامل احلماية ببعد منط
النسق
عوامل احلماية ببعد الدائرة
غري الوظيفية
جمموع عوامل احلماية على
أبعاد اختبار الفات
عوامل اخلطر ببعد الصراع
الظاهر
عوامل اخلطر ببعد نوعية
حل الصراع
عوامل اخلطر ببعد ضبط
النهاايت
عوامل اخلطر ببعد نوعية
العالقات
عوامل اخلطر ببعد ضبط
احلدود
عوامل اخلطر ببعد املعاملة
السيئة
عوامل اخلطر ببعد املدلول
العاطفي

قيمة ت

الداللة

237675-

3732

237857-

3732

537253-

3732

227666-

3732

237388-

3732

537669-

3732

22775

3732

257683

3732

97958

3732

227665

3732

297578

3732

587359

3732

297822

3732
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األبعاد

نوع العينة

املتوسط

االحنراف املعياري

عوامل اخلطر ببعد ضبط
النسق

مضطربني

257376

57865

عاديني

27735

27223

مضطربني

37693

27385

عاديني

37233

37898

مضطربني

287769

57532

عاديني

57585

27392

مضطربني

2227695

237323

عاديني

827353

77895

عوامل اخلطر ببعد ردود
األفعال
عوامل اخلطر ببعد الدائرة
غري الوظيفية
جمموع عوامل اخلطر على
أبعاد اختبار الفات

قيمة ت

الداللة

227362

3732

27393

غري دالة

237388

3732

557769

3732

يتضح من جدول ( )9وجود فروق دالة إحصائيا بني األطفال املضطربني
سلوكيا واألطفال العاديني لصاحل األطفال العاديني يف عوامل احلماية
جلميع أبعاد اختبار تفهم العائلة (الصراع الظاهر ،نوعية حل الصراع،
ضبط النهايات ،نوعية العالقات ،ضبط احلدود ،املدلول العاطفي،
نوعية النسق ،الدائرة غري الوظيفية ،جمموع عوامل احلماية لألبعاد
جمتمعة) ،وكانت الفروق لصاحل األطفال املضطربني يف عوامل اخلطر
على نفس األبعاد ،ومل تظهر فروق دالة إحصائيا بني األطفال املضطربني
سلوكيا واألطفال العاديني يف عوامل اخلطر على بعد ردود األفعال.
تتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كوزنسكي ) (Kuczynski, 2003يف أن
املناخ األسري غري السوي وعدم االستقرار يف جو األسرة وانعدام الوفاق
بني الوالدين وتأزم العالقات بينهما ،وزيادة اخلالفات مع انعدام التوجيه
األسري ،يؤدي إىل اكتساب الفرد قيما ومفاهيما خاطئة خالل مراحل
حياته مما قد يؤدي إىل االحنرافات واالضطرابات النفسية والسلوكية،
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
لدى األطفال واملراهقني العاديني واملضطربني سلوكيا :دراسة عرب ثقافية
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وتتفق مع ما أشار إليه سكومل

)Schwalm (2006

يف أن النمط املغلق

لألسرة يساعد على ظهور االضطرابات السلوكية لدى األطفال ،كما
تتفق مع نتائج دراسة روسكام وآخرين

)Roskam et al. (2010

حيث

توصل إىل وجود فروق بني األطفال العاديني واألطفال املرضى
(العياديني) يف طبيعة األنساق األسرية السائدة لديهم حيث تبني أن
األطفال العياديني متيزوا بوجود صراعات أسرية مع اضطراب النسق
األسري لديهم مقارنة باألطفال العاديني.
-

نتيجة السؤال اخلامس:

ينص السؤال اخلامس للدراسة احلالية على :هل توجد فروق دالة
إحصائيا بني استجابات املراهقني املضطربني سلوكيا والعاديني على اختبار
تفهم العائلة؟
لإلجابة على هذا السؤال مت إجراء اختبار ت بني عينة املراهقني املضطربني
سلوكيا واملراهقني العاديني ملعرفة الفروق بينهما يف كل من عوامل احلماية
وعوامل اخلطر ألبعاد اختبار تفهم العائلة وكانت النتائج كما يلي:
جدول ( :)10الفروق بني املراهقني املضطربني سلوكيا واملراهقني العاديني على أبعـاد اختبـار تفهـم العائلـة
(ن ،21=1ن)111=2
األبعاد

نوع العينة

املتوسط

االحنراف
املعياري

قيمة ت

عوامل احلماية ببعد الصراع

مضطربني

1.162

2.201

-

الظاهر

عاديني

11.111

1.961

1.026

عوامل احلماية ببعد نوعية

مضطربني

2.026

2.211

-
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الداللة
0.01
0.01
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األبعاد

نوع العينة

املتوسط

االحنراف
املعياري

حل الصراع

عاديني

9.2

2.166

2.222

عوامل احلماية ببعد ضبط

مضطربني

9.111

12.061

-

النهايات

عاديني

12.091

9.112

2.216

عوامل احلماية ببعد نوعية

مضطربني

العالقات

6.611

6.029

عاديني

11.909

1.111

عوامل احلماية ببعد ضبط

مضطربني

6.111

6.121

-

احلدود

عاديني

16.161

2.611

1.099

عوامل احلماية ببعد املدلول

مضطربني

2.226

2.621

-

العاطفي

عاديني

11.612

6.11

1.212

عوامل احلماية ببعد ضبط

مضطربني

6.119

6.29

النسق

عاديني

11.111

2.211

عوامل احلماية ببعد الدائرة

مضطربني

6.911

6.121

-

غري الوظيفية

عاديني

12.111

1.261

1.611

جمموع عوامل احلماية على

مضطربني

22.119

19.11

-

أبعاد اختبار الفات

عاديني

111.922

11.919

1.211

عوامل اخلطر ببعد الصراع

مضطربني

11

2.112

الظاهر

عاديني

1.222

1.921

عوامل اخلطر ببعد نوعية

مضطربني

1.611

1.922

حل الصراع

عاديني

1.221

1.661

عوامل اخلطر ببعد ضبط

مضطربني

11.221

10.021

النهايات

عاديني

1.161

2.962

عوامل اخلطر ببعد نوعية

مضطربني

12.221

6.122

العالقات

عاديني

2.222

2.119

عوامل اخلطر ببعد ضبط

مضطربني

11.111

2.222

الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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2.2-

1.61-

الداللة
0.02

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01

1.212

0.01

2.11

0.01

1.1

0.01

2.226

0.01

1.211

0.01

االحنراف

األبعاد

نوع العينة

املتوسط

احلدود

عاديني

1.122

2.102

عوامل اخلطر ببعد املعاملة

مضطربني

9.119

6.21

السيئة

عاديني

1.221

1.116

عوامل اخلطر ببعد املدلول

مضطربني

11.111

2.921

العاطفي

عاديني

1.111

1.921

عوامل اخلطر ببعد ضبط

مضطربني

12.221

6.122

النسق

عاديني

1.612

1.221

عوامل اخلطر ببعد ردود

مضطربني

1.06

1.211

األفعال

عاديني

2.09

1.129

عوامل اخلطر ببعد الدائرة

مضطربني

12.911

6.121

غري الوظيفية

عاديني

1.2

1.222

جمموع عوامل اخلطر على

مضطربني

106.111

11.019

أبعاد اختبار الفات

عاديني

19.221

11.016

املعياري

قيمة ت

الداللة

2.101

0.01

2.906

0.01

2.111

0.01

2.291

0.02

2.111

0.01

1.112

0.01

يتضح من جدول ( )10وجود فروق دالة إحصائيا بني املراهقني
املضطربني سلوكيا واملراهقني العاديني لصاحل املراهقني العاديني يف عوامل
احلماية على مجيع أبعاد اختبار تفهم العائلة (الصراع الظاهر ،نوعية حل
الصراع ،ضبط النهايات ،نوعية العالقات ،ضبط احلدود ،املدلول
العاطفي ،نوعية النسق ،الدائرة غري الوظيفية ،جمموع عوامل احلماية
لألبعاد جمتمعة) ،وكانت الفروق لصاحل املراهقني املضطربني يف عوامل
اخلطر على نفس األبعاد.
تتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه ويرالنج وآخرون
)(2012

Werlang et al.

يف كفاءة اختبار تفهم العائلة يف التمييز بني املتوافقني وغري
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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املتوفقني اجتماعيا وأسريا ،كما تتفق مع نتائج دراسة يسمينه وبن حبوش
( )2011حيث توصال إىل أن النسق األسري املغلق هو النسق السائد
لدى املراهقني املضطربني مدمين الكحول وظهرت لديهم معظم أعراض
ومؤشرات هذا النمط املغلق ،كما اتفقت مع نتائج دراسة العمري
( )2011الذي توصل إىل أن النمط األسري السائد لدى عينة املراهقني
املدمنني كان هو النمط املغلق وظهرت لديهم عالمات ومؤشرات اخللل
الوظيفي األسري وأن هذا النمط املغلق ينجم عنه ظهور أعراض اختالل
نفسي وسلوكي عديدة خاصة يف سن املراهقة ،أما يف دراسة فارس
( )2012فقد توصل إىل أن النمط األسري املغلق ينتشر لدى املراهقني
اجلاحنني ويتسم هذا النمط بارتفاع معدالت اإلساءة والعنف واملعاملة
القاسية ،وقد توصل غازى ( )2011يف دراسته إىل أن النسق األسري
خيتلف من املراهق الذي لديه حماوالت انتحارية عن املراهق السوي الذي
مل يثبت لديه أية حماوالت انتحارية مما يدل على اختالف طريقة إدراك
النسق األسري الذي يعيش فيه املراهق احملاول لالنتحار وغري احملاول
لالنتحار ،أي أن األول يدرك نسق أسري متصارع أما الثاني فيدرك نسق
أسري متوازن.
-

نتيجة السؤال السادس:

ينص السؤال السادس للدراسة احلالية على :هل تؤثر االختالفات
الثقافية يف استجابات عينة البحث على اختبار تفهم العائلة؟
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
لدى األطفال واملراهقني العاديني واملضطربني سلوكيا :دراسة عرب ثقافية
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لإلجابة على هذا السؤال مت إجراء اختبار ت بني عينة األطفال السعوديني
واألطفال املصريني ،وكذلك املـراهقني السـعوديني واملـراهقني املصـريني،
وبني إمجالي العينـة أطفـال ومـراهقني يف اجملـتمعني السـعودي واملصـري،
وكانت النتائج كما يلي:
جدول ( :) 11الفروق بني األطفال السعوديني واألطفال املصريني على أبعاد اختبار تفهم العائلـة( :ن1
=  ،11ن)12 = 2
االحنراف

األبعاد

نوع العينة

املتوسط

عوامل احلماية ببعد الصراع

سعوديني

11.122

1.229

الظاهر

مصريني

11.011

1.161

عوامل احلماية ببعد نوعية

سعوديني

1.211

1.196

-

حل الصراع

مصريني

1.911

2.999

0.161

عوامل احلماية ببعد ضبط

سعوديني

10.111

2.191

النهايات

مصريني

9.11

2.11

عوامل احلماية ببعد نوعية

سعوديني

20.221

10.291

العالقات

مصريني

12.261

1.91

عوامل احلماية ببعد ضبط

سعوديني

10

2

احلدود

مصريني

9.222

2.111

عوامل احلماية ببعد املدلول

سعوديني

12

2.201

العاطفي

مصريني

10.922

6.111

عوامل احلماية ببعد ضبط

سعوديني

11.129

2.062

النسق

مصريني

11.261

2.662

عوامل احلماية ببعد الدائرة

سعوديني

11.129

2.122

-

غري الوظيفية

مصريني

11.12

6.191

0.166

املعياري

قيمة ت

الداللة

1.201

غري دالة
غري دالة

0.112

غري دالة

0.122

غري دالة

0.201

غري دالة

0.122

غري دالة

0.906

غري دالة

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 1112هــ

غري دالة

221

االحنراف

األبعاد

نوع العينة

املتوسط

جمموع عوامل احلماية على

سعوديني

92.111

19.919

أبعاد اختبار الفات

مصريني

16.922

11.022

عوامل اخلطر ببعد الصراع

سعوديني

2.111

1.229

-

الظاهر

مصريني

9.922

1.161

1.201

عوامل اخلطر ببعد نوعية

سعوديني

2.122

2.221

-

حل الصراع

مصريني

6.12

6.222

0.169

عوامل اخلطر ببعد ضبط

سعوديني

6.129

2.192

-

النهايات

مصريني

9.121

1.226

1.112

عوامل اخلطر ببعد نوعية

سعوديني

11

9.292

-

العالقات

مصريني

12.11

2.221

0.121

عوامل اخلطر ببعد ضبط

سعوديني

9.129

9.111

احلدود

مصريني

11

9.112

عوامل اخلطر ببعد املعاملة

سعوديني

6.21

6.626

السيئة

مصريني

6.62

6.662

عوامل اخلطر ببعد املدلول

سعوديني

9

10.011

-

العاطفي

مصريني

10.012

9.199

0.261

عوامل اخلطر ببعد ضبط

سعوديني

2.129

2.122

-

النسق

مصريني

9.219

2.662

0.961

عوامل اخلطر ببعد ردود

سعوديني

0.16

0.69

األفعال

مصريني

0.26

0.222

عوامل اخلطر ببعد الدائرة

سعوديني

2.221

2.122

غري الوظيفية

مصريني

2.11

6.191

جمموع عوامل اخلطر على

سعوديني

21.129

29.626

أبعاد اختبار الفات

مصريني

11

29.621

املعياري

الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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قيمة ت

الداللة

0.216

غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

0.19-

غري دالة

0.022

غري دالة
غري دالة
غري دالة

1.169

غري دالة

0.166

غري دالة

0.12-

غري دالة

يتضح من جدول ( )11عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني عينة األطفال
السعوديني واألطفال املصريني يف عوامل احلماية وعوامل اخلطر على
مجيع أبعاد اختبار تفهم العائلة.
جدول ( :)12الفروق بني املـراهقني السـعوديني واملـراهقني املصـريني علـى أبعـاد اختبـار تفهـم العائلـة:
(ن ،22 = 1ن)120 = 2
االحنراف

األبعاد

نوع العينة

املتوسط

عوامل احلماية ببعد الصراع

سعوديني

10.922

2.119

الظاهر

مصريني

1.111

1.11

عوامل احلماية ببعد نوعية حل

سعوديني

1.922

1.211

الصراع

مصريني

1.111

1.222

عوامل احلماية ببعد ضبط

سعوديني

16.212

12.102

النهايات

مصريني

2.162

1.911

عوامل احلماية ببعد نوعية

سعوديني

11.126

2.101

العالقات

مصريني

9.111

2.219

عوامل احلماية ببعد ضبط

سعوديني

10.609

2.122

احلدود

مصريني

2.662

2.111

عوامل احلماية ببعد املدلول

سعوديني

2.696

2.211

العاطفي

مصريني

6.111

1.012

عوامل احلماية ببعد ضبط

سعوديني

10.222

6.122

النسق

مصريني

2.1

2.026

عوامل احلماية ببعد الدائرة

سعوديني

10.222

6.61

غري الوظيفية

مصريني

2.162

2.119

جمموع عوامل احلماية على

سعوديني

12.101

19.269

أبعاد اختبار الفات

مصريني

22.111

12.912

املعياري

قيمة ت
1.261
2.212
2.611
1.021
1.129

الداللة
غري دالة
0.01
0.02
غري دالة
غري دالة

0.121

غري دالة

1.602

غري دالة

1.211

غري دالة

1.112

غري دالة
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االحنراف

األبعاد

نوع العينة

املتوسط

عوامل اخلطر ببعد الصراع

سعوديني

2.121

1.116

الظاهر

مصريني

2.162

2.126

عوامل اخلطر ببعد نوعية حل

سعوديني

2.262

2.21

الصراع

مصريني

2.6

1.219

عوامل اخلطر ببعد ضبط

سعوديني

6.126

2.122

النهايات

مصريني

2.6

1.102

عوامل اخلطر ببعد نوعية

سعوديني

11.191

6.292

العالقات

مصريني

1.162

2.261

عوامل اخلطر ببعد ضبط

سعوديني

2.262

6.112

احلدود

مصريني

2

1.69

عوامل اخلطر ببعد املعاملة

سعوديني

2.11

1.121

السيئة

مصريني

2.22

1.911

عوامل اخلطر ببعد املدلول

سعوديني

12.11

6.112

العاطفي

مصريني

2

2.202

عوامل اخلطر ببعد ضبط

سعوديني

2.622

1.921

النسق

مصريني

1.111

2.222

عوامل اخلطر ببعد ردود

سعوديني

1.19

1.622

األفعال

مصريني

2.91

2.012

عوامل اخلطر ببعد الدائرة غري

سعوديني

2.121

2.011

الوظيفية

مصريني

1.262

2.112

جمموع عوامل اخلطر على

سعوديني

12.12

21.111

أبعاد اختبار الفات

مصريني

10.911

12.121

املعياري

قيمة ت

الداللة

1.112

0.01

1.262

0.01

2.912

0.01

1.902

0.01

1.261

0.01

1.629

0.01

1.221

0.01

1.120

0.01

1.100

غري دالة

1.012

0.01

1.291

0.01

يتضح من جدول ( )12عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني عينة
املراهقني السعوديني واملراهقني املصريني يف عوامل احلماية على أبعاد
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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الصراع الظاهر ونوعية العالقات وضبط احلدود واملدلول العاطفي
ونوعية النسق والدائرة غري الوظيفية وجمموع عوامل احلماية ،كما أنها مل
تكن دالة إحصائيا يف عوامل اخلطر على بعد واحد فقط هو بعد ردود
األفعال.
يف حني وجدت فروق دالة إحصائيا بني عينة املراهقني السعوديني
واملراهقني املصريني يف عوامل احلماية على أبعاد نوعية حل الصراع
وضبط النهايات ،ويف عوامل اخلطر على أبعاد الصراع الظاهر ونوعية
حل الصراع وضبط النهايات ونوعية العالقات وضبط احلدود واملعاملة
السيئة واملدلول العاطفي ونوعية النسق والدائرة غري الوظيفية وجمموع
عوامل اخلطر ،وكانت الفروق لصاحل املراهقني السعوديني يف مجيع هذه
العوامل.
جدول (:)11الفروق بني إمجالي عينة السعوديني وإمجالي عينة املصريني على أبعاد اختبار تفهم العائلة:
(ن ،110=1ن)202=2
األبعاد

نوع العينة

املتوسط

االحنراف
املعياري

عوامل احلماية ببعد الصراع

سعوديني

11.611

2.011

الظاهر

مصريني

9.921

1.202

عوامل احلماية ببعد نوعية

سعوديني

1.9

1.102

حل الصراع

مصريني

2.116

2.126

عوامل احلماية ببعد ضبط

سعوديني

11.1

11.111

النهايات

مصريني

1.121

2.221

عوامل احلماية ببعد نوعية

سعوديني

11.162

9.021

-

العالقات

مصريني

11.021

9.216

0.011

قيمة ت

الداللة

1.100

غري دالة

1.120

غري دالة

1.092

0.01
غري دالة
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األبعاد

نوع العينة

املتوسط

عوامل احلماية ببعد ضبط

سعوديني

10.162

االحنراف
املعياري
6.612

احلدود

مصريني

1.29

2.101

عوامل احلماية ببعد املدلول

سعوديني

1.2

6.012

-

العاطفي

مصريني

9.112

2.111

0.299

عوامل احلماية ببعد ضبط
النسق

سعوديني

11.2

6.122

مصريني

9.212

2.611

سعوديني

11.2

6.192

مصريني

11.2

6.621

سعوديني

12.262

12.221

مصريني

21.121

11.162

عوامل اخلطر ببعد الصراع
الظاهر

سعوديني

2.1

1.211

مصريني

2

2.209

عوامل اخلطر ببعد نوعية حل

سعوديني

2.162

2.299

الصراع

مصريني

2.111

2.21

عوامل اخلطر ببعد ضبط

سعوديني

6.211

2.212

النهايات

مصريني

6.229

2.012

عوامل اخلطر ببعد نوعية

سعوديني

11.1

2.112

العالقات

مصريني

9.102

2.211

عوامل اخلطر ببعد ضبط

سعوديني

1

2.011

احلدود

مصريني

2.112

1.229

عوامل اخلطر ببعد املعاملة

سعوديني

2.01

2.209

السيئة

مصريني

1.92

2.211

عوامل اخلطر ببعد املدلول

سعوديني

11.1

2.161

العاطفي

مصريني

1.029

2.611

عوامل اخلطر ببعد ضبط

سعوديني

2.6

1.921

عوامل احلماية ببعد الدائرة
غري الوظيفية
جمموع عوامل احلماية على
أبعاد اختبار الفات

الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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قيمة ت

الداللة

1.111

غري دالة
غري دالة

1.019

غري دالة

111 .0-

غري دالة

1.021

غري دالة

0.111

غري دالة

1.191

غري دالة

0.121

غري دالة

1.221

غري دالة

0.216

غري دالة

1.221

غري دالة

1.121

غري دالة

0.101

غري دالة

االحنراف
املعياري
2.221

األبعاد

نوع العينة

املتوسط

النسق

مصريني

2.211

عوامل اخلطر ببعد ردود

سعوديني

1.22

1.229

األفعال

مصريني

1.12

1.902

عوامل اخلطر ببعد الدائرة غري

سعوديني

2.2

1.921

الوظيفية

مصريني

2.602

2.122

جمموع عوامل اخلطر على

سعوديني

10.2

22.211

أبعاد اختبار الفات

مصريني

62.112

21.221

الداللة

قيمة ت

1.111

0.01

1.121

غري دالة

1.169

غري دالة

يتضح من جدول ( )11عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني عينة األطفال
واملراهقني السعوديني واألطفال واملراهقني املصريني يف عوامل احلماية
وعوامل اخلطر على مجيع أبعاد اختبار تفهم العائلة ،ما عدا عوامل
احلماية ببعد ضبط النهايات وعوامل اخلطر ببعد ردود األفعال وكانت
الفروق لصاحل األطفال واملراهقني السعوديني.
ومن خالل ما سبق عرضه يف اإلجابة على السؤال السادس جند مناسبة
تطبيق اختبار تفهم العائلة على األطفال واملراهقني يف اجملتمع املصري
واجملتمع السعودي بنفس الكفاءة ،وهذا يتفق مع نتائج العديد من
الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت دراسة تطبيق االختبار يف بيئات
خمتلفة وعلى عينات أيضا خمتلفة يف األعمار واملستويات االجتماعية
واالقتصادية وكانت كفاءة االختبار مناسبة يف مجيع هذه الدراسات،
ومنها دراسة فنستريسيفر

)(Fensterseifer, 2008

طبقت يف الربازيل،

ودراسة روسكام وآخرين

)(Roskam et al., 2010

يف بلجيكا ،ودراسة
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يسمينه و بن حبوش ( )2011والعمري ( )2011وغازي ( )2011يف
اجلزائر  ،حيث ثبت يف هذه الدراسات فعالية تطبيق اختبار تفهم العائلة
يف البيئات املشار إليها ،مما يؤكد ويتفق متاما مع ما مت التوصل إليه يف
الدراسة احلالية من مناسبة تطبيق االختبار على البيئات املصرية
والسعودية وعلي عينات عمرية خمتلفة من األطفال واملراهقني.
-

نتيجة السؤال السابع:

ينص السؤال السابع للدراسة احلالية على :ما نسب االتفاق واالختالف
يف استجابات عينة البحث على كل من اختبار تفهم العائلة ،واختبار
رسم العائلة؟
ولإلجابة على هذا السؤال مت اختيار أربع حاالت ،حالتان من األطفال
أحدهما أظهر حتليل استجاباته على اختبار تفهم العائلة بأن نوع النسق
األسري لديه نسق مفتوح ،واحلالة الثانية أظهرت استجاباتها بأن نوع
النسق األسري لديها نسق مغلق ،وحالتان من املراهقني انطبق عليهما
نفس األمر ،وقد مت حتليل استجابات احلاالت على اختبار تفهم العائلة
بطريقة معدي االختبار سوتيل وآخرين ) ،(Sotile et al., 1999وقد اكتفى
الباحثان يف اإلجابة على هذا السؤال (السابع) بالتحليل الكيفي
الستجابات احلاالت اليت مت اختيارها وذلك ملناسبة هذه الطريقة لطبيعة
السؤال الذي يهدف إىل املقارنة مع اختبار رسم العائلة ،وقد قورنت
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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استجابات هذه احلاالت على االختبارين؛ اختبار تفهم العائلة واختبار
رسم العائلة وذلك لتحليل ودراسة االتفاق واالختالف يف استجابات
هذه احلاالت على كال االختبارين يف الكشف عن طبيعة النسق األسري
والكشف عن طبيعة الصراعات األسرية إن وجدت ،وقد مت حتليل
استجابات احلاالت على اختبار رسم العائلة بطريقة كورمان لويس،
وذلك للكشف عن مدى االتساق بني اختبار تفهم العائلة واختبار رسم
العائلة ،لذا ركز الباحثان يف طريقة التحليل على تناول ثالثة جوانب
رئيسية هي :املستوى اخلطي الذي يظهر طبيعة العالقات األسرية من
خالل دراسة اخلطوط ومالمح الشخصيات اليت مت رمسها ،واجلانب
الثاني مت فيه تناول املستوى الشكلي الذي يتناول شكل املالمح
للشخصيات والبنية اجلماعية للتفاعالت بني أفراد األسرة الذين ظهروا يف
لوحات الرسم اخلاصة باحلاالت ،واجلانب الثالث هو عن مستوى
احملتوى وهو يهدف للكشف عن مظاهر التقدير وطبيعة املشاعر العائلية
ومظاهر التقمصات الدفاعية ،هذه اجلوانب اليت مت الرتكيز عليها يف
حتليل استجابات احلاالت على اختبار رسم العائلة استمدت من طريقة
كورمان يف التحليل.
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وكانت النتائج كما يلي:
احلالة األوىل:
طفلة عمرها  10سنوات ،عدد أفراد األسرة  6أفراد ،ترتيبها يف امليالد
األوىل ،عدد األخوة الذكور ثالثة ،ال يوجد أخوات إناث ،األب يعمل
معلم ،وعمره  12سنة ،تعليمه جامعي ،واألم معلمة عمرها  12سنة،
تعليمها متوسط ،حالة الزواج بني الوالدين مستمرة.
حتليل استجابات احلالة على اختبار تفهم العائلة :أظهرت نتائج التحليل
الكيفي الستجابات احلالة على اختبار تفهم العائلة والذي يقوم يف
األساس على جمموعة من األسئلة ،تتناول يف جمملها الدليل العام
لتوظيف النسق العائلي وذلك من خالل اإلجابة عن عدد من األسئلة
اليت أوردها سوتيل وآخرون يف حبثهم

(et al., 1999

 ،)Sotileأن

الربوتوكول اخلاص باحلالة مل يكشف عن وجود صراع داخل األسرة،
سواء صراعات أسرية أو زواجية أو أنواع أخرى من الصراع ،حيث أشار
التحليل إىل أن عوامل احلماية اليت ظهرت يف تفسري عدد  21قصة للحالة
كانت تفوق بكثري عوامل اخلطر خالل اجملاالت العشرة لالختبار.
وبالنسبة لطبيعة اجملال الذي تظهر فيه صراعات احلالة ،فقد أشار التحليل
أنه على الرغم من غلبة عوامل احلماية على عوامل اخلطر ،إال أنه وجد
عدد من الصراعات اليت كانت أغلبها يف نطاق الصراعات األسرية وليس
الصراعات الزواجية أو أنواع أخرى من الصراع.
الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
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وفيما يتعلق بطبيعة األمناط الوظيفية واألنساق األسرية اليت أظهرها
حتليل استجابات احلالة األوىل ،فقد ظهر أن القيود والتعليمات اليت
يفرضها الوالدان كانت موضوعية ومقبولة من وجهة نظر احلالة مما دفع
بها إىل املشاركة والتفاعل يف أنشطة األسرية ومواقفها اليومية املعتادة،
وأن أكثر الناس دعما للحالة هما الوالدين ثم األخوة ،وهذا يتناسب مع
الرتتيب امليالدي للحالة حيث أنها البنت الكربى والوحيدة بني أخوة
ذكور.
ومن خالل حتليل استجابات احلالة األوىل على قصص االختبار ،اليت
أظهرت قدرة أفراد األسرة على مناقشة وتبادل األفكار واملوضوعات
واحلوار فيما بينهم وغياب الصراعات ووضوح األدوار ،وهذا بدوره
يشري إىل أن ديناميات النسق األسري للحالة األوىل تتسم باالنفتاح.
حتليل استجابات احلالة األوىل على اختبار رسم العائلة :أظهرت نتائج
حتليل استجابات احلالة بالنسبة للمستوى اخلطي على اختبار رسم العائلة
إىل وجود خطوط واضحة بشكل قوي جلميع الشخصيات مع االهتمام
ببعض التفاصيل لبعض الشخصيات وإهمال بعضها لبعض الشخصيات
األخرى ،وتدل قوة اخلطوط على قوة الدوافع جتاه األشخاص إما
لسلطة وإما خلوف ،والواضح يف استجابات احلالة األوىل أن الدوافع
كانت لسلطة واليت ظهرت بشكل واضح للغاية أنها كانت لألم يليها
األب ثم األخ األكرب.
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وبالنسبة للجانب اخلاص باملستوى الشكلي فلوحظ متثيل كامل أفراد
األسرة احلقيقيني دون إغفال ألي فرد ،وقد ركزت احلالة يف رمسها على
إظهار عدد من التفاصيل الشكلية بهيكل الرسم على أفراد العائلة واليت
كانت واضحة يف املالبس ويف أجزاء اجلسم ،إال أن هذا الوضوح مل يكن
بالقدر املتساوي لدى اجلميع ،فظهر بشكل كبري لدى األم ،ثم جاء
بعدها االهتمام باألب ثم احلالة نفسها ،وكان أقل األفراد من ناحية
االهتمام بتفاصيل املظهر األخ األكرب واألخ األصغر مما يوحي بوجود
صراع قد يكون خفيا بينها (احلالة) وبني األخ األكرب واألخ األصغر ومل
يظهر هذا الصراع بينها وبني األخ األوسط ،مما يشري إىل تأثري الرتتيب
امليالدي للحالة وموقعها كأنثى بني ذكور على وجود بعض الصراعات
األسرية.
أما بالنسبة جلانب احملتوى الذي يتناول طبيعة العالقات والتفاعالت
األسرية ،والذي يراعى عند حتليله عدد من املؤشرات منها موقع كل فرد
يف اللوحة وحجم اجلسم الذي حيتله يف اللوحة ،وهذا يشري إىل مستوى
التقدير وطبيعة العالقات بني األفراد من جهة نظر احلالة ،وقد ظهر من
خالل ختليل الرسم وجود تصدر لثالثة أفراد من إمجالي ستة أفراد
بالعائلة ،وكان هذا التصدر كما أشرنا سابقا بالرتتيب لألم ثم األب ثم
األخ األكرب ،وشغلت األم تقريبا نصف اللوحة ،الصراعات بشكل عام
تبدو غري واضحة باستثناء وجود عالقة من نوع العالقات الضاغطة أو
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املسببة للقلق من ناحية األخ األكرب حتديدا إال أنها مقبولة وبسبب سيطرة
األم وهدوء األب الواضح متاما يف مالحمه وجد نوع من االلتزام
واملشاركة من قبل احلالة ومل تكن مستويات الصراع واضحة أو ظاهرة
والدليل على ذلك موقع األخ األكرب يف الرسم (يدل على االلتزام) وعدم
االهتمام بوضوح تفاصيله (عالقة ضغط وقلق) ،مما يدل على وجود
متاسك بني أفراد األسرة بشكل عام وغياب للصراع الزواجي على الرغم
من سلطة األم وانسحاب جزئي لألب ،فالنسق هنا بالنسبة للحالة األوىل
يعترب نسق مفتوح.
وباملقارنة بني ما ظهر يف حتليل استجابات احلالة األوىل على اختبار تفهم
العائلة واختبار رسم العائلة وجد الباحثان بعض نقاط االتفاق بني
االختبارين ظهرت يف غياب الصراع الزواجي ،ووجود صراع اسري غري
واضح بشكل كبري ،ويف مستوى القيود وجدت يف االختبارين قيود
عائلية ولكنها كانت مناسبة كما وجد مستوى من املشاركة وااللتزام من
قبل احلالة بهذه القيود ،كما مثل كل من األخ واألب مصدرا للقلق يف
االختبارين فاألب بانسحابه الظاهر من اختبار رسم العائلة مثل مصدرا
للقلق لالبنة لغياب احلماية الطبيعية وتصدر األم للمشهد اليت يبدوا
واضحا أنها متيز األخ الذكر عن االبنة بالرغم من أنها الكربى ،احلدود
كانت واضحة يف كال االختبارين مع غياب التحالفات.
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احلالة الثانية:
طفلة عمرها  10سنوات ،عدد أفراد األسرة  1أفراد ،ترتيبها يف امليالد
الثاني ،عدد األخوة الذكور واحد ،ال يوجد أخوات إناث ،األب يعمل
مزارع ،وعمره  12سنة ،ال يقرأ وال يكتب (أمي) ،واألم ربة منزل
عمرها  12سنة ،ال تقرأ وال تكتب (أمية) ،والزوجان منفصالن.
حتليل استجابات اختبار تفهم العائلة :أظهرت نتائج التحليل الكيفي
الستجابات احلالة على اختبار تفهم العائلة أن الربوتوكول اخلاص باحلالة
كشف عن وجود صراع داخل األسرة ،وكانت هذه الصراعات أسرية
وليست زواجية أو أنواع أخرى من الصراع وذلك يتفق متاما مع انفصال
الزوجني ،حيث أن الصراعات كانت مع األم واألخ أو شخص آخر يف
أسرتها ،مما يشري إىل قوة العالقة بني االبنة وأبيها ،حيث أن غيابه أثر يف
اتزان ونوعية العالقة بني االبنة وبقية أفراد األسرة ،وقد ظهرت عوامل
اخلطر يف استجابات احلالة على قصص االختبار أكثر بكثري من عوامل
احلماية بنسبة تفوق الضعف.
وفيما يتعلق بطبيعة األمناط الوظيفية واألنساق األسرية اليت أظهرها
حتليل استجابات احلالة الثانية ،فقد ظهر أن القيود والتعليمات كانت من
جهة األم ومل تكن مقبولة من وجهة نظر احلالة ،حيث مثلت عامال
رئيسا من عوامل القلق ،على الرغم من أن أغلبها كان مناسبا والقليل

الكفاءة التشخيصية الختبار تفهم العائلة  FATيف الكشف عن األنساق األسرية
لدى األطفال واملراهقني العاديني واملضطربني سلوكيا :دراسة عرب ثقافية

211

د .مجال عبد احلميد جادو
د .أمحد جماور عبد العليم

مل يكن مناسبا إال وأن احلالة مل تشارك يف كليهما كنوع من التمرد وعدم
طاعة األم احتجاجا ال شعوريا على غياب األب وهو األقرب إليها.
ومن خالل حتليل استجابات احلالة الثانية على قصص االختبار ،أظهرت
عدم قدرة أفراد األسرة على مناقشة وتبادل األفكار واملوضوعات
واحلوار فيما بينهم ووجود الصراعات وغياب األدوار ،مع ظهور اجلمود
يف العالقات بني أفراد األسرة ،والسبب الرئيسي يف ذلك غياب األب،
كما ظهر من نتائج التحليل االستسالم والضعف واالنعزالية ،وهذا
بدوره يشري إىل أن ديناميات النسق األسري للحالة الثانية تتسم
باالنغالق.
حتليل استجابات احلالة الثانية على اختبار رسم العائلة :أظهرت نتائج
حتليل استجابات احلالة الثانية بالنسبة للمستوى اخلطي على اختبار رسم
العائلة إىل وجود خطوط واضحة بشكل قوي جلميع الشخصيات مع
االهتمام بالتفاصيل جلميع الشخصيات ،وتدل قوة اخلطوط على وجود
دوافع سلبية وهذا ما ظهر من خالل تعليقات احلالة أثناء الرسم وهو ما
ينطبق مع البيانات الدميوجرافية للحالة واليت أشارت إىل انفصال األب
واألم.
وبالنسبة للجانب اخلاص باملستوى الشكلي فلوحظ متثيل كامل أفراد
األسرة احلقيقيني دون إغفال ألي فرد ،وقد ركزت احلالة على إظهار
التفاصيل بشكل واضح ولوحظ إظهار األب حبجم أكرب من مجيع أفراد
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األسرة ،كما لوحظ متثيل احلالة لنفسها حبجم أكرب بشكل ظاهر عن األخ
الوحيد على الرغم من أنه أكرب منها سنا ،كما لوحظ انفصال يف املوقع
املكاني لكل من األب واألم وهذا يتفق مع نتائج البيانات الدميوجرافية
اليت أشارت كما ذكرنا سابقا إىل انفصال األب عن األم ،كما يظهر من
حتليل املستوى الشكلي وجود تربية ملتزمة وال نقول صارمة ظهرت يف
طبيعة ملبس األم واالبنة وهيئتهما.
أما بالنسبة جلانب احملتوى الذي يتناول طبيعة العالقات والتفاعالت
األسرية ،فقد أظهرت استجابات احلالة على اختبار رسم العائلة وجود
حتالفات وانصهار داخل األسرة فلم تكن العالقات من النوع املتماسك،
ولكنها كانت يف صورة عالقات ثنائية بني األم واالبن من جهة ،واالبنة
واألب من جهة ثانية ،واألخ واألخت من جهة ثالثة ،فهي أسرة يف
نهايتها غري متماسكة ،األفراد الذين ظهروا يف اللوحة هو متثيل ألسرة
متخيلة وليست أسرة حقيقية ،حيث وجد يف اللوحة األب واألم واألبناء
وهذا ليس حقيقيا بسبب غياب األب عن املشهد النفصاله عن األسرة،
وهذا دليل على الرمزية اليت تشري إىل وجود رغبة دفينة وصراع داخلي
لدى االبنة يف تواجد األب الذي يعترب األكثر قربا من ابنته.
وباملقارنة بني ما ظهر يف حتليل استجابات احلالة الثانية على اختبار تفهم
العائلة واختبار رسم العائلة وجد الباحثان بعض نقاط االتفاق بني
االختبارين ظهرت يف وجود صراعات زواجية ،وصراعات أسرية بني
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االبنة واألم ،ويف مستوى القيود ظهرت يف االختبارين يف صورة قيود
عائلية غري مناسبة مع غياب االلتزام وهذا واضح متاما يف اختبار تفهم
العائلة كما أنه واضح يف تعبريات الوجه جلميع أفراد العائلة مع طبيعة
املظهر احملافظ للغاية والذي مل يغب عن خاطر الطفلة عند رمسها
لوالدتها ولنفسها ،وازدوجت العالقات فكانت كلها عالقات منفصلة
وثنائية ،حيث ظهرت يف صورة حتالفات بني األب واالبنة ،واألم
واالبن ،واالبن واالبنة ،وهذا ما ظهر يف كال االختبارين ،ومثل بعد
األب عن أسرته عامال من عوامل الضغط على االبنة ،واألم مثلت
كذلك عامال من عوامل الضغط والقلق وهذا ما ظهر يف لوحة رسم
العائلة بانفصاهلا يف املوقع عن ابنتها الصغرى وقربها من االبن ،على
ذلك ومن خالل ما أظهره حتليل استجابات احلالة على االختبارين اتضح
أن طبيعة العالقات داخل األسرة مل تكن متماسكة متاما مع وجود عوامل
ضغط وقلق أدت إىل غياب التفاهم والرتابط الالزمني لوجود نسق أسري
منفتح ،مما دعم بشكل كبري ظهور النسق األسري املغلق لدى أسرة
االبنة.
احلالة الثالثة:
مراهق عمره  11سنة ،النوع ذكر ،عدد أفراد األسرة  2أفراد ،ترتيبه يف
امليالد الثاني ،عدد األخوة الذكور  ،2واإلناث  ،2األب يعمل حريف
مبهنة احلدادة ،وعمره  16سنة ،مستوى تعليم األب يقرأ ويكتب ،ومهنة

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 1112هــ

212

األم ربة منزل عمرها  12سنة ،مستوى تعليمها ال تقرأ وال تكتب
(أمية) ،حالة الزواج بني الوالدين مستمرة.
حتليل استجابات اختبار تفهم العائلة :أظهرت نتائج التحليل الكيفي
الستجابات احلالة على اختبار تفهم العائلة أن الربوتوكول اخلاص باحلالة
كشف عن غياب أية صراعات داخل األسرة ،سواء صراعات أسرية أو
زواجية أو أنواع أخرى من الصراع ،حيث أشار التحليل إىل سيادة
عوامل احلماية وغياب عوامل اخلطر متاما يف هذا اجلانب.
أما يف اجلانب املتعلق بضبط النهايات واملشاركة يف وضع احللول والقواعد
والنظم داخل األسرة ،فكان للمراهق دور فعال يف املشاركة يف وضع
النظم وااللتزام بها ،وقد ظهرت عناصر داعمة للحالة داخل األسرة
وهي األم واألب واألخوة ،وقد غابت يف استجابات احلالة أية مؤشرات
تدل على وجود مشاعر القلق أو اخلوف أو أية مشار سلبية أخرى.
ويف النهاية ظهر من خالل حتليل استجابات احلالة على قصص اختبار
تفهم العائلة وجود واضح وقوي لنسق األسري املفتوح وكان من
مؤشرات ودالئل هذا النسق وجود دعم للمراهق وتفاهم ومشاركة يف
صياغة النظم والقواعد وعدم وجود صراعات داخل األسرة سواء بني
األخوة وبعضهم البعض أو بني الزوجني أو بني الوالدين واألبناء.
حتليل استجابات احلالة الثالثة على اختبار رسم العائلة :أظهرت نتائج
حتليل استجابات احلالة الثالثة بالنسبة للمستوى اخلطي على اختبار رسم
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العائلة إىل وجود خطوط واضحة بشكل ظاهر جلميع الشخصيات مع
االهتمام ببعض التفاصيل جلميع الشخصيات باستثناء األم ،والواضح يف
استجابات احلالة وجود دوافع إجيابية جتاه األب واألخوة وسلبية جتاه
األم ،ومل تظهر دوافع جتاه سلطة ما ،حيث غاب يف اللوحة وجود دليل
واضح على متثيل أي سلطة.
وبالنسبة للجانب اخلاص باملستوى الشكلي فلوحظ متثيل كامل أفراد
األسرة احلقيقيني دون إغفال ألي فرد ،مع غياب التفاصيل الشكلية اليت
متيز الذكور عن اإلناث باستثناء الشعر ،ولوحظ انفصال األم يف موقعها
باللوحة عن بقية أفراد األسرة ،وهذا االنفصال مل يكن لتميز هلا وإمنا
كان دليال لبعده عنها وهذا ما اتضح خالل ترتيب رسم األفراد حيث بدأ
باألب وانتهى باألم مرورا بنفسه ثم بقية أخوته ،وهذا مؤشر لضعف
العالقة مع األم وقوتها مع األب .مع وجود اعرتاض داخلي غري ظاهر
على املكانة احلقيقية لرتتيبه يف أسرته وهذا ما ظهر عند ترتيبه للشخصيات
يف الرسم فكان هو بعد األب مباشرة.
أما بالنسبة جلانب احملتوى الذي يتناول طبيعة العالقات والتفاعالت
األسرية ،فقد أظهر وجود عدد من العالقات اإلجيابية اليت مثلت عوامل
محاية كوجود دعم من األب واألخوة ،وهذا ظهر يف الرتتيب املكاني
وترتيب رسم األشخاص واالهتمام بتفاصيل الرسم هلم ،كما أظهر
التحليل وجود عالقات سلبية بني أفراد األسرة وبني األم كما تراها
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احلالة ،مما تعترب عوامل خطورة ومصدر قلق داخل العائلة وهذا ظهر يف
الرسم من خالل بعد األم يف موقع اللوحة عن بقية أفراد األسرة مجيعا،
كما أن احلالة مل تهتم بإظهار تفاصيل لألم بنفس الطريقة اليت أظهرت
بها تفاصيل بقية األفراد ،ويف ضوء ذلك جيد الباحثان أن عوامل احلماية
والدعم داخل األسرة تتشابه يف نوعها وتأثريها مع عوامل اخلطورة
والقلق ،مما يدل على عدم سيادة نسق على نسق آخر ،فلم يظهر
التحليل بشكل دال وجود أو غياب نسق أسري سواء منفتح أو مغلق.
وباملقارنة بني ما ظهر يف حتليل استجابات احلالة الثالثة على اختبار تفهم
العائلة واختبار رسم العائلة جند بعض نقاط االتفاق بني االختبارين
ظهرت يف وجود عوامل محاية ودعم وكذلك وجدت عوامل خطورة،
إال أن عوامل احلماية يف اختبار تفهم العائلة كانت سائدة بشكل واضح
متاما على عوامل اخلطورة ،مما صنف نوع النسق األسري بأنه نسق
مفتوح ،أما يف استجابات احلالة على اختبار رسم العائلة فقد ظهرت
عوامل احلماية وعوامل اخلطورة بشكل متقارب مل يشر بشكل جازم إىل
سيادة نسق على آخر.
كما أشارت نتائج استجابات احلالة على اختبار تفهم العائلة إىل وجود
أنواع أخرى من الصراعات غري الصراعات الزواجية أو األسرية ،فكانت
صراعات غامضة تنكرها احلالة ظاهريا ولكنها موجودة رغم إنكارها
هلا ،وهذا ما ثبت يف حتليل استجابات احلالة على اختبار رسم العائلة،
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حيث كانت األم أحد أطراف الصراعات ،فهي ذات شخصية متذبذبة
كما تراها احلالة ،حيث متثل مرة عامل دعم ومرة أخرى عامل قلق وهذا
ما ظهر واضحا يف اختبار تفهم العائلة ،وظهر أيضا يف اختبار رسم
العائلة فمجرد وجودها يف اللوحة يعد مؤشرا على متثيلها ملكانة ما
داعمة ،إال أن موقعها يف اللوحة بشكل منفصل عن األب واألبناء يعد
مؤشرا على كونها أيضا عامل قلق ،ويف النهاية جند أن نوع النسق كان
واضحا يف اختبار تفهم العائلة لكنه مل يتضح يف اختبار رسم العائلة.
احلالة الرابعة:
مراهقة عمرها  12سنة ،عدد أفراد األسرة  1أفراد ،ترتيبها يف امليالد
الثالث ،عدد األخوة الذكور  ،2وعدد األخوات اإلناث  ،1األب يعمل
مزارع ،وعمره  21سنة ،يقرأ ويكتب ،واألم ربة منزل عمرها  11سنة،
تقرأ وتكتب ،حالة الزواج بني الوالدين مستمرة.
حتليل استجابات اختبار تفهم العائلة :أظهرت نتائج التحليل الكيفي
الستجابات احلالة على اختبار تفهم العائلة أن الربوتوكول اخلاص
بالكشف عن وجود صراع داخل األسرة مل يفصل بشكل قاطع بني
عوامل احلماية وعوامل اخلطر ،حيث ما ظهر يف حتليل االستجابات
اخلاصة بهذا اجلانب (الصراعات) مل تكن متوفرة بشكل كبري فظهر
عامالن للخطر وعامل واحد فقط للحماية وهذا ال يؤكد بالضرورة على
انتشار عوامل اخلطر ،وعلى الرغم من ذلك فإن عاملي اخلطر اللذين
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ظهرا كانا يشريان إىل وجود صراع أسري بني األبناء والوالدين أو
أحدهما.
وبالنسبة للقيود والتعليمات والقواعد داخل األسرة ،فكانت مناسبة
ووجود مشاركة للحالة ،وعلى الرغم من قلة وجود صراعات ظاهرة
داخل األسرة ،إال أنه داخليا فقد مثل كل من األب واألم واألخوة
عوامل قلق وضغط على احلالة ،مما يدل على أن غياب الصراع هو أمر
ظاهري فقط وليس حقيقيا ،وهذا ما أكده نتائج التحليل النهائي
الستجابات احلالة يف صورة الدليل العام للتوظيف وسوء األداء.
وقد ظهرت أكثر عوامل القلق والضغط فيما تتعرض له احلالة من إساءة
نفسية وإهمال هما األب واألم ،ويرجع السبب يف ذلك إىل مستوى
تعليم األب واألم وكرب حجم العائلة وانشغال األب بطبيعة مهنته
(الزراعة) اليت تقتضي قضاء الكثري من الوقت بعيدا عن منزله ،وقد
سيطرت على احلالة مشاعر اخلوف والغضب والقلق ،نتيجة ما تشعر به
من إهمال وعدم اهتمام ،وهذا ما يرجعه الباحثان إىل كرب حجم العائلة
اليت بلغت مثانية أفراد مما قد ال يتناسب مع طبيعة دخل املزارع املعتادة
مبجتمعه.
ويف خالصة حتليل استجابات احلالة الرابعة على اختبار تفهم العائلة ظهر
غلبة النسق األسري املغلق على النسق األسري املفتوح بشكل واضح
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متاما ،حيث مثلت عوامل اخلطر يف إمجالي حتليل االستجابات ما يقارب
ضعف عوامل احلماية.
حتليل استجابات احلالة الرابعة على اختبار رسم العائلة :أظهرت نتائج
حتليل استجابات احلالة الرابعة بالنسبة للمستوى اخلطي على اختبار رسم
العائلة إىل وجود خطوط واضحة بشكل قوي للشخصيات اليت ظهرت
يف اللوحة علما بأنها ليست كل أفراد العائلة حيث غاب عن اللوحة أربعة
أخوة ومل يظهر من األبناء غري احلالة واألخ األصغر ،مع وجود تأكيد يف
إظهار بعض التفاصيل واملالمح اخلاصة باألب وباحلالة نفسها فقط دون
األم أو األخ األصغر ،كذلك ترتيب الرسم يف اللوحة يشري إىل وجود
سلطة مزدوجة لألب واألم ووجود رغبة من االبنة يف الظهور املنفرد
جوار مراكز السلطة ورغبة يف حجب أدوار البقية من األخوة واإلبقاء
فقط على العنصر األضعف وهو األخ األصغر ،مما يدل على وجود
دوافع سالبة جتاه األخوة ووجود صراع أسري بينها وبينهم.
وبالنسبة للجانب اخلاص باملستوى الشكلي فلوحظ عدم متثيل كامل
أفراد األسرة احلقيقيني ،وقد ركزت احلالة على إظهار التفاصيل بشكل
واضح لنفسها واألب فقط دون بقية األفراد باللوحة ،كما لوحظ
اختالف يف طول األذرع خاصة لألم وللحالة نفسها ،وهذا يشري إىل قوة
شخصية األم وتأثريها على األسرة ،ورغبة احلالة يف التشبه باألم يف هذا
األمر ،كما ظهر حجم الرأس أكرب عند األم بشكل واضح عن بقية
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األفراد باللوحة ،مما يؤكد النتيجة السابقة اليت تتعلق بقوة شخصية األم
وتأثريها ،فهي العقل املدبر لألسرة واملسيطر مما ساعد على وجودها
كمصدر ضغط على االبنة ،ولوحظ الدقة يف الرسم وحماولة إظهار
تفاصيل األب بشكل واضح منسق يف تفاصل املالمح وكذلك املظهر مما
يشري إىل متثيل األب ملصدر دعم وقرب لالبنة.
أما بالنسبة جلانب احملتوى الذي يتناول طبيعة العالقات والتفاعالت
األسرية ،فقد أظهرت استجابات احلالة على اختبار رسم العائلة حذف
بعض العناصر من اللوحة ،حيث اكتفت من األخوة واألخوات بنفسها
واألخ األصغر فقط واستبعدت ثالث أخوات وأخ من املشهد ،مما يدل
على وجود صراعات قوية وواضحة من النوع األسري بني احلالة
وأخوتها باستثناء األخ األصغر الذي بطبيعة سنه ال ميثل عنصر ضغط أو
قلق بالنسبة هلا ،وهذا بدوره يشري إىل أن النسق األسري هلذه األسرة من
نوع النسق املغلق.
وباملقارنة بني ما ظهر يف حتليل استجابات احلالة الرابعة على اختبار تفهم
العائلة واختبار رسم العائلة وجد الباحثان بعض نقاط االتفاق بني
االختبارين ظهرت يف وجود صراعات أسرية بني احلالة وأخوتها ،ومل
يتضح يف االختبارين أية صراعات زواجية أو صراعات من أنواع أخرى،
واعتربت األم من عوامل القلق يف كال االختبارين ،وأظهر حتليل
استجابات احلالة يف االختبارين أن نوع النسق األسري من النوع املغلق.
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هذا االتساق بني االختبارين تفهم العائلة ورسم العائلة؛ يرجع يف أساسه
إىل كونهما من نوعية االختبارات اإلسقاطية اليت ترتكز يف عملها على
كشف العالقات األسرية وديناميات التفاعل األسري ،حيث أشار
سوتيل وآخرون ) Sotile et al. (1999إىل أن اختبار تفهم العائلة صمم
كاختبار إسقاطي يعتمد على مبدأ التعبري اللفظي لإلدراكات الشكلية
داخل األسرة ،وذلك باستخدام عدد من البطاقات امللونة باألبيض
واألسود ،واليت حتتوي على مواضيع خمتلفة تدور أحداثها بواسطة
شخصيات متثل أفرادا ينتمون إىل عائلة ،وأشار عالق ( )2012إىل أن
اختبار رسم العائلة أحد االختبارات اإلسقاطية يركز على الكشف عن
عالقات الطفل واملراهق العاطفية ومشاعره حنو عائلته ،والعالقات
األسرية الداخلية وطريقة وضعه لنفسه بني أخوته وأخواته بالنسبة لوالديه
 ،ويعتمد على التقييم التحليلي وتوظيفه يف حتليل األدلة املستنتجة منه،
وهذا هو ما يفسر االتفاق بني نتائج تطبيق االختبارين.
التوصيات واألحباث املقرتحة:
من خالل ما مت التوصل إليه من نتائج يف هذا البحث ،ميكن استخالص
عدد من التوصيات كما يلي:
-

عمل دورات تدريبية ولقاءات تعريفية للوالدين إلبراز أهمية

التفاعل األسري اإلجيابي بني كافة عناصر األسرة ،وسلبيات سوء
التواصل وتأثري ذلك على احلياة النفسية والسلوكية لألبناء.
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-

توعية املرشدين األسريني وأخصائي األسرة مبيكانيزمات

استخدام اختبار تفهم العائلة وعمل دورات تدريبية هلم على شرح كيفية
تطبيقه وتفسري نتائجه.
-

تدريب املرشدين الطالبيني مبدارس التعليم على استخدام قائمة

االضطرابات السلوكية وشرح ابعادها وحمكات متييز املضطربني عن
العاديني.
كما ميكن اقرتاح عدد من األحباث كما يلي:
-

مقارنة بني اختبار تفهم العائلة واختبار رسم العائلة على عينات

سوية وعينات غري سوية.
-

كفاءة اختبار تفهم العائلة على عينات خمتلفة األعمار والثقافات.

-

فعالية برنامج إرشادي يف ختفيف االضطرابات السلوكية لدى

األطفال واملراهقني.
-

فعالية اإلرشاد األسري يف ختفيف االضطرابات السلوكية لدى

عينة من األطفال.
-

فعالية برنامج إرشادي قائم على نظرية األنساق يف عالج الكدر

الزواجي.
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The Diagnosis Efficacy of Family Apperception Test "FAT" in
Detecting of The Family Systems for Normal and Behavioral Disorders'
 Children and Adolescence: A Cross Cultural Study.
Dr. Gamal Abdel Hamid Gado
 Department of Psychology - College of Education, Qassim University
Dr. Ahmed Megawer Abdelaliem
Department of Psychology - College of Education, Qassim University.

Abstract:

The current research aimed to study the psychometric characters
for Family Apperception Test "FAT" and its Efficacy in detecting
family systems and dynamic interaction in families, and compare
between normal and behavioral disorder’s children and adolescence
in family systems, and study the effect of cultural factor on sample
study family systems. The current search was also aimed to
compare between FAT and Family Draw Test in detecting family
dynamics. The study sample consisted of (312) KSA & Egyptian
children and adolescence, it was used FAT, behavioral disorders
inventory, family draw test, demographic and social sheet. It was
found that; The FAT had a good psychometric indicators, and the
FAT had efficacy for detecting family systems and dynamics for
study sample, there was no effect for cultural factor on study
sample responses on the FAT, there was completely agreement
between FAT and family draw test on study sample responses.
Key words: Family Apperception Test "FAT, Family systems,
Behavioral disorders.
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اخلصائص السكانية واملكانية للمهاجرين من داخل اململكة العربية
السعودية إىل مدينة املذنب مبنطقة القصيم

د .أمحد حممد البسام
أستاذ جغرافية السكان املشارك
قسم اجلغرافيا  -كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
جامعة القصيم

اخلصائص السكانية واملكانية للمهاجرين من داخل اململكة العربية السعودية
إىل مدينة املذنب مبنطقة القصيم
د .أمحد حممد البسام
قسم اجلغرافيا – كلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
جامعة القصيم
تاريخ تقديم البحث4114 / 1 / 41 :هـ
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ملخص الدراسة:
تسعى هذه الدراسَة إىل الكشف عن اخلصائص السكانية واملكانية للمهاجرين
من داخل اململكة العربية السعودية إىل مدينة املذنب مبنطقة القصيم ,وتهدف
إىل التَّعرُّف على السمات الدميوغرافية واالقتصادية واالجتماعية للمهاجرين,
ومصادر اهلجرة وحجمها ,والكشف عن األسباب اليت دفعت املهاجرين إىل
اهلجرة ,وعالقتهم مبوطنهم األصلي .واعتمدت الدراسة على االستبانة
جلمع املعلومات ,وبلغ حجم العينة ( )033مهاجرٍ .وتبني أن مدينة املذنب
تشهد منوًّا سكانيًّا .وأظهرت النتائج أن العوامل االقتصادية واالجتماعية تعد
من أهم األسباب الدافعة للهجرة .واتَّضح وجود تباين بني املهاجرين ,من
حيث األسباب اليت أدت إىل هجرتهم إىل مدينة املذنب ,حسب النوع,
واحلالة التعليمية ,ونوع املهنة ,والدخل الشهري .كما تبني أنه مازال
املهاجرون على عالقة مستمرة مع موطنهم األصلي ,ويعد العامل
االجتماعي من أهم العوامل اليت تدفع املهاجر لزيارة موطنه األصلي.
الكلمات املفتاحية :املهاجرين ,مدينة املذنب ,النمو السكاني.
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Population and spatial characteristics of migrants in the
Kingdom of Saudi Arabia toAlmethnab city in Al-Qassim Region
Dr. Ahmad Mohammad Albassam
Associate Professor of Population Geography
Department of Geography
College of Arabic Language and Social Studies

Abstract:

This study reveals the demographic and spatial characteristics
of migrants in the Kingdom of Saudi Arabia to the city of
Almethnab city in Al-Qassim Region, and aims to identify the
demographic, economic and social features of migrants,
sources and size of this migration, and to shed light on the
reasons that prompted migrants to migrate, and their
relationship to their origin home. The study relied on the
questionnaire to collect information. Sample census measure
out (300) migrants. It turns out that the city of Almethnab is
experiencing a population growth. The results showed that
economic and social factors are among the most important
motivation of migration. there is a difference between cases of
immigrants, in terms of the reasons that led them to migrate to
the city of Almethnab, according to type of migrants,
educational status, type of profession, and monthly income. It
was also found that immigrants are still in a continuous
relationship with their origin home, and the social factor is
one of the most important factors that push the immigrant to
visit their own origin home.
Keywords: Migrants, Almethnab city, Population growth.
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تأصيل مفهوم التخطيط اإلداريّ ،وأنواعه ،ومراحله
يف ضوء آيات القرآن الكريم

د .سعد بن مُحمَّد آل عثيمني

د .مبارك مُحمَّد منصور عبودي

كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير
جامعة اجملمعة

تأصيل مفهوم التخطيط اإلداريّ ،وأنواعه ،ومراحله
يف ضوء آيات القرآن الكريم
د .سعد بن حممد آل عثيمني  -د .مبارك حممد منصور عبودي
قسم الدراسات اإلسالمية املعاصرة – كلية العلوم و الدراسات اإلنسانية حبوطة سدير
جامعة اجملمعة
تاريخ تقديم البحث1441 / 1 / 72 :هـ

تاريخ قبول البحث1447 / 1 / 72 :هـ

ملخص الدراسة:
تعدّ اإلدارة اليت تؤدي وظائفها بكفاءة عالية وفاعلية من أهم عوامل تقدم األمم
وتطورها وازدهارها؛ كونها املسؤولة عن جناح مجيع املنظمات يف اجملتمع .وانطالقًا من هذه
األهمية تهدف هذه الدراسة إىل إبراز دور وظيفة التخطيط اإلداريّ كأحد أهم وظائف اإلدارة
احلديثة ،واستيعاب تطورها ،وأنواعها وتأصيلها يف ضوء القرآن الكريم أهم مصادر التشريع
اإلسالميّ؛ مواءَمةً مع ما كشفت عنه املعارف احلديثة خدمةً لشريعة اهلل من حيث تقديم
النماذج واملُثُل الدالة على كماهلا وكفايتها يف مواجهة متغريات العصر.
ومن أهم ما مييز هذه الدراسة أنها عاجلت اإلشكاالت املنهجية املتعلقة بالتداخل
املعريفّ اليت تقع عند معظم من كتب يف تأصيل العلوم اإلنسانية يف ضوء نصوص الوحيني حيث
اجتمع هلا باحثان؛ أحدهما متخصص يف التفسري واآلخر :متخصص يف العلوم اإلدارية،
وجُعلت النصوص الشرعية هي األصل ،والغرض هو التأصيل ال التصنيف؛ فأصبحت بذلك
عمالً مشرتكًا بني رؤى وأفكار ودراسات علمية ،وخربات عملية وواقعية مرتاكمة؛ موجهةً
للدارسني والباحثني يف التخصصني.
الكلمات املفتاحية:
التخطيط اإلداريّ  -النظام اإلداريّ اإلسالميّ  -تأصيل وظائف اإلدارة  -القصص القرآنيّ

املقدمة:

احلمد هلل ،ونصلي ونسلم على عبده ورسوله دمحم بن عبدهللا ،وعلى
آله وصحبه ومن سار على هنجه واتبع هداه.
وبعد فلإلدارة وظائف متعددة ،أمهها التخطيط؛ ألنه متطلب أساس
فيها مجيعها؛ فإن من يقوم ابلتنظيم أو التوجيه أو التنسيق أو الرقابة أو
التحكم يقوم -دون بُد -بتحقيق ما مت التخطيط له مسب ًقا من تطلعات
حائرا
وأهداف .فالتخطيط مهم لألفراد واملنظمات؛ إذ بدونه يكون الفرد ً
واملنظمة اتئهة.
كما
واملتأمل يف آايت القرآن الكرمي ونصوص السنة الشريفة جيد ًّ
هائالً من التوجيهات اليت تناولت العبادات ،واملعامالت ،والعالقات؛
نداب
فتدفقت لنا بسيل من اإلجراءات املتعلقة بتلك األعمال؛ وما ذاك إال ً
إىل االهتمام ابلتخطيط الذي يكفل إجادهتا.
ورغم أن العلوم اإلدارية من نتاج اخلربة البشرية اليت ال تتعارض مع
روح الوحي إال أننا بتأصيل وظائفها اليت حددها أهل التخصص يف سلسلة
من األاحبا سنقدم خدمة لشريعة هللا من حيث تقدمي النماذج واملثُل الدالة
ُ
على كماهلا وكفايتها يف مواجهة متغريات العصر.

مشكلة الدراسة:
تطرق كثري من الباحثني إىل موضوع أتصيل وظائف اإلدارة يف ضوء
جهودا كبرية يف حماوالهتم لتحقيق أهداف دراساهتم؛
الكتاب والسنة وبذلوا
ً
إال أن املتفحص لتلك احملاوالت يلحظ بوضوح اخللل املتمثل يف أمرين:
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثامن واخلمسون حمرم 1112هــ
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األول :ما يتعلق بطريقة الطرح؛ حيث إن ُجل من تناولوا املوضوع
جعلوا العلوم املستقاة من اخلربة البشرية مبصطلحاهتا الغامضة ،وأفكارها
املتناقضة ،وتصوراهتا املتباينة هي األصل املراد مجعه ابملفهوم الشرعي؛ ال
العكس .فتجدهم يف أتصيلهم لوظيفة التخطيط مثالً يسردون يف احبوثهم
آراء علماء اإلدارة عن أمهية التخطيط ،وبيان مراحله ،وتفصيل أنواعه؛ مث إذا
فرغوا من ذلك دلفوا إىل حتليل النصوص الشرعية من تفسري لآلايت ،أو
أتويل لآلاثر؛ لكي خيرجوا منها مبا يطابق ما توصلوا له غري أن األمر يتيسر
أحياًن كثرية؛ فال يكون أمامهم إال اهلوى وإعمال
هلم حينًا ،ويعسر عليهم ً
الرأي يف التفسري والتأويل؛ فيقعون يف احملظور من حيث يعلمون أو ال
يعلمون.
اآلخر :ما يتعلق إبشكاالت التداخل املعريف؛ حيث إن معظم من
كتب يف أتصيل العلوم اإلنسانية يف ضوء نصوص الوحيني إما أن جتده
متخصصا يف العلوم اإلنسانية ويستخدم ثقافته يف العلوم الشرعية يف احبثه ،أو
ً
متخصصا يف العلوم الشرعية ويستخدم ثقافته أو خربته العملية لتأصيل
جتده
ً
علم معني من العلوم غري الشرعية؛ وهذا ما يسمى ابلتداخل املعريف.
والتداخل املعريف ينتهجه املشتغلون ابلفلسفة لتعقب بعض املفاهيم العلمية
والنظرات املعرفية يف علم معني وقراءهتا يف سياق علمي آخر؛ فألجل ذلك
خيضعوهنا إلضافات أو برت أو تغيري كلي؛ وهذا مما ال شك فيه يؤدي إىل
احنرافات منهجية ال حصر هلا؛ ألن الثقافة يف علم معني ال تصل ملرحلة
التخصص؛ لكوهنا مكتسبة إما من اطالع قليل أو خربة عملية مل تستند إىل
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إطار علمي؛ ومن هنالك ال ميكن لكاتب متخصص يف علم غري شرعي أن
يكتب يف علم شرعي وأييت مبا يشفي الغليل ،والعكس صحيح.
وهذه الدراسة عاجلت اإلشكال األول – طريقة الطرح – من خالل
جعل النصوص الشرعية هي األصل ابتداءً من التعريف وبيان األمهية
دائما هو التأصيل ال
والتقسيمات جبميع اعتباراهتا ،وانتهاءً ابملراحل .فالغرض ً
التصنيف.
وعاجلت اإلشكال اآلخر – التداخل املعريف – أبن اجتمع هلا
ابحثان؛ أحدمها متخصص يف التفسري ،وحاصل على أعلى الدرجات
العلمية ،وشهادة التميز البحثي يف ختصصهً ،نهيك مبا يتمتع به من خربة
إدارية يف أعلى مستوايهتا .والباحث اآلخر متخصص يف العلوم اإلدارية،
حاصل على أعلى الدرجات العلمية فيها ،إضافة إىل حصوله على ماجستري
يف التفسري وعلوم القرآن؛ وعليه فإن العملية املعرفية اليت سوف يراها القار
هي عمل مشرتك بني رؤى وأفكار ودراسات علمية ،وخربات عملية وواقعية
مرتاكمة؛ موجهةً للدارسني والباحثني يف التخصصني.

أهداف الدراسة:
يسعى البحث مبا يقدمه من دراسة إىل حتقيق ما أييت من األهداف:
 .1زايدةُ االستيعاب إلسهامات الرتا اإلسالمي املنطلق من فهم
يب ما فيه؛ الستيفاء
املسلمني لكتاهبم املنـزل ً
تبياًن لكل شيء ،وتقر ُ
حاجة الناس عامة واملسلمني خاصة يف الوقت احلاضر مواءمة مع
ما كشفت عنه املعارف احلديثة.
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 .2اجلمع بني معطيات العلوم اإلسالمية املنطلقة من فهم نصوص
الوحيني وبني نتاج العلوم العصرية يف جمال اإلدارة؛ وصوالً إىل
خدمة الدعوة اإلسالمية كهدف أعلى.
خصوصا،
عموما ووظيفة التخطيط
 .3فهم وظائف اإلدارة احلديثة
ً
ً
واستيعاب تطورها وحتليلها نظرًّاي وعمليًّا بطريقة نقدية لتقدير
جوانب القوة والضعف فيها انطالقًا من أهم مصادر التشريع
اإلسالمي؛ القرآن الكرمي.
خطة الدراسة:
تتكون خطة الدراسة من مقدمة ،ومتهيد ،وأربعة مباحث ،حتت
املبحث األول منها ثالثة مطالب ،وبقية املباحث حتتها أربعة مطالب.
املقدمة ،وفيها( :موضوع الدراسة ،ومشكلتها ،وحدودها ،وأهدافها،
وخطتها ومنهجها).
التمهيد ،وفيه تطرقنا إىل إشكال وجوابه بني يدي املوضوع.
***
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اإلسالمي،
التنظيمي والفكر
املبحث األول :اإلدارة يف املنظور
ّ
ّ
وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :ماهية اإلدارة.
كر اإلداري اإلسالمي.
املطلب الثاين :الف ُ
املطلب الثالث :وظائف اإلدارة.
اإلداري يف ضوء
املبحث الثاين :مفاهيم أساسية للتخطيط
ّ
القرآن ،وحتته أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريفات التخطيط اإلداري.
املطلب الثاين :أمهية التخطيط اإلداري.
املطلب الثالث :التخطيط يف النظام اإلداري اإلسالمي.
املطلب الرابع :مقومات التخطيط اإلداري الفعال.
اإلداري من وحي القصص
املبحث الثالث :أقسام التخطيط
ّ
القرآينّ ،وحتته ثالثة مطالب:
املطلب األول :أقسام التخطيط اإلداري من وحي قصة يوسف 
ورؤاي امللك.
املطلب الثاين :أقسام التخطيط اإلداري من وحي قصة سليمان
مع ملكة سبأ.
املطلب الثالث :أقسام التخطيط اإلداري من وحي قصة طالوت.
املطلب الرابع :أقسام التخطيط اإلداري من وحي قصة ذي القرنني.
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املبحث الرابع :مراحل التخطيط من وحي القصص القرآين ،وحتته
أربعة مطالب:
املطلب األول :مرحلة إعداد اخلطة.
املطلب الثاين :مرحلة املوافقة على اخلطة واعتمادها.
املطلب الثالث :مرحلة تنفيذ اخلطة.
املطلب الرابع :مرحلة متابعة تنفيذ اخلطة.
منهج الدراسة:
مت استخدام املنهج التحليلي لنصوص القصص القرآين ،فمن خالل
املراجع العديدة والدراسات السابقة واالستقراء مت استخالص أهم الدروس
اليت ختدم أهداف البحث وموضوعه؛ متكئني على آراء علماء التفسري
واإلدارة واللغة وغريهم من املتخصصني.
ونقوم مبا أييت:

 نكتب اآلايت على الرسم العثماين بربانمج مصحف املدينة النبوية. ُُنرج األحاديث الواردة؛ فما كان يف الصحيحني أو أحدمها فإننانستغين بذلك عن خترجيه من بقية دواوين السنة ،وإال ُُنرج من
عدامها من دواوين السنة ونـُلحقه بذكر كالم أئمة الفن عليه.
 ُحنيل كالم أهل العلم إىل مواضعه يف ُكتُبهم ،وإن كان املرجعومنشورا على الشبكة العنكبوتية فإننا نضع عنوان املوضوع،
إلكرتونيًّا
ً
ورابط املوقع ،واتريخ النشر.
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نسأل هللا مبنه وكرمه أن جيعل هذا العمل مبارًكا ،وينفعنا به وكل من
ينظر فيه ،وأن يتجاوز عن الزلل ،ويسد اخللل ،وهو حسبنا ونعم الوكيل.

***
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متهـيـد

َي ُسن التنبيه بني يدي املوضوع إىل أمر ابلغ األمهية يتعلق مبا مت
إيراده من شواهد تضمنتها قصص األنبياء يف القرآن الكرمي خالل هذا
البحث .وذلك أنه قد يُشك ُل على بعض أن التخطيط اإلداري وما يتعلق به
السيما مقوماته اليت تقوم اآلن على اجتهادات بشرية ال يتهيأ ألرابهبا أن
تصدر عنهم وفق ما كانت عليه يف تلك املثُل اليت اعتُمد عليها إذ إن هناك
ُ
فرقًا بني إجراءات صادرة عن وحي إهلي يؤيد هللاُ به رسله ،وبني اجتهادات
بشرية حمضة!
التباين على انتقاد شيء من توظيفاتنا قصص األنبياء
ورمبا َحل ذلك
ُ
يف القرآن للتأصيل للتخطيط اإلداري ،واحلُكم عليه أبنه تكلف ظاهر.
وعن هذا اإلشكال جياب مبا أييت:
 .1من خصائص القرآن أنه كتاب هداية ،قال هللا تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ

ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ...ﭼ ،1واهلداية هنا  -من دون ريب-

هي الداللة واإلرشاد.
"وهذه اآلية الكرمية أمجل هللا -جل وعال -فيها مجيع ما يف القرآن
من اهلدى إىل خري الطرق وأعدهلا وأصوهبا ،فلو تتبعنا تفصيلها على
وجه الكمال ألتينا على مجيع القرآن العظيم؛ لشموهلا جلميع ما فيه

 - 1اإلسراء.3 :
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من اهلدى إىل خريي الدنيا واآلخرة"( .)1ومن هدايته لليت هي أقوم
أنه قص علينا ما جرى ألنبيائه ورسله ،وأرشدًن إىل االقتداء هبم فيما
هداهم إليه فقال :ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ

ﯲﭼ( ،)2وما هدى إليه أنبياءه منه ما هو متعلق ابلدين ،ومنه
ما هو متعلق ابلدنيا؛ وما دام األمر كذلك فإن ما قصه علينا من
شأهنم  -صلوات هللا عليهم  -مما أوحى به إليهم هو أوىل ما أخذ
متاما كالذي هو متعلق
املرء به نفسه فيما هو متعلق أبمور دنياه ً
أبمور دينه ،ووجه ما قلنا من األولوية يظهر من خالل العنصر اآليت.
 .2أن هذا القرآن شامل ألمور احلياة :االجتماعية ،واالقتصادية،
والسياسية وغريها من جماالت احلياة قال  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ( ،)3وقال  :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭼ( ،)4وعليه
فإنه "ليست تنزل أبحد من املسلمني ًنزلة إال يف كتاب هللا الدليل

( )1أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن ،للشنقيطيّ .13 / 3
( )2األنعام.33 :
( )3

األنعام.33 :

( )4

النحل.33 :
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على سبيل اهلدى فيها" .1وقصص األنبياء من مجلة ما بني هللا به
كل شيء ،قال ابن مسعود " :من أراد العلم فعليه ابلقرآن فإن
فيه خرب األولني واآلخرين" ،2وال تُـنكر مكانة ابن مسعود  فهو
أحد كبار علماء الصحابة وفقهائهم؛ فتأمل كيف أنه جعل فيما
علما ينبغي أن يطلبه الناس مثلما
أخرب هللا به عن األولني يف القرآن ً

يطلبون من خرب اآلخرين.

كتاب خامت ومهيمن على مجيع الكتب ،فهو ابق
 .3أن القرآن هو ٌ
خياطب الناس كلهم إىل قيام الساعة ،قال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭼ

3

"أي كل من بلغ إليه من موجود

ومعدوم سيوجد يف األزمنة املستقبلة ،ويف هذه اآلية من الداللة على
موجودا وقت
مشول أحكام القرآن ملن سيوجد كشموهلا ملن قد كان
ً

النـزول" .4وعليه فإن من بـلغه هذا الوحي يف أي زمان ومكان

مطلوب منه أن يسري وفق املنهج الذي هو مرسوم فيه ،ال يـُفرق يف

ذلك بني توجيهات جاءت يف خطاب هللا صراحة وبني ما جاء منها

ي ص .23
 - 2الرسالة ،للشافع ّ
 - 3رواه سعيد بن منصور يف سننه 3 /1؛ والبيهقي يف شعب اإلميان .313 /3
 - 1األنعام.3 :
 - 3فتح القدير ،للشوكانيّ .123 /2
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تضمينًا من خالل قصص أو أمثال أو حنو ذلك؛ فإن ذلك كله
تشريع منه سبحانه يرشد به عباده إىل ما تصلح به أمورهم كما سبق
أن قررًن من قريب.
اسا هلم يف
 .4من القواعد املهمة اليت عمل هبا العلماء فكانت نرب ً
االهتداء مبا جاء به الوحي ،واالستنباط منه؛ قاعدة :العربة بعموم
اللفظ ال خبصوص السبب" .فلم يـ ُقل أحد من علماء املسلمني إن
عمومات الكتاب والسنة ختتص ابلشخص املعني وإمنا غاية ما يقال:
إهنا ختتص بنوع ذلك الشخص" ،واألمثلة كثرية على إجراء العلماء
أحكاما وتشريعات وردت يف حاالت خاصة على ما شاهبها وذلك
ً

من ابب رد النظري إىل نظريه ،وإعادة اجلزء إىل الكل.1

 .5أن هللا ساق القصص يف كتابه للعظة والعربة فقال  :ﭽ ﯧ
2
أيضا :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯨ ﯩﯪﭼ  ،وقال ً

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﭼ  3فالقصة يف القرآن سيقت
للتفكر يف شأن أصحاهبا ،واالتعاظ واالعتبار هبا ،و "َيصل منها
 - 1للوقوف على مناذج من هذا انظر :أحكام القرآن ،البن العربيّ 233/3؛ وتيسري الكريم
الرمحن يف تفسري كالم املنان ،للسعديّ ،ص ،31؛ وأضواء البيان .323 /3
 - 2األعراف.133 :
 - 3يوسف.111 :
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ابلتبع فوائد يف اتريخ التشريع واحلضارة وذلك يفتق أذهان املسلمني
لإلملام بفوائد املدنية" ،1وكذلك ما "َيصل لإلنسان من التجارب
واملعرفة ابحلواد وما تصري إليه عواقبها؛ فإنه ال َيد أمر إال تقدم
هو أو نظريه ،فيزداد بذلك عقالً" ،2وإن أحسن ما اعتُرب به من
جتارب األولني ،وأوىل ما ُركن إليه من سديد تدابريهم؛ هو ما كان
صادرا عن وحي من هللا ،فإن انتهاج حمجته أوىل من األخذ بتجارب
ً
هي حمض اجتهادات البشر .وهبذا فإننا لن نـُبعد النجعة حني ننظر
يف قصص األنبياء نظر املستلهم من وحيها جتارهبم املؤيدة ابلوحي،
واملستفيد من دروسها احلرص على الرجوع إىل ذوي اخلربة والدُّربة
ممن يقرأ دورات األمور ،وَيللها وفق دراسات حمددة ال أن نكل
ذلك لعموم الناس وفيهم من مل يتميز خبربة ،ومل يكن لديه من العلم
بذلك الشأن أاثرة.
وبعد فإننا سلكنا هذا املسلك احبثًا عن اإلجراءات اليت علمهم هللا أن
ينتهجوها يف إدارة شؤوهنم ،واملعايري اليت كانت متوافرة يف تلك اإلجراءات أو
رفيعا ألرابب
منارا ً
يف من اصطُفي لتدبريها فقدمناها نرب ً
اسا أصيالً ،وأبرزًنها ً
قائدا إىل الرشد وإصابة ذائدة عن الزيغ ،وهللا
اإلدارة الذين ينشدون توفي ًقا ً
من وراء القصد ،ومنه نطلب التسديد.
 - 1التحرير والتنوير ،البن عاشور .33 /1
 - 3الكامل يف التاريخ ،البن األثري .13/1
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سالمي
التنظيمي والفكر اإل
املبحث األول :اإلدارة يف املنظور
ّ
ّ
املطلب األول :ماهية اإلدارة
بداية احلكمة أن تدعو كل شيء ابمسه؛ كما يقول املثل الصيين
املشهور ،1فتوطئة للدخول إىل موضوعات احبثنا جيدر أن نقف على مفهوم
اإلدارة يف اللغة ،وعند رواد التخصص.
أما من حيث اللغة :فإن اإلدارة مشتقة من هذه املادة[ :د و ر]،
وهذا األصل يدل على "إحداق الشيء ابلشيء من حواليه" ،2و "يقال:
فالًن على األمر ..إذا حاولت إلزامه إايه" ،3فاإلدارة من هذا الباب؛
أدرت ً

ألن فيها من هذه املعاين ما ال خيفى.
أما اإلدارة يف اصطالح رواد التخصص فلهم يف معناها مسلكان
الختالف املدارس:
أوالً :رواد املدرسة األوىل؛ وهم الذين يركزون يف تعريفاهتم على
الوظائف اإلدارية وأول هؤالء الرواد هو ( Frederick Taylorفردريك
اتيلور) الذي يعدونه ًأاب لعلم اإلدارة كونه من أوائل املستشاريني اإلداريني
احدا من قادة الفكر يف اإلدارة العلمية ،يعرف اتيلور فن اإلدارة أبنه:
وو ً
1- HYPERLINK
"https://ar.wikiquote.org/wiki/"https://ar.wikiquote.org/wiki/
أمثال صينية
 - 2مقاييس اللغة ،البن فارس .313 /2
 - 3تهذيب اللغة؛ لألزهريّ ،باب الدال والراء مع حرف العلة .113/11
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"املعرفة الصحيحة ملا تريد من الرجال عملهُ ،مث ُّ
التأكد من أهنم يقومون
أبعماهلم أبحسن طريقة وأرخصها" ،أما ) Henri Fayolهنري فايول) وهو
اآلخر يـُعد أحد أهم منظري اإلدارة يف القرن العشرين فريى أن معىن أن تدير
هو "أن تتنبأ ،وختطط ،وتنظم وتصدر األوامر ،وتنسق ،وتراقب".1
اثنيًا :رواد املدرسة الثانية؛ وهؤالء يركزون يف تعريفاهتم لإلدارة على
طبيعة العملية اإلدارية؛ ومنهم ( R.T.Livingstonليفنجستون) الذي
يعرف اإلدارة أبهنا "عملية الوصول إىل اهلدف أبحسن الوسائل وابلتكاليف
املالئمة ويف الوقت املالئم" ،وكذلك ( Ablieآبلي) الذي عرفها أبهنا :عملية
أيضا كامل املغريب
تنفيذ األعمال عن طريق جمهودات األشخاص اآلخرين ،و ً
عدها "عملية التنسيق بني مجيع عوامل اإلنتاج البشرية وغري البشرية،
ابستعمال وظائف التخطيط ،والتنظيم والقيادة ،واإلشراف ،والرقابة؛ حىت
ُميكن التوصل إىل اهلدف املطلوب وأبقصى كفاية ممكنة" ،2وغريهم ممن عرف
اإلدارة أبهنا "عملية تعظيم للمسامهات البشرية واملادية واملالية لتحقيق أهداف
املنظمة" ،3وأهنا "إجناز األشياء من قبل اآلخرين".4
4- Taylor, Frederick W. The Principles of Scientific
Management, Norton: New York, 1911. P
 - 1أساسيات اإلدارة ،لألستاذ الدكتور كامل حممد املغربي وآخرين  ،ص .13
 - 2إدارة الذات :مدخل مقرتح يف اإلدارة اإلسالمية ،الفريق عبدالعزيز بن حممد هنيدي.
اآلتي:

الرابط
على
األلوكة
بشبكة
منشور
https://www.alukah.net/culture/0/25987/#_ftn3
3- Muhammad Mushtaq, A.R. Saghir, Muhammad Munir
Kayani, Tayyab Alam Bukhari (2014) Islamic Management
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املطلب الثاين :الفكر اإلداري اإلسالمي
على الرغم من أن لفظ (إدارة) مل يرد يف القرآن الكرمي والسنة النبوية
الشريفة إال أن املكتبات اإلسالمية وأوعية النشر املختلفة تزخر ابلكثري من
الكتب والبحو يف جمال اإلدارة.
بعض املؤلفني جيد ذكر اإلدارة يف قوله تعاىل :ﭽ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ،1بتأويل لفظ" :تُد ُيرونـها" على أنه

من (أدار) ويرجعوهنا إىل معناها اللغوي2؛ فإنه قد ورد يف معجم لسان العرب
ُّؤون تعين معاجلتها.3
أبن ُمداورة الش ُ
وذكر األستاذ الدكتور حزام املطريي :أن اللفظ الذي استخدمه
ظ التدبري
املسلمون للداللة على معىن اإلدارة هو لفظ (التدبري) ،كما ورد لف ُ
يف آايت كثرية ،منها :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ  ، 4كما يرى أن لفظ (تدبري)

أكثر مشوالً وعم ًقا ،الشتماله على ضرورة التمعن والتفكري يف األمور واحلرص
ُ
System and its Application in the 21st Century, World
International Journal of Academic Research in Economics and
Management Sciences, May 2014, Vol. 3, No. 3, ISSN: 22263624.
 - 1البقرة.232 :
5- https://www.almaany.com/ar/
 - 3البن منظور ،باب الراء ،فصل الدال املهملة (.)233 / 1
 - 3السجدة.3 :
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على اختيار أفضل الطُّرق لتأدية األعمال ،ومبا أن لفظة (إدارة) لفظة
حمدودة االستعمال ،وتعين التنفيذ؛ لذا كان يطالب ابستخدام لفظة (تدبري)،

كمصطلح إسالمي لإلدارة اإلسالمية.1
ويرى الدكتور َحدي عبداهلادي أن الفكر اإلداري اإلسالمي هو
"جمموعة اآلراء واملباد والنظرايت ،اليت سادت حقل اإلدارة ،دراسةً وُممارسةً
عبـر العصور واألزمنة ويـُع ُّد تشر ًيعا إسالميًّا ما يصدر من هذه اآلراء واملباد
والنظرايت ابالستناد إىل توجيهات القرآن الكرمي والسنة النبوية".2
املطلب الثالث :وظائف اإلدارة
العملية اإلدارية تشمل قيام فريق اإلدارة بعدد من الوظائف ابتداءً
بوظيفة التخطيط حيث يناط ابإلدارة القيام بوضع خطة متكاملة لألنشطة
مرورا بوظيفة التنظيم ،حيث
من مدخالت وعمليات تشغيلية وخمرجات ،مث ً
تقوم إدارة املؤسسة إبجياد هيكل تنظيمي فعال ومرن ُحتدد فيه أعمال األفراد
وعالقاهتم ابآلخرين بوضوح من خالل توفري وصف وظيفي لكل شاغل
وظيفة ابملؤسسة يف إطار السلطة واملسؤولية وفق أهداف وواجبات وسلطات
وصالحيات واضحة ،مث وظيفة التوجيه ،حيث مترر إدارة املؤسسة األوامر
والتعليمات يف مستوايهتا املختلفة( :عليا ووسطى ودنيا) ابلشكل الذي
يضمن تنفيذها بكفاءة عالية وفعالية وكذلك متارس اإلدارة وظيفة التحكم
 - 3اإلدارة اإلسالمية :املنهج واملمارسة ،حلزام مارر املطريي ،ص .33
 - 1الفكر اإلداريّ اإلسالميّ املقارن ،لعبداهلادي محدي أمني ،ص .3

323

تأصيل مفهوم التخطيط اإلداريّ ،وأنواعه ،ومراحله يف ضوء آيات القرآن الكريم
د .مبارك حممد منصور عبودي
د .سعد بن حممد آل عثيمني

واملراقبة لضمان أداء األنشطة املختلفة يف الوقت املطلوب وابلشكل املطلوب
وابلكم املطلوب وابجلودة املطلوبة ،ومعاجلة األخطاء والعمل للوقاية من تكرار
تلك األخطاء.
عددا من الوظائف اليت تسعى من خالل
ومما سبق يتبني أن لإلدارة ً
القيام هبا إىل بناء سياسة املؤسسة؛ من ختطيط ،وتنظيم ،ومراقبة ،وتوجيه
للموارد املالية والبشرية وتتمثل يف املدير الذي بيده املسؤولية والسلطة
لإلشراف على املؤسسة واختاذ القرارات.1
ويعد التخطيط الوظيفة األوىل من وظائف اإلدارة ،فهو القاعدة اليت
تقوم عليها الوظائف اإلدارية األخرى؛ وذلك لكونه عملية تتضمن حتديد
طريقة القيام جبميع األنشطة اإلدارية.
واملبحث اآليت يتناول تعريف التخطيط اإلداري ،وبيان أمهيته،
وأتصيله ،وبيان مقوماته.

2http://www.businessdictionary.com/definition/management.ht
ml , Retrieved 21-12-2018.
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اإلداري يف ضوء القرآن
املبحث الثاين :مفاهيم أساسية للتخطيط
ّ

اإلداري
املطلب األول :تعريفات التخطيط
ّ
معىن التخطيط لغة:
هذا املصطلح اإلداري أصله مشتق من [خط] .واخل ُّ
ط "أثـٌر مي ُّ
تد
امتدادا ...ومن الباب اخلطةُ :األرض خيتطُّها املرء لنفسه؛ ألنه يكون هناك
ً
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أثر ممدود" .1فاخلطة "ابلكسر املكان املختط للعمارة ،وابلضم احلالة
واخلصلة".2
وقد جاء هذا املصطلح على وزن [تفعيل] :ختطيط ،وهو مصدر
للفعل [خطط] على وزن [فـعل] ،بزايدة اتء وايء يف املصدر وختفيف عني
ض من تشديد العني يف الفعل؛ ليدل على
الفعل" ،فزايدةُ التاء والياء عو ٌ
التكثري 3والتوكيد". 4
عليه نرى أن التخطيط يف مفهومه اللغوي العام هو :عمليةٌ متكررةٌ
يق ُميشى عليه
لوضع أثر اثبت يف األرض ُحتدد به معاملُ شيء ،ويـُرتسم به طر ٌ
للوصول إىل غاية.
"وضع خطة مدروسة
وتعريف التخطيط يف االصطالح العام:
ُ
للنواحي االقتصادية والتعليمية ،واإلنتاجية وغريها للدولة".5
والتخطيط احبسب موسوعة ويكيبيداي )Wikipedia( 1هو عملية
التفكري يف األنشطة املطلوبة لتحقيق املنشود.

 - 1مقاييس اللغة .131/2
 - 2التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناويّ ص .313 - 313
 - 3و من شواهد استعمال صيغة املصدر هذه للداللة على التكثري والتوكيد قوله تعاىل :ﭽ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ [النساء  ]131 :للتوكيد ،وقوله :ﭽ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭼ [السجدة]2 :
وقوله كذلك:

ﭽ ﭢ ﭣ ﭤ ﭼ [املزمل ]1 :كلتاهما للتكثري.

 - 1اللباب يف علل البناء واإلعراب ،للعكربيّ .231 /2
 - 3املعجم الوسيط ،إلبراهيم أنيس ورفاقه .211/1
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وإذا رجعنا إىل ذوي االختصاص اإلداري للوقوف على تعريف التخطيط
اجعا إىل اجملال
عندهم جند أهنم قد تعددت لديهم تعريفاته ،ورمبا كان ذلك ر ً
اإلداري الذي ينطلق منه صاحب التعريف .ولعلنا هنا نذكر بعض
التعريفات:
 هو جمموعة من التدابري واإلجراءات اليت تتخذ وتنفذ ويراد منهاالوصول إىل حتقيق أهداف معينة يف فرتة زمنية حمددة.2
 صياغة فرضيات حول وضع معني ،ويعتمد على استخدام تفكريدقيق؛ هبدف اختاذ القرار املناسب حول تطبيق سلوك ما يف
املستقبل.3
 نشاط إنساين عام ميارسه األفراد واجلماعات يف كل شؤون حياهتم،ويعتمد على إعداد خطة ذهنية قبل حتويلها إىل خطة حقيقية؛ أي
احلرص على التفكري قبل املباشرة ابلعمل.4

 - 3ويكيبيديا هي موسوعة ذات حمتوى حر ،متعددة اللغات ،مبنية على الويب (املصدر
https://ar.wikipedia.org/wiki
 - 1اإلدارة والتخطيط الرتبوي ،لصالح عبداحلميد مصطفى ،وفدوى فاروق عمر ،ص
 113بتصرف.
 - 2التخطيط والتخطيط الرتبوي وأنواعه ،إلبراهيم املطوع ،ص  2بتصرف.
 - 3التخطيط أسـس ومبادئ عامة ،عثمان حممد غنيم ،ص .2
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 عملية فكرية تعتمد على املنطق والرتتيب؛ حيث يبذل فيه اجلهدلتوضيح األهداف اليت تريدها اإلدارة ،والبحث عن أفضل السبل
لتحقيقها.1
 االختيار املرتبط ابحلقائق ووضع واستخدام الفروض املتعلقةابملستقبل عند تصور وتكوين األنشطة املقرتحة اليت يعتقد بضرورهتا
لتحقيق النتائج املنشودة وهو التقرير سل ًفا ملا جيب عمله ،وكيف يتم،
ومىت ،ومن الذي يقوم به.2
من خالل هذه التعريفات ميكن القول أبن عملية التخطيط اإلداري
تنتظم مجلة من اإلجراءات:
 -1حماولة تصور املستقبل بظروفه املتوقع حدوثها فيه.
 -2تعيني ما يراد حتقيقه من أهداف متعلقة بذلك املستقبل.
 -3رسم اخلطوات اليت يـُرى أهنا األمثل لتحقيق تلك األهداف بعد
التفكري الدقيق فيها ،وإطالع ذوي الشأن عليها.
يعيب هذه التعريفات أهنا مل جتعل ضمن إجراءات التخطيط :املدة الزمنية
اليت يتم فيها تنفيذ الشيء املخطط له.
مانعا للتخطيط
جامعا ً
وبناءً على ما سبق ميكن لنا أن نقرتح تعري ًفا ً
فنقول فيه :هو نشاط بشري منظم ومقيس إبجراءات وخطوات ذهنية

 - 1مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها يف القرن احلادي والعشرين ،للدوري زكريا وآخرين،
ص .31
 - 3ختطيط وتنظيم برامج ومحالت العالقات العامة ،لبشري العالق ،ص  23و .23
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مدروسة وحمدد مبدة زمنية معينة ،ويعتمد على افرتاضات علمية؛ وفق تفكري
عميق ،ورؤية صائبة ،ويهدف إىل الوصول إىل نتائج مثلى يف املستقبل.

اإلداري
املطلب الثاين :أمهية التخطيط
ّ
تظهر أمهية التخطيط اإلداري من خالل ما أييت:

 .1أنه يرتجم النية الكامنة يف نفوس أرابب العمل ،ورغبتهم يف أتديته
على أحسن وجه وأمته وأتقنه .وهبذا سيكون التخطيط سبيالً لتحقيق
اإلحسان الذي كتبه هللا على كل شيء ،قال  :ﭽ ﮪﮫ ﭼ

" ،1واألمر ابإلحسان على عمومه؛ أي :أحسنوا كل أعمالكم
وأتقنوها فال هتملوا إتقان شيء منها"2؛ قال " :إن هللا كتب
اإلحسان على كل شيء"ً .3نهيك مبحبة هللا اليت َيصلها املرء
املتقن لعمله وتلك لعم ُر هللا فضيلةٌ كتبها هللا للمحسنني حيث قال

 :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﭼ .4مث إن هذا اإلحسان يتناغم مع
ما أبدع هللا صنعته عليه من اإلتقان واإلحكام ،قال  :ﭽ ﮤ

 - 1البقرة.133 :
 - 2تفسري املنار ،حملمد رشيد رضا .132 /2
 - 3أخرجه مسلم يف صحيحه ( 1313 /3ح )1333 :كتاب :الصيد والذبائح وما يؤكل من
احليوان ،باب :األمر بإحسان الذبح والقتل وحتديد الشفرة.
 - 1البقرة.133 :

331

تأصيل مفهوم التخطيط اإلداريّ ،وأنواعه ،ومراحله يف ضوء آيات القرآن الكريم
د .مبارك حممد منصور عبودي
د .سعد بن حممد آل عثيمني

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ  1أي :أتـقنه وأحكمه ،2وقال :
ﭽ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﭼ. 3

 .2أنه يـُعد نتيجة تفاعل مع التوقعات املستقبلية؛ ليأخذ اإلنسان حذره
من الكوار أو يتحفز الغتنام ال ُفرص .وأخ ُذ احلذر من املصائب،
شرعا ويدل على ذلك عموم قول هللا
التحفز للمغامن مندوب هلما ً
و ُ
تعاىل :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﭼ ،4وقول هللا تعاىل :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﭼ.5
ت العُقالء ،وسبيلُ األلباء؛ أرأيت إىل
وهذا بال ريب مس ُ
سورة يوسف اليت حكت لنا شيئًا من التخطيط االقتصادي يف
مواجهة أزمة كيف قال ربنا  يف خامتتها :ﭽﯫ ﯬ ﯭ
 - 3السجدة.3 :
 - 3اجلامع ألحكام القرآن ،للقرريبّ .33 /11
 - 3النمل.33 :
 - 1النساء.31 :
 - 2إبراهيم.31 :
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ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﭼ 1؟! وإن يف هذه اللفتة لمن
املناسبة العجيبة ما ال ينبغي أن يُغفل عنه ،ولقد جاء من قيل
العرب" :العق ُل يـقع على العقل".2

 .3يـُع ُّد التخطيط خطوة رائدة حنو اختاذ قرارات واضحة وحمددة تتعلق
يع املهام؛ مما
حيث ُ
ابلعمل املزمع تنفي ُذه؛ من ُ
حتديد األهداف ،وتوز ُ
سيكون له األثر يف جعل األفراد على دراية مبا سينهضون به من
مهام ،كما أنه سيساعد يف هتيئتهم قـبل اإلقبال عليه ويدفعهم إىل
تبنيه والشعور ابملسؤولية جتاهه.
وال غرو فإن ذلك سريفع من مستوى اإلجناز ،وكفاءته .فإن
كل شخص يضطلع بعمل يُوكل إليه وحتدد له أهدافه ،وتوقت له
مدة إجنازه؛ سريكز عليه ويوجه مهته حنوه؛ وهكذا تتظافر اجملهودات
للقيام ابلعمل إبتقان .انظر إىل ذي القرنني حني خطط لبناء الردم
اضحا إابن القيام ابلعمل ،ووزع املهام؛ كانت النتيجة
وكان اهلدف و ً

 - 3يوسف.111 :
 - 1منسوب البن زرارة الكالبيّ .يُنْظَر :نثر الدر يف احملاضرات ،ألبي سعد الرازيّ .113/1

333

تأصيل مفهوم التخطيط اإلداريّ ،وأنواعه ،ومراحله يف ضوء آيات القرآن الكريم
د .مبارك حممد منصور عبودي
د .سعد بن حممد آل عثيمني

رد ًما متينًا قال هللا عنه :ﭽ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ
ﰡ ﰢ ﭼ. 1

 .4طبيعة التخطيط اليت تعتين بتفاصيل األمور؛ ستحتم على املخططني
العناية عند التخطيط ابلصورة اليت يكون عليها األداء ،وتوقيتات
التنفيذ املرحلية ،بل رمبا جتاوز ذلك إىل اإلرشادات اليت ينبغي
إجيااب على
مراعاهتا يف كل مرحلة من مراحل التنفيذ وذلك سينعكس ً

العمل خبفض الوقت الالزم ألدائه ،كما أنه سيُـقضى به على كل
عمل غري ُجمدي.
أتمل يف قصة يوسف  حني عرب رؤاي امللك اليت َحلت
هلم خطة مواجهة مشكلة مستقبلية؛ فإنه وجههم إىل العمل ،مث ذكر
هلم الصورة اليت يؤدى عليها فقال :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ2؛
طلب منهم االستمرار الدائب يف الزراعة ،وحدد هلم مدة املرحلة
األوىل من التنفيذ وهي سبع سنوات ،وأرشدهم إىل ما ينبغي مراعاته

 - 1الكهف.33 :
 - 2يوسف.13 :
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يف هذه املرحلة ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
1
جتاوز احملنة مرحلةً مرحلة.
خمطط
هلم
يرسم
ظل
وهكذا
،
ﮋﭼ
ُ

وهذا عامل مهم من عوامل ترتيب األولوايت؛ وسيؤدي إىل
توفري اجملهودات عالوةً على أنه أحد مقومات رفع مستوى األداء.

 .5أنه يسهل عملية الرقابة؛ فال نتصور رقابة صحيحة بال ختطيط .فهو
الذي يضع األطر العامة اليت من خالهلا يتم قياس األداء ،ورصد
االحنرافات ،ووضع اخلطط للتحسني وقد تنبه ن ي هللا يوسف 
هلذا اجلانب فطلب من امللك أن يعهد إليه خبزائن األرض وبرر له
الطلب :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ2؛
وال ريب أنه هبذا اإلشراف سيكون خموالً مبراقبة خطة األداء املرسومة
لتجاوز األزمة.

اإلسالمي
داري
املطلب الثالث :التخطيط يف النظام اإل ّ
ّ

 - 3اآلية السابقة نفسها.
 - 1يوسف.33 :
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يقول هللا  :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ ، 1ويقول:
ﭽﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭼ2؛ فالدين الذي ما فـرط هللا يف دستوره من شيء بل بني فيه
كل شيء -ال ريب -سيكون للتخطيط اإلداري ح ٌّ
ظ عنده كيف ال
والتخطيط بتلك القيمة العالية واألمهية البالغة اليت كشفنا عنها يف املطلب
السابق.
ومن هنالك ميكن القول أبن هللا قد أرسى يف تشريعاته اليت أنزهلا يف
كتابه قواعد للتخطيط اإلداري ،تُسمى عند أهل التخصص( :مباد أو
أسس) ،وقد ظهر للبحث منها ما أييت:
أوالً :مبدأ الشورى
جاء التعبري عن الشورى يف كتب اإلدارة بـ(املشاركة يف وضع اخلطة)
ويذكروهنا عند احلديث عن الشروط الواجب توافرها يف التخطيط.3
اصطالحا" :تبادل الرأي بني املتشاورين من أجل
وتعريفها
ً
استخالص الصواب من الرأي ،واألجنع من احللول ،والسديد من القرارات"،4
 - 1األنعام.33 :
 - 2النحل.33 :
 - 3انظر :مبادئ اإلدارة ،لألستاذ الدكتور :بكري الطيب موسى ،واألستاذ :إبراهيم أمحد
األمني ،ص .33
 - 1عَرَّفه بهذا معالي الدكتور صاحل بن محيد ،انظر :الشورى يف اإلسالم (ممارسة نيابية)
جتربة اململكة العربية السعودية ص.1
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والفرق بينها وما يسمى ابلدميوقراطية أن العمل يف األخرية يتم برأي األغلبية
بينما يف الشورى القول الفصل فيما يراه القائد إذا عزم.
وللشورى يف التشريع اإلسالمي مكانة عالية؛ حسبُك منها أن هللا
مسى سورًة من كتابه هبا ،وعدها فيها من أخص صفات املؤمنني فقال :

ﭽ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ  . 1ورغم أنه قادر على هداية رسوله  إىل
الصواب من الرأي يف األمر دون احلاجة إىل طلب املشورة من أصحابه إال أنه
ندبه إليها حيث قال  :ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ" 2تطييبًا لقلوهبم ليكون

إرشادا لألمة يـعرفون به كيف
أنشط هلم فيما يفعلونه" ،3وليكون ذلك
ً
يص ُدرون يف مواجهة األمور املهمة عن رأي سديد.
ومن هنالك ميكننا القول :إهنا من أهم ما ينبغي اعتباره عند
التخطيط؛ فإن الرأي الناتج عنها أحرى ابلصواب؛ جاء يف األثر" :وهللا ما
قوم ق ُّ
ط إال ُهدوا ألفضل ما احبضرهتم".4
استشار ٌ

اثنيًا :مبدأ اإلعداد للعمل
 - 3الشورى.33 :
 - 3آل عمران.133 :
 - 1تفسري القرآن العظيم ،البن كثري .333/1
 - 2عن احلسن البصريّ .انظر :صحيح األدب املفرد للبخاريّ ،لأللبانيّ ،ص .111
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يف كتاب هللا نصوص كثرية دالة على هذه القاعدة من قواعد
التخطيط .ففي اآلايت اليت جاءت متحدثة عن إدارة احلروب والدفاع عن
الدولة ،جند أن من التخطيط االسرتاتيجي ملواجهة العدو إعداد األدوات
الالزمة حيث قال  :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﭼ.1
وَيسن التنبيه هنا إىل أن هذه القاعدة هلا اتصال وثيق بباب التوكل
على هللا الذي من مقتضياته األخذ ابألسباب؛ ألن "ترك األسباب بدعوى
التوكل ال يكون إال عن جهل ابلشرع أو فساد يف العقل" ،2ولو كان التوكل
كافيًا عن األخذ ابألسباب ملا أمر هللا نبيه  وأمته إبعداد القوة ملواجهة
األعداء.
اثلثًا :مبدأ وضوح اهلدف
نبه هللا إىل اعتبار هذه القاعدة املهمة عند التخطيط كما يف اآلية
سالفة الذكر لما أمر ابإلعداد للعدو إذ قال  :ﭽ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﭼ.3
اضحا أمام كل ساع ذي كياسة فإنه لن يـف ُرت يف
واهلدف إذا كان و ً
طلبه ،وسيتفاىن رجاء حتقيقه.
 - 3األنفال.33 :
 - 1تفسري املنار .133 /1
 - 3األنفال.33 :
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منهج حياة أكدته تعاليم ديننا احلنيف
والسري وفق أهداف واضحة ُ
يف نصوص كثرية يعز يف هذا املقام ذكرها كلها بـله ادعاءُ اإلحاطة هبا؛ قال

هللا  :ﭽ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ ،1ﭽ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ 2وقال " :كل الناس يغدو فبايع نفسه

فمعتقها أو موبقها" ،3وقال " كل سالمى من الناس عليه صدقة...
احلديث".4
ابعا :مبدأ املرونة
رً
يف احلج أو العمرة عرض هللا لعباده اخلطة اليت يسريون عليها يف
اضحا جليًّا شأن املرونة فيها ،فرغم وجوب إمتام املسلم العمل
أدائهما ،وبدا و ً
عنت من إحصار مينعه من إمتام احلج أو
عند الشروع فيه إال أنه حني يواجهه ٌ
خمرجا فشرع له ما استيسر من اهلدي قال :
العمرة؛ جعل هللا له ً

ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﭼ 5ليحلق
ويتحلل من إحرامه ،كما فعل الن ي  وأصحابه لما صدهم املشركون عن
 - 1الذاريات.33 :
 - 2احلديد.21 :

 - 3أخرجه مسلم يف صحيحه عن أبي موسى األشعريّ ( 233/1ح )233 :كتاب:
الطهارة ،باب :فضل الوضوء.
 - 1أخرجه البخاريّ يف صحيحه عن أبي هريرة ( 133/3 ح )2333 :كتاب :الصلح،
باب :فضل اإلصالح بني الناس والعدل بينهم.
 - 3البقرة.133 :
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البيت عام احلديبية ،1فإن مل يتيسر له اهلدي صام ثالثة أايم يف احلج وسبعة
إذا رجع إىل أهله حاله يف ذلك حال املتمتع إذا مل جيد اهلدي2؛ كما قال
 :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ
ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﭼ.3
خامسا :مبدأ املسؤولية
ً
من القواعد املهمة يف فاعلية التخطيط أن يشرف املسؤول األعلى
بنفسه على إجراءات تنفيذ اخلطة ،بل إن من اجلودة الشاملة يف اإلدارة أن
ينهض فريق العمل كلهم -الرئيس واملرؤوس -بذلك.
ويف كتاب هللا من الشواهد القائمة على ذلك ما يتجلى به هذا
األمر ،وحسبنا مثال واحد عليها .ففي قصة ذي القرنني خطةُ بناء الردم

جاهزة إال أن ذا القرنني مل يكتف إبلقاء األوامر بتنفيذ اإلجراءات بل
أشرف بنفسه على البناء ،وابشر املهمة مع الرعية ،وقد حكى 
توصيف عملية إنشاء البناء املنيع :ﭽ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ( ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﭼ.4
 - 3انظر :السرية النبوية ،البن هشام .313 /2
 - 3انظر :تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.33
 - 3البقرة.133 :
 - 1الكهف.33- 33 :
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الفعال
املطلب الرابع :مقومات التخطيط ا
إلداري ّ
ّ
 .1وجود املخطط املتميز الذي لديه دقةٌ يف التوقعات من واقع التنبؤات
كما هو لدى األنبياء والرسل ،أما غري األنبياء واملرسلني فمن خالل
اخلربة ،وقوة احلدس والفراسة.
من شواهد ذلك :التخطيط الذي رمسه يوسف الصديق
 ،إذ جاء نتيجة تنبؤ ابملستقبل من خالل تعبريه الدقيق لرؤاي
امللك مبا علمه ربُّه من أتويل األحاديث مستأنسني يف قولنا هذا
برأي من قال من املفسرين :إن اتويله  للرؤى كان ظنيًّا وليس
صادرا عن اجتهاد شخصي وليس عن وحي إهلي1؛ وقد
قطعيًّا،
ً
َحلنا على االستئناس بقول هؤالء كون عبارة الرؤاي جاء متعلقة مبا
هو من تراتيب احلياة الدنيوية.

 - 1هناك خالف يف تعبري األنبياء للرؤى هل هو ظين حبيث يكون اجتهادًا منهم ،أم هو قطعيّ
حبيث يكون وحيًا يوحى به إليهم؟
فاجلمهور على أنه قطعيّ يقع بوحي؛ ألنه األشبه حبال األنبياء ،ومِن املفسرين مَن يرى أنه
ظينّ ،وجعل الظن يف اآلية على بابه ،وأن اهلل يُ ْبطِل مِن العبارة ما يشاء ويُحِقّ ما يشاء ،ومِن
هؤالء قتادة ،ومل يستبعد الرازيّ احتمالية صحة هذا القول.
(يُنظر :التفسري البسيط ،للواحديّ 122/12؛ واحملرر الوجيز ،البن عطية - 213 /3
213؛ ومفاتيح الغيب؛ للرازيّ )133/13
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 .2سالمة اخلطة ؛ حيث تكون حمدد ًة ،وقابلةً للتحقيق ،ومقيسة ،وهلا
زمين حمدد.
إطار ٌّ
ٌ
من اخلطط اليت تربز فيها عناصر هذا املقوم جبالء ما ورد يف
قصة ذي القرنني مع القوم الذين وجدهم دون السدين ،مما قصه هللا

سبحانه وتعاىل علينا يف سورة الكهف ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂ
ﰃ ﭼ  1حيث أراد القوم االستعانة به يف بناء سد َيميهم شر
هجمات أيجوج ومأجوج فوضع اخلطة ،وحددها بشكل أدق أبن
جعل اهلدف سد الثغرة اليت ينفذ منها املفسدون إبنشاء ردم ،والردم
أمنع ،2وحدد خطوات العمل وبينها للقوم خطوة
أمكن من السد و ُ
ُ
خطوة ،وحدد أوقاهتا ابتداءً من مجع قطع احلديد ،مث وضعها فوق

عظيما ابرتفاع
كوما
بعضها يف املكان احملدد ،حىت إذا صارت ً
ً
اجلبلني ،أتت خطوة إذابة احلديد ابلنار ،مث صب النحاس املذاب

 - 1الكهف.33- 31 :
 - 2انظر :جامع البيان ،للطّربيّ .131 - 133/13
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عليه؛ ليكون عمالً متقنًا َيقق األهداف املنوطة به .ويف قصة ذي
القرنني مع أصحاب السدين دورس عديدة ألصحاب التخطيط
سنعرض هلا ابلتفصيل يف املبحث الثالث ضمن أقسام التخطيط
اإلداري من وحي القصص القرآين.
 .3الكفاءة والفاعلية يف التنفيذ.
من اخلطط اليت يربز فيها أمهية هذا املقوم ما ورد يف قصة
جناة نوح وهالك قومه؛ حيث رسم هللا له خطة حمددة وهي عبارة عن
صناعة الفلك برعاية منه

-سبحانه -ومعونة ،وحدد له

أن َيمل معه فيها من كل شيء زوجني اثنني ومن آمن من أهله،
ووقت لذلك وقتًا بعالمة تظهر وهي أن يفور التنور ابملاء ،وجعل
معيارا وهو االستواء على ظهرها ،قال هللا تعاىل:
لنجاح تنفيذ اخلطة ً

ﭽ ﯭﯮ ﯯﯰ ﯱﯲ ﯳﯴﯵﯶ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ
ﰎﰏ( ﭑﭒ ﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ
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ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭼ .1فمن خالل الوقوف على ما
قام به ن ي هللا املعصوم نوح  من بذل لألسباب ،وحشد للموارد
تنفي ًذا للخطة بكفاءة وفاعلية -كيف ال وهو النجار البارع يف
حرفته -نستنتج أن من مقومات التخطيط اإلداري الفعال ضرورة
فردا أو مجاعة ابملهنية واالحرتافية واجلدارة
متيز القائم على التنفيذ ً
اليت تؤدي إىل إتقان ما مت التخطيط له.
 .4إقناع املسؤولني أصحاب املصلحة بقبول اخلطة.
من أهم عوامل االقتناع ابخلطة الثقة يف واضعها لما عُهد فيه
من الصدق واألمانة؛ أمنوذج ذلك ظهر يف قصة يوسف فأما الصدق
فتأمل كيف خاطبه من ذهب إليه يستفتيه يف رؤاي امللك:
ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ 2وكيف ال يقتنع برأيه وله معه
جتربة سابقة؟!
وأما األمانة فلقد سعى يف إثباهتا لديهم من خالل احلرص
على إظهار براءته مما اهتم به ،بسؤال النسوة عن سبب تقطيعهن
أيديهن ،فلما اعرتفت سيدهتن بكيدهن قال :ﭽ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

 - 1املؤمنون.23 - 23 :
 - 2يوسف.13 :
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1
فردا
ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭼ فالذي مل خين ً

وهو غائب عن عينه يـبـعُد أن خيون مملكة أبسرها وهو احبضرهتم!
 .5املوضوعية؛ بال تفاؤل زائد أو تشاؤم مفرط؛ احبيث تكون مبنية على
وقائع وإحصاءات مستندة إىل املنهجية العلمية مع اخلربة والدراية.
شاه ُد هذا ما كان من شأن الفتية أصحاب الكهف حيث
تدرجوا مع قومهم ففي أول األمر اعتزلوا معتقدهم ،ومل يتشاءموا من
الواقع الذي عليه قومهم بل دعوهم إىل عبادة هللا وحده ،ومل يبالغوا
يف التفاؤل كذلك؛ فإهنم ملا أي ُسوا من إميان قومهم وخافوا أن يفتنوهم
عن دينهم؛ كانت املرحلة األخرى وهي العزلة البدنية يف الكهف قال
هللا تعاىل :ﭽﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
( ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ (
ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭼ.2
 .6ضرورة وجود سياسات إجرائية جيدة.
 - 3يوسف.32 :
 - 1الكهف.13- 11 :
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يف الرؤاي اليت عربها يوسف  أمنوذج هذا املقوم؛ أتمل
كيف أن فيها سياسات إجرائيةً حمكمة؛ إذ طلب منهم الدأب يف
الزراعة سنني اخلصب السبع .مث -مبا هداه هللا -أرشدهم إىل الطريقة
املثلى لتخزين احلب؛ وذلك بتـركه يف سنبله ُمود ًعا يف صوامع حتفظه،

وأيكلون بقدر منه يف هذه السنوات اخلصبة .مث أرشدهم حني
تظلهم سنني اجلدب السبع إىل استهالك ما ادخروه واإلبقاء –رغم
ذلك -على شيء منه ،قال تعاىل :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ(ﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ.1

 .7املرونة عند تنفيذ اخلطة؛ احبيث ميكن التعديل على اخلطة أو التخلي
ابلكلية عن املشروع الذي هو موضوع اخلطة ،وذلك ألن التخطيط
أمر خيص املستقبل الذي ال ميكن التحكم يقينًا يف متغرياته.
ومن األمثلة على ذلك :قصة غزوة بدر اليت قصها هللا 
حممدا  ملا
علينا يف كتابه العزيز ،فبالعودة إىل بدايتها جند أن نبينا ً
علم بقدوم قافلة قريش من الشام خطط خطة حمكمة للظفر هبا
غنيمة للمسلمني ،مث ندب أصحابه ،وحدثهم مبا فيها من األموال،
 - 2يوسف.13 - 13 :
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وبقلة عددهم فخرجوا ال يريدون إال ذلك ،وملا أاته اخلرب عن قريش

مبسريهم ليمنعوا عريهم وتلقى وعد هللا ابلنصر يف احلالني :ﭽ ﮦ
ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫﮬﭼ 1؛ أخرب صحبه وعدل يف
خطته إىل لقاء القوم يف بدر رغم أن املسلمني كانوا يتمنون القافلة

ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
2
نصرا
فكان
؛
ﯗﯘﯙﯚ ﯛﯜﯝ ﭼ
ً
عظيما لإلسالم واملسلمني.
ً

املبحث الثالث :أقسام التخطيط
ّ
اإلداري من وحي القصص القرآينّ
يـُقسم التخطيط اإلداري وفق اعتبارات متعددة؛ فتارةً حسب مستوايته،
واترًة حسب املدة الزمنية ،وأخرى احبسب النشاط ،أو وف ًقا لطبيعة التأثري ،أو
تقسيمات ليس هذا موضع تتبعها الستقصائها فإن روح
لطبيعة الوظيفة؛
ٌ
البحث ال تسمح بذلك ،2غري أًن سنورد من أقسام التخطيط ما ميكن
 - 1األنفال.3 :
 - 1ميكن التعرف على اعتبارات التقسيم ،وما ُنظِم يف سلك كل اعتبار من أقسام يف كتاب
أساسيات اإلدارة ( )Essentials of Managementالطبعة اخلامسة ( )1333ملؤلفه
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التقاطه من القصص القرآين ،وسنذكر االعتبار الذي يندرج حتته ذلك القسم؛
وعليه ستتجاور األقسام دون رابط هلا إال ما كان من عالقتها ابلتخطيط؛
فالقصد التأصيل هلا ال تصنيفها حني نسربها حلصرها.
وقبل الدخول يف احلديث عن املطالب َيسن التنبيه إىل أن القصص
املختارة كانت لما ملُِح يف أصحاهبا من روح القيادة .وهذا أوان الشروع يف
املقصود بعون هللا:

اإلداري من وحي قصة يوسف 
املطلب األول :أقسام التخطيط
ّ
ورؤاي املَلك
اقتضت حكمة هللا أن يُري ملك مصر يف املنام ما أراه وحكاه يف

حمكم تنـزيله بقوله :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ...ﭼ ، 1وامللك
هو املسؤول األول عن الدولة ،وقد كانت رؤايه لصاحلها حيث كانت تلك
رمزا من هللا ألمر مستقبلي تتعرض له دولته يف اقتصادها كشفه
الرؤاي اخلاطفة ً

ن ي هللا يوسف الصديق  ،حيث قال :ﭽ ...ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
هلم ُّ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ(ﮍﮎﮏﮐﮑ

( )Koontz Haroldوالصادر من دار نشر ()McGrow- Hill book company
بدولة أمريكا.
 - 2يوسف.13 :
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ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛ( ﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﭼ .1ونلحظ هنا أنه قد "مزج تعبريه

إبرشاد جليل ألحوال التموين واالدخار ملصلحة األمة"" ،2وهذه عملية
وحسن تدبري وحزم وعلم".3
اقتصادية حتتاج إىل ختطيط وتطبيق ومتابعة ُ
ففي هذه القصة ختطيط بعيد األجل ،وهو أحد أقسام التخطيط
ابعتبار املدة الزمنية إذ رسم هلم يوسف الصديق  خطة يستغرق تنفيذها
أربع عشرة سنة يسريون عليها ،حىت إذا أظلتهم السنة اخلامسة عشرة جتاوزوا
تلك األزمة االقتصادية اليت ستجتاح الدولة أبسرها.
فيستغلون سنوات اخلصب بثالثة تدابري:
أوهلا :هنوض الدولة أبسرها للزراعة الدائبة.
اثنيها :االستكثار من االدخار ،والعناية بسالمة الطريقة يف ذلك؛
مراعاةً للحفاظ على جودة املنتجات.
آخرها :االكتفاء يف األكل مبا يسد حاجة اجلوع.
أما يف سنوات اجلدب فيسريون فيها بتدبريين:
مقتصدا.
األول :األكل مما كانوا ادخروا يف سنوات اخلصب أكالً
ً

 - 3يوسف.13 - 13 :
 - 1التحرير والتنوير .233 /12
 - 3تفسري الشعراويّ .3333 /11
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بذرا يزرعونه عند اخلصب؛
اآلخر :إبقاءُ شيء مما ادخروا ليكون ً
مراعاةً للتنمية املستدامة.
ويف هذه التدابري يبدو للباحث قسم من أقسام التخطيط ابعتبار
املستوى؛ وهو التخطيط على مستوى الدولة .كما أن فيها قسمني من أقسام
التخطيط ولكن ابعتبار األنشطة مها:
األول :ختطيط اإلنتاج والعمليات.

اآلخر :ختطيط الشراء والتخزين.
أيضا يظهر لنا أقسام التخطيط ابعتبار مدى أتثريه
ويف القصة ً
وطبيعته؛ وهي على حنو ما أييت:
األول :التخطيط االسرتاتيجي ( ) Strategic Planning
وهو التخطيط الذي َيد حتوالت نوعية يف املؤسسة ،ويكون من مسؤولية
اإلدارة العليا.
الثاين :التخطيط التكتيكي (  ) Tactical Planningوهو
التخطيط الذي تتخذه اإلدارات الوسطى للتدرج يف تنفيذها للخطط
االسرتاتيجية حيث يكون مدى أتثريه أقل منها.
آخر األنواع :التخطيط التشغيلي ( Operational
أثرا والذي متارسه اإلدارة الدنيا.
 ) Planningوهو التخطيط األقل ً
فالناظر يف أتويل رؤاي امللك اليت جاءت كفلق الصبح جيده مجع كل
أنواع التخطيط سالفة الذكر .فسنني الرخاء السبع اليت تلتها سبع شداد متثلها
أثرا ابلغًا يف مسرية البالد بكل
خطة اسرتاتيجية مداها أربعة عشر ً
عاما حتد ً
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مؤسساهتا؛ ولذا حتتاج من عزيز مصر أن يتوالها ويرعاها هو وقياداته العليا،
أما مجيع األنشطة الزراعية اليت حتد يف السنني السبع األوىل واألنشطة
املتعلقة ابدخار احملصول يف السبع سنني التالية فهي متثل خططًا تكتيكية
يقوم بتنفيذها الصف الثاين من القيادة الذين من ضمنهم احلفيظ العليم ن ي
هللا يوسف عليه السالم وأما األنشطة املتعلقة بكيفية حفظ احملاصيل وهي يف
سنابلها وختزينها وطريقة توزيعها على املواطنني واملقادير وبيعها للطالبني من
خارج حدود مصر فهي عبارة عن خطة تشغيلية تنفذها اإلدارة يف أدىن
مستوايهتا حتت إشراف ومراقبة اإلدارة الوسطى.
وخالصة القول :يف قصة يوسف ورؤاي امللك أربعةٌ من اعتبارات
التقسيم ،وهي مع ما حتتها من أقسام على حنو ما أييت:
 .1حسب املدة الزمنية؛ وفيها التخطيط طويل األجل.

 .2حسب املستوى؛ وفيها التخطيط على مستوى الدولة.
 .3حسب األنشطة؛ وفيها:
أ -ختطيط اإلنتاج.
ب -ختطيط الشراء والتخزين.
 .4حسب مدى التأثري وطبيعته؛ وفيه:
أ -ختطيط إسرتاتيجي.
ب -ختطيط تشغيلي.
ج -ختطيط تكتيكي.
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اإلداري من وحي قصة سليمان  مع
املطلب الثاين :أقسام التخطيط
ّ

ملكة سبأ
ورد ذكر قصة ن ي هللا سليمان  مع ملكة سبأ يف مخس وعشرين
آية من سورة النمل.1
حيث ذكر هللا أنه تـفقد الطري اليت كانت من جنود مملكته فلم يـر
اهلدهد ،فتوعده إال أن يكون ختلف لسبب مقنع ،فما لبث أن جاءه

اهلدهد :ﭽ ...ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﭼ ،2وذكر له ما رأى من مظاهر الشرك ابهلل يف مملكة سبأ.
اليت

مث إن سليمان  قـبل أن يبدأ يف اخلطة التنفيذية لعالج املشكلة
نقلها له اهلدهد؛ توجه حنو االستيثاق مما نقله اهلدهد له

3
كتااب ليلقيه إليهم
ﭽ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ ؛ فأعطاه ً

يردون عليه ،وكان يف هذا الكتاب دعوهتم إىل الدخول يف
وينظر أبي شيء ُّ
دين اإلسالم حيث قال هلم :ﭽ ...ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ( ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﭼ.4
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وحني وصلهم كتابه استشارت امللكةُ املأل من حوهلا :ﭽ ﯖ ﯗ

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﭼ ،1فأعلموها
بقدرهتم  -مبا لديهم من قوة وأبس -على مواجهة سليمان  وجنده،
وأرجعوا األمر يف ذلك هلا .مث رأت أن تدبر يف ذلك خطة فقالت :ﭽ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﭼ" 2لتختربه بذلك وتعرفه
ك هو أم ن ي؟ وقالت :إن يكن نبيًّا مل يقبل اهلدية ومل يـُرضه منا إال أن
به أمل ٌ

نتبعه على دينه ،وإن يكن مل ًكا قبل اهلدية وانصرف".3
ولما وصلت اهلدية سليمان  ردها ،وأخربهم أن ما آاته هللا من
امللك خري مما أعطوه؛ فليس احباجة هديتها ،وكان سليمان  قد "أمر
ُ
اآلجر ابلذهب مث أمر به فأُلقي يف الطريق؛ فلما جاءوا رأوه
له
ا
و
ه
فمو
اجلن
ُ
ُمل ًقى يف الطريق يف كل مكان فقالوا :قد جئنا حنمل شيئًا نراه ههنا ُمل ًقى ما

ت إليه؛ فصغُر يف أعينهم ما جاءوا به" .4وقال للرسول :ﭽ ﭢ ﭣ
يـُلتـف ُ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ .5

 - 1النمل.32 :
 - 3النمل.33 :
 - 3جامع البيان .32 /13
 - 1تفسري عبدالرزاق الصنعانيّ .133 /2
 - 2النمل.33 :

333

تأصيل مفهوم التخطيط اإلداريّ ،وأنواعه ،ومراحله يف ضوء آيات القرآن الكريم
د .مبارك حممد منصور عبودي
د .سعد بن حممد آل عثيمني

مث خطط سليمان  خطة وهي اجمليء بعرشها؛ ألنه أُخرب أبهنا
وجنودها سيأتون إليه مسلمني ،وإذا جاءوا مل حتل له أمواهلم هذا من جهة،
ومن جهة أخرى أراد أن يقوم بعمل يثبت هلا به نبوءته ألهنا خلفت العرش
يف جوف سبعة أبيات بعضها يف بعض وغلقتها عليه ،وله من ذلك مغازي
أخرى .1فبحث يف أجناد مملكته عمن يقوم ابملهمة يف أقرب فرصة.
فاستعد اثنان هلذه املهمة ولكن على تفاوت يف املدة الزمنية اليت
ينجزاهنا فيها ،قال هللا حاكيًا ذلك احلوار الذي دار بينهم :ﭽ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹ( ﭻﭼﭽﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ( ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ...ﭼ ،2مث أمر بتنكري عرشها
اختبارا لفطنتها هل هتتدي له أم ال؟
هلا
ً

فلما وصلت قيل هلا :ﭽ...ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ ،3مث

أُمرت بدخول الصرح فلما مهت بدخوله كشفت عن ساقيها لما بدا هلا أنه
ُجلة .فلما أخربوها ابحلقيقة وظهر هلا ما أعطى هللا سليمان من امللك
ُ
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والقدرات اخلارقة؛ عرفت ما كانت فيه من الضاللة وأعلنت للمأل قائلة :ﭽ
...ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﭼ.1
يف هذه القصة العجيبة يظهر للباحث أحد أقسام التخطيط ابعتبار
املستوى وابعتبار املدة ،وابعتبار األنشطة.
أما من حيث املستوى فلم يكن التخطيط متوق ًفا عند حدود مملكة
سليمان بل جتاوزها إىل مملكة أخرى ،وذلك راجع إىل طبيعة دعوات املرسلني
نظرا ملا َيمل عليه الشعور ابملسؤولية جتاه حتقيق
بناءً على ما يكلفهم هللا به؛ ً
املصلحة لإلنسانية مجعاء.
ومن هنا ميكننا القول أبن اخلطط احبسب املستوى قد تتجاوز حدود
دولة واحدة احبيث يكون مستوى التخطيط على أوسع نطاق ،وهذا يشبه إىل
حد كبري ما تقوم به اهليئات واملنظمات العاملية من خطط السيما يف ظل
النظام العاملي؛ مثل خطط التنمية املستدامة هليئة األمم املتحدة.
أما التخطيط ابعتبار املدة الزمنية ففيها نوعان:
 .1متوسط األجل ،وذلك حني بعث اهلدهد ابلرسالة وأمره أبن ينظر مب
يرجعون إليه من رد؟
 .2قصري األجل ،وذلك حينما رد هديتهم وعرف أهنم سيأتون إليه
مسلمني؛ فأراد إحضار عرشها العظيم وتنكريه قبل أن يصلوا إليه،

 - 3النمل.11 :
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وهذا يتطلب سرعةً يف إجناز املهمة ليس يف طاقة أحد من البشر
القيام هبا.
وابلنسبة للتخطيط ابعتبار النشاطات فإنه يف هذه القصة يظهر لنا
نوعان من املخرجات اليت هدف ختطيط سليمان  إىل حتقيقها:
 .1خمرجات مادية .كالتخطيط إلحضار العرش وتنكري معامله ،وهذا
ط ملنتج.
ختطي ٌ
 .2خمرجات معنوية .كالتخطيط لتغيري مفاهيم لدى ملكة سبأ وقومها،
وهذا أقرب ما يكون لتخطيط التسويق.
نوعا آخر من التخطيط
واستعمل يف سبيل حتقيق هذين املخرجني ً
نظرا ملا اختصه
ابعتبار النشاط وهو ختطيط القوى لكن ليست قوى بشرية؛ ً
هللا به من أجناد يف مملكته بل قوى عُمالية؛ حيث أرسل اهلدهد ابلكتاب،
واحبث عن أنسب عامل َُيضر العرش يف مدة زمنية وجيزة ،وكلف اجلن
اآلجر ابلذهب ونـثره يف الطرقات .ومثل هذا الصنع من ن ي هللا
بتمويه ُ
رشيدا ينبغي أن يسريوا عليه وهو
منهجا ً
سليمان  خيتط للمسؤولني ً
االبتعاد يف تنفيذ اخلطط عن الركون إىل نوع من املوظفني ال يتجاوزوهنم إىل
الوسع يف البحث عن أنسب من يقوم
غريهم ،بل األجدر هبم االجتهاد قدر ُ
ابملهمة؛ فلرمبا كان يف املخبوءين من املوظفني وضعفائهم من ميلك قدرات
هائلةً يف أمر خاص من األمور ال ميلكه غريهم ممن مأل مسع املسؤول وبصره.
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أخرياَ :يسن التنبيه إىل أنه من هذه القصة يتضح أن أنواع اخلطط
و ً
احبسب بعض االعتبارات قد تتداخل فيما بينها؛ مثلما رأينا يف القصة من
ختطيط متوسط األجل يف مرحلة من املراحل ،وختطيط قصري األجل يف مرحلة
أخرى.
تنوع
أيضا؛ فقد رأينا ُّ
كما أن النشاطات يف اخلطة قد تتداخل ً
النشاطات احبسب ما يُسعى إىل حتقيقه من خمرجات؛ فكان ختطيط املنتج،
وختطيط التسويق ،وختطيط القوى العاملة.
***

اإلداري من وحي قصة طالوت
املطلب الثالث :أقسام التخطيط
ّ
أتى مألٌ من بين إسرائيل إىل ن ي هلم من بعد موسى  يطلبون
منه أن يعني هلم مل ًكا يرضونه ليجتمعوا حتت لوائه مقاتلني يف سبيل هللا،
ك وال
فعني هللا هلم طالوت مل ًكا ،و"مل يكن طالوت من سبط فيه ُمل ٌ
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نـُبُـوة"1؛ ولذلك اعرتضوا ابدي الرأي قائلني كما حكى هللا عنهم :ﭽ  ...ﮘ

ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤ

ﮥ ...ﭼ2؛ فجاءهم الرد من نبيهم بذكر خصائص أهليته ابمللك عليهم
ُ
وهي اصطفاء هللا له قبل كل شيءً ،نهيك مبا زاده هللا به من البسطة يف
العلم واجلسم "أي :بقوة الرأي واجلسم اللذين هبما تتم أمور امللك؛ ألنه إذا مت
رأيه وقوي على تنفيذ ما يقتضيه الرأي املصيب ،حصل بذلك الكمال".3
كثريا ،وخشي أن يغرتوا بكثرهتم ويرتكوا
فلما مت املل ُ
ك لطالوت ،وكانوا ً
ُ
االعتماد على هللا ،أو أن يكون فيهم عصاةٌ خيذهلم هللا بسببهم؛ دبر هللا
لطالوت خطة يتخلص هبا من أسباب اخلذالن ،فأخرب جيشه اببتالء هللا؛
ليستخلص أهل الصرب والثبات على طاعة أمر هللا؛ ألن النصر لن يتأتى إال
معهما .وكانوا قد قل عليهم املاء ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ...ﭼ 4؛ أي:
"فهو عاص وال يتبعنا لعدم صربه وثباته وملعصيته ...فعصى أكثرهم وشربوا
من النهر الشُّرب املنهي عنه ،ورجعوا على أعقاهبم ونكصوا عن قتال عدوهم.
وكان يف عدم صربهم عن املاء ساعة واحدة أكرب دليل على عدم صربهم على
 - 1تفسري عبدالرزاق الصنعانيّ .333/1
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القتال الذي سيتطاول وحتصل فيه املشقة الكبرية ،وكان يف رجوعهم عن ابقي
وتربؤا من
العسكر ما يزداد به الثابتون توكالً على هللا
وتضرعا واستكانةًً ،
ً
حوهلم وقوهتم وزايدة صرب لقلتهم وكثرة عدوهم" .1ولذلك كان ُحسن الظن
حاضرا يف قلوب تلك الفئة القليلة الباقية معه بعد ذهاب الزبد من
ابهلل
ً
جيشه ُجفاءً ،وقالت تلك الفئة القليلة واثقني برهبم:

ﭽ  ...ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ( ﮒ

ﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

ﮠ (

ﮢﮣﮤﮥ ﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﭼ.2
ومن هذه القصة ميكن أن نستخلص من أنواع التخطيط ما أييت:
 .1التخطيط قصري األجل ،وهو أحد أنواع التخطيط ابعتبار املدة
الزمنية .فطالوت يف زحفه جبيشه إىل العدو يريد تصفية اجلند من

 - 1تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص .133
 - 2البقرة.231 - 213 :
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أولئك الذين ال يصلحون لالنضمام معهم لئال يستشري خطرهم
عليهم؛ فأدخلهم يف اختبار التحمل الذي كان االمتناع عن الشرب
رمزا الجتيازه.
من النهر ً

 .2ختطيط القوى البشرية ،وهو أحد أنواع التخطيط ابعتبار األنشطة.
فطالوت أراد خبطته -حني منعهم أن يشربوا من النهر -استبقاء
الكفاءات القادرة على القتال بصرب والتخلص من الكوادر اليت ال
حت ُّمل عندها؛ فيكونوا معوقني عن إجناز املهمة اليت هم بصددها.
اإلداري من وحي قصة ذي القرنني:
املطلب الرابع :أقسام التخطيط
ّ
قص هللا  يف سورة الكهف قصة ذي القرنني ،ذلك العبد الصاحل
وامللك العادل الذي رضي هللا عمله ،وأثىن عليه يف كتابه 1وفتح له سبل

الوصول إىل أسباب القوة ما فتح ﭽﭑ ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭼ  2فسلك تلك السبل واستثمرها بعون هللا ﭽ ﭜ ﭝ ﭼ .3ورغم
أن القصة مشلت أحدا ًاث عديدة مر هبا ذو القرنني يف تطوافه يف مشارق
األرض ومغارهبا إال أننا سنتناول منها بناءه للسد عندما بلغ منطقة بني
جبلني ،ووجد من دوهنما أمة قليلة احليلة وضعيفة التدبري وصفهم هللا 
 - 1البداية والنهاية ،البن كثري .133/ 2
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أبهنم ﭽﯟﯠﯡﯢﭼ  ، 1فطلبوا منه أن يبين هلم سدًّا ليمنع عنهم

شر أيجوج ومأجوج ،قال عز وجل ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﭼ.2
ومن هذه القصة ميكن أن نستخلص من أنواع التخطيط ما أييت:
 .1ختطيط إدارة املوارد وهو الذي ينطوي على فاعلية تعيني املوارد
املناسبة للمهام الصحيحة ،وميكن أن تكون هذه املوارد غري
ملموسة  intangibleكالوقت واألشخاص ،وقد تكون موارد
ملموسة  tangibleكاملعدات واملواد اخلام واألموال...إخل .فذو
القرنني حدد اهلدف وهو سد الثغرة بني اجلبلني ،وخطط لتحقيقه
من خالل حتديد املوارد املادية املطلوبة (زبر احلديد) ،والنحاس
املذاب فجعل املطلوب من قطع احلديد املركوم فوق بعضه مبا
يساوي ارتفاع اجلبلني وحدد الوقت املناسب إلشعال النار فيه
ﭽﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ ﰎﰏ ...ﭼ 3مث
ًنرا
خطط لوقت صب النحاس املذاب وهو بعد أن يصبح احلديد ً
 - 1الكهف.33 :
 - 2الكهف.33- 31
()33
 - 3الكهف.33 :
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متاما ﭽ ...ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ
مذااب ً
أي ً
ﰙﭼ 1هكذا خطط لكل املوارد امللموسة وغري امللموسة.

 .2ختطيط القوى البشرية وهو -كما ذكرًن آن ًفا -أحد أنواع التخطيط
ابعتبار األنشطة .فالناظر إىل حالة القوم الذين طلبوا العون من ذي
القرنني يلحظ سلبيتهم إذ أوكلوا املهمة كلها لذي القرنني مقابل
مال فقالوا :ﭽ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ 1خيرجوه مع أنه رجل واحد
ومع أن القضية ختتص احبياهتم .فظهرت موهبة ذي القرنني العظيمة
يف التخطيط الستثمار الطاقات البشرية مع أنه ممدود من هللا
أبسباب القوة وقدرته على إجناز املهمة بدون عون من أحد إال أنه
آثر قيادة التغيري فيهم فإذا به بقوله :ﭽ ﯾ ﯿ ﭼ 2وبطلبه
ﭽ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﭼ وبقوله ﭽ ﰏﭼ قد حوهلم إىل أمة
منتجة تتعاون وتعمل بروح الفريق.
 .3التخطيط التشغيلي :وهو خطة تفصيلية مركزة وحمددة ،تركز على
قصريا .وقد جاءت
كميات اإلنتاج ،وجداول العمل ،ويكون مداها ً
خطة ذي القرنني إلنشاء الردم تفصيلية تتضمن كافة األنشطة
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واإلجراءات ،والتوقيتات الزمنية بشكل حمدد ،ابإلضافة إىل اجلهات
املسؤولة عن التنفيذ وهم كل القوم. 1

املبحث الرابع :مراحل التخطيط من وحي القصص القرآين

تد ُّرج األشياء يف مراحل ُسنةٌ طبع هللاُ املدب ُر نظام الكون عليها ،وإننا
لنـرى شواهده الكثرية من حولنا ،ولسنا بصدد سوق املثُل عليها؛ إمنا القصد
ُ
التأسيس لبيان أن املهام اليت ُخيطط لتنفيذها ينبغي أن تكون على هذا
املسلك يف مراحل؛ بدءًا من رسم اخلطط هلا وانتهاءً بتنفيذها .ويف هذا
املبحث سيتوجه احلديث إىل مراحل التخطيط على حنو ما أييت:

املطلب األول :مرحلة إعداد اخلطة
وتُـعد هذه أُس املراحل ،والنجاح فيها ُمؤذن بنجاح العمل؛ ولذلك
معتىن به إىل الغاية القصوى ،ويتحقق ذلك حني
ينبغي أن يكون اإلعداد ً
توجد مقوماته ،وهي:
 .1توافر املعلومات ،ودقـتُها عند التخطيط.
فعلى سبيل املثال :يف رؤاي امللك اليت عربها يوسف 

توافرت معلومات دقيقة عن مشكلة تلوح يف األفق مبا علم هللاُ نبيه

من علم الرؤى يف املنام.

1

GENE. Management Today: Principles and Practice (2006),
p: 147
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وكذلك احلال يف قصة ن ي هللا سليمان  مع اهلدهد
الذي أاته بنبأ من سبأ فإن ردة الفعل األوىل لدى ن ي هللا كانت
االستيثاق من املعلومات اليت جاء هبا اهلدهد حيث ﭽ ﮉ ﮊ
1
وقت وجه ٌد
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ ؛ لئال يضيع ٌ

ومكتسبات يف ختطيط ألمر ال حقيقة له.
ٌ

 .2حتديد النشاط الذي ُخيطط له.

 .3وضوح اهلدف املراد حتقيقه عند التخطيط.

ومن شواهد هذا املقوم والذي قـبـله :أن نشاط طالوت
ومن كان معه من بين إسرائيل حمدد ،وهو جهاد الطغاة يف سبيل
اضحا يف خطة ابتالئهم ابلنهر؛
هللا .واهلدف لدى طالوت كان و ً
حيث ذكرًن أنه أراد تصفية اجليش ممن ال صرب لديهم على مقارعة
العدو.
املطلب الثاين :مرحلة املوافقة على اخلطة واعتمادها
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تُـعد هذه املرحلة مبثابة التزكية لصالحية اخلطة وارتضاء جدواها يف
مؤشرا
حتقيق الغاية من النشاط املزمع القيام به ،كما أن هذه املرحلة تعد ً
لإلذن يف البدء ابلتنفيذ.
فإن امللك حني عرف من تعبري الرؤاي أن مث مشكلة هتدد مملكته،
واطلع من التعبري على اخلطة املرسومة لتجاوز هذه املشكلة؛ طلب مقابلة
يوسف  ،وهذا ينبئ عن اقتناع منه مبا رمسه يوسف .
وَيسن التنبيه إىل أن املوافقة على اخلطة واعتمادها ترويض لنفوس
املعنيني بتنفيذها ولك أن تتخيل مملكة أبسرها يقوم أهلها ابلزراعة سبع سنني
وسبعا مثلها إابن اجلدب؛ إن أهم عامل َحل
دأاب ،ويتقشفون هذه السبع ً
ً
على ذلك هو كون اخلطة قد صدرت عن رأي حصيف ،فكانت جديرة
ابالحتفاء هبا وارتضائها.
املطلب الثالث :مرحلة تنفيذ اخلطة
هذه املرحلة اليت هي من أعجب املراحل وأدهشها؛ إذ تتفجر فيها
الطاقات ،وتظهر اإلبداعات ،وتـعُ ُّج فيها أرض احلد ابحلركة ،ويتطلب
أسا ذا عقل حصيف ،وحنكة يراعي يف ذلك ما أييت:
تنفيذها ر ً
 .1أن يكون على رأس املنفذين؛ كما فعل ذو القرنني حني كان مع من
بني السدين يبنون الردم .ومثل هذا األمر يبعث احلماسة يف نفوس
أعضاء الفريق ،ويسهل املهمة على القائد يف اختاذ أي إجراء سريع
حينما تعرتض الفريق مشكلة.
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 .2اختيار فريق التنفيذ املناسب للخطة ،القادر على تنفيذها بكفاءة
وحذق؛ ومن شواهد هذا احبث سليمان  عن أنسب من يتوىل
مهمة إحضار عرش ملكة سبأ؛ حيث فتح جمال الرتشح جلنود
مملكته.
فليست الغاية القيام ابلنشاط على أي وجه ويف أي مدة،
أحياًن ولظروف خاصة قد يتوجب إجناز املهمات يف فرتة حمددة،
بل ً
مع مراعاة أن يكون املنجز على قدر عال من اجلودة؛ ولذا قال أحد
ُ
املرشحني أنفسهم :ﭽ ...ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ  ،1فذكر وهو يرشح نفسه للمهمة ما ميلكه من
قوة وأمانة ميكنانه من اجمليء ابلعرش دون أن يـلحقه أي فساد.
املطلب الرابع :مرحلة متابعة تنفيذ اخلطة
هذه من أهم املراحل؛ ألهنا إما أن تكون طري ًقا للمحافظة على
تباشري النجاح أو طري ًقا لتدارك الوضع والسري به يف االجتاه املنشود.
ولقد كان ن ي هللا يوسف  مبا أهلمه هللا من العلم واحلكمة مثاالً
يف ذلك حيث طلب اإلشراف بنفسه وذكر معايري جعلته أهالً هلذا املنصب
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فقال :ﭽ  ...ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ  ،1ومن هنا
يقال :إن متابعة تنفيذ اخلطة ينبغي أن يرشح هلا الكفؤ الذي َُيسن متابعة
تنفيذها مبا لديه مما أييت:
 .1العلم هبا ،ومبا يلفها من ظروف ،وبكيفية تسيريها.
 .2احلفاظ على ما يـُعهد إليه من مسؤولية اإلشراف عليها ،أو
الصالحيات اليت خيول هبا.

اخلـامتـة
بعد جولة قمنا فيها بتحليل نصوص القصص القرآين ،واستقراء عديد
من املراجع والدراسات السابقة ،أنمل أن نكون وفقنا يف تقدمي إجاابت
علمية تعاجل مشكلة البحث وحتقق أهدافه اليت أوردًنها يف املقدمة.

 - 2يوسف.33 :
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وللتأكد من ذلك فيما يلي استعراض لنقاط مشكلة البحث وأهداف
الدراسة والنتائج املقابلة هلا:
أ -النتائج املتعلقة مبشكلة البحث:

املشكلة األوىل :اخللل املتمثل يف طريقة الباحثني يف أتصيل العلوم
إمجاعا
اإلنسانية يف ضوء مصادر التشريع اإلسالمي -اليت يتصدرها
ً
القرآن الكرمي -من خالل تقدمي آراء علماء اإلدارة على نصوص الشارع.
النتيجة :توصلت الدراسة إىل أن جعل نصوص القرآن الكرمي
وتفسرياهتا يف تعريف التخطيط وبيان أمهية وظيفته وتقسيماته جبميع
مصدرا أصيالً لتحديد املراحل املختلفة
االعتبارات ،وكذلك جعلها
ً
للتخطيط ،وتقدميها على املعارف اإلنسانية والنظرايت البشرية خيدم
الغرض األساسي لتأصيل هذه الوظيفة اإلدارية .بينما العكس قد خيدم
التصنيف أكثر من التأصيل ،وقد يوقع يف احملظور ابلقول يف كتاب هللا
مبا ال ينبغي.
املشكلة الثانية :التداخل املعريف الذي يـُعد مسة يتنهجها املشتغلون
ابلفلسفة؛ يتعقبون من خالهلا مفاهيم ومعارف علم معني ،وقراءهتا يف
سياق علم آخر.
النتيجة :توصلت الدراسة إىل أن تعقب املفاهيم واملعارف املتعلقة
بوظيفة التخطيط اإلداري وقراءهتا يف سياق علم التفسري هبدف التأصيل
يف ضوء اآلي احلكيم بقيام ابحث أو ابحثني من ختصص واحد؛ ال
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َيقق الغرض املطلوب .بينما وجود ابحثني من ذوي اخلربات العلمية
والعملية املرتاكمة يف التخصصني ختدم بشكل واقعي وعلمي اهلدف
السامي املتمثل يف أتصيل وظيفة التخطيط اإلداري يف ضوء القرآن
الكرمي.
ب -النتائج ذات الصلة أبهداف البحث:

اهلدف األول :زايدةُ االستيعاب إلسهامات الرتا اإلسالمي املنطلق
يب ما فيه؛ الستيفاء
من فهم املسلمني لكتاهبم املنـزل ً
تبياًن لكل شيء ،وتقر ُ

حاجة الناس عامة واملسلمني خاصة يف الوقت احلاضر مواءمة مع ما
كشفت عنه املعارف احلديثة.
جديدا للتخطيط اإلداري ينضم
النتيجة :يضيف الباحثان تعري ًفا
ً
مندواب إليه
لتعاريف ذوي االختصاص اإلداري ابعتباره نشاطًا بشرًّاي
ً
ومقيسا إبجراءات وخطوات ذهنية مدروسة ،وحمدد
شرعا ويكون منظ ًما
ً
ً
مبدة زمنية معينة ،ويعتمد على افرتاضات علمية؛ وفق تفكري عميق،
ورؤية صائبة ،ويهدف إىل الوصول إىل نتائج مثلى يف املستقبل مع إميان
ويقني اتمني أبن املدبر هو هللا ،وأن التخطيط إمنا هو سبب من األسباب
ال تنايف التوكل عليه.
اليت
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اهلدف الثاين :اجلمع بني معطيات العلوم اإلسالمية املنطلقة من فهم
نصوص الوحيني وبني نتاج العلوم العصرية يف جمال اإلدارة؛ وصوالً إىل خدمة
الدعوة اإلسالمية كهدف أعلى.
النتيجة :توصلت الدراسة إىل أن العلوم اإلدارية كغريها من العلوم

الكونية فيها النافع والضار ،كما توصلت إىل أن التخطيط اإلداري الذي
يـعُدُّه أهل االختصاص من وظائف اإلدارة من األمور اليت ندب إليها الشرع،
وهو بذلك داخل يف األعمال الصاحلة اليت دل عليها الدين وأرشد إليها
اخللق.
عموما ووظيفة التخطيط
اهلدف الثالث :فهم وظائف اإلدارة احلديثة ً
خصوصا ،واستيعاب تطورها ،وحتليلها نظرًّاي وعمليًّا بطريقة نقدية لتقدير
ً
جوانب القوة والضعف فيها انطالقًا من أهم مصادر التشريع اإلسالمي؛
القرآن الكرمي.
النتيجة :وقف الباحثان على الكثري من البحو والدراسات السابقة يف جمال
العلوم اإلدارية واطلعا على تقسيماهتم لوظائف اإلدارة ،واليت منها التخطيط

والتوجيه والتنظيم والتنسيق والرقابة والتحكم .ومت الرتكيز على وظيفة
التخطيط -موضوع البحث -ابعتبارها األوىل واألهم من بني الوظائف
اإلدارية ،وابلنظر إىل نتاج البحو املتخصصة وبتتبع النظرايت
اخلاصة ابلتخطيط اليت حددت مراحل حمددة لعملية التخطيط بدءًا من
رسم اخلطط وانتهاءً
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بتنفيذها ،وكذا قسمت التخطيط وفق اعتبارات متعددة؛ فتارةً حسب
مستوايته ،واترًة حسب املدة الزمنية ،وأخرى احبسب النشاط ،أو وف ًقا
لطبيعة التأثري ،أو لطبيعة الوظيفة واستصحب الباحثان تلك النتائج
خالل حتليلهم لنصوص القرآن الكرمي وأتويالت املفسرين فتم التوصل إىل
األمور اآلتية:
أوالً :مل أتت تقسيمات ذوي االختصاص اإلداري ملراحل أو
خطوات أو أنواع التخطيط مبا يتنايف مع الشرع احلنيف.
اثنيًا :بعد الوقوف على رؤاي امللك املذكورة بسورة يوسف مت
استنباط اآليت:
 .1التخطيط بعيد األجل هو أحد أقسام التخطيط ابعتبار املدة
الزمنية.
 .2التخطيط على مستوى الدولة هو أحد أقسام التخطيط ابعتبار
املستوى.
 .3من أقسام التخطيط ابعتبار مدى أتثريه وطبيعته اآليت:
 التخطيط االسرتاتيجي :ذلك النوع الذي َيد حتوالت نوعية
يف املؤسسة ،ويكون من مسؤولية اإلدارة العليا.
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 التخطيط التكتيكي :ذلك النوع الذي يتخذ للتدرج يف تنفيذ
اخلطط االسرتاتيجية لكن يكون مدى أتثريه أقل منها ،ويكون
من مسؤولية اإلدارة الوسطى.
أثرا ويكون من مسؤولية
 التخطيط التشغيلي :ذلك النوع األقل ً
أدىن املستوايت اإلدارية.
اثلثًا :من وحي قصة سليمان املذكورة يف سورة النمل مت استنباط
أقسام للتخطيط بثالثة اعتبارات هي املستوى واملدة الزمنية ،واألهداف.
على التفصيل اآليت:
 .1التخطيط ابعتبار املستوى :قد تتعدد املستوايت وقد يتجاوز
احلدود اجلغرافية للجهات املسؤولة.
 .2التخطيط ابعتبار املدة الزمنية فيه نوعان :قصري األجل ومتوسط
األجل.
 .3التخطيط ابعتبار األهداف فيه نوعان :ختطيط ألهداف مادية،
وختطيط ألهداف معنوية.
ابعا :من وحي قصة طالوت املذكورة يف سورة البقرة مت استنباط
رً
نوعني من أنواع التخطيط ،أحدمها ميكن تصنيفه حتت أقسام التخطيط
احبسب املدة الزمنية وهو :التخطيط قصري األجل ،واآلخر ميكن إدراجه
ضمن أقسام التخطيط احبسب األنشطة وهو ختطيط القوى البشرية.
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خامسا :بعض اخلطط قد تتداخل أنشطتها خالل مراحلها
ً
املختلفة فتصنف على عدة اعتبارات؛ كأن تكون من قبيل التخطيط
املتوسط األجل يف مرحلة من املراحل ،مث تصبح ختطيطًا قصري األجل يف
مرحلة أخرى.
أخريا :فيما يلي جدول ملقارنة نتائج التحليل من القصص القرآين
ً
املستعرض يف املباحث السابقة:
نوع التخطيط

وفقاً
التأثري

وفقاً
الزمنية

التخطيط
لطبيعة االسرتاتيجي

وفقاً للوظيفة

قصة
يوسف
/

قصة
سليمان
X

قصة
طالوت
X

قصة ذي
القرنني
X

التخطيط التكتيكي

/

/

/

/

التخطيط التشغيلي

/

X

X

/

متوسط األجل

/

X

X

/

/

/

X

X

قصري األجل

/

/

/

/

املستوى العام

/

/

/

/

املستوى اخلاص

X

/

X

X

التخطيط لإلنتاج

/

/

X

X

التخطيط
االقتصادي

/

X

X

X

للمدة متوسط األجل

حسب
املستوى
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القصص القرآين

التخطيط املايل

X

X

X

X

تأصيل مفهوم التخطيط اإلداريّ ،وأنواعه ،ومراحله يف ضوء آيات القرآن الكريم
د .مبارك حممد منصور عبودي
د .سعد بن حممد آل عثيمني

التخطيط السياسي

X

/

X

X

التخطيط التسويقي

X

/

X

X

ختطيط املوارد

/

X

X

/

التوصيات:

 .1نوصي الباحثني خبدمة الدين واإلنسانية من خالل أتصيل العلوم
اإلنسانية النافعة يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية.
 .2نوصي املشتغلني ابلبحث العلمي وطالب الدراسات العليا
ابستكمال أتصيل وظائف اإلدارة األخرى؛ التنظيم ،والتوجيه،
والتنسيق ،والرقابة ...إخل.
 .3نوصي املهتمني ابلبحث العلمي الذي َيد فيه تداخل معريف
بضرورة تكوين فرق احبثية تتشكل من أعضاء متخصصني يف املعارف
املتداخلة.

قائمة املصادر واملراجع

1

املراجع العربية

( )1مل يعتدّ الباحثان بـ (ال) و(ابن ،أبو) يف الرتتيب األلفبائي ضمن الرتتيب اهلجائي.
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 ابن األثري ،أبو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم الشيباين،الكامل يف التاريخ ت .الدكتور :عمر عبدالسالم تدمري ،ن .دار
الكتاب العريب ،بريوت-لبنان ،ط .الثالثة )2001( ،املوافق 1422
هـ.
 -إبراهيم أنيس ورفاقه ،املعجم الوسيط ،ن .دار الدعوة.

 -إدارة املعلومات مبجلس الشورى ،الشورى يف اإلسالم (ممارسة

نيابية) جتربة اململكة العربية السعودية ،ط .األوىل )2003(،املوافق

 1424هـ.

 البخاري ،أبو عبدهللا دمحم بن إمساعيل ،صحيح األدب املفرد ،حققأحاديثه وعلق عليه :األلباين ،دمحم ًنصر الدين ،ن.دار الصديق
للنشر والتوزيع ،ط .الرابعة (1997م) املوافق  1411هـ.

 البخاري ،أبو عبدهللا دمحم بن إمساعيل صحيح البخاري ،ت.الناصر ،دمحم زهري

بن ًنصر ،ن .دار طوق النجاة ،ط.

األوىل2001(،م) املوافق  1422هـ.
 أبو بكر ،عبد الرزاق بن مهام بن ًنفع احلمريي اليماين الصنعاين،تفسري عبدالرزاق ن .دار الكتب العلمية -بريوت ،ت .د حممود
دمحم عبده ،ط .األوىل ،سنة(1419ه )،املوافق 1419هـ.
 بكري ،الطيب موسى ،و إبراهيم ،أَحد األمني ،مبادئ اإلدارة.بدون غالف.
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 -البيهقي ،أبو بكر أَحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلُسروجردي

اخلراساين ،شعب اإلميان حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه:
الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد ن .مكتبة الرشد للنشر

والتوزيع ابلرايض ابلتعاون مع الدار السلفية ببومباي ابهلند ،ط.
األوىل2003( ،م) املوافق  1423هـ
 ابن تيمية ،أَحد بن عبداحلليم بن عبدالسالم احلراين ،مقدمة يفأصول التفسري ،ن .دار مكتبة احلياة ،بريوت -لبنان 1910( ،م)
املوافق  1400هـ.
 اجلوزجاين ،أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة اخلراساين  ،سننسعيد بن منصور دراسة وحتقيق :د سعد بن عبد هللا آل َحيد  ،ن.
دار الصميعي للنشر والتوزيع ،ط .األوىل1997( ،م) املوافق 1417
هـ.
 الدوري ،زكراي والعزاوي ،جنم ،وشاكر ،شفيق ،والسكارنة ،بالل،وعبد القادر دمحم ،مبادئ ومداخل اإلدارة ووظائفها يف القرن

احلادي والعشرين ،دار اليازوري العلمية عمان -األردن (2017
م).
 الرازي ،أبو عبد هللا دمحم بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي،مفاتيح الغيب  ،ن .دار إحياء الرتا العريب – بريوت ،ط .الثالثة
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 أبو سعد الرازي منصور بن احلسني ،نثر الدر يف احملاضرات ،ت.خالد عبد الغين حمفوط ،ن .دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان،
ط .األوىل2004( ،م) املوافق  1424هـ.
 السعدي ،عبد الرَحن بن ًنصر بن عبد هللا ،تيسري الكرمي الرمحنيف تفسري كالم املنان ،ت .عبد الرَحن بن معال اللوَيق ،ن.
مؤسسة الرسالة ،ط .األوىل (2000م) املوافق  1420هـ .

اوي – اخلواطر ،ن .مطابع
 الشعراوي ،دمحم متويل ،تفسري الشعر ّأخبار اليوم.

 الشنقيطي ،دمحم األمني بن دمحم املختار بن عبد القادر اجلكين ،أضواءالبيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،ن .دار الفكر للطباعة والنشر
والتوزيع بريوت – لبنان 1415هـ.

 -الشوكاين ،دمحم بن علي بن دمحم ،فتح القدير اجلامع بني فين الرواية

والدراية من علم التفسري ،ن .دار ابن كثري ودار الكلم الطيب -

دمشق ،بريوت ،ط .األوىل1414 .هـ.

اإلسالمي املقارن ،ط.
اإلداري
 عبد اهلاديَ ،حدي أمني  ،الفكرّ
ّ
الثانية ،دار الفكر العريب1975( .م).
 الطربي ،أبو جعفر دمحم بن جرير بن يزيد اآلملي ،جامع البيان عنأتويل آي القرآن ،ت .الدكتور عبدهللا بن عبداحملسن الرتكي
ابلتعاون مع مركز البحو والدراسات اإلسالمية بدار هجر ، ،ن.
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دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن ط .األوىل 2001( ،م)
املوافق  1422هـ.

 ابن عاشور ،دمحم الطاهر بن دمحم بن عاشور التونسي ،التحريروالتنوير ،ن .الدار التونسية للنشر – تونس ( 1914م).

 عبد احلميد ،مصطفى صالح  ،وفاروق  ،عمر فدوى ،اإلدارةوالتخطيط الرتبوي مكتبة الرشد ،الرايض-اململكة العربية السعودية،
( 2007م).

 -ابن العريب  ،القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر املعافري ،أحكام

القرآن راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه :دمحم عبد القادر
عطا ،ن .دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،ط .الثالثة.
(2003م).

 -العكربي ،أبو البقاء عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا ،اللباب يف

علل البناء واإلعراب ت .د عبد اإلله النبهان ،ن .دار الفكر –

دمشق ،ط .األوىل 1995( ،م) املوافق  1416هـ.

 العالق ،بشري  ،ختطيط وتنظيم برامج ومحالت العالقات العامة،دار اليازوري العلمية (،)ISBN 13 9789957122959
عمان – األردن ( 2011م).
 غنيم ،عثمان دمحم ،التخطيط :أسـس ومبادئ عامة ،ط .األوىل ،دارصفاء للنشر والتوزيع -األردن ( 1999م).
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 ابن فارس ،أبو احلسني أَحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي،مقاييس اللغة ،ت .عبد السالم دمحم هارون ،ن .دار الفكر،
( 1979م) املوافق  1399هـ.
 القرط ي ،أبو عبد هللا دمحم بن أَحد بن أيب بكر بن فرح األنصارياخلزرجي ،اجلامع ألحكام القرآن ،ت .أَحد الربدوين وإبراهيم
اطفيش ،ن .دار الكتب املصرية – القاهرة ط .الثانية 1964( ،م)
املوافق 1314هـ.
 ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي ،ت .سامي بن دمحمسالمة تفسري القرآن العظيم ،ن .دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط.
الثانية ( 1999م) املوافق 1420هـ
 دمحم رشيد بن علي رضا بن دمحم مشس الدين القلموين احلسيين ،تفسري املنار (تفسري القرآن احلكيم) ن .اهليئة املصرية العامة
للكتاب ( 1990م).
 دمحم بن أَحد بن األزهري اهلروي ،ت .دمحم عوض مرعب ،هتذيباللغة  ،ن .دار إحياء الرتا العريب ،بريوت ،ط .األوىل (2001م).

 مسلم ،أليب احلسن مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم ت.دمحم فؤاد عبد الباقي ن .دار إحياء الرتا العريب – بريوت.
 املطوع ،إبراهيم ،التخطيط والتخطيط الرتبوي وأنواعه ،رسالةدكتوراة حتت إشراف د .دمحم بن دمحم احلريب ،جامعة امللك سعود
( 1431هـ).

332

تأصيل مفهوم التخطيط اإلداريّ ،وأنواعه ،ومراحله يف ضوء آيات القرآن الكريم
د .مبارك حممد منصور عبودي
د .سعد بن حممد آل عثيمني

 املطريي ،حزام ماطر عويض ،اإلدارة اإلسالمية :املنهج واملمارسةط .الرابعة ،مكتبة الرشد ( 2010م).
 املغريب ،كامل دمحم ،وزويلف ،مهدي ،والطراونة ،حتسني ،وفرَيات،حيدر والعالونة ،علي ،أساسيات اإلدارة  ،ط .األوىل ،دار الفكر

– عمان ( 1995م)
 -املناوي ،زين الدين دمحم املدعو بعبدالرؤوف بن اتج العارفني بن علي

بن زين العابدين احلدادي مث املناوي ،التوقيف على مهمات

التعاريف ،ن .عامل الكتب 31 ،عبد اخلالق ثروت-القاهرة ،ط.
األوىل 1990( ،م) املوافق 1410هـ.
 ابن منظور ،حملمد بن مكرم بن علي ،مجال الدين األنصاري ،لسانالعرب ،ن .دار صادر بريوت ،ط .الثالثة 1414 ،هـ.
 ابن هشام ،أبو دمحم عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري ،السرية النبوية ت .مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ
الشل ي ،ن .شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلل ي وأوالده
مبصر ،ط .الثانية 1955(،م) املوافق  1375هـ.
 هنيدي ،عبدالعزيز بن دمحم ،إدارة الذات :مدخل مقرتح يف اإلدارةاإلسالمية منشور بشبكة األلوكة على الرابط اآليت:
https://www.alukah.net/culture/0/25987/#_ftn3
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Abstract:
Management that performs its functions efficiently and effectively is one
of the most important factors in the advancement, development and
prosperity of nations, for it is responsible of the success of all
organizations in society. This study aims at highlighting the role of
administrative planning as one of the most important function of modern
administration, and to understand its development, types and rooting in
the light of the Holy Quran - the most important sources of Islamic
legislation- And the example of its perfection and adequacy in the face of
the variables of the times. One of the most important characteristics that
distinguishes this study from studies of its kind is that it addressed the
methodological problems that occur in most of the researches in the
foundation of human sciences in the light of the texts of the holy Quran
and authentic narrations of the prophet Mohammed peace and blessings
be upon him.
This study is a joint work of two researchers; one specialized in the area
of Quran interpretation and the other specialized in administrative
sciences, hence it presents accumulated ideas, and practical experiences;
directed to researchers in the two fields.
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