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 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم  ٩

 هـ١٤٣٨ والش واألربعون لخامسا العدد

 قواعد النشر
دوريـة  )  اإلنـسانية واالجتماعيـة  العلـوم (مجلة جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية           

وتُعنى بنشر البحوث العلمية وفـق  . علمية محكمة، تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة       
 : الضوابط اآلتية 

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أوالً
 .بتكار، والجدة العلمية والمنهجية، وسالمة االتجاه أن يتسم باألصالة واال -١
 .أن يلتزم بالمناهج واألدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣
 .أن يتسم بالسالمة اللغوية  -٤
 .أال يكون قد سبق نشره  -٥
ان ذلـك للباحـث نفـسه،     كتاب، سـواء أكـ     أال يكون مستالً من بحث أو رسالة أو        -٦

 . أو لغيره 
 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتالك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كامالً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إال بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .٤  A(صفحة مقاس ) ٥٠( تزيد صفحات البحث عن  أال -٢
وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣

 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين األسطر 
يقــدم الباحــث ثــالث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤

 .مة أو صفحة واحدة واإلنجليزية، ال تزيد كلماته عن مائتي كل

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤



 

 
١٠ 

عنــد ورود أســماء األعــالم فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود األعــالم األجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف التينيـة، مـع االكتفـاء بـذكر االسـم كـامالً              

 .عند وروده ألول مرة 
 . تُحكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على األقل : سادساً
ي  أو ترسل علـى البريـد اإللكترونـ   CD على أسطوانة مدمجة ،تُعاد البحوث معدلة : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .ال تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستالت من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 

 :جميع المراسالت باسم
 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 ٥٧٠١ ص ب -١١٤٣٢الرياض  
 ٢٥٩٠٢٦١) فاكس (  ناسوخ  - ٢٥٨٢٠٥١: هاتف 

  www. imamu.edu.sa 
E.mail: humanitiesjournal@imamu.edu.sa 
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 هـ١٤٣٨ شوال واألربعون الخامس العدد
 

 
 

 المحتويات
 

 تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية   العوامل المؤثرة على عملية
  فالح بن فرج السبيعي.د

١٣ 

أشـكال التفاعـل األسـري وعالقتهـا بالمهــارات االجتماعيـة لـدى طلبـة جامعــة        "   
 "اليرموك

  يحيى مبارك خطاطبه. د

٦١ 

قائم على تدبر اإلشارات النفـسية فـي بعـض آيـات القـرآن الكـريم                فعالية برنامج   
فعالية الذات األكاديميـة واالتجاهـات الدراسـية نحـو التوجيـه اإلسـالمي         في تنمية   

 لعلم النفس
  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

١٤٩ 

 لدى الطالب الجامعيين الشخصية بالسمات وعالقتها جودة الحياة
   ظافر بن محمد القحطاني.د

٢٨٩ 

سوق حطب الوقـود والفحـم النبـاتي فـي حاضـرة الـدَّمَام بالمنطقـة الـشرقية مـن                    
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة( المملكة العربية السعودية

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

٣٥١ 



 



 

 
 
 
 

 العوامل المؤثرة على عملية
 تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية  

 
 
 
 
 
 

  فالح بن فرج السبيعي.د
 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  - إدارة األعمال قسم

 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 يةالعوامل المؤثرة على عمل 
 تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية  

 
  فالح بن فرج السبيعي.د

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  -قسم إدارة األعمال 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 
 

 :ملخص الدراسة
لهيكــل وضــوح األهــداف، ا: هــدفت الدراســة إلــى تحديــد أثــر مجموعــة مــن المتغيــرات المــستقلة وهــي    

التنظيمي، التطور التقني، الوضع المالي، سياسات تنمية المـوارد البـشرية، وذلـك علـى عمليـة تخطـيط القـوى                     

العاملـة فـي الجامعـات الـسعودية، كمـا هـدفت إلـى تحديـد الفـروق اإلحـصائية فـي اسـتجابات عينـة الدراسـة               

 .إلجراءات تخطيط القوى العاملة وفقاً للعوامل الديمغرافية لهم

ن مجتمع الدراسة من جميع العـاملين فـي المـستويات اإلداريـة العليـا والمتوسـطة فـي الجامعـات                تكو

 مفـردة  ٣٢٢أمـا عينـة الدراسـة فقـد تكونـت مـن       . ا موظفـ ١٧٦٥السعودية فـي مدينـة الريـاض والبـالغ عـددهم       

 . وتم استخدام العينة الطبقية العشوائية 

إحـصائية موجبـة مهمـة مـن الناحيـة اإلحـصائية ، مـابين جميـع                عالقـات    هناك    أن    توصلت الدراسة إلى  

كمـــا توصـــلت إلـــى أن هنـــاك تـــأثير إحـــصائي موجـــب وقـــوي لجميـــع   . المتغيـــرات المـــستقلة والمتغيـــر التـــابع

وتبـين  . المتغيرات المستقلة على عمليـة تخطـيط القـوى العاملـة، لـذلك تـم إثبـات جميـع فرضـيات األسـاس                      

ســتجابات عينــة الدراســة حــول إجــراءات تخطــيط القــوى العاملــة وفقــاً      فــروق إحــصائية فــي ا عــدم وجــود  

أخيراً اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات التي تعـزز وتـشجع           . لالختالف في العوامل الديمغرافية لهم    

 .    على تطبيق إجراءات تخطيط القوى العاملة في جميع الجامعات السعودية 

لهيكـل التنظيمـي، التطـور التقنـي ، الوضـع المـالي ، سياسـات تنميـة              وضـوح األهـداف ، ا     : الكلمات الدالـة    

  .القوى العاملة ، الجامعات السعوديةالموارد البشرية ، تخطيط 
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 :المقدمة
 تلـك  علـى مـا تمتلكـه    خاصـة؛  أم عامـة  أكانـت  سـواء  منظمـة  أي نجـاح  يتوقـف 

 البـشري  هـذا المـورد   أن علـى  والكتـاب  نوالبـاحث  إذ يتفـق ، البشرية الموارد من المنظمة

فـي ظـل البيئـة المعقـدة      ومن أصوله التي تميـزه عـن المنافـسين،    المنظمة مال يمثل رأس

إضافة إلى حدة وسرعة التغيير الذي يحدث ، ألعمالتسيطر على أسواق مؤسسات ا التي

الركـائز التـي يقـوم عليهـا      مـن أهـم   العاملـة  للقـوى  من هنا أصـبح مفهـوم التخطـيط   . فيها

 باالحتياجــات كمــا أن قــدرة هــذه المؤســسات علــى التنبــؤ . البنــاء التنظيمــي للمؤســسات

يـدفعها للمزيـد مـن    البـشرية يـشكل عالمـة فارقـة للمؤسـسات الناجحـة و          للموارد الالزمة

 .  النجاح

المنظمـات   تلـك  يمـد  المـصدر الـذي  ؛ منـه  العـالي  التعلـيم  وخاصة التعليم يعتبر قطاع

وهـذه الوظيفـة مـا هـي إال امتـداد            ،  باحتياجاتها النوعيـة والكميـة مـن المخرجـات التعليميـة          

والتـي   ،للوظائف المتعددة التـي تقـوم بهـا المؤسـسات التعليميـة فـي االقتـصاديات الوطنيـة                 

 العاملـة  القـوى  إذ يتمحور دورها في إعـداد .الشاملة التنمية لتحقيق اًأساسي تعتبر مدخال

التقدم العلمي والتكنولوجي الحديث في معـدات وأدوات   على استيعاب والقادرة الواعية

وبالتـالي تحقيـق   ، اإلنتاج، لتحقيق النمو المضطرد في االقتـصاد الـوطني ومكوناتـه المختلفـة         

 ) . ٢٠٠٥، أبو سعده(االجتماعية والتماسك بين أفراد المجتمع الرفاهية 

ــة، وهــي         وتظهــر الدراســات أن طــالب الجامعــات أهــم قــوة بــشرية متوقعــة فــي الدول

تشكل الشريان الرئيسي في عملية التنمية الشاملة االجتماعيـة واالقتـصادية، وهـذا األمـر           

حيث أعطوا التعليم ، ربية السعوديةالذي لم يكن خافياً على صناع القرار في المملكة الع         

وتطــورت أعــداد الجامعــات بــشكل ، العــالي مكانــة متميــزة فــي خطــط التنميــة االقتــصادية 
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 العوامل المؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملة 
 في الجامعات السعودية  

 فالح بن فرج السبيعي. د

وأصــبح التعلــيم الجــامعي فــي المملكــة مــن ، ملفــت للنظــر خــالل الــسنوات العــشر األخيــرة

 . أولويات الدولة في التخطيط والتمويل

كـان البـد مـن قيـام المؤسـسات      ، اسـتمراره واستمراراً لترسـيخ هـذا الـدور وتعزيـزه و       

والسعودية خاصة بضرورة تقتـضي االهتمـام بتطـوير كوادرهـا واالرتقـاء             ،  األكاديمية عامة 

وتطبيــق أســس التخطــيط المــستمر للقــوى العاملــة، بهــدف التعــرف علــى واقــع تلــك   ، بهــا

ســتمرار فــي لمواكبــة النمــو والتطــور واال، المــوارد واحتياجاتهــا ومــستلزماتها المــستقبلية

 . عملية النمو 

إن مجمــل مــا ســبق يعتبــر مــن األســباب الرئيــسية التــي دفعــت الباحــث للتركيــز علــى    

دراســـة موضـــوع تخطـــيط القـــوى العاملـــة وخاصـــة فـــي المؤســـسات األكاديميـــة كمجـــال 

ويــأتي هــذا االهتمــام منــسجماً مــع عالقــة الباحــث وظــروف عملــه وإطالعــه علــى   . للتطبيــق

فهــذه . ت فــي عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة علــى المــستوى الــوطني  أهميــة ودور الجامعــا

العالقــة االرتباطيــة بــين مخرجــات التعلــيم واحتياجــات ســوق العمــل تــستحق المزيــد مــن 

ــا الكثيــر مــن مــشاكل القــوى العاملــة يمكــن     ، االهتمــام والعنايــة والبحــث  خاصــة إذا علمن

 . مخرجات التنمية معالجتها عن طريق التعليم، وبالتالي تأثير ذلك على 

 : وعناصرها مشكلة الدراسة
مـن أبـرز   ، تتمثل مشكلة القصور الشديد في تهيئة العنـصر البـشري فـي الـدول الناميـة              

المشكالت التي تواجه التنمية الشاملة فيها، فالنقص في القوى البشرية المؤهلة والالزمـة   

، وتفـشي األميـة بينهـا،       الحتياجات المـشروعات وخطـط التنميـة االقتـصادية واالجتماعيـة          

وعجــز نظــم التعلــيم والتــدريب المختلفــة عــن مواجهــة الطلــب المتزايــد عليهــا، وكــذلك     

عجزها عن إشباع حاجة االقتصاد الوطني جميعها عوامل تقف عقبة فـي سـبيل تحقيـق      

ومـن هـذا المنطلـق فـإن     ، )٢٠٧،ص ٢٠٠٥أبو سعده،(أهداف التنمية الشاملة في تلك الدول    
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 العاملـة لكونـه يعـد مـن أهـم مواضـيع اإلدارة التـي ركـزت عليهـا النظريـات                      تخطيط القـوى  

 .فهي تتسم  بتأثير واضح على بيئة عمل المنظمات بشكل عام، اإلدارية الحديثة

وتأسيساً على ذلك، فإن مشكلة الدراسة تكمن في التعرف أو تقييم واقع تخطيط             

ومحاولـــة الوقـــوف علـــى أبـــرز    ، القـــوى العاملـــة فـــي المؤســـسات األكاديميـــة الـــسعودية     

المشاكل التي تواجهها تلك المؤسسات عند القيام بتطبيق آليات التخطيط تلك القوى            

ــات المنــشورة عــن          . بهــا ــى البيان فقــد قــام الباحــث بدراســة اســتطالعية اعتمــد فيهــا عل

المؤســسات األكاديميــة فــي مدينــة الريــاض، وعلــى التقــارير التــي تــصدرها وزارة التعلــيم          

كمــا لجــأ الباحــث إلــى ، لكــة، وعلــى المــؤتمرات والنــدوات التــي اهتمــت بهــذا الموضــوعبالمم

اســتخدام أســلوب المقابلــة مــع بعــض المــسئولين اإلداريــين فــي تلــك الجامعــات، وخاصــة  

والهــدف مــن مجمــل مــا ســبق التعــرف علــى واقــع تخطــيط     ، إدارات المــوارد البــشرية بهــا 

  . القوى العاملة بها

 الدراسـة االسـتطالعية توصـل الباحـث مبـدئياً إلـى التأكـد مـن وجـود                   واستناداً إلى هذه  

المتعلقــة بظهــور ضــعف وقــصور واضــحين فــي عمليــة تخطــيط أنــشطة  مـشكلة البحــث، 

إدارات المــوارد البــشرية، وهــو األمــر الــذي انعكــس علــى مجمــل عمليــة التخطــيط القــوى       

الباحـث بـإجراء هـذه الدراسـة       هذا االعتقاد كان السبب الرئيسي وراء قيام        . العاملة فيها   

ومحاولـة اقتـراح األسـلوب العلمـي     ، للتعرف على أسباب هذه الظـاهرة مـن جهـة   ،  الميدانية

 . للقضاء عليها أو على األقل التقليل من حدتها من جهة أخرى

 : وعموماً فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة على التساؤالت التالية

طيط القوى العاملة في الجامعـات الـسعودية        ما العوامل المؤثرة على إجراءات تخ      )١

محــل الدراســة؟ وقــد تفــرع عــن هــذا الــسؤال مجموعــة مــن األســئلة الفرعيــة كمــا  

 : يلي
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مـــا أثـــر وضـــوح األهـــداف علـــى عمليـــة تخطـــيط القـــوى العاملـــة فـــي الجامعـــات   -

 السعودية محل البحث؟

ت مــا أثــر الهيكــل التنظيمــي علــى عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة فــي الجامعــا     -

 السعودية محل البحث؟

ــات        - ــي الجامعـ ــة فـ ــوى العاملـ ــيط القـ ــة تخطـ ــى عمليـ ــي علـ ــور التقنـ ــر التطـ ــا أثـ مـ

 السعودية محل البحث؟

ــات          - ــي الجامعـ ــة فـ ــوى العاملـ ــيط القـ ــة تخطـ ــى عمليـ ــالي علـ ــع المـ ــر الوضـ ــا أثـ مـ

 السعودية محل البحث؟ 

 ما أثر سياسات تنمية الموارد البشرية على عملية تخطـيط القـوى العاملـة فـي                -

 الجامعات السعودية محل البحث؟ 

هل توجد فروق إحصائية في استجابات عينة الدراسة إلجراءات تخطيط القـوى             )٢

العمر، المؤهل العلمـي، سـنوات   ( العاملة تعزى لالختالف في العوامل الديمغرافية    

 ؟)الخدمة، المستوى الوظيفي، ومكان العمل

 : أهداف الدراسة
في التعـرف علـى واقـع التخطـيط للقـوى العاملـة فـي               يتمثل الهدف األساسي للدراسة     

 : المؤسسات األكاديمية موضع البحث، وذلك من خالل ما يلي

التعـــرف علـــى العوامـــل المـــؤثرة علـــى تخطـــيط القـــوى العاملـــة فـــي المؤســـسات      )١

 .األكاديمية موضوع الدراسة 

يكـل  اله،  وضـوح األهـداف   (: تحديد أثر المتغيرات المستقلة التي شـملتها الدراسـة         )٢

وذلــك ) سياسـات تنميــة المـوارد البـشرية   ، الوضــع المـالي ، التطـور التقنـي  ، التنظيمـي 

 ) . عملية تخطيط القوى العاملة ( على المتغير التابع 
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قياس الفروق اإلحصائية في استجابات عينـة الدراسـة إلجـراءات تخطـيط القـوى                )٣

ؤهـل العلمـي، سـنوات      العمـر، الم  ( العاملة وفقاً لالختالف في العوامـل الديمغرافيـة         

 ) .الخدمة، المستوى الوظيفي، ومكان العمل

وفــي ضــوء النتــائج التــي ســوف يــتم التوصــل اليهــا يمكــن الخــروج بتوصــيات يمكــن   )٤

للمخططين وواضعي السياسات العامة في الجامعـات الـسعودية االسترشـاد بهـا             

 . عند اتخاذ القرارات في هذا الشأن

 : نموذج الدراسة
وضــوح األهــداف، (لمتغيــر المــستقل ا للدراســة يوضــح العالقــة بــين ا تــم إعــداد نموذجــ 

وبـين  ) الهيكل التنظيمـي، التطـور التقنـي، الوضـع المـالي، سياسـات تنميـة المـوارد البـشرية                 

  .١ )إجراءات تخطيط القوى العاملة(المتغير التابع 

 

 

          

 

 

 

 

 نموذج الدراسة: ١الشكل رقم 

                                     
بنــاءاً علـى مــا أظهرتــه نتـائج الدراســة االســتطالعية الــسابق   ) المــستقلة( تـم التركيــز علــى تلـك المتغيــرات   ١

 .المؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملةعوامل رة إليها من أن تلك المتغيرات من أهم الاإلشا

 المتغير التابع

 
عملية تخطيط القوى 

 العاملة

 . وضوح األهداف -
 . الهيكل التنظيمي-
 . التطور التقني -
 . ضع المالي الو -
الموارد   سياسات تنمية-

 .البشرية

 مستقل  الاتالمتغير



 

 
٢٢ 

 العوامل المؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملة 
 في الجامعات السعودية  

 فالح بن فرج السبيعي. د

 : فروض الدراسة
وقـد تـم تطويرهـا مـن خـالل الدراسـات       (بحث علـى اختبـار فرضـين أساسـيين          يعمل ال 

وهي تتماشى مع األهداف الخاصة التـي       ) السابقة والدراسة االستطالعية ونموذج الدراسة    

  : وهذه الفروض هي، تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها

يـرات  يوجـد أثـر ذي داللـة إحـصائية للمتغ         " وينص على أنه    : الفرض الرئيسي األول   .١

ــستقلة  ــالي،      (المــ ــع المــ ــي، والوضــ ــور التقنــ ــي، والتطــ ــل التنظيمــ ــداف، والهيكــ ــوح األهــ وضــ

ــشرية   ــوارد البـ ــة المـ ــات تنميـ ــي     )وسياسـ ــة فـ ــوى العاملـ ــيط القـ ــة تخطـ ــى عمليـ ، وذلـــك علـ

 . الجامعات السعودية الحكومية محل البحث 

 :وتم تجزئة هذا الفرض في صورة فروض فرعية اخرى هي

ة إحصائية لوضوح االهداف على عملية تخطيط القوى العاملة في           يوجد أثر ذي دالل    ١/١

 .المنظمات محل البحث

 العاملـة  القـوى  تخطيط عملية للهيكل التنظيمي على   إحصائية داللة ذي أثر  يوجد ١/٢

 .موضع الدراسة المنظمات في

 فـي  العاملـة  القـوى  تخطـيط  عملية للتطور التقني على   إحصائية داللة ذي أثر  يوجد ١/٣

 .الجامعات موضع البحث

 فـي  العاملـة  القـوى  تخطـيط  عمليـة  للوضع المـالي علـى     إحصائية داللة ذي أثر  يوجد ١/٤

 .البحث المؤسسات االكاديمية محل

 عمليـــة لـــسياسات تنميـــة المـــوارد البـــشرية علـــى  إحـــصائية داللـــة ذي أثـــر  يوجـــد١/٥

 .موضع الدراسة المنظمات في العاملة القوى تخطيط
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التوجد فروق إحـصائية فـي اسـتجابات        : ي الثاني وينص على أنه    الرئيس الفرض .٢

خـتالف فـي العوامـل الديمغرافيـة     عينة الدراسة إلجراءات تخطيط القـوى العاملـة وفقـاً لال         

 ).العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المستوى الوظيفي، ومكان العمل(

 :أهمية الدراسة
 عــام يتطلــب وجــود آليــة جديــدة وغيــر  تنميــة القــدرات التنافــسية للجامعــات بــشكل 

تقليديــة لتــدعيم قــدرتها علــى المنافــسة العالميــة بــين الجامعــات، وتعتبــر عمليــة تخطــيط   

كمـا تنـسجم أهميـة هـذه الدراسـة          . القوى العاملة هي اآللية المناسبة لتحقيق هذا الهـدف        

نتاجيــة ودورهــا فــي رفــع الكفــاءة اإل) المؤســسات األكاديميــة (مــع أهميــة مجــال التطبيــق

للقــوى العاملــة، فقــد أظهــرت نتــائج بعــض الدراســات أن إنتاجيــة الفــرد ترتفــع بمعــدالت          

بعـد الدراسـة     %٣٠ تتناسب مـع مـستوى تحـصيله العلمـي، حيـث تبـين أنهـا ترتفـع بنـسبة                  

ــة، وبنــسبة  ــة، وبنــسبة     %٣٢٠ االبتدائي ــشهادة الثانوي بعــد الدراســة   %٦٠٠ بعــد دراســة ال

كنتيجـة ألثـر    %٣٠ ة أخـرى أن الـدخل القـومي يـزداد بنـسبة     الجامعية، وقـد أظهـرت دراسـ      

التعلــيم علــى مــستوى إنتاجيــة العامــل، كمــا تبــين أن إنتاجيــة العامــل الــذي أنهــى الدراســة   

مــرة إلنتاجيــة العامــل األمــي، ومــرتين مــن إنتاجيــة العامــل الــذي أنهــى   ١٫٥ االبتدائيــة تــساوي

 .)٢٠١٣، بالتمر( عالياً الدراسة الثانوية، وأربع مرات للمؤهلين تأهيالً

كما تكمن أهمية البحث فـي دراسـة واقـع تخطـيط القـوى العاملـة الـذي يتـيح اإللمـام                

بنــواحي القــصور فــي هــذا المجــال ومــا يــؤثر فيهــا، ومــا يواجههــا مــن تحــديات أو معوقــات        

مــستقبلية تمكــن الجامعــات الــسعودية مــن وضــع األهــداف والخطــط الــسليمة فــي مجــال 

 العاملــة وبالتــالي الحــد مــن ظــاهرة الفــائض أو العجــز بــين المــؤهالت العلميــة     تنميــة القــوى  

المختلفة، واالستعداد لمواجهة التغيرات التي قد تحدث تكنولوجيًا        ) المنتجات التعليمية (
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ــا فــي كافــة المجــاالت، ومــا يتطلبــه هــذا التغيــر مــن معــارف ومهــارات      واقتــصاديًا واجتماعيً

  .خاصة

من الدراسات الميدانيـة القليلـة       – حسب علم الباحث   –  من أنه  وتبرز أهمية الدراسة  

فــي المملكــة العربيــة الــسعودية التــي تناولــت واقــع تخطــيط القــوى العاملــة بــالتطبيق علــى  

المؤســسات األكاديميــة بــشكل خــاص، كمــا أنهــا ســوف تفــتح المجــال أمــام المزيــد مــن   

التي سيبنى عليها توصـيات     ،  هاالدراسات حول هذا الموضوع المهم، واالستفادة من نتائج       

 . تقدم لمتخذي القرار في الجامعات السعودية 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة
فــي هــذا الجــزء ســيتم الحــديث عــن مفهــوم وأهميــة عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة      

والعوامل المؤثرة عليها في ضوء ما توصلت له الدراسـات الـسابقة فـي هـذا المكـان وذلـك                    

  :كما يلي

 : مفهوم تخطيط القوى العاملة
مـن خـالل اسـتقراء     وظيفة اإلدارة التي تحاول التنبؤ بالمـستقبل بأنه التخطيط  يعرف  

حيــث يهــدف إلــى ، للمــشاكل التــي قــد تعيــق أهــداف المنظمــة أحــداث الماضــي والتوقعــات 

 كمــا تعـــد ، )٢٠١٢، القحطــاني  (لترشــيد اســـتخدام المــوارد المتاحــة    الحلــول البديلــة  إيجــاد  

هـداف لفتـرة   األتحديـد   حيث تتـضمن     ظيفة التخطيط الحلقة األولى في العمليات اإلدارية،      و

منظمة الى تحقيقها ثم توضع طرق علمية لتحقيق هذه         المحددة تهدف   زمنية مستقبلية   

، ويعتبــر تخطــيط القــوى العاملــة مــن المهــام الرئيــسية  )١٦٨، ص٢٠٠٦القريــوتي، (األهــداف 

تـأثيره المباشـر علـى المنظمـة حيـث يحـدد احتياجـات العمـل مـن                ألي إدارة ناجحة وذلك ل    

القوى العاملة والتخصصات المطلوبة ونوعية الوظـائف للفتـرة المـستقبلية مـن احتياجـات             

 .وعلى قدر دقة التخطيط يأتي نجاح المنظمة
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ويعـــد التخطـــيط للقـــوى العاملـــة مـــن أهـــم وظـــائف إدارة األفـــراد ويعـــرف بأنـــه تحديـــد  

ووضــع الــشروط الخاصــة بمــن يــشغل هــذه    ، الزمــة مــن األعمــال والوظــائف  االحتياجــات ال

ــتم           ــوفر فــي مــن يرغــب بــشغل تلــك الوظــائف، حيــث ي ــد أن تت الوظــائف وفــق شــروط الب

االختيــار بدقــة ووفــق تلــك الــشروط لمــن يوظــف علــى تلــك الوظــائف؛ للحــصول علــى أعلــى 

 برنــامج مــدروس بدقــة كمــا يعنــي التخطــيط للقــوى العاملــة عمليــة إعــداد.إنتاجيــة ممكنــة 

أن االســـتثمار البـــشري يـــشمل ) ٢٠١١فهمـــي،(لـــسد احتياجـــات المنظمـــة مـــستقبال،وتبين  

ــ اســتراتيجيات المــوارد البــشرية وأن تطــوير، عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة   دعم انجــاز  ي

 .  بشكل قوي أهداف المنظمة

لعاملـة يعمـل   أن تحديـد االحتياجـات مـن القـوى ا     )  ٢٠٠٥, Drieesch,  et al(ويـشير  

علــى تحقيــق األهــداف المرغوبــة للمنظمــات، ذلــك أن تخطــيط القــوى العاملــة يعــد مــنهج      

ــين المهــن      ، متكامــل مــرتبط بنجــاح عمــل المنظمــات    ــع المهــام ب ــى توزي ــاج إل ــه يحت ولكن

لذلك ال بد من وضع اسـتراتيجيات شـاملة للقـوى العاملـة المتوقـع تـدريبها لـسد                   ،  المختلفة

 .االحتياجات 

 :تخطيط القوى العاملة أهمية 
يعتبــر التخطــيط للقــوى العاملــة مــن أهــم وظــائف اإلدارة، وتــأتي أهميتــه مــن االهتمــام    

المتزايد بوظائف اإلدارة والتركيز على ما من شأنه زيادة اإلنتاجية، حيـث يـتم التركيـز فـي                   

ويتركــز مفهومــه باالحتياجــات . التخطــيط للقــوى العاملــة علــى دراســة الوضــع المــستقبلي 

 .  والتقدير ليمكن إعداد القرارات الخاصة بالموارد البشرية بناءا على ذلك

وتأتي أهمية تخطيط القوى العاملة بتحديد أهـداف المنظمـة ودراسـة موقفهـا الحـالي                 

واحتياجهــا المــستقبلي، أمــا بزيــادة القــوى العاملــة أو تخفيــضها بنــاءا علــى مــا يــتم تحديــده  

، ظيمي الذي يتم بناءه بناءا علـى االحتياجـات المتوقعـة     وبما يتناسب مع وضع الهيكل التن     



 

 
٢٦ 

 العوامل المؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملة 
 في الجامعات السعودية  

 فالح بن فرج السبيعي. د

دعم  فـي المنظمـة يـ     استراتيجيات الموارد البشرية  أن تطوير    ) ٢٠١١فهمي،  (وتؤكد دراسة   

حديــد الهيكــل التنظيمــي المالئــم لــدعم األهــداف  ها، لــذلك ال بــد مــن ضــرورة تانجــاز أهــداف

تطـوير  ، و لنـشاطات الرئيـسية    با الخاصةوصيف المهام واألنشطة    ، وكذلك ت  اإلستراتيجية

السـتمرار فـي تنفيـذ ورش العمـل         ، وا العمل لدعم األهـداف اإلسـتراتيجية للمنظمـة       ط  خط

 . ربط المسار الوظيفي بالمسار التدريبي، وكذلك الموارد البشريةوالتخطيط في مجال 

كمــا ، وال تختلــف أهميــة سياســات تنميــة المــوارد البــشرية بــاختالف مجــال تطبيقهــا   

فانخفـاض مؤشـر تخطـيط    ، ه دراسة اإلدارة العامة للمرور بوزارة الداخليـة البحرينيـة       أكدت

القوى العاملة وأهـداف المؤسـسات وخططهـا االسـتراتيجية كـان يـتم بدرجـة متوسـطة                  

فــي مؤســسات القطــاع الــصحي، ويعــود ســبب ذلــك إلــى أن هــذه المؤســسات ال تــشرك        

ذلك في ضـوء وجـود عـدد مـن المعوقـات            عمالها في عمليات تخطيط القوى العاملة، ويتم        

، منها عدم وضوح الهيكل اإلداري، وضعف خبرة العمال في مجال تخطـيط القـوى العاملـة    

ــة       ــوى العاملـ ــيط القـ ــة تخطـ ــا لعمليـ ــم اإلدارة العليـ ــعف دعـ ــدوان، (وضـ ــساعد ).٢٠٠٨عـ ويـ

عــــاملين للمــــستويات الوظيفيــــة تحركــــات التخطــــيط تخطــــيط المــــسار الــــوظيفي علــــى 

البــشرية المتاحــة الكفــاءات وهــذا يمكــن مؤســسات األعمــال االســتفادة مــن   ، المختلفــة

، ألن صــعوبة وضــع مقــاييس دقيقــة للكفــاءة اإلنتاجيــة للعــاملين      ). ٢٠٠٨، بــو راس(لــديها 

 . وعدم استخدام نظم للحوافز يعيق تنفيذ تلك االستراتيجية 

يــتم علــى  إن للتخطــيط ثــالث مــستويات رئيــسية تتمثــل فــي المــستوى الــوطني الــذي     

ــاني يــسمى المــستوى القطــاعي         ــة الــشاملة، والث ــه بخطــة التنمي ــة ويــشار إلي مــستوى الدول

أمـا النـوع   ، ويتضمن التخطيط للقطاعات المختلفة مثل التعليم والصناعة والـصحة والنقـل          

الثالث فهو التخطـيط علـى مـستوى المنـشآت وهـو مـا يتعلـق بالمنـشأة خـالل فتـرة زمنيـة                         

 .  )٢٠٠٧، المير(محددة 
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ويلعب أسلوب تخطيط القوى العاملـة علـى مـستوى المؤسـسة دوراً مهمـاً فـي نجـاح                 

وهنـا وجـد أن األسـاليب التقليديـة فـي تحديـد احتياجـات تخطـيط القـوى            ،  عملية التخطـيط  

أظهـرت الكثيـر مـن المـشاكل خاصـة فـي وضـع التنبـؤات المتعلقـة باالحتياجـات                    ،  العاملة  

وقد زادت حدة األخطاء بزيادة فتـرة التنبـؤ، وهـذا يبـرز            ،  ةوالعرض الداخلي من القوى العامل    

بوضوح ضرورة األخذ بعين االعتبار التغيرات التقنية والمهارات الحديثة في القـوى العاملـة،    

). ٢٠٠٦،  نـصر الـدين   (وربط التطور أيضاً بتحديث أدوات التقييم عند تخطيط القـوى العاملـة             

خطــيط القــوى العاملــة يــؤثر علــى رضــا العــاملين  مــن هنــا فــإن غيــاب األســلوب العلمــي فــي ت 

 . كما يؤثر على أساليب العمل، وعلى مستوى كفاءتهم

 : العوامل المؤثرة على تخطيط القوى العاملة
يتضح من الدراسات أن العوامل التي تؤثر في تخطيط القوى العاملة يمكـن أن تكـون                

والتغييـر  ،  والوضـع المـالي   ،  منـشآت داخلية تنبع من بيئة المنظمات الداخليـة منهـا أهـداف ال           

فيمــا تــشمل العوامــل الخارجيــة   . التنظيمــي وحجــم العمــل والتقنيــة المطبقــة بالمنظمــة    

والمنافــسة والعوامــل االجتماعيــة  ، وسياســات العمــل، ووضــع الــسوق ، الوضــع االقتــصادي

 ).٣٨ص ، ٢٠٠٥، المدهون(السكانية 

 البحت وفي مقدمته عـدم وجـود   وفي بعض الدراسات تم اجمالها في الجانب اإلداري  

تغير في الوصف الوظيفي مع تغير الهياكل التنظيمية حيث يتسبب الكثيـر مـن الفجـوات                

، وسياســات النقــل والترقيــة والتــدريب ، مثــل تــداخل التخصــصات، وعــدم وضــوح العالقــات  

ى ويرتبط ذلك بعـدم التـوازن فـي توزيـع القـوى العاملـة بـين اإلدارات وهـو مـا يـؤثر سـلباً علـ                          

إضافة إلى أن عدم وجود معايير واضحة تبنى عليها نظم الترقية بما يخلق نوعاً              . اإلنتاجية  

وعــدم االلتــزام  ، مــن المحابــاة بــين العــاملين، كمــا أن عــدم وجــود وصــف وظيفــي واضــح        
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بالميزانيـــة المخصـــصة للتـــدريب مـــن العناصـــر التـــي تعيـــق تنفيـــذ اســـتراتيجية ناجحـــة فـــي  

 ).٢٠٠٣، ارةجب(تخطيط القوى العاملة 

إن التخطيط االستراتيجي للموارد البشرية في المؤسـسات الحكوميـة مـا زال يفتقـر               

فالروتين والتعقيـد اإلداري تعـد مـن أهـم     ، إلى الكثير من األسس العلمية التي تجعله ناجحاً 

، كما أن قلة الموارد المالية وازدواجية القـرار  )٢٠١٢كلثم وبدارنه،  (المعوقات التي تواجهه    

دم وضـع خطـط   ، إذ أن عـ  ) ٢٠٠٥ ,Cowburn(تظهر بوضوح في مؤسسات التعليم العالي 

الجامعـات   فـي    فـشل عمليـات التخطـيط     تـسبب فـي     وذات أهداف محــددة     ،  واقعية للعمل 

ي التخطـيط   مـؤثرة فـ   عوامـل ال  اليعتبر من أهم     المجتمعي   الضغط، كما وجد أن     البريطانية

القـــرارات الحكوميــة والبرلمانيــة،   وكــذلك تــأثير   جامعــات األوغنديــة، االســتراتيجي فــي ال 

ــل،        ــوق العمـ ــغوطات سـ ــرار وضـ ــناع القـ ــا، وصـ ــي إفريقيـ ــة والمـــشاكل فـ ــديات العولمـ وتحـ

وعلـى مـستوى الجامعـات    ، (٢٠٠٥ ,Kasozi)والمنافسـة وظهور أنماط جديدة من التعليم 

مـوارد البـشرية    أن اسـتخدام التخطـيط االسـتراتيجي؛ يعتبـر مـدخل لتنميـة ال         العربية تبـين  

عبـد  (إذا مـا رغبـت بتطـوير سياسـات تنميـة المـوارد البـشرية لـديها                  ،  في الجامعـات اليمنيـة    

 ). ٢٠١٢اهللا، 

 :عوامل نجاح تخطيط القوى العاملة 
هيكل  في المنظمات؛ يرتبط بوجود    استراتيجيات الموارد البشرية  إن تحقيق أهداف    

وصــيف المهــام  ات، وتبــرز أهميــة ت يســتراتيجالتنفيــذ تلــك ا دعم وواضــح يــ  جيــدتنظيمــي 

ــشطة  ــة باواألنــ ــسية الخاصــ ــشاطات الرئيــ ــ ، ولنــ ــوير خطــ ــداف   ط تطــ ــدعم األهــ ــل لــ العمــ

المـوارد  والتخطـيط  فـي مجـال   السـتمرار فـي تنفيـذ ورش العمـل        ، وا ستراتيجية للمنظمة اال

لـذلك فـإن رفـع    ). ٢٠١١فهمـي،   (ربـط المـسار الـوظيفي بالمـسار التـدريبي      ، وكـذلك    البشرية

تخطيط القوى العاملة يرتبط بتوفر االحتياجات المالية في المؤسسات التي ترغـب    مؤشر  
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بتنفيذ استراتيجيات تخطيط القوى العاملة، كما أن االهتمـام بإعـداد خطـط اسـتراتيجية               

واضحة ومحددة ومكتوبة بشكل منهجي، وإشراك العاملين في عملية التخطيط للقـوى            

هيكل اإلداري التنظيمي الذي يتضمن وجود مـسؤوليات        العاملة، بجانب االهتمام بتطوير ال    

ومهام محددة لكل إدارة تكون قادرة على تنفيذها؛ جميعها عوامل مهمة وحاسمة فـي              

 ). ٢٠٠٨، عدوان(نجاح عملية التخطيط للقوى العاملة 

وال تختلف متطلبات التخطيط لقطاع الموارد البشرية سواء كانت حكومية أم غيـر             

ي ظــل اســتخدام أدوات اإلدارة اإللكترونيــة غيــر التقليديــة، فالــدورات   حكوميــة، وحتــى فــ 

التدريبية تساهم في تطوير مهارات وقدرات العاملين، وبـات مـن الـضروري دعـم القيـادات         

العليــا بتــوفير متطلبــات تنميــة المــوارد البــشرية داخــل المؤســسات التــي تــديرها، وضــرورة     

وضــرورة تــوفير الــدعم المــالي  ، ميــة تلــك المــوارد العمــل علــى إزالــة العوائــق التــي تواجــه تن  

الــالزم لتطبيــق أيــة اســتراتيجيات مقترحــة، إضــافة إلــى االهتمــام بــالتخطيط لــدعم عمليــة   

 ).٢٠٠٧، المير(تطبيق الخطط أثناء سير العمل 

وتسعى المنظمات غيـر الحكوميـة إلـى اسـتقطاب وتوظيـف الكفـاءات مـن أصـحاب                  

تي تتوافق مع احتياجها، وأن نظام التقييم المطبـق يـساهم           ال،  الخبرة والمؤهالت العلمية  

إذ أن اإلعـالن للوظـائف يـتم بطريقـة     ، في اختيار العـاملين األكثـر مناسـبة لـشغل الوظـائف       

وعـززت الدراسـة مـن فكـرة إعـادة النظـر            ،  مناسبة تعبر عن شفافية اإلجراءات والتعيـين      

ة اهتمام المرشـحين باللغـة االنجليزيـة      وضرور،  باالختبارات المهنية مثل اختبارات اإلبداع    

وكـذلك تطـوير لجـان المقـابالت واسـتحداث طـرق جديـدة              ،  الرتباطها بلغة التطـور التقنـي     

 ) .٢٠١١، الغول(في استقطاب العاملين من الداخل والخارج 

، كمــا تبــرز أهميــة التنــسيق بــين األجهــزة المختلفــة بــشأن التخطــيط للقــوى العاملــة    

، فـاءة المختـصين بـالتخطيط للقـوى العاملـة وزيـادة إنتاجيـة العـاملين            ومدى العالقـة بـين ك     
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، والحاجــة إلــى تقيــيم الهياكــل التنظيميــة، واهتمــام اإلدارة العليــا بتخطــيط القــوى العاملــة 

وااللتـزام بالهياكـل التنظيميـة ووضـع وصـف وظيفـي       ،  وضرورة مراعاة توزيع القوى العاملة    

ظيمي، وااللتزام بمعـايير شـغل الوظـائف والترقيـات          تفصيلي للوظائف وربطه بالهيكل التن    

والحوافز وتدريب وتطوير أداء الموظفين، إضافة إلى المراجعـة المنتظمـة لحاجـة للتـدريب              

 ).٢٠٠٣، جبارة(يراعى فيها االحتياج الفعلي لإلدارات والوظائف 

 :أسلوب الدراسة
لدراسة ،الـذي تمثـل    مفردة من عناصر مجتمع ا     ١٠٠  شملت    :الدراسة االستطالعية .أ

ــا والمتوســطة فــي الجامعــات الــسعودية العاملــة        بالعــاملين فــي المــستويات اإلداريــة العلي

 .بمدينة الرياض

 الـسعودية  بالجامعـات  اإلداريـين  العاملين جميع ويشتمل على  :مجتمع الدراسة .ب

 جامعــة اإلســالمية، ســعود بــن محمــد اإلمــام جامعــة (وهــي الريــاض مدينــة فــي الحكوميــة

 اإلداريـة  الوظـائف  يـشغلون  ممـن ،  )الـرحمن  عبـد  بنـت  نـورة  األميرة وجامعة سعود، لملكا

ــإدارات ســـواء) قـــسم رئـــيس إدارة، مـــدير عـــام، مـــدير (واإلشـــرافية  أو الجامعـــات تلـــك بـ

 إحـصاءات ، التعلـيم  وزارة (موظـف  ١٧٦٥  عـددهم  لهـا والبـالغ    التابعـة  والوحدات بالكليات

 ). ٢٠١٠، العالي التعليم

 الطبقيـة  أسـلوب العينـة    علـى  البحـث  عينـة   اعتمـدت  :ع وحجم عينة الدراسـة    نو.ج

 العينـات  أحجـام  تحديـد  جـداول  ذلـك  فـي  ومـستخدماً ،  مفردة ٣٢٢من المكونة العشوائية

 دراسـتها  المطلـوب  الخـصائص  بـأن  االفتـراض  مـع ) ٠٫٩٥ (ثقـة  وحدود ،)٠٫٠٥ (مستوى عند

 العينـة  مفـردات  توزيـع  تـم  ، وقـد  )٢٠٠١ ،بازرعة) (%٥٠ (بنسبة الدراسة مجتمع في متوفرة

 اسـتبانه أو مـا نـسبته        ٣٠٩ تـم اسـترجاع      .طبقـة  بكل المفردات عدد بنسبة الطبقات على

 . وأدخلت جميعها في التحليل النهائي%٩٥٫٩
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 :محددات الدراسة.د
 . فقط الرياض مدينة في السعودية الجامعات على الدراسة اقتصرت •

 البحـث  نطـاق  عـن  يخـرج  وبالتالي فقط اإلداريين العاملين على الدراسة اقتصرت •

  . والطالب التدريس هيئة أعضاء

  .الخاصة الجامعات دون الحكومية الجامعات على الحالية الدراسة اقتصرت •

 .م٢٠١٦ الميالدي العام من األول النصف في الدراسة أجريت •

انـات الثانويـة    البي: تقـسم البيانـات المـستخدمة إلـى نـوعين همـا            :مـصادر البيانـات   .هـ

وتــم التوصــل إليهــا مــن خــالل مراجعــة الكتــب والــدوريات والدراســات والبحــوث العربيــة       

وكــــذلك النــــشرات التــــي تــــصدرها  . واألجنبيــــة ذات االهتمــــام بالموضــــوع محــــل البحــــث 

أما البيانات األولية التي تم جمعهـا       . الجامعات ووزارة العمل بجانب ما يتوفر على االنترنت       

ســة االســتطالعية التــي ســبق اإلشــارة لهــا، إضــافة إلــى الدراســة الميدانيــة     مــن خــالل الدرا

 .المخصصة للتحقق من فروض البحث وتحليلها

 :وصف متغيرات الدراسة 
قام الباحـث بترميـز البيانـات فـي قائمـة االستقـصاء، وتـم إدخـال البيانـات ومراجعتهـا                     

يـق االختبـارات اإلحـصائية      ، وقـد تـم تطب     (SPSS)وتحليلها باسـتخدام البرنـامج اإلحـصائي        

ــات       ــي تحليـــل البيانـ ــة لمـــساعدة الباحـــث فـ ــروض الدراسـ ــات وفـ ــة البيانـ ــبة لطبيعـ المناسـ

الوســط الحــسابي،  (الوصــفي اإلحــصائي التحليــل بنتــائج االسترشــادوتفــسيرها، حيــث تــم 

ــسبية    ــرارات النــ ــاري، والتكــ ــراف المعيــ ــارات ، )واالنحــ ــاط،  ، t و Fواختبــ ــامالت االرتبــ ومعــ

والمتوسـط المـرجح بـاألوزان لترتيـب القـيم حـسب            ،  تحليـل االنحـدار المتعـدد     واستخدام  

  :تقدير أفراد العينة على النحو التالي

 .جداً مرتفع يكون ٤٫٢ -٥  -  أ
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 .مرتفع يكون ٣٫٤  – ٤٫٢ من أقل  - ب

 .)مقبول (متوسط يكون ٢٫٦ – ٣٫٤ من أقل  - ت

 .ضعيف يكون ١٫٨ – ٢٫٦من أقل  - ث

 . جداً ضعيف يكون ١٫٨ من أقل  - ج

 العينــة مـن  األوليــة البيانـات  لجمــع استقـصاء  قائمــة علـى  االعتمــاد ضيف أنــه تـم هـذا ونـ  

 للتأكـد  صـغيرة  عينـة  علـى  اسـتخدامها  تـصميم  قبـل  القائمـة  هذه اختبار تم وقد المختارة،

 التعديالت بعض إدخال ذلك عن نتج وقد المطلوبة، الميدانية البيانات لجمع صالحيتها من

 بوضـع  الخاصـة  القواعـد  القائمـة  تـصميم  فـي  وروعـي  ين،المختـص  مـن  عدد على عرضها بعد

تـم   وكـذلك  اإليحائيـة،  األسئلة وتجنب بالسهولة القائمة اتسمت وقد وصياغتها، األسئلة

 بعـض  علـى  اإلجابـة  وقياس االستقصاء، قوائم بتصميم الخاصة الشكلية مراعاة النواحي 

ـــ المتــدرج المقيــاس علــى األســئلة  تعنــي) ١ (النقطــة قــاطن خمــس مــن المكــون" ليكــرت "ل

  .الموافقة نحو أقوى اتجاه إلى) ٥ (النقطة وتدل، الموافقة عدم نحو اتجاها

 التـــي الفقـــرات وأرقـــام الدراســـة متغيـــرات توزيـــع إلـــى ١ رقـــم التـــالي الجـــدول ويـــشير

 . االستقصاء قائمة في تقيسها

 متغيرات الدراسة وأرقام الفقرات التي تقيسها: ١ رقمجدولال
 المتغيرات لمتغيرات الفرعيةا الفقرات

 وضوح األهداف ١٤ – ٧

 الهيكل التنظيمي  ٢٠ - ١٥

 التطور التقني  ٢٧- ٢١
 الوضع المالي  ٣٣ - ٢٨

سياسات تنمية الموارد البشرية  ٣٩ - ٣٤

 
 العوامل المؤثرة

 )متغيرات المستقلةال(

٥١ - ٤٠ 
 

 )المتغير التابع (وى العاملة إجراءات تخطيط الق إجراءات تخطيط القوى العاملة
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ألفــا  "وللتأكــد مــن ثبــات المقيــاس تــم حــساب قيمــة معامــل الثبــات لــه باســتخدام           

مــا هــو موضــح فــي الجــدول التــالي      ، كمــا تــم حــساب معامــل الــصدق الــذاتي  ك     "كرونبــاخ

 : )٢(رقم

 معامالت الثبات والصدق الذاتي لمتغيرات الدراسة ) ٢ (رقم  الجدول
 معامالت االرتباط للصدق الذاتي معامل الثبات ةمتغيرات الدراس

 ٠٫٩٧ ٠٫٩٤ األهداف وضوح
 ٠٫٩٢ ٠٫٨٦٨ التنظيمي الهيكل
 ٠٫٩٢ ٠٫٨٦٧ التقني التطور
 ٠٫٩٣ ٠٫٨٧٧ المالي الوضع

 ٠٫٩٤ ٠٫٨٨١ البشرية الموارد تنمية سياسات
 ٠٫٩٧ ٠٫٩٤٧ المستقلة العوامل مجمل

 قوىال تخطيط إجراءات (التابع المتغير
 )العاملة

٠٫٩٩  ٠٫٩٩٤ 

 ٠٫٩٨  ٠٫٩٦١ االستبيان مجمل

تتـراوح مـابين الـصفر والواحـد الـصحيح؛ فيكـون هنـاك        ) ألفا كرونباخ(وحيث أن قيمة    

تجــانس واتــساق بــين المتغيــرات المــستخدمة  وكلمــا اقتربــت هــذه القيمــة مــن الواحــد        

ألساسـية للمقيـاس دالـة     وبناءً على ذلك يتضح لنا أن جميع المتغيـرات ا         . والعكس صحيح 

وهو ما يشير إلى أن المقياس يتسم بدرجة عالية من الثبات،   ،  )٠٫٠٥(إحصائياً عند مستوى    

 .ويمكن تطبيقه على عينة الدراسة بدرجة كبيرة من الثقة

 : الدراسة الميدانية
 :تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة

وضــــوح األهــــداف، :ائية لعوامــــل يوجــــد أثــــر ذي داللــــة إحــــص: الفــــرض الرئيــــسي األول

والهيكــل التنظيمــي، والتطــور التقنــي، والوضــع المــالي، وسياســات تنميــة المــوارد البــشرية    

وانبثق عنـه خمـس فرضـيات    ، "على عملية تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية      

 : فرعية
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مليــة يوجــد أثــر ذي داللــة إحــصائية لوضــوح األهــداف علــى ع  :الفــرض الفرعــي األول.أ

 .تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية 

لقــد وجــد أن هنــاك ثمانيــة عبــارات مثلــت متغيــر وضــوح األهــداف لــدى عينــة الدراســة،   

وباستخدام المقياس النسبي تبين بأن جميع العبارات تتم بمستوى مرتفع  حيث سجل             

  وهـو مـا      ١٫٠٢٥٣٦ وانحـراف معيـاري وصـل إلـى          ٣٫٦٤٤٦مجمل المحور وسط حـسابي بلـغ        

 مــن %٦٢٫٧كمــا وجــد أن  . يــشير أن مجمــل محــور وضــوح األهــداف يــتم بدرجــة مرتفعــة    

فيمـا  ،  استجابات عينة الدراسة ترى أن هناك وضوح في األهداف بدرجة مرتفعة فمـا فـوق              

 ٣ويبـين الجـدول التـالي رقـم         ،   لديهم اعتقاد بان تلك األهـداف غيـر واضـحة          %١٦تبين نحو   

 . لهذه الفرضيةنتائج التحليل الوصفي 

 نتائج التحليل الوصفي للفرض الفرعي األول: ٣الجدول رقم 
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 العبارة

١٨ ٠ مرتفع
٫٤

 

٢١٫
١

 ٤٢
٫٢

 ١٨
٫٤

 ٣٫٦
٠٥
٣

 ١٫٠
٠١٠
٧

 

ــتراتيجية     ــة اســ ــة خطــ ــضع الجامعــ تــ
 .لعاملة واضحة ومحددة للقوى ا

١٠٫ ٥٫٣ مرتفع
٥

 ٢٨
٫٩

 ٣٦
٫٨

 ١٨
٫٤

 ٣٫٥
٢٦
٣

 ١٫٠
٨٣
٩٦

 

يؤخــذ بعــين االعتبــار االحتيــاج الفعلــي 
 .من القوى العاملة لتنفيذ الخطة 

١٣ ٢٫٧ مرتفع
٫٥

 ١٦٫
٢

 ٥٦
٫٨

 

١٠٫
٨

 ٣٫٥
٩٤
٦

 .٩
٥٦
٢٥

 

تتم مراجعة خطة القـوى العاملـة فـي          
 .ضوء االحتياج الفعلي للقوى العاملة 

١٦٫ ٠ مرتفع
٧

 ٢٢
٫٢

 ٤٧
٫٢

 ١٣
٫٩

 ٣٫٥
٨٣
٣

 .٩
٣٧
٣٢

 

توضح الخطـة االسـتراتيجية للجامعـة       
 .حجم القوى العاملة المطلوبة

١٦٫ ٥٫٤ مرتفع
٢

 ١٠٫
٨

 ٤٣
٫٢

 ٢٤
٫٣

 ٣٫٦
٤٨
٦

 ١٫١٨
٣٦
٠

 

ــوى     ــتراتيجية للقــ ــة االســ ــين الخطــ تبــ
العاملــة بالجامعــة مواصــفات شــاغلي   

 .الوظائف 
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 العبارة

١٥ ٢٫٦ مرتفع
٫٨

 

٢١٫
١

 ٣٤
٫٢

 ٢٦
٫٣

 ٣٫٦
٥٧
٩

 

١٫١٢
١٦٩

 

يبنـــــى االحتيـــــاج الفعلـــــي مـــــن القـــــوى 
 .العاملة على الخطط التشغيلية 

١٣ ٠ مرتفع
٫٥

 ٢١٫
٦

 ٤٨
٫٦

 ١٦٫
٢

 ٣٫٦
٧٥
٧

 

.٩
١٤٥
١

 

في ضوء أهـداف الجامعـة تبنـي اإلدارة         
 خططها للقوى العاملة 

١٠٫ ٠ مرتفع
٨

 ٢٤
٫٣

 ٣٢
٫٤

 ٣٢
٫٤

 ٣٫٨
٦٤
٩

 ١٫٠
٠٤
٤٩

 

التخطــــيط للقــــوى العاملــــة بالجامعــــة 
راتيجي جــــزءا مــــن التخطــــيط االســــت 

 .لديها 

٢٫٠ مرتفع
٥٧
٥

 ١٤٫
٤٢
٥

 ٢٠
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 Stepwiseتحليل التباين باستخدام طريقة : ٣تابع الجدول رقم 
 

 .B t Sig لمتغيرا النموذج
المؤشرات 
 اإلحصائية

 ٠٫٠٠٢ ٣٫٤ ١٫٣٤٣ الثابت
١ 

 
تضع الجامعة خطة استراتيجية 

 .للقوى العاملة واضحة ومحددة 
٠٫٠٠ ٥٫٢٩٢ ٠٫٥٦٤ 

F=٢٨٫٠٠٤     Siq.=٠٫٠٠ 

r=٠٫٦٨٣       R-٢   = ٠٫٤٥ 

 Stepwiseوالختبار الفرضية الفرعيـة األولـى تـم اسـتخدام أسـلوب التحليـل المتـدرج              

لمعرفـة أكثــر المتغيــرات المــستقلة تــأثيراً علـى عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة للجامعــات   

يقـوم  .  إلـى نتـائج هـذا األسـلوب        ٣ويـشير الجـدول الـسابق رقـم         ،  راسـة السعودية محل الد  

التحليل المتدرج بترتيب المتغيرات المـستقلة األكثـر معنويـة ويـستعبد منهـا األقـل تـأثيراً           

على المتغير التابع، لذلك استبعد التحليل األولي سبعة مـن العبـارات ثـم قـام بقبـول تـأثير                    

 . تخطيط القوى العاملة حسب القوة التأثيريةواحدة على عملية ) عبارة(متغير 



 

 
٣٦ 

 العوامل المؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملة 
 في الجامعات السعودية  

 فالح بن فرج السبيعي. د

 في الجدول ذاته قبول تأثير عبارة واحدة وهي األكثـر تـأثيراً علـى            ١ويبين النموذج رقم    

وهـذه  ،  "تـضع الجامعـة خطـة اسـتراتيجية للقـوى العاملـة واضـحة ومحـددة                 " المتغير التابع   

قهـا فــي مجـال تخطــيط   الخطـة كفيلــة بتوضـيح األهــداف التـي تــسعى الجامعـات إلــى تحقي    

من التبـاين فـي وضـوح األهـداف الحقـاً فـي               %٤٥حيث فسرت لوحدها نحو     ،  القوى العاملة 

ــة     ــوى العاملـ ــال تخطـــيط القـ ــة فـــي مجـ ــات الـــسعودية محـــل الدراسـ ــالل  . الجامعـ ومـــن خـ

يفـسر  ، وجد أن وضوح األهـداف المتعلقـة بتخطـيط القـوى العاملـة      )B(المعامالت المقدرة 

تضع الجامعة خطة اسـتراتيجية للقـوى العاملـة         ( إلى العبارة ذاتها     %٥٦بنسبة تصل لنحو    

عملية تخطيط  ( ، وقد ارتبطت بعالقة إحصائية موجبة مع المتغير التابع          )واضحة ومحددة 

  . %٦٨٫٣وصلت إلى ) القوى العاملة 

فقـد وجـد أن قيمـة مـستوى الداللـة للتحليـل أقـل           Fواعتماداً على نتائج تحليل التبـاين       

وهـذا يعنـي قبـول نـص الفرضـية األولـى الفرعيـة التـي تـرى                  ،  ٠٫٠٥من قيمته الجدوليـة البالغـة       

بوجود أثـر لوضـوح األهـداف علـى عمليـة تخطـيط القـوى العاملـة فـي الجامعـات الـسعودية                       

 .محل البحث

ائية للهيكل التنظيمي على عمليـة      يوجد أثر ذي داللة احص    : الفرضية الفرعية الثانية  
 .تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية 

وباســـتخدام ، لقـــد وجـــد أن هنـــاك ســـتة عبـــارات شـــملها متغيـــر الهيكـــل التنظيمـــي

ــتم بمــستوى مرتفــع فــي الجامعــات           ــارات ت ــأن خمــسة مــن العب ــين ب المقيــاس النــسبي تب

جمــل المحــور الثــاني قيمــة  الــسعودية محــل الدراســة، حيــث ســجل الوســط الحــسابي لم  

وهو ما يشير إلى أن مجمـل المحـور يـتم    ، ٠٫٨٧٠٦٥ وانحراف معياري وصل إلى  ٣٫٨١بلغت  

ــة  ــة مرتفعـ ــد أن  . بدرجـ ــا وجـ ــاك    %٦٩٫٨كمـ ــرى أن هنـ ــة تـ ــة الدراسـ ــتجابات عينـ  مـــن اسـ

 %٩٫٧الهيكل التنظيمي مهم جداً في عمليـة تخطـيط القـوى العاملـة، فيمـا تبـين أن نحـو                     
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ــا  ــديها اعتق ــة فــي الجامعــات         ل ــة تخطــيط القــوى العامل ــأن هــذا الهيكــل ال يــرتبط بعملي د ب

 .  نتائج التحليل الوصفي لهذه الفرضية٤ويبين الجدول التالي رقم ، السعودية محل البحث

 نتائج التحليل الوصفي للفرض الفرعي الثاني : ٤الجدول رقم 
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 العبارة

١٣ ٠ مرتفع
٫٢

 ٢٣
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يراعــــى تخطــــيط المــــسار الـــــوظيفي    
للعـاملين عنـد تخطـيط القـوى العاملــة     

 .في الجامعة

٨٫ ٠ مرتفع
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ــات مـــن    ــين االحتياجـ هنـــاك توافـــق بـ
 والهيكــــل التنظيمــــي القــــوى العاملــــة

 .للجامعة 

٢٣ ٠ ٠ مرتفع
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يتــــأثر تحديــــد حجــــم القــــوى العاملــــة  
 .للجامعة بالهيكل التنظيمي 
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ــة   يحــــدد الهيكــــل التنظيمــــي للجامعــ
 .الشواغر من الوظائف 
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تؤثر القرارات التنظيميـة فـي الجامعـة        
 .على تخطيط القوى العاملة بها 
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الهيكل التنظيمي في الجامعة يتسم     
 .بالوضوح 
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 العوامل المؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملة 
 في الجامعات السعودية  

 فالح بن فرج السبيعي. د

 
 Stepwiseباين باستخدام طريقة تحليل الت: ٤تابع الجدول رقم 
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 .B T Sig لمتغيرا
المؤشرات 
 اإلحصائية

 ٠٫٠٠١ ٣٫٧٤٥ ١٫٤٧٢ الثابت
١ 

 
الهيكل التنظيمي في الجامعة 

 .يتسم بالوضوح 
٠٫٠٠ ٤٫٩٦٣ ٠٫٥٦ 

 

F=٢٤٫٦٣٥     Siq.=٠٫٠٠ 

r=٠٫ ٦٤٨      R-٠٫٤٠٣ = ٢ 

 ٠٫٧٨١ ٠٫٠٢٨ -٠٫٠١٦٣ الثابت

الهيكل التنظيمي في الجامعة 
 .يتسم بالوضوح 

٠٫٠٠١ ٣٫٤٨٥ ٠٫٣٨٤ 
٢ 

يتأثر تحديد حجم القوى العاملة 
 .للجامعة بالهيكل التنظيمي 

٠٫٠٠١ ٣٫٤٨١ ٠٫٥٥٩ 

 

F=٢٢٫٤٠٣     Siq.=٠٫٠٠ 

r=٠٫٧٥٩       R-٢   = ٠٫٥٥ 

ــدرج        ــل المتـ ــلوب التحليـ ــتخدام أسـ ــم اسـ ــد تـ ــة فقـ ــة الثانيـ ــية الفرعيـ ــار الفرضـ والختبـ

Stepwise                    لمعرفة أكثـر المتغيـرات المـستقلة تـأثيراً علـى عمليـة تخطـيط القـوى العاملـة 

 إلـى نتـائج هـذا       ٤في الجامعات السعودية محل البحث، حيث يـشير الجـدول الـسابق رقـم               

قــــام التحليــــل المتــــدرج بترتيــــب المتغيــــرات المــــستقلة األكثــــر معنويــــة فــــي  . األســــلوب

بــارات األقــل تــأثيراً علــى المتغيــر التــابع، وفــي       ومــن خاللهــا اســتعبد الع  ، ٢ و ١النمــوذجين 

ــول تــأثير عبــارة واحــدة علــى عمليــة         ١النمــوذج رقــم    اســتبعد خمــسة عبــارات وقــام بقب

 " . الهيكل التنظيمي في الجامعة يتسم بالوضوح "تخطيط القوى العاملة وهي 

عمليـة  ذلك يعني أن وضوح الهيكل التنظيمي في الجامعة يعني التـأثير اإليجـابي علـى                

، %٦٤٫٨حيـــث ارتـــبط كـــال المتغيـــرين بعالقـــة موجبـــة وصـــلت   ، تخطـــيط القـــوى العاملـــة 

 من  %٤٠٫٣تفسير نحو   "  وضوح الهيكل التنظيمي في الجامعة    " واستطاعت تلك العبارة    

ــسعودية محــل           ــة تخطــيط القــوى العاملــة فــي الجامعــات ال ــاين أو االخــتالف فــي عملي التب

وجد أن معامل تأثير تلـك العبـارة إيجـابي علـى      )B(قدرة ومن خالل المعامالت الم. البحث 

 . %٥٦عملية تخطيط القوى العاملة ويصل إلى نحو 
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 وهـذا  ٠٫٠٠فقـد وجـد أن قيمـة مـستوى الداللـة      ،  Fوباالعتماد على نتـائج تحليـل التبـاين     

وهــذا يعنــي قبــول نــص الفرضــية  ، ٠٫٠٥يعنــي أنهــا أقــل مــن مــستوى الداللــة لالختبــار ككــل  

ية الثانية التي ترى بوجود أثر للهيكـل التنظيمـي علـى عمليـة تخطـيط القـوى العاملـة                    الفرع

الهيكـل التنظيمـي فــي   "فـي الجامعـات الـسعودية، وأن مـصدر هـذا التــأثير يعـود إلـى العبـارة         

 " .الجامعة يتسم بالوضوح 

يوجـد أثـر ذي داللـة إحـصائية للتطـور التقنـي علـى عمليـة                 : الفرضية الفرعية الثالثـة   
 . تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية 

وباستخدام المقيـاس   ،  لقد وجد أن هناك سبعة عبارات شملها متغير التطور التقني         

النسبي تبين بأن ستة مـن العبـارات تـتم بمـستوى مرتفـع فـي الجامعـات الـسعودية محـل                  

ســتخدام ا"الدراســة، فــي حــين أن وهنــاك عبــارة واحــدة تــتم بمــستوى مرتفــع جــداً وهــي    

، حيــث ســجل الوســط "التقنيـة الحديثــة يــسهم فــي تــسهيل رقابــة ومتابعــة أداء العــاملين 

ــة بلغـــت     ــور الثالـــث قيمـ ــل المحـ ــسابي لمجمـ ــى   ٣٫٨٣٨٨الحـ ــل إلـ ــاري وصـ ــراف معيـ  وانحـ

كمــا وجــد أن نحــو  . وهــو مــا يــشير إلــى أن مجمــل المحــور يــتم بدرجــة مرتفعــة   ، ٠٫٩٨٦٤٦

 أن هنـاك التطـور التقنـي مهـم جـداً فـي عمليـة                 من استجابات عينـة الدراسـة تـرى        %٧٠٫٦

 اعتقاد منخفض حول أهمية التطور التقني       %١٣٫٣تخطيط القوى العاملة، فيما أظهر نحو       

في عملية القوى العاملة في الجامعات السعودية محل البحـث، ويبـين الجـدول التـالي رقـم                 

 .  نتائج التحليل الوصفي لهذه الفرضية٥

 Stepwiseرعيـة الثالثـة تـم اسـتخدام أسـلوب التحليـل المتـدرج         والختبار الفرضية الف  

وأظهر التحليل األولي وجـود ثالثـة عبـارات هـي األكثـر تـأثيراً علـى عمليـة               ،  كما في السابق  

 أن هنـاك  ١فـي حـين اظهـر النمـوذج رقـم      ، ٣تخطيط القوى العاملة كمـا فـي النمـوذج رقـم        

تتـأثر دقـة تحديـد    " ارات التطور التقنـي وهـي   عبارة واحدة فقط هي األكثر تأثيراً من بين عب        

فـي الجامعـات الـسعودية     " حجم القـوى العاملـة فـي الجامعـة بحجـم التقنيـة المـستخدمة              
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 العوامل المؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملة 
 في الجامعات السعودية  

 فالح بن فرج السبيعي. د

 مـع  %٧٥٫٥بعالقة ارتباط موجبة وصلت إلى      ) العبارة(وارتبط هذا المتغير    . محل الدراسة   

عمليــة  (ر التــابع  مــن االخــتالف فــي المتغيــ  %٥٥٫٨وفــسرت لوحــدها نحــو  ، المتغيــر التــابع 

كمـــا أظهـــرت قيمـــة ، )تخطـــيط القـــوى العاملـــة فـــي الجامعـــات الـــسعودية محـــل البحـــث  

أن تحسين دقة تحديـد حجـم القـوى العاملـة فـي الجامعـة بـسبب         )B(المعامالت المقدرة 

.  مـن الوحـدة      ٠٫٥٦يحسن من عملية تخطيط القـوى العاملـة بمقـدار           ،  التقنية المستخدمة 

 وهـذا يعنـي أنهـا أقـل مـن مـستوى الداللـة لالختبـار                 ٠٫٠٠مستوى الداللة   أخيراً وجد أن قيمة     

وبالتالي قبول نص الفرضية الثالثة الذي يرى بأنـه يوجـد أثـر للتطـور التقنـي علـى               ،  ٠٫٠٥ككل  

وأن مصدر هذا التـأثير     ،  عملية تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية محل البحث        

تحديــد حجــم القــوى العاملــة فــي الجامعــة بحجــم التقنيــة        تتــأثر دقــة  " يعــود إلــى العبــارة   

 " .المستخدمة 

 نتائج التحليل الوصفي للفرض الفرعي الثالث  : ٥الجدول رقم 
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ــى     ــة علـ ــوظفي الجامعـ ــدريب مـ ــتم تـ يـ
اســـــــتخدام التقنيـــــــة الحديثـــــــة فـــــــي 

 .تخطيط القوى العاملة
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 القـوى العاملـة     تتأثر دقة تحديد حجـم    
فـــــــــي الجامعـــــــــة بحجـــــــــم التقنيـــــــــة 

 .المستخدمة 
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تلجأ الجامعة إلـى التقنيـة لـسد العجـز          
 .في القوى العاملة عند الحاجة 
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استخدام التقنية الحديثة يسهم فـي      
 . أداء العاملين تسهيل رقابة ومتابعة
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 إجمالي المحور
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تتأثر دقة تحديد حجم القوى 

الجامعة بحجم العاملة في 
 .التقنية المستخدمة 

٠٫٠٠ ٤٫٩٦٣ ٠٫٥٦ 

F=٤٥٫١٥٦  Siq.=٠٫٠٠ 

r=٠٫٧٥٥      R-٠٫٥٥٨ = ٢ 

 ٠٫٧٨١ ٠٫٠٢٨ -٠٫٠١٦٣ الثابت

تتأثر دقة تحديد حجم القوى 
العاملة في الجامعة بحجم 

 .التقنية المستخدمة 
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يوجد قاعدة بيانات للقوى 
 .لتابعة للجامعة العاملة ا

٠٫٠٠١ ٣٫٤٨١ ٠٫٥٥٩ 

F=٣٤٫٠٩٦     Siq.=٠٫٠٠ 

r=٠٫٨٢١      R-٢   = ٠٫٦٥٤ 
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 المؤشرات اإلحصائية .B t Sig لمتغيرا

 ٠٫٨٦٥ ٠٫١٧١ ٠٫٠٧٤ الثابت
تتأثر دقة تحديد حجم القوى 
العاملة في الجامعة بحجم 

 .التقنية المستخدمة 
٠٫٠١٨ ٢٫٤٩٤ ٠٫٣١٢ 

يوجد قاعدة بيانات للقوى 
 .العاملة التابعة للجامعة 

٠٫٠٢٢ ٢٫٤٠٩ ٠٫٣٣ 
٣ 

يتم تدريب موظفي الجامعة 
على استخدام التقنية الحديثة 
 .في تخطيط القوى العاملة

٠٫٠٣٩ ٢٫١٥ ٠٫٢٢٣ 

F=٢٦٫٧٦٥  Siq. = ٠٫٠٠ 

r=٠٫٨٤٦      R-٢   = ٠٫٦٨٨ 

 

يوجـد أثـر ذي داللـة إحـصائية للوضـع المـالي علـى عمليـة          : الفرضية الفرعية الرابعـة   
 . تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية 

ة عبــارات، واظهــر المقيــاس النــسبي أن خمــسة مــن    تكونــت هــذه الفرضــية مــن ســت  

العبارات تتم بمستوى مرتفع في الجامعات السعودية محل الدراسة، فـي حـين أن هنـاك                 

يوجد ميزانية خاصة بتقيـيم ومكافـأة       " عبارة واحدة كانت بمستوى متوسط وهي عبارة        

 ٣٫٥٥٢٦٣، حيــث ســجل الوســط الحــسابي لمجمــل المحــور الرابــع قيمــة بلغــت  "العــاملين

وذا يبـــين أن مجمــل تطبيـــق المحـــور يـــتم بدرجـــة  ، ١٫٢٢٥٨٦وانحــراف معيـــاري وصـــل إلـــى  

 من استجابات العينة لـديهم اعتقـاد بتـوفر عبـارات هـذا المحـور                %٦٧٫٦وجد أن   . مرتفعة

 مـنهم كـان لـديهم االعتقـاد     %١٧٫٤فـي حـين أن   ، في الجامعات السعودية محل الدراسـة  

  . ٦ي الجدول رقم المنخفض حول ذلك كما تظهر ف
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 إجمالي المحور
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 ائيةالمؤشرات اإلحص .B T Sig لمتغيرا
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 .ومكافأة العاملين 
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 ٠٫٠٠٢ ٣٫٤١٩ ١٫١٧٤ الثابت 

وجد ميزانية خاصة بتقييم 
 .عاملين ومكافأة ال

٠٫٠٠١ ٣٫٦٩٣ ٠٫٣٣٢ 

٢ 

تخصص الجامعة مبالغ لتخطيط 
 .القوى العاملة 

٠٫٠١ ٢٫٧٤ ٠٫٢٩٩ 

 

F=٢٤٫٨٦٨     Siq.=٠٫٠٠ 

r=٠٫٧٦٦      R-٢   = ٠٫٥٦٣ 

وبحـــسب أســـلوب التحليـــل المتـــدرج أظهـــر التحليـــل وجـــود عبـــارة واحـــدة مـــن بـــين 

وهـي األكثـر تـأثيراً    " يوجد ميزانية خاصة بتقييم ومكافـأة العـاملين       " عبارات الوضع المالي،  

ــة تخطــيط    ــى عملي ــة فــي الجامعــات الــسعودية محــل الدراســة كمــا فــي        عل القــوى العامل

بعالقة ارتباط موجبة مع المتغير التابع وصلت إلى ) العبارة(ارتبطت هذا المتغير   . ١النموذج  

عمليــة  تخطــيط القــوى ( مــن االخــتالف فــي المتغيــر التــابع %٤٨٫٤وفــسرت نحــو ، %٧٠٫٦

 )B(ما أظهرت قيمة المعامالت المقدرة ك، )العاملة في الجامعات السعودية محل البحث

ــيم ومكافــأة العــاملين بنــسبة وحــدة واحــدة        ــة خاصــة بتقي يحــسن مــن  ، أن وجــود ميزاني

أخيراً وبمقارنة مـستوى الداللـة لالختبـار        .  من الوحدة    ٠٫٤٧٥عملية تخطيط القوى العاملة     

ض الفرعـي الرابـع     فإننا نقبـل نـص الفـر      ،  ٠٫٠٥ مع مستوى الداللة لالختبار ككل البالغ        ٠٫٠٠

الــذي يــرى بوجــود أثــر للوضــع المــالي علــى عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة فــي الجامعــات            

 .السعودية محل البحث 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٥
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يوجد أثر ذي داللـة إحـصائية لـسياسات تنميـة المـوارد             : الفرضية الفرعية الخامسة  
 . البشرية على عملية تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية 

اس النــسبي أن جميــع العبــارات التــي كونــت هــذا المحــور تــتم بمــستوى    أظهــر المقيــ

وسجل الوسط الحسابي لمجمل المحـور      ،  مرتفع في الجامعات السعودية محل الدراسة     

وبالتــالي فــإن مــستوى تطبيــق ، ٠٫٨٨١٠٤ وانحــراف معيــاري وصــل إلــى ٤٫٠٢٧٥قيمــة بلغــت 

 متـــوفر فـــي الجامعـــات وقـــد وجـــد أن هـــذا المحـــور. مجمـــل المحـــور يـــتم بدرجـــة مرتفعـــة 

  . %١٦٫٧، في حين رفض ذلك نحو%٧٨٫٣السعودية محل الدراسة وفقاً لنحو 

 نتائج التحليل الوصفي للفرض الفرعي الخامس: ٧الجدول رقم 
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 المؤشرات اإلحصائية .B T Sig لمتغيرا

 ٠٫٠٠ ٤٫٢٤٨ ١٫٩٧٤ ابتالث
١ 

 
يخفض تخطيط القوى العاملة 

 .الحاجة لتدريب الموظفين الجدد 
٠٫٠٠ ٣٫١٠٨ ٠٫٣٨ 

F= ٩٫٦٥٩  Siq.=٠٫٠٠٤ 

r=٠٫ ٤٧      R-٠٫٢٢١ = ٢ 

واحـدة مـن    " سياسـة "وبحسب أسلوب التحليل المتدرج أظهر التحليل وجـود عبـارة           

القــوى العاملــة الحاجــة لتــدريب  يخفــض تخطــيط "بــين سياســات تنميــة المــوارد البــشرية   

 وهــي األكثــر تــأثيراً علــى عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة فــي الجامعــات  ، "المــوظفين الجــدد

بعالقـة ارتبـاط موجبـة مـع المتغيـر          ) العبـارة (ارتبط هـذا المتغيـر      . السعودية محل الدراسة  

ى العاملـة   من االختالف في عملية  تخطيط القو %٢٢٫١وفسر نحو   ،  %٤٧التابع وصلت إلى    

أن  )B(فـــي الجامعـــات الـــسعودية محـــل البحـــث، وأظهـــرت قيمـــة المعـــامالت المقـــدرة   

وعنـــدها ، تخفـــيض تخطـــيط القـــوى العاملـــة يخفـــض الحاجـــة لتـــدريب المـــوظفين الجـــدد   

أخيـراً وبمقارنـة مـستوى    .  من الوحـدة  ٠٫٣٨تتحسن عملية تخطيط القوى العاملة بمقدار  

فإننا نقبـل نـص الفـرض       ،  ٠٫٠٥الداللة لالختبار ككل البالغ      مع مستوى    ٠٫٠٠الداللة لالختبار   

الفرعي الخامس الذي يرى بوجود أثر ذي داللة إحـصائي لـسياسات تنميـة المـوارد البـشرية                  

 .على عملية تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية محل البحث 

مكــن القــول  وفــي ضــوء التحليــل الــسابق لنتــائج تحليــل الفــروض الفرعيــة الــسابقة ي    

يوجــد أثــر ذي داللــة   "بــشكل عــام بقبــول صــحة الفــرض الرئيــسي والــذي يــنص علــى أنــه         

احــصائية لكــل مــن وضــوح األهــداف، والهيكــل التنظيمــي، والتطــور التقنــي، والوضــع المــالي،  

ــة فــي الجامعــات          ــة تخطــيط القــوى العامل ــى عملي ــة المــوارد البــشرية، عل وسياســات تنمي

 " السعودية موضع الدراسة
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ســـيتم اســـتخدام تحليـــل االنحـــدار المتعـــدد لترتيـــب العوامـــل  مـــا ســـبق، إلـــى إضـــافة 

المستقلة األكثر تأثيراً على عملية تخطيط القوى العاملة فـي الجامعـات الـسعودية محـل                

 :وضع المتغيرات التابعة والمستقلة في معادلة خطية على النحو التالي لذلك تم، البحث

Y=A+-١ X٢-+١ X٣-+٢ X٤-+٣X٤+- ٥  X٥ 

 المتغيــر التــابع الــذي يعبــر عــن عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة فــي الجامعــات   Yحيــث 

تــشير إلــى المتغيــرات المــستقلة  ٥X ، وX٤، X٣و، X٢ و X١فيمــا ، الــسعودية محــل البحــث

سياسـات  ،  الوضـع المـالي   ،  وضوح األهـداف، الهيكـل التنظيمـي، التطـور التقنـي          : المتمثلة في 

ويبـين الجـدول رقـم      . فهي مقدرات النمـوذج    B و Aأما  . على الترتيب تنمية الموارد البشرية    

   Enter نتائج التقدير وفقاً لطريقة ٤

 Enterنتائج التقدير اإلحصائي باستخدام طريقة : ٨الجدول رقم 
 Siq. t B المتغيرات 

 A ثابتال ١٫١١٣- ٢٬١٦٦- ٠٫٠٣٨

 وضوح األهداف ٠٫٠٢٢ ٢٫١٧ ٠٫٠٠٦
 الهيكل التنظيمي ٠٫٣١٥ ٢٫٥٩٧ ٠٫٠١٢
 التطور التقني ٠٫٥٦١ ٣٫٣٩٣ ٠٫٠٠٢
 الوضع المالي  ٠٫٢٠٢ ٢٫٨١٥ ٠٫٠٤٩

F= ٢٢٫٥٧٣   Siq.=٠٫٠٠ 

r=٠٫٨٨٦      R-٠٫٧٥ = ٢ 

 سياسات تنمية الموارد البشرية ٠٫١١٩ ٣٫٩٨١ ٠٫٠٣٤

   Step Wise تحليل باستخدام أسلوبالنتائج 
  F= ٥١٫٢٠٧  Siq.= ٠٫٠٠     

   r=٠٫٨٦٦ R-٠٫٧٣٦ = ٢ 

 الوضع المالي  ٠٫٧٥٣ ٥٫٣١٢ ٠٫٠٠

 سياسات تنمية الموارد البشرية ٠٫٢٥٢ ٢٫٢٧٥ ٠٫٠٢٩ 

 :وعليه يصبح شكل النموذج على النحو التالي 

 Y = - ٠٫٠٢٢ + ١٫١١٣ X٠٫٣١٥ + ١ X٠٫٥٦١ + ٢ x٠٫٢٠٢ + ٣ X٠٫١١٩ + ٤ X٥  

يرات المستقلة السابق ذكرهـا وبـين المتغيـر         كما تظهر مصفوفة االرتباط بين المتغ     

 :على النحو التالي ) عملية تخطيط القوى العاملة(التابع 
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 مصفوفة االرتباط بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع : ٩الجدول رقم 
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يالمتغ **٤٧٨. **٧٤٥. **٨٤١. **٧٤٨. **٥٥١.
 ر التابع

Sig. (٢-tailed) ٠٫٠٠٣ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ ٠٫٠٠٠ 

 إلــى قبــول جميــع المتغيــرات المــستقلة مــن حيــت التــأثير علــى  ٩ و ٨وتــشير الجــداول 

عمليـة تخطــيط القــوى العاملــة فــي الجامعــات الــسعودية محــل الدراســة بمقارنــة مــستوى  

 :مع مستوى الداللة لكل متغير ونجد أيضاً ما يلي) ٠٫٠٥(داللة لالختبار 

ات المـستقلة  وجود عالقة إحصائية موجبة وذات داللة إحصائية بين جميـع المتغيـر        .١

سياسـات تنميـة المـوارد      ،  الوضع المـالي  ،  وضوح األهداف، الهيكل التنظيمي، التطور التقني     (

وبــين عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة فــي الجامعــات الــسعودية حــسب الجــدول  ) البــشرية

  .٩رقم 

 وجــد أن وجــد أن جميــع المتغيــرات المــستقلة Enterباســتخدام أســلوب التحليــل .٢ 

سياسـات تنميـة المـوارد      ،  الوضع المـالي  ،  ف، الهيكل التنظيمي، التطور التقني    وضوح األهدا (

دالــة مــن الناحيــة اإلحــصائية ومــؤثرة علــى عمليــة تخطــيط القــوى العاملــة فــي          ) البــشرية

 نقبـل الفـرض الرئيـسي األول    Fومن خالل قيمة اختبار ، الجامعات السعودية محل البحث 

وضـوح األهـداف، والهيكـل      (ة للمتغيـرات المـستقلة      الذي يـرى بوجـود أثـر ذي داللـة إحـصائي           

وذلـك علـى   ) التنظيمي، والتطور التقني، والوضـع المـالي، وسياسـات تنميـة المـوارد البـشرية       

 .عملية تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية محل البحث 

تحليـل  تـم اسـتخدام ال    ،  لمعرفة أكثر العوامل المـستقلة تـأثيراً علـى المتغيـر التـابع            .٣

وأظهـر ذلـك التحليـل أن    ،  المتدرج الذي قام باستبعاد تأثير ثالثة مـن المتغيـرات المـستقلة           
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الوضــع المــالي ويليــه سياســات تنميــة المــوارد البــشرية هــي أكثــر العوامــل المــستقلة تــأثيراً 

 .على عملية تخطيط القوى العاملة في الجامعات السعودية محل البحث 

توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابات عينــة       ال: الفــرض الرئيــسي الثــاني  

العمر، (ختالف في العوامل الديمغرافية الدراسة إلجراءات تخطيط القوى العاملة وفقاً لال

 ) .المؤهل العلمي، سنوات الخدمة، المستوى الوظيفي، ومكان العمل

 اختبار الفروق  في استجابات ) ١٠(الجدول رقم 

 خطيط القوى العاملةعينة الدراسة إلجراءات ت
 Siqمستوى الداللة  Fقيمة اختبار  المتغير 

 ٠٫٦٧٨ ٠٫٣١١ الجنس
 ٠٫٨٤٥ ٠٫٣٤٥ العمر 

 ٠٫١٢٩ ١٫٩٢٨ المؤهل العلمي 
 ٠٫٦٤٥ ٠٫٥٦١ سنوات الخدمة
 ٠٫١٠٣ ٢٫٤٥٢ المستوى الوظيفي

 ٠٫٤٩٨ ٠٫٧١١ جهة العمل 

  .             %٥داللة تعني أنه يوجد فروق إحصائية عند مستوى  @          

كما يبينه الجدول رقم  ANOVAوالختبار تلك الفرضية تم استخدام تحليل التباين  

حيث وجد أن مستوى الداللـة لجميـع المتغيـرات الديمغرافيـة أكبـر مـن مـستوى الداللـة                    ١٠

 ، ٠٫٠٥لالختبار ككل 

ذي يـنص علـى أنـه      وفي ضوء التحليل السابق لنتائج اختبـار الفـرض الرئيـسي الثـاني والـ              

التوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي اســتجابات المستقــصى مــنهم إلجــراءات تخطــيط 

العمـر، المؤهــل العلمـي، ســنوات   ( القـوى العاملـة وفقــاً لالخـتالف فــي العوامـل الديمغرافيــة     

 ربمـا يرجـع ذلـك الـى وجـود إجـراءات محـددة         )الخدمة، المستوى الوظيفي، ومكان العمل    

القوى العاملة ملزمة لجميع المستويات االدارية، هـذا عـالوة علـى االرتبـاط              لعملية تخطيط   
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 في الجامعات السعودية  

 فالح بن فرج السبيعي. د

بــين عمــر وســنوات الخدمــة والمؤهــل الدراســي والمــستوى الــوظيفي للمستقــصى مــنهم،     

 . في هذا البحث أيضًا ربما لوجود عناصر أخرى لم يتم دراستها

 

 

@      @      @ 
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 :النتائج والتوصيات: القسم الثالث
 :ج النتائ

 :بهدف تحقيق أهداف الدراسة توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية 

مـــدى تـــوفر العوامـــل المـــؤثرة علـــى عمليـــة تخطـــيط القـــوى العاملـــة فـــي الجامعـــات   .١

    : السعودية محل الدراسة يتم بدرجة مرتفعة وذلك على النحو التالي

ملة فـي الجامعـات     تبين أن مستوى وضوح األهداف المتعلقة بتخطيط القوى العا          -  أ

 .السعودية محل الدراسة يتم بدرجة مرتفعة

تبين أن درجة تطبيق عناصر الهيكل التنظيمـي فـي الجامعـات الـسعودية محـل                 - ب

 . البحث تتم بدرجة مرتفعة

وجــــد أن مــــستوى تطبيــــق العناصــــر المتعلقــــة بــــالتطور التقنــــي فــــي الجامعــــات   - ت

 . السعودية محل البحث تتم بدرجة مرتفعة 

ستوى تطبيــــق العناصــــر المرتبطــــة بالوضــــع المــــالي فــــي الجامعــــات  وجــــد أن مــــ  - ث

 .  السعودية محل البحث يتم بدرجة مرتفعة 

وجـــد أن مـــستوى تطبيـــق سياســـات تنميـــة المـــوارد البـــشرية فـــي الجامعـــات           - ج

 .السعودية محل البحث يتم بدرجة مرتفعة  

هـرت دراسـته   حيـث أظ ) ٢٠٠٨، عـدوان ( ما تم التوصل إليه سابقاً يخـالف مـا توصـل لـه            

أن هنـــاك مؤشـــر متوســـط بـــين تخطـــيط القـــوى العاملـــة وأهـــداف المؤســـسات         

وخططهــا االســتراتيجية وهــذه المؤســسات التــشرك العــاملين بهــا فــي عمليــات      

ــة  ــوى العاملــ ــيط للقــ ــل االداري،    ، التخطــ ــي الهيكــ ــوح فــ ــدم وضــ ــاك عــ ــا أن هنــ كمــ

ــدعم المناســــب    ــة ال تلقــــى الــ ــوى العاملــ ــات تخطــــيط القــ ــرا، وسياســ ءات وأن إجــ

 . التخطيط ال تتم بالصورة المطلوبة في المستشفيات الحكومية في غزة 
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وجد أن إجـراءات التخطـيط للقـوى العاملـة فـي الجامعـات الـسعودية محـل البحـث                .٢

  ) .٣٫٣٤١٩كانت قيمة الوسط الحسابي ( تتم بدرجة أعلى من متوسطة 

المتغيــــرات وجــــد أن هنــــاك عالقــــات إحــــصائية موجبــــة وذات داللــــة بــــين جميــــع  .٣

ــي   (المـــستقلة  ــور التقنـ ــي، التطـ ــداف، الهيكـــل التنظيمـ ــوح األهـ ــالي ، وضـ ــع المـ ، الوضـ

وبين عملية تخطيط القوى العاملة في الجامعات       ) سياسات تنمية الموارد البشرية   

 .السعودية 

وضــوح األهــداف، الهيكــل التنظيمــي، التطــور (وجـد أن جميــع المتغيــرات المــستقلة  .٤

دالـة مـن الناحيـة اإلحـصائية        ) سياسات تنمية الموارد البشرية   ،  الوضع المالي ،  التقني

. ومؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملة فـي الجامعـات الـسعودية محـل البحـث               

رتباطيـة  االعالقـة   فـي وجـود ال    ) ٢٠٠٨المنـصور،   (تلك النتيجة اتفقت مع ما توصل لـه         

بـــــشرية وممارســــة ات داللــــة إحــــصائية بــــين أنــــشطة إدارة المــــوارد ال ذيجابيــــة اإل

 .التخطيط اإلستراتيجي إلدارة الموارد البشرية فـي الـوزارات األردنية

اظهـــر التحليـــل المتـــدرج أن نجـــاح عمليـــة تخطـــيط القـــوى العاملـــة فـــي الجامعـــات  .٥

السعودية محل البحث يتأثر بالدرجة األولـى بالوضـع المـالي فـي الجامعـات ومـن ثـم                   

، عـدوان (هذه النتيجة تتفق مع ما توصل له        . ها  بسياسات تنمية الموارد البشرية في    

من أن تخطيط القوى العاملة يتأثر بشكل كبيـر بالوضـع المـالي للمؤسـسة،         ) ٢٠٠٨

 بسبب البريطانية ال تمارس عمليات التخطيط االستراتيجيفي حين أن الجامعات  

 .  (٢٠٠٥ ,Cowburn)  بحسبقلة المـوارد الماليـة

داللة إحـصائية فـي اسـتجابات عينـة الدراسـة إلجـراءات        لم يوجد هناك فروق ذات      .٦

العمـر، المؤهـل    : تخطيط القوى العاملة بـسبب االخـتالف فـي العوامـل الديمغرافيـة            

وبهذا اتفقـت دراسـتنا     . العلمي، سنوات الخدمة، المستوى الوظيفي، ومكان العمل      
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 فـروق  حيـث تبـين عـدم وجـود    ) ٢٠٠٨عـدوان،  (و ) ٢٠٠٨، المنـصور (مع ما توصـل لـه       

، ذات داللة إحصائية تعزى إلـى الجـنس والعمـر والوظيفـة والمؤهـل العلمـي والخبـرة                

 . لكن أظهر األخير أن مكان العمل يسبب مثل هذه الفروق 

 :التوصيات 
 :توصي الدراسة بما يلي ؛ بناءا على نتائج الدراسة

بــشكل  االهتمــام بإعــداد الخطــط االســتراتيجية الواضــحة والمحــددة والمكتوبــة    -١

ومنها يـتم تحديـد االحتياجـات البـشرية         ،  منهجي خاصة في مجال القوى البشرية     

إضــافة إلــى ضــرورة إشــراك العــاملين علــى كافــة   ، الفعليــة بــشكل واضــح ودقيــق 

و إعطـــاء الـــصالحيات الكاملـــة ، المـــستويات الوظيفيـــة بتخطـــيط القـــوى العاملـــة

 بما يتناسب مـع خططهـا   للجامعات السعودية عموماً؛ لتغيير هياكلها التنظيمية    

 . االستراتيجية المحدثة 

 االســتمرار بتــوفير المخصــصات الماليــة المرتفعــة المخصــصة ألغــراض اســتقطاب  -٢

وللتدريب ولتحسين تطوير مهارات وقدرات العاملين خاصة       ،  الكفاءات  الجديدة  

هـا  في مجال التطبيقات الجديدة في مجال العمل، واللغة اإلنجليزية التي يعـاني من            

وتطبيقات الحاسب اآللي فـي     ،  معظم العاملين اإلداريين في الجامعات السعودية     

 .مجال الموارد البشرية  

ــة داخــل الجامعــات الــسعودية       -٣  العمــل علــى تطــوير وتحــسين الهياكــل التنظيمي

بهدف وضـع   ،  باالستعانة بالمختصين والمستشارين والمؤسسات المعنية بذلك     

وتوصــيف ، بيعــة ونطــاق وحجــم عمــل المنظمــة هياكــل تنظيميــة تتناســب مــع ط

 داخل المنظمة بطريقـة واضـحة       لنشاطات الرئيسية الخاصة با المهام واألنشطة   



 

 
٥٤ 

 العوامل المؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملة 
 في الجامعات السعودية  

 فالح بن فرج السبيعي. د

وتخطــيط المــسار الــوظيفي بــشكل ، ومحــددة  لتقليــل التــداخل بــين التخصــصات

 .أفضل األمر الذي يسهم بنجاح المنظمة

تبعهـــا لالســـتفادة مـــن  أتمتـــة عمليـــة تخطـــيط القـــوى العاملـــة واإلجـــراءات التـــي ت -٤

عمليــات التغذيــة العكــسية بــشكل أفــضل فــي مجــال التخطــيط االســتراتيجي،      

تحديـداً  إيجـاد نظام معلومـاتي فعـال يخـدم التخطـيط اإلسـتراتيجي      والعمل على   

 .لموارد البشريةفي حقل ا

ــاول جوانــب مختلفــة فــي مجــال تبنــي         -٥ ــة تتن  إجــراء عــدة دراســات علميــة وميداني

 .لقوى العاملة في قطاعات أخرى حكومية أو خاصةمفهوم تخطيط ا
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 :مراجع الدراسة 
 : العربية مراجعال

،العوامل المؤثرة علـى كفـاءة العمليـة التعليميـة وأثرهـا علـى الخـريجين        )٢٠٠٥(أبو سعده، إبراهيم   •

لح كامــل بــالتطبيق علــى جامعــة الملــك خالــد، مجلــة مركــز صــا   . كقــوة متوقعــة فــي ســوق العمــل   

 .القاهرة . لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر 

ــاملين توظيـــف بـــين العالقـــة، )٢٠١١ (ابـــراهيم نبيـــل الغـــول •  دراســـة: لمنظمـــات األفـــراد مالئمـــة و العـ

، منـشورة  غيـر  ماجـستير  رسـالة ،  غـزة  قطـاع  في العاملة الحكومية غير المؤسسات على تطبيقية

 .غزة – األزهر ةجامع . اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية

 االقتـــصاد قـــسم. العاملـــة القـــوى وتخطـــيط البــشري  االســـتثمار، )٢٠١١ (الـــدين نـــصر نـــسرين، فهمــي  •

  . المنوفية . المنوفية جامعة. المنزلي االقتصاد كلية. والتربية المنزلي

  . الرياض . للنشر العبيكان. البشرية الموارد إدارة)  م٢٠١٢ . (دليم بن محمد، القحطاني •

 . ٢٠٠٦ األردن، للنشر، وائل دار اإلدارة، مبادئ، )٢٠٠٦ (قاسم محمد، يوتيالقر •

 وجهـة  مـن  القـرى  أم بجامعـة  االسـترتيجي  التخطـيط  معوقات،  )٢٠١٢ (حازم،  وبدرانه حمد،  الكلثم •

 ) . ١٠ (العدد. العالي التعليم جودة لضمان العربية المجلة. فيها التدريس هيئة أعضاء نظر

 للطباعــة إبــداع. األولــى الطبعــة" البــشرية المــوارد وتنميــة إدارة) "م٢٠٠٥ (اهيمابــر محمــد، المــدهون •

 . غزة. والنشر

 العــام القطــاع فــي البــشرية للمــوارد االســتراتيجي التخطــيط واقــع). ٢٠٠٨ (محمــد موفــق المنــصور، •

ــي، ــالة األردنـ ــوراه رسـ ــر دكتـ ــشورة غيـ ــي منـ ــال إدارة فـ ــة، األعمـ ــال كليـ ــة األعمـ ــصرفية الماليـ . والمـ

  .عمان. والمصرفية المالية للعلوم العربية ألكاديميةا

 دراسـة : االلكترونيـة  اإلدارة لتطبيـق  البـشرية  المـوارد  تنمية متطلبات) "٢٠٠٧ (خميس ايهاب،  المير •

. ماجـستير  رسـالة . البحـرين  بمملكـة  الداخليـة  بـوزارة  للمـرور  العامـة  باإلدارة العاملين على تطبيقية

 .األمنية مللعلو العربية نايف جامعة
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 العوامل المؤثرة على عملية تخطيط القوى العاملة 
 في الجامعات السعودية  

 فالح بن فرج السبيعي. د

 بنغـازي،  بمدينـة  التعليميـة  العملية ومخرجات العاملة القوى تخطيط واقع ،)٢٠١٣( علي بالتمر،أحمد •

 . بنغازي –العليا  الدراسات ميةيأكاد

 التــسويقية، القــرارات وإتخــاذ والرقابــة للتخطــيط التــسويق بحــوث ،)٢٠٠١(صــادق  محمــود، بازرعــة •

  .القاهرة. األكاديمية المكتبة

ــو را • ــائزة ، سبـ ــوظيفي  ) ٢٠٠٨( فـ ــيط المـــسار الـ ــمنت  : تخطـ ــة مؤســـسة االسـ ــة حالـ ــالة " دراسـ رسـ

 .الجزائر. باتنه. جامعة الحاج لخضر. ماجستير

. تخطيط القوى العاملة بين النظرية والتطبيق في الشركات التجارية ،  )٢٠٠٣(انتصار عوض     ،  جبارة •

 .السودان. ودان للعلوم والتكنولوجياجامعة الس. عمالدارة األرسالة ماجستير غير منشورة في إ

واقـع تخطـيط القـوى العاملـة فـي مستـشفيات القطـاع الـصحي غيـر          ). م٢٠٠٨(جمال خليل عدوان    •

جامعـة  . كلية التجـارة  . عمالقسم إدارة اإل  . رسالة ماجستير . الحكومي في محافظات قطاع غزة    

 . غزة

مــدخل لتنميــة المــوارد البــشرية فـــي     التخطــيط االســـتراتيجي  ، )٢٠١٢(نعمــان احمــد علــي    ، عبــد اهللا  •

 .  أسيوط .جامعة اسيوط. كلية التربية،  غير منشورةرسالة دكتوراه. الجامعات اليمنية

. عمـان . الـشروق  دار. الثالثة الطبعة" األفراد إدارة" البشرية الموارد إدارة  ،)٢٠٠٥.(شاويش مصطفى •

 . األردن

. خطــيط القــوى العاملــة علــى مــستوى المؤســسة  ســاليب العلميــة لتاأل، )٢٠٠٦(عــشوي ، نــصر الــدين •

  .  ٤العدد. مجلة اقتصاديات شمال افريقيا

 :المراجع األجنبية 
١- Drieesch  et al (٢ August ٢٠٠٥), "An approach to estimating human 

resource requirements to achieve the Millennium Development Goals" 
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Abstract: 

This study aims atdetermining the effect of a set of independent variables 

(clarity of objectives, organizational structure, technological development, and 

financial situation and human resources development policies) on the process of 

manpower planning in Saudi universities.It also aims at determining the 

statistical differences of the study sample responses to the procedures of 

manpower planning according to their demographic variables. The study 

population consists of 1765 workers at thetop and middle management levels 

inSaudi universities in Riyadh. The study sample consists of 322 individuals and 

a stratified random sampleis used.  

The study concludes that there are statistically significant positive 

relationships between all of the independent variables and the dependent 

variable. It also concludes that there is a positive and strong statistical impact of 

independent variables on the process of manpower planning, so that all basic 

hypotheses are proven. There is no statistical difference in the responses of the 

study sample on manpower planning procedures according to the difference in 

the demographic factors of workers in such universities. Finally, the study 

suggests some recommendations that encourage and enhance applying the 

procedures of manpower planning in all Saudi universities.    

Keywords:clarity of objectives, organizational structure, technological 

development, financial situation, human resources development policies, 

manpower planning, Saudi universities.
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 اراتبالمه أشكال التفاعل األسري وعالقتها"
 "االجتماعية لدى طلبة جامعة اليرموك

 
 يحيى مبارك خطاطبه . د

  كلية العلوم االجتماعية-قسم علم النفس 
 اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة 

 
 

 :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة الحالية إلى استقصاء العالقة بين أشكال التفاعل األسري والمهارات االجتماعية لدى          

استجاب أفراد الدراسـة علـى مقيـاس        . طالباً وطالبة ) ٤٥٢(تكونت عينة الدراسة من     . اليرموكطلبة جامعة   
، ومقيــاس المهــارات االجتماعيــة للمــراهقين الــذي )٢٠٠٢(أشــكال التفاعــل األســري المُعــدّ مــن قبــل الــذويب  

 ).٢٠١٢(أعدته عبد الحميد 
تفاعـل األب،  ( صائية بـين شـكلي التفاعـل    أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إح   

 وبينـت النتـائج     . علـى الدرجـة الكليـة واألبعـاد        المهارات االجتماعية لدى طلبـة الجامعـة      مقياس  و) تفاعل األم 
ــة لــشكل تفاعــل األب جــاءت بدرجــة أعلــى مــن شــكل          أن المتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياري

، كمــا أن أكثــر مجــاالت ســلوب الــديمقراطي هــو األ شــيوعاًألســري التفاعــل اأســاليبأنّ أكثــر ، وتفاعــل األم
وجـود فـروق   . المهارات االجتماعية شـيوعاً هـو مجـال المهـارات التوكيديـة ومهـارات العالقـات مـع األقـران                

ــة إحــصائية لمــستوى    ــر  األســري التفاعــل أشــكالذات دالل ــوع االجتمــاعي   تعــزى ألث ــصالح الن ــة الــذكور،  ل فئ
لم تظهر المقارنات البعدية وجود فروق بين فئة ثانوي وجامعي ودراسات عليا علـى              وومستوى تعليم األب،    

مــستوى و تبعـاً لمتغيـر التخـصص   عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية      و.  ككـل أشـكال التفاعـل  مقيـاس  
  .تعليم األم

النـوع  االجتماعيـة تعـزى إلـى    وجود فروق ذات داللة إحـصائية علـى مقيـاس المهـارات        كما بينت النتائج    
ــصالح االجتمــاعي ــة  ل ــذكور  فئ ــة  علــى ال ــة    للمــراهقين، ومقيــاس المهــارات االجتماعي وجــود فــروق ذات دالل

 عليـا علـى  الدراسـات  فئـة ال  وكانـت الفـروق لـصالح       ،   إدارة الذات  مجالإحصائية تبعاً لمستوى تعليم األم على       
ــة  جميــع مجــاالت  ــة إحــصائية تبعــاً     هقين، وعــدم  للمــرا مقيــاس المهــارات االجتماعي وجــود فــروق ذات دالل

وجــود فــروق ذات داللــة   وعــدم .علــى جميــع مجــاالت مقيــاس المهــارات االجتماعيــة للمــراهقين   للتخــصص 
 وأخيـراً  .علـى جميـع مجـاالت مقيـاس المهـارات االجتماعيـة للمـراهقين       إحصائية تبعـاً لمـستوى تعلـيم األب     

 إمكانيــة التنبــؤ بالمهــارات االجتماعيــة مــن خــالل أشــكال التفاعــل  أظهــرت نتــائج تحليــل االنحــدار البــسيط
 ).شكل تفاعل األب، وشكل تفاعل األم(األسري 

 .أشكال التفاعل األسري، المهارات االجتماعية، طلبة جامعة اليرموك: الكلمات المفتاحية
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 :مقدمة الدراسة وخلفيتها النظرية
تعــد األســرة وحــدة اجتماعيــة مــصغرة؛ تعكــس فــسلفة المجتمــع وأطــره العامــة؛          

 المدرسـة  الطفـل، ثـم تنتقـل تـدريجياً إلـى     اتجاهـات وقـيم   التـي تنمـي      كونها البوتقـة األولـى    

 لذا تعتبر السنوات األولـى مـن حيـاة       من مؤسسات التنشئة االجتماعية؛    والجامعة وغيرها 

يعيــشها بــين أفــراد أســرته مــصدراً مهمــاً لتــشكيل شخــصية الطفــل وبناءهــا،  الطفـل التــي 

كما أنّ طبيعـة التفـاعالت األسـرية ونوعيتهـا بِـدأ مـن األسـرة والمدرسـة والحـي وجماعـة                      

الرفـــاق والمجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــه مـــن العوامـــل المـــؤثرة فـــي صـــقل شخـــصية الطفـــل   

 المستخدم Family Interactionالتفاعل األسري إلى طبيعة وأسلوب  وتطويرها، ويُنظر

 يتــصرفكنمــوذج ديمقراطي، الــمتــساهل، أو الوتــوقراطي، أوكاألســلوب األ داخــل األســرة

 مـن   فـي حيـاتهم  يـشاهدونه ، فاألطفـال يتعلمـون النمـاذج الـسلوكية ممـا      األطفال في ضؤه 

م، ويقـع علـى     سلوكات نظرية وعملية يعملوا على تطبيقها كنمـاذج مثاليـة فـي تـصرفاته             

الوالدين االهتمـام فـي تنميـة أشـكال التفاعـل اإليجابيـة لـدى أطفـالهم وتـشجيعهم علـى                     

التنافس، والتعاون المشترك بما يحقـق تطلعـاتهم، ويـشبع رغبـاتهم، ويعـزز مهـاراتهم                

 .(١٩٧٦,Wakefield & Mary) االجتماعية 

سـرة فـي التنـشئة     وقد أولـى البـاحثون والمختـصون علـى اخـتالف تخصـصاتهم دور األ             

االجتماعية اهتماماً واضـحاً؛ باعتبارهـا ركيـزة البنـاء الـسوي لألطفـال، وبكونهـا أداة بنّـاءة                    

يعتبـر التفاعـل االجتمـاعي    و. في تعزيز التفاعل االجتماعي والمهـارات االجتماعيـة لـديهم       

  أهــم عناصــر العالقــات االجتماعيــة،لكونــه ؛ فــي علــم الــنفس االجتمــاعيمفهومــا أساســياً

عكـس  ي بمـا جتمـاعي   االتفاعـل   التكامـل و   البد من ال   التنشئة االجتماعية ولتحقيق أهداف   

مــن  ه وتقاليــده وعاداتــه ومعــاييره واتجاهاتــهكتــسب الفــرد قيمــ ي حيــث ،ثقافــة المجتمــع 

االجتمـاعي  التوافـق   يحقـق    و ،تناسب مع األدوار االجتماعية داخل جماعته      بما ي  المجتمع  
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عمليـة تفاعليـة بــين   والتـي تعـد    .)٨٧، ص١٩٩٨أبـو جـادو،    (اعيـة بمـا يعـزز المهـارات االجتم   

الوجدانيـة فـي سـياق    واللفظيـة وغيـر اللفظيـة، والجوانـب المعرفيـة،           : الجوانب السلوكية   

لــسلوك االتفاعــل االجتمــاعي، و يــستخدم هــذا المنظــور المالحظــات الواقعيــة لطبيعيــة      

 اآلخــرون فــي هــذا الــشأن لتقيــيم  ومؤشــرات التقبــل االجتمــاعي والتقــديرات التــي يجريهــا  

التـــي يكتـــسبها الفـــرد مـــن خـــالل مؤســـسات التنـــشئة المتنوعـــة   المهـــارات االجتماعيـــة 

 . وغيرهـا  عـالم  وجماعـة األقـران، ووسـائل اإل       ،األسرة، والمدرسـة، والجماعـة المرجعيـة      ك

 إلـى أقـصى مـدى لهـا فـي مرحلـة الطفولـة إال أنهـا ال تقـف عنـد                       دور األسـرة ووظائفهـا     صليو

 . )١٣، ص١٩٨١البهي،( بل تمتد مدى الحياة ؛ذلك

المهــارات مــن الوظــائف التــي يقــع علــى عــاتق األســرة غرســها لــدى أفرادهــا؛ تنميــة       و

 وطموحـات أفرادهــا،   وتحقيـق أهـداف   بيـنهم، والحـرص علـى التعــاون   لـديهم،  االجتماعيـة 

 مجتمـع الـشعور بالمـشكالت التـي تحـدث داخـل ال     و وإشباع حاجاتهم، وتلبيـة رغبـاتهم،   

اكتـساب  تـدريب علـى     المـن خـالل       االجتمـاعي  إلـى التماسـك   إضافة  ). ٢٠٠٥عبد الحكيم، (

لفــرد جماعـــة  ل األســرة بالنـــسبة  وتُمثـــل. القــيم واالتجاهـــات وأنمــاط الـــسلوك المرغوبــة   

  مــسؤوليتها إلــى حــدٍوتقــعجتماعيــاً ســليماً، ا نفــسياً ووينمــو فيهــا ،إنــسانية يتفاعــل معهــا

خـصيته وسـلوكه فـي المـستقبل مـن خـالل أسـاليب المعاملـة                كبير عن تحديد سـمات ش     

التي يتبعها الوالدان في تربيـة أبنائهمـا فـي مراحـل العمـر المختلفـة مـن الطفولـة للمراهقـة                      

عمليـة  ) ٣٩،ص١٩٨٥(وقد عرّف أبو النيل     . )٢٠٠٧الناجم،  ( والرشد   وصوالً لمرحلة الشباب  

 التي يتعرض لهـا الفـرد مـن قبـل األسـرة      بأنها تشمل كافة األساليب"التنشئة االجتماعية   

وخاصة الوالدين والمحيطين به لبناء شخصية نامية متوافقة جسمياً ونفـسياً واجتماعيـاً،             

) ٥٣، ص٢٠٠٤(ويحــددها الــصويغ  ". فــي كافــة مواقــف الحيــاة مــن تحــصيل وعمــل وتــرويج   
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يته مــن  يــصدر مــن الوالــدين أو أحــدهما ويــؤثر علــى الطفــل ونمــو شخــص ســلوكٍكــلُ"بأنهــا 

 ." والنفسية واالجتماعية والمعرفيةالجسميةالنواحي 

 الوالـدان  )(١٩٨٠,Mussen, Conger, & Kaganويعتبـر موسـن و كـونجر وكاغـان     

من أكثر مـصادر التـأثير فـي عمليـة التنـشئة االجتماعيـة؛ وخـصوصاً الـسنوات األولـى حيـث                      

طار المرجعي الذي يجد وتشكل األسرة اإل  . يكون تفاعل الطفل مع والدية بدرجة كبيرة      

فيـــه الطفـــل أصـــوله واســـتمراريته وشـــعوره باالنتمـــاء واآلمـــان النفـــسي، إضـــافة إلـــى الـــدور  

الجــوهري الــذي يقــع علــى عــاتق األســرة كإشــباع حاجــات الطفــل الجــسدية، والنفــسية،     

وتنميــة مهاراتــه االجتماعيــة، وتعزيــز قدراتــه وإمكانياتــه، وتحقيــق درجــات األمــن والــدعم  

 الخبـرات التـي يتعـرض لهـا الطفـل           كما أنّ ). ١٩٧٦,Horrock(اء له طيلة فترة حياته      واالنتم

إضـافة   واالنفعـالي، واالجتماعيسنواته األولى من المؤثرات األساسية في نموه اللغوي       فـي

 ،فـي تـشكيل شخـصيته     إلى أنّ أشكال التفاعل األسـري التـي يتلقاهـا الطفـل لهـا دورٌ بـارزٌ                  

 داخــل  مباشـــرة بــصورةٍاالجتمــاعييحــدث التفاعــل  للحيــاة، ونظرتــه اتجاهاتــه و وتكــوين

أشــكال التفاعــل األســري  حــدد وقــد تعــددت األطــر النظريــة التــي تُ  ). ٢٠١٠الزعبــي،(األســرة 

Systems Of Family Interaction علـــى نمـــو الطفـــل وتكـــوين شخـــصيته ه وتـــأثير

 فـي مرحلـة   آلبـاء وأبنـائهم  أشـكال التفاعـل األسـري بـين ا       ويمكـن تنـاول     ). ٢٠٠٤الصويغ،  (

بـــاء فـــي مـــسار خـــتالف النظـــرة التـــي ينطلـــق منهـــا اآلال ؛ نظـــراًالـــشباب مـــن أبعـــاد مختلفـــة

، والــذي أبنائــه والــد عــن  علــى النمــوذج التــصوري الــذي يبنيــه كــلُبنــاءًأبنــائهم؛ تعــاملهم مــع 

، الشخــصية ، وفقــاً لخــصائص وأنمــاط    يختلــف مــن والــد إلــى آخــر، ومــن أســرة إلــى أخــرى         

 ).٢٠١٣قطوش،  (باء النفسية واالجتماعية التي يحملها اآللجوانبوا

سـاليب  األ : أسـلوبين همـا     بـين  لألطفال مع أساليب المعاملة الوالدية المتبعة   تتفاوت  و

 أو فـــرض ، كاإلســـراف فـــي التـــدليل أو القـــسوة الزائـــدة أو التذبـــذب فـــي المعاملـــةسلبيةالـــ
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عدم المساواة والعدالـة      أو ألنظمة القاسية،  وا لقيودل وإخضاعهم   يهم،الحماية الزائدة عل  

.  المـــيالدي أو الترتيـــبالنـــوع االجتمـــاعي علـــى والتمييـــز بيـــنهم بنـــاءًهـــم، فـــي التعامـــل مع

مكاناتهم إل وفقاًوتوجيههم توجيهاً مثالياً هم، التعرف على قدراتك يجابيةاإلساليب األو

ــامهم للن ، العقليـــة والجـــسدية واالنفعاليـــة  ــاعي وإتاحـــة الفـــرص أمـ ــو والتفاعـــل االجتمـ  ،مـ

ــة   ــة الخارجيـ ــع البيئـ ــدال والتوســـط واال، والتوافـــق مـ ــن عتـ ــاد عـ ــة   واالبتعـ ــاليب المعاملـ أسـ

 والحمايــة؛ ممــا يــؤثر علــى شخــصياتهم وتفــاعلهم   القــسوة الزائــدة أو التــدليل  المتــسمة ب

أنّ أشــكال التفاعــل ) ١٩٩٤(  وقــد بــين رضــا  ).١٩٩٣العيــسوي،  (االجتمــاعي داخــل األســرة 

وكذلك مراقبتـه  فيها،  وقبوله كعضو الفرد شخصية   سري المتبعة في األسرة تؤثر على     األ

؛ ممـا يـساعد علـى تخطـي       داخـل األسـرة أو فـي محـيط المجتمـع           لألدوار االجتماعية سواءً  

المشكالت النفسية واالجتماعية وغيرها من الصعوبات التي قـد تواجهـه، وتعيـق تفاعلـه               

 .تحقيق أهدافه وتمنعه من ،مع أفراد المجتمع

 :أشكال التفاعل األسري
تعددت النماذج العلمية والدراسات التي صنفت طريقة ونوع أو نمط التفاعل األسـري             

ــه       ــذه التــــــصنيفات النمــــــوذج الــــــذي قدمــــ ــاء، ومــــــن هــــ المتبــــــع فــــــي التعامــــــل مــــــع األبنــــ

التقبــل مقابــل الــرفض، والــسيطرة   :  والمكــون مــن بعــدين همــا   (Symonds)ســايموندز

ــذي يتمثــل بثالثــة جوانــب هــي    ) Roe(وتــصنيف رو . ضوعمقابــل الخــ  التركيــز العــاطفي،  : ال

فيتكون من خمـسة    ) ٢٠٠٢,Johnson(أمّا تصنيف جونسون    . وتقبل األبناء، وتجنب األبناء   

 المهمـل،  -األوتـوقراطي، والـديمقراطي، والمتـساهل، والـرافض      : أشكال مـن التفاعـل هـي      

الوالـدان المتـساهالن،   : ارتن من شـكلين همـا  والودود، في حين يتكون تصنيف ماكوبي وم      

 ).      ١٩٩٣,Darling & Steinberg(والوالدان المهمالن 
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المـشار لهـم فـي    ) ١٩٥٧,Sears, Maccoby,& Levin(ويرى سيزر وماكوبي وليفـين  

أنّ أشكال التفاعل األسري مختلفـة ومتنوعـة مـن أسـرة إلـى أخـرى،                ) ٣، ص ٢٠٠٢(الذويب  

. لين والتسامح، فـي حـين يتـصف بعـضها اآلخـر بالقـسوة والتـسلط               حيث يتصف بعضها بال   

وقد تكون أشكال التفاعـل األسـري ضـمن ثـالث فئـات هـي الـرفض، والتقبـل، أو التـسامح،               

) p١٢٨,١٩٧٦,Hurlock(بينما يصنف هيرلوك    . وتقسم إلى عدد من الفئات الفرعية األخرى      

ــات هــي     ــى ثمــان فئ ــة إل ــسلوكات الوالدي ــي : ال ــذ الفعل ــة   النب ــالي، واألوتووقراطي ــذ الالمب ، والنب

المتساهلة، والمتسامح المتساهل، والمتسامح المتقبل، والمتـسامح المتقبـل المتـساهل،     

وتبنــى الباحــث فــي دراســته  .  والديمقراطيــة المتقبلــة، والديمقراطيــة المتــسامحة المتقبلــة 

والـــذي ) ١٩٧٦,Wakefield- Smith( ســـميث -الحاليـــة التـــصنيف الـــذي وضـــعه ويكفيلـــد 

 :يصنف التفاعل األسري ضمن  ثالثة أشكال هي 

ــوقراطي   . أ ــشكل األوتـ ــة،      Autocratic)( الـ ــرة طويلـ ــرز لفتـ ــذي بـ ــشكل الـ ــو الـ وهـ

ــة          ــى حــساب الحري ــتم تحقيقــه عل ــى تطبيــق األنظمــة والتعليمــات األســرية، وي ويهــدف إل

ا الشكل هو   ، ويكون األب في هذ    األنظمة والتعليمات األسرية  الذاتية، والتي تهتم بتطبيق     

المــسيطر علــى األســرة، ويُخــضع جميــع أفرادهــا لتعيلماتــه، وتطبيــق األوامــر التــي يُــصدرها،  

ويضع ضوابط ال يمكن ألي فرد من أفرادها تجاوزها، ويـستخدم العقـاب والثـواب، والمـدح،         

 .أو المضايقة، وممارسة التهديد، أوالتخويف، ويسعى األب دوماً للسيطرة على أفرادها

شكل فعّــال فــي حــال موافقــة أفــراد األســرة عليــة ودعمهــم لــه، واالســتجابة  وهــذا الــ

لألب، والخضوع وااللتزام بقواعده وتعليماته، وتكمن قوة هذا الشكل بكون التفاعل بيد    

األب، وال يعتبر األطفال متساوين مع والديهم في القيمة كبشر، وال يستمع األب آلرائهـم               

م التـــصرف دون الرجـــوع إليـــه كمـــصدرٍ للتعليمـــات  وال يأخـــذ بمـــشورتهم، وال يـــسمح لهـــ 

الفـرد ضـعيف الشخـصية    والتفاعـل األسـري األوتـوقراطي يجعـل      . والقرارات داخل األسرة  
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المـشكالت التـي   ، ومواجهـة  مـع اآلخـرين  االجتماعيـة  عالقـات  الغير قادر على الدخول فـي    

ة الفـرد علـى بـدء        مـن حيـث قـدر      عدم كفاية االتصال سـواءً    سعادة الفرد، إضافة إلى     ق  يتع

،  بسبب االفتقار إلى معرفة القواعـد والمهـارات     ؛ فيها يةالعالقات مع اآلخرين أو االستمرار    

تحقيــق الكفايــة فــي العالقــات مــع اآلخــرين لوعــدم القــدرة علــى ترجمــة المعرفــة إلــى أداء 

 ).١٣٥، ص١٩٩٨السيد،(

ــشكل المتـــساهل    . ب ــل علـــى     : )Permissive(الـ ــن التفاعـ ــشكل مـ ــذا الـ ــز هـ يركـ

األطفال، و يسمح لهـم بعمـل مـا يريدونـه دون النظـر إلـى النتـائج علـى أنفـسهم واآلخـرين،               

بعمـل كـل مـا يحتاجـه األطفـال، ويتـصرف األبنـاء بحريـة              فـي هـذا الـشكل       ويقوم الوالـدان    

 فــي تــرك  كــذلك  ويتمثــل  . تامــة علــى العكــس تمامــاً مــن شــكل التفاعــل األوتــوقراطي       

نحـو الـذي يحلـو لـه واالسـتجابة المـستمرة لمطالبـه،              تحقيق رغباته على ال   ل مساحة للطفل 

وعدم استخدام الثواب والعقاب، وعـدم توجيهـه لتحمـل المـسؤولية، حيـث يترتـب علـى                  

اإلفــراط فــي التــساهل العديــد مــن المــشكالت، كمــشكلة عــدم التكيــف، وعــدم النــضج،    

 يــسلكون فاآلبــاء طبقــاً لهــذا األســلوب  ).٢٠٠٥الرشــدان، (والــشعور باإلحبــاط والغــضب 

 إيجــابي تجــاه دوافــع أبنــائهم ورغبــاتهم، فــال يتــدخلون فــي العديــد مــن األمــور التــي  بــشكل

صــدقاءهم، وهــذا ال يعنــي إعطــاء    ألتخــص أبنــاءهم، كعــدم تــدخلهم فــي اختيــار األبنــاء       

الحريــة المطلقــة، إذ ال بــد مــن توجيهــات الوالــدين لألبنــاء للقيــام بــبعض األمــور بدرجــة مــن   

 ممــا يبعــث الثقـــة فــي نفوســهم بحيـــث     ؛أنفــسهم رعايـــة عدهم علــى  تــسا لاالســتقاللية  

 ).٢٠٠٠،الشربيني وصادق(يشعرون بذاتهم وإمكاناتهم 

ويهــدف هــذا الــشكل إلــى الــسماح لألطفــال  ) Democratic (الــشكل الــديمقراطي.ج

بالحرية المقيدة بالنظـام والتعليمـات، ويقـوم علـى االحتـرام المتبـادل، فالوالـدان يحترمـان                  

هم، وفي نفـس الوقـت يهـتم اآلبـاء باألنظمـة والتعليمـات،              ءهما كما يحترمان أصدقا   أطفال
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ويركز التفاعل بينهم على التساوي والعـدل فـي طريقـة المعاملـة، ويقـوم علـى تحمـيلهم          

المسؤوليات، ومعرفة الحقوق والواجبـات، كمـا يـسهم فـي تنميـة المهـارات االجتماعيـة                 

 المــسؤوليةحمــل ت االجتماعيــة بــاآلخرين، واتهمعالقــتــدعيم للــشباب؛ ممــا يــساعد علــى 

تعـــديل الـــسلوك فـــي االتجـــاه    و ،مواقـــف الحيـــاة المختلفـــة  فـــي ومواجهـــة المـــشكالت  

، كما أنـه يعـد      مما يؤدي إلى التأثير في اآلخرين بطريقة إيجابية ومفيدة للفرد         ؛  المرغوب فيه 

جوانـــب ضـــعف رتباطـــه بالعديـــد مـــن نظـــراً ال؛ مـــن األســـس الرئيـــسة لالضـــطراب النفـــسي 

، كـذلك الـسلبية   ، و التفاعل االجتمـاعي اإليجـابي والعجـز عـن القيـام بـالحوار مـع اآلخـرين                

ويركــز هــذا ). ٥٢، ص١٩٩٣عبــد الــستار وآخــرون، (القــدرة علــى التعبيــرووعــدم المــشاركة 

 واإلقنـاع والتـشاور عـن       ، وحريـة االختيـار    ، احتـرام شخـصية الفـرد      النوع من التفاعل علـى    

 فالقائد ال يُصدر األوامر إال بعد مناقشة األمور مـع ذوي            ، النهائية دون تسلط   اتخاذ القرارات 

 فالقائـد  ،وعادة تعتمد هذه القيادة على مبدأ الترغيب ال التخويف والتهديد والوعيد      ،  العالقة

 ويراعي رغبات ،الديمقراطي يشجع اآلخرين ويقترح الحلول وال يمليها عليهم أو يفرضها        

أبـو النـور    ( ويهتم هذا النمط بالعمل علـى تحقيـق األهـداف المرسـومة      ،األعضاء ويحترمها 

 ).١٩٨، ص ٢٠١٦وخطاطبه،

 Systems of Family(وعنــد البحــث والتقــصي عــن أشــكال التفاعــل األســري       

Interaction( العالقـــات التـــي يتبادلهـــا طبيعـــة الحـــديث عـــن  المتبـــع فـــي األســـرة البـــد مـــن

ــالمرتكــزات القي، والــشباب مــع أســرهم  وتحــدد شكل مــضمون هــذه العالقــاتميــة التــي تُ

ات داخـل    والممنوعـ  اتالـسلطة المتجـسدة بأنظمـة المـسموح       والكـشف عنـد      طبيعتها،

 علــى احترامهــا، وتتمثــل هــذه العمليــة  وحــثهم لتركيــز تلــك القــيم فــي أفئــدتهم  األســرة،

، ومعرفــة المهــارات التــي   الــشبابغرســها لــدىبمعادلــة تــشكل أنظمــة القــيم المطلــوب   

  ).١٩٨٧محمــــد،(يكتــــسبونها مــــن تفــــاعلهم األســــري، وتحديــــد مهــــاراتهم االجتماعيــــة 
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ويمكــن القــول أنّ الفــرد يكتــسب المهــارات االجتماعيــة مــن خــالل شــكل التفاعــل الــذي  

عــد امتالكهــا  التــي يُ االجتماعيــةالمهــاراتيتلقــاه مــن أســرته، حيــث تــزود األســر أفرادهــا ب  

اجتمـاعي  كـون اإلنـسان      هـا؛  بمعـزل عن   العـيش ستطيع  يـ للنجاح واالنـدماج التـي ال        أساساً

 الفـــرد، يــاةح مظـــاهر كـــل وتــؤثر التفــاعالت األســرية فـــي  ). ١١١، ص٢٠٠٤البلــوي،( بطبيعتــه

 لـشعبية ا المظـاهر ين  ودورها فـي تكـ     إلى إضافة اآلخرين؛ مع واالجتماعي النفسـي وتكيفه

ـــا مجتمعــــه، وأفــــراد أقرانــــه ينبــ لــــديه  تـــرتبط فــــإنّها النفــسية، بالــصــحة ارتباطهــــا نعــــ أمـّ

 الالحقــــة تــــهياح  فـــي مراحــــل الفــــرد تـــصاحب التــــي والـــسلوكية النفـــسية بالمـــشـكالت

أنّ ) ٢٠٠٢(وتــرى صــالح . ته بنفــسه، ومفهومــه عــن ذاتــهثقـــ كمــا تــؤثر علــى ).٢٠٠٠اهللا،عبـــد(

ـــة  خلــل فــي شــكل التفــاعالت األســرية  عــانون مــن  لــذينااألفــراد  ـــاس عرضـ  هــم أكثــر النـ

ـــطرابات  ــةلالضـــ ــة  االنفعاليــ ــسلوكية واالجتماعيــ ـــاب   ك، والــ ـــق واالكتئـــ ـــاط والقلـــ اإلحبـــ

 واالنطـــواء، واالنـــسحاب االجتمـــاعي وغيرهـــا مـــن األمـــراض والعزلـــةالنفـــسية، والوحـــــدة 

ـــا   النفــسية واالجتماعيــة  ـــاً م  أشــكال التواصـــل  ريتفــسفهــم و يــسيئون، كمــا أنهـــم غالب

 .ت التفاعل االجتماعيليادي إلى الفشل في عمؤي ممـا ؛نيالصـادرة عـن اآلخـر

ويرى الباحث أنّ مسؤولية تدريب األبناء على أشكال التفاعل األسـري اإليجابيـة تقـع      

علــى الوالــدين، بمــا يُــسهم فــي تحقيــق المــصلحة الذاتيــة، واالجتماعيــة لهــم، ويــشجعهم  

 مـن األبنـاء والوالـدان    عهم فـي الخطـأ، ويُـدرك كـل    على البحث عـن الحلـول فـي حالـة وقـو      

أهميــة التــدريب علــى القواعــد واألنظمــة خــالل عمليــة التفاعــل التــي تحــدث داخــل األســرة، 

ــارات   مـــع األقـــران األبنـــاءعالقـــاتويهـــتم الوالـــدان كـــذلك بتنميـــة   ، والتركيـــز علـــى المهـ

بما يـنعكس إيجابـاً       الوالدية عةالطا، و إدارة الذات ، وتنمية مهارات    األكاديمية، و التوكيدية

ويـرى مرعـي   . على عالقاتهم األسرية بشكلٍ خاص، وحيـاتهم االجتماعيـة بـشكلٍ عـام            

أنّ التفاعــل االجتمــاعي أساســاً لتلــك العمليــات؛ كــون الفــرد يــتعلم مــن    ) ١٩٨٢(وبلقــيس 
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خاللهــا أنمــاط الــسلوك المتنوعــة، واالتجاهــات المنظمــة للعالقــات بــين أفــراد وجماعــات     

لمجتمــع الواحــد فــي إطــارٍ مــن القــيم الــسائدة والثقافــة والتقاليــد االجتماعيــة المتعــارف        ا

 . عليها

ــذي يهــتم ببحــث        ويــشمل التفاعــل االجتمــاعي عــدة مجــاالت، كالتفاعــل األســري ال

طبيعــة العالقــات  بــين أعــضاء األســرة، ومعرفــة تــأثير كــل عــضو مــنهم علــى اآلخــر؛ بقــصد 

هـذا النـوع مـن التفاعـل عـن التفاعـل االجتمـاعي بمعنـاه         تكوين خبـراتٍ جديـدة، ويختلـف       

ن إالعــام، إذ يمتــاز بخــصائص معينــة كاالســتمرارية والــدوام، والعالقــات االرتباطيــة، حيــثُ  

تلك الصفات ال تتضح في أي عالقاتٍ أخرى، فالطفل يتعلم من جوه األسري كيف يعيش،            

وتهــــتم عمليــــة التنــــشئة ) . ١٩٧٧فهمــــي، (وكيــــف يكّــــون شخــــصيته، وعاداتــــه، وميولــــه 

الــتعلم االجتمــاعي، وتكــوين الــذات  : االجتماعيــة بتــدريب الفــرد علــى عــدة عمليــات منهــا   

ــة، والتوافــق االجتمــاعي والمهــارات االجتماعيــة    أنّ ) ١٩٨٧(وقــد بــين الرفــاعي   . االجتماعي

للوالــدين أســاليب ســلوكية خاصــة تجــاه أبنــائهم فــي المناســبات المختلفــة، والتــي يكــون     

 . اء طرفاً فيها سواءً أكانت هذه المناسبات داخل البيت أم خارجةاألبن

ويتضح للباحث مما سبق أنّ أهم المصادر التـي تـؤثر فـي نمـو وصـقل شخـصية الطفـل                

الطريقة التي يبتعها الوالدان في تنـشئته، ونـوع التفاعـل الـذي يتلقـاه مـنهم؛ ممـا يـنعكس                      

تــه عــن نفــسة واآلخــرين، إضــافة إلــى   علــى طبيعــة حياتــه ككــل، ويــؤثر فــي تكــوين اتجاها  

تزويده بالمهارات االجتماعية التي تمكنه من التعامل مع المجتمع المحيط بـه، والتـي تُعـد                

ــ تحدفــيالعناصــر المهمــة  مــن   الــسياقاتمختلــف د طبيعــة التفــاعالت اليوميــة للفــرد فــي   ي

علـــى مـــن ركـــائز التوافــــق النفــــسي    فهـــي اتـــصافها بالكفـــاءة  وفـــي حـــال   االجتماعيـــة،

 وثيقــة مــع  مكــن الفــرد مــن إقامــة عالقــاتٍ   تُ ي، حيــث الشخــصي والمجتمعــ يينالمــستو

 مـن  المنخفـضة    االجتماعيـة ذوي المهـارات    ، إضـافة إلـى معانـاة         عليهـا  وتحافظ ،المحيطين
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 قد ،صعوبة فهم وتفسير سلوك ومقاصد اآلخرين علـى نحو يستدعي ردود أفعال دفاعية      

 الممكن تجنبهـا في حالة الفهم الدقيق       والتي من ،  طبيعتهو نوعية التفاعل تؤثر سلباً على    

 .، وتفسيره بشكل صحيحلسلوكهم

ة الفــرد، وتــؤثر فــي  يــاةح كــل مظهــر مــن مظــاهر  و تــدخل المهــارات االجتماعيــة فــي 

 مــع  ن عالقــاتٍ یقدرة الفرد على تكوكما أنّ ته الالحقة، ياحفه وسـعادته في مراحل   كيت

عــد مؤشــراً مهمــاً لمظــاهر الــصحة      تُاالجتماعيــة؛  المهـــارات  م بمختلـــفيــا ق، والينراآلخــ

ــدى الفــرد النفــسية ـــاس فـــي المهـــارات    خيو . ل ـــف الن ــةتل ـــي االجتماعي د قــف، يمتلكونهــا الت

 يعتطيـس   البيد أنـه ه، بيص الـبعض مهـارات فـي معالجته لحاالت القلـق والتـوتر التـي ت         كتليم

ــ    بالملــل أ  يـشعر    شـعور شـخص    تخفيف الفـــرد مهـــارة إدراك    لـك مت يدو الـضــجر، كمـــا قـ

ـــ ـــننيرمـــشــاعر اآلخـ ـــواطفهم، ولكــ ـــل معهـــم، أو التوافـــق مـــع  عطيست يـــال ه وعــ  التواصــ

 المهــارات االجتماعيــة  وترجــع أهميــة  ). ٢٠٠٤الخوالــدة،  ( الــذي يتفاعــل معــه  المجتمــع

)Social Skills(   الفـرد  وسـماته   التـأثير علـى خـصائص     فـي   لمـا لهـا مـن دورٍ   الفـرد  فـي حيـاة

 ).٢٠٠١,Fuller(الشخصية 

 فئـة الـشباب الهامـة فـي         ويرجع الباحث أهمية شـريحة الدراسـة الحاليـة؛ كونهـا مـن            

دة  فهم عـُ   تنميته،ومن الدعائم األساسية ل   ، وتشكل الجزء األكبر من مكوناته،       المجتمع

 وقيادة قطاعاتـه    لية المستقبل ، وتقع عليهم مسؤو   تاده وأمله في المستقبل   المجتمع وع 

 فـي سـبيل تربيـة وغـرس     م مـا يمكـنه   نحـوهم بـذل  المجتمـع والذي يتطلب مـن      ؛المختلفة

. يواجهونهــا التــي  والــصعوبات وتــذليل المــشكالتيهم،القــيم والمهــارات االجتماعيــة لــد 

حمـل المـسؤولية، وتطـوير       علـى    ويكمن دور المهارات االجتماعية فـي مـساعدة الـشباب         

 والمـشاركة   سـرة وخارجهـا    داخـل األ    سـواءً  وحل المشكالت التي قـد تـواجههم      الذات،  

مثــل القــدرات العقليــة باعتبارهــا تُ؛  المهــارات االجتماعيــةدور ويتحــدد .فــي اتخــاذ القــرارات
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فـسر   ويُ ،وتفاعالته مـع المحيطـين بـه      ،  الكفاءة والفاعلية في مواقف الحياة اليومية للفرد      و

قـدراتهم العقليـة والـذي يتمثـل فـي          ل تـدنٍ في تلك المواقـف مـن        يعانيه البعض    بمااإلخفاق  

وعـدم الحـصول    ،  ة مـع المحيطـين بهـم      عدم استثمار الفرص المتاحة إلقامة عالقـات وديـّ        

وزيـــادة الخجـــل فـــي مواقـــف التفاعـــل  ، علـــى المكانـــة المالئمـــة فـــي العمـــل وبـــين الـــزمالء  

 فـي التعبيـر عـن الــذات    ل عائقــاًمثـ ممـا يُ ؛  ومـا يترتـب عليـه مــن عزلـة اجتماعيـة     ،االجتمـاعي 

  ).١٩٨٩شوقي، ( واإلفصاح عنها 

وعند النظر إلى تعريف المهارات االجتماعية يُلحظ تعـدد التعريفـات التـي تناولـت هـذا                 

  (٦٢١ .P ,١٩٨٣,Spence) سـبنس المصطلح فـي البيئـات العربيـة واألجنبيـة حيـث يعرفهـا       

ح فــي تفاعالتــه مــع اآلخــرين، وبطريقــة ال  المكونــات الــسلوكية المهمــة للفــرد للنجــابأنهــا"

 لهــم، ويختلــف هــذا الــسلوك بحــسب طبيعــة موقــف       ي أو نفــسجــسدي أذى أيتــسبب 

ــا يـــرى ."التفاعـــل وخـــصائص اآلخـــرين الـــذين يـــتم التفاعـــل معهـــم    ــور بينمـ  ويونســـسز  لـ

 تمثــل المهــارات االجتماعيــة أنّ " (١٩٩١٬٥٠٧ ,Lorr, youniss,& Stefic)  وســتافك

 تقديم االستجابات اللفظية وغيـر اللفظيـة بـسهولة فـي المواقـف االجتماعيـة             القدرة على 

أوكنـر    أمّـا ."وهى مهمة من أجل المحافظـة علـى العالقـات االجتماعيـة المرضـية وتنميتهـا        

القدرة على اكتساب بعض "بأنها فيعرفانها  (٢٠٠٦ ,O'Connor,& Frankel) وفرانكل

جتمــاعي الجيــد مــع اآلخــرين، مثــل القــدرة علــى  الــسمات األساســية المطلوبــة للتفاعــل اال 

، ضــمن دائــرة  وتقــبلهمخــرين الــتفهم والــصداقة والــصبر وعــدم األنانيــة والتعــاطف مــع اآل   

أحمــد  (" بــشكل عــام، ثــم الحيــاة االجتماعيــة والعمــل ثالثــاً ،والمدرســة ثانيــاً ،األســرة أوالً

ات اللفظيــة وغيــر  مجموعــة مــن الــسلوكي " وتعــرف أيــضاً بأنهــا  ). ٤٥، ص٢٠٠٨وبطــرس، 

اللفظية المتعلمـة والتـي تـساعد علـى تحقيـق التفاعـل والمـشاركة االجتماعيـة اإليجابيـة                   

ويعـــرف   ).٧، ص١٩٩٢الكفـــوري، " ( أو المجتمـــعالمدرســـة  فـــي محـــيط األســـرة أو   ســـواءً
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ــة  )٥١ .P,١٩٩٠ ,Hersen(هيرســون  بأنهــا مجموعــة مــن األنمــاط    " المهــارات االجتماعي

الفرد قادراً على التصرف بواقعية تمكنه مـن الحـصول علـى المكافـأة     المتعلمة التي تجعل  

 النمـوذج الـسلوكي المهـارات       أتبـاع بينمـا يعـرف     . "ااالجتماعية من البيئـة التـي يعـيش فيهـ         

االســتجابات التــي تحــدث فــي موقــف معــين وتــؤدي إلــى زيــادة عمليــة         "االجتماعيــة بأنهــا  

 "توقــــع ألنمـــاط الــــسلوك االجتمــــاعي التـــدعيم اإليجــــابي وانخفــــاض عمليـــة العقــــاب الم  

)Gresham,١٩٨٦,P.ــرى ).٩٤ ــستانكلويــ ) ١١٢.P,١٩٩٢,Ian,& Constancel(  الن وكونــ

 ســلوكيات تحظــى بقبــول    ممارســة بأنهــا قــدرة الــشخص علــى     "المهــارات االجتماعيــة  

ــاً    ،اآلخــرين ــه  ويكــون الــشخص مــاهراً اجتماعي ــشارة ردود فعــلٍ   طالمــا أن ــى است   قــادر عل

القــدرة "ويعرفهــا أتبــاع النمــوذج المعرفــي بأنهــا . "لبيئــة االجتماعيــة المحيطــةإيجابيــة مــن ا

على تنظيم المكونات المعرفية والعناصر السلوكية ودمجها فـي سـياق فعـل يوجـه نحـو               

والميل المـستمر إلـى     ،  تحقيق األهداف االجتماعية بأساليب تتفق مع المعايير االجتماعية       

 ).٢٧.P ,١٩٩٧,Iaddi, &Mize(" لفعل نحو هدف ما والتعديل وتوجيه ذلك ا،التنظيم

 المهـــارات االجتماعيـــة بأنهـــا) ٣٣ ، ص١٩٩٦(تعـــرف الجمعـــة فـــي البيئـــة الـــسعودية و

قدرة الفـرد علـى التعبيـر االنفعـالي واالجتمـاعي واسـتقبال انفعـاالت اآلخـرين وتفـسيرها،                "

، ص ١٩٩٦(مجــدي رى  ويــ." بالقواعــد المــستترة وراءهــا، وتحــضير الــذات اجتماعيــاً والــوعي

 ليـــساعد ، ويبـــذل جهـــداًكفـــؤاًقـــدرة الفـــرد علـــى أن يكـــون مـــاهراً اجتماعيـــاً أو  هـــا أن") ٤٦

فــي معاملتــه ألصــدقائه ولألغــراب، والــشخص المــاهر      ) لبقــا( اآلخــرين، ويكــون دبلوماســياً  

 ."بل يحب اآلخرين ويساعدهم، اجتماعياً يتميز بأنه ليس أنانياً
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 اعيةمكونات المهارات االجتم

 للتوصـل إلـى مكونـات المهـارات     المختـصون تعددت البحوث والدراسات التي قام بها       

 لمنطقية النظرية وخلفيتها     طبقاً بينهم؛ واختلفت اآلراء واالتجاهات النظرية      ،االجتماعية

العلمية، حيث نظر بعض العلماء والدارسين إلى المهارات االجتماعية بوصـفها المهـارات      

ــاة الدراســية أو األســرية أو التعامــل مــع األفــراد       األساســية والالزمــ  ة للفــرد لمواجهــة الحي

 إلـى سـتِ   ١٩٨٧,Antony) ( وقـد توصـل أنتـوني    ١٩٩٠,Bulkely).(وزمالء الدراسـة والعمـل   

 :مهارات أساسية يمكن تلخيصها في اآلتي

، روا والقدرة علـى الحـ  ، والتساؤل،  مثل مهارات اإلصغاء   :مهارات اجتماعية أولية     .١

 .لمناقشةوا

ــة متعــددة   .٢  مثــل طلــب المــساعدة، والقــدرة علــى التعامــل مــع     :مهــارات اجتماعي

 وإصــدار التوجيهــات والتعليمــات، أو تنفيــذها والتقــدم باألعــذار، والقــدرة   ،اآلخــرين

 .على إقناع اآلخرين

تشمل القـدرة علـى التعـرف       : مهارات خاصة بالتعامل مع المشاعر واألحاسيس      .٣

 .نها، وتفهم مشاعر وأحاسيس اآلخرين وتقديرهاعلى المشاعر والتعبير ع

ــة   .٤ ــشاعر العدائيـ ــدائل للمـ ــل بـ ــارات تمثـ ــن   ك :مهـ ــدفاع عـ ــرين والـ مـــساعدة اآلخـ

وتجنــــب المــــشاجرات أو القــــدرة علــــى المنافــــسة، والقــــدرة علــــى       ، حقــــوقهم

 والــــسيطرة علــــى الــــنفس،االســــتجابة لإلثــــارة والمــــضايقات باســــتخدام ضــــبط  

 .المشاعر االنفعالية

 وتتمثــل فــي  :ســتجابة لعوامــل الــضبط واإلجهــاد  ساســية وضــرورية لال مهــارات أ .٥

التعامل مـع مواقـف     و،  ىالقدرة على التعامل مع الموقف الخاص بالتذمر والشكاو       

 .، والقدرة على التجاوب مع اإلقناعاألصدقاءاألفراح، والقدرة على التعرف على 
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ــيط   .٦ ــارات التخطـ ــستقبلمهـ ــداف  :للمـ ــع األهـ ــي وضـ ــل فـ ــد،  وتتمثـ ــباب وتحديـ  أسـ

 وترتيــــب  وتنظيمهــــا، وجمــــع المعلومــــات،وتحديــــد الفــــرد لقدراتــــه، المــــشكالت

 والقــدرة علــى اتخــاذ القــرار فــي الوقــت المناســب،    ،المــشكالت بحــسب أهميتهــا 

 ١٩٨٧,Antony).  (والتركيز على أداء مهمة معينة

وعبــد الـــرحمن  ) ٣،ص١٩٩١( والــسمادوني  )١٣٢.P,١٩٨٧,Rego(  ريجـــوويــرى كــل مــن   

عـد بمثابــة الدعامـة األساسـية للمهـارات االجتماعيــة،     ة تُيمهـارات رئيـس    هنـاك أنّ )١٩٩٨(

الجانــب اللفظــي، علــى مل تاجتمــاعي يــش  وجانــب،غيــر لفظــي جانــب: جــانبين همــامثــل تُو

 Sending مهـارات اإلرسـال   :ويحتـوي كـل جانـب علـى ثـالث مهـارات أساسـية تـشمل        

Skill التعبير مهارات أو  Expressively Skillمهارات االسـتقبال و  Receiving Skill  

ــساسية ـــار إلو Sensitivity . أوالحـ ــاس یأشـ ـــبرجیوواــ   & Elias)  سـ

Weissberg,ـــة،یالتواصـــل بفاعــل :  منهـــا االجتماعيــة مـــن المهـــارات إلــى عـــددٍ   (٢٠٠٠ 

المناســب عــن  ـــری والتعــب، وضـــبط الـــذات االنفعـــاليوالتــشارك،والقـــدرة علـــى التعـــاون 

 ووضـع األهــداف وحــل       التخطـيط والتفاؤل، والفكاهة، والوعي بالذات، والقدرة على       ات،  الذ

وجهـة النظـر التـي تُبـين أنّ          )١٢٢، ص ٢٠١٢(  وتبنى عكاشـة وفرحـات     .رهای وغ المشـكالت

 : هناك ست مهارات أساسية من المهارات االجتماعية تتمثل في

 وااللتــزام ،لوبــة منــه بإتقــان  للواجبــات المطالفــردوتعنــي أداء : المــسؤوليةتحمــل  .١

 . وااللتزام بتعليمات وتوجيهات معلمه،بتقديمها في الوقت المحدد

 ، والتعبيـر عـن آرائـه   ، وتعني قدرة الطفل على المحادثة مـع اآلخـرين         :توكيد الذات  .٢

والـدفاع عـن حقوقـه    نحـو اآلخـرين،   واإلفصاح عـن مـشاعره اإليجابيـة أو الـسلبية         

 .مرار في أداء التفاعالت االجتماعيةالمبادأة واالست، والخاصة
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 على التحكم في انفعاالته خالل مواقف التصادم الفرد وتعني قدرة   :ضبط النفس  .٣

 . واالستجابة بشكل مالئم لمن يحاول استفزازه ،مع اآلخرين

 .التحكم في االنفعاالت، ومهارة حل المشكلة .٤

 ،اون المتبـــادلالتعـــو ، وتعنـــي مـــساعدة اآلخـــرين وتلبيـــة احتياجـــاتهم    :التعـــاون .٥

 . ومهارة المشاركة في األعمال الجماعية،وتتضمن مهارة تقديم المساعدة

وهــي الــسلوك الــذي يوضــح قــدرة الفــرد علــى تفهــم مــشاعر اآلخــرين     : التعــاطف .٦

 .هم واحترام مشاعر،وتتضمن مهارتي اإلحساس بمعاناة اآلخرين، واحترامها

اعــل مــع أقرانــه فــي المواقــف    علــى التفالفــرد وتعنــي قــدرة  :التواصــل مــع األقــران  .٧

ــتكــوين ، واالجتماعيــة والــتحكم فــي ســلوكه اللفظــي وغيــر اللفظــي    ، صداقاتال

 .وتتضمن مهارتي التواصل اللفظي وغير اللفظي، بصورة مرنة

يتضح من خالل العرض السابق طبيعة التأثير والعالقة بين أشـكال التفاعـل األسـري             

ث فـي الكـشف عـن طبيعـة هـذه العالقـة بـين               والمهارات االجتماعيـة، والتـي يـسعى الباحـ        

المتغيرين من خالل اإلجابة على سؤال الدراسة الرئيس وتساؤالتها الفرعيـة التـي أوردهـا     

 .الباحث في مشكلة الدراسة

  مشكلة الدراسة
 االجتماعية عند األبناء، وتؤكـد      المسؤوليةتهدف عملية التنشئة األسرية إلى تعميق       

 ال تخـضع    أشكال التفاعل األسـري     أنّ بحث التفاعالت األسرية   الدراسات التي أجريت في   

خـر، وتتـأثر بـالتغيرات التـي تطـرأ      بـل تختلـف مـن أسـرة ألخـرى ومـن مجتمـع آل              ،   واحد لنمطٍ

ــرة   ــى األسـ ــعوعلـ ــال ،المجتمـ ــة واالتغيرات كـ ــصادية واالجتماعيـ ــةالقتـ ــن  ثقافيـ ــا مـ  وغيرهـ

 كراشـدين، مـن خـالل    هممستقبل في حاضرهم، و ، وعليه تتحدد أوضاع النشىء      التغيرات

 حيـث يـتم     التـي يمـرون بهـا وأشـكال التفـاعالت األسـرية التـي يتلقونهـا،               مراحل العمرية   ال
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 حيـوي فـي هـذه العمليـة باعتبـارهم           تشكيل شخصياتهم وصـقلها، ولآلبـاء واألمهـات دورٌ        

تقليـدها والتـصرف فـي      هم التـي يمكـن      ات ألبنائهم خبراتهم وسـلوك    اقدوة مباشرة يقدمو  

وئها، وتستقي بعض األسر هذه األساليب في معاملة أبنائهـا مـن ثقافـة، وقـيم، وعـادات                  ض

 األســرة حقــل اهتمــام للعديــد مــن   كمــا تعــد.)٢٠٠٢القحطــاني، (المجتمــع الــذي توجــد فيــه 

ــه،    ؛العلــوم فــي المجتمعــات اإلنــسانية، وتكمــن أهميتهــا     كونهــا تحتــضن الفــرد منــذ والدت

، تهد والمجتمع، وتترك أثراً بعيد المدى في جوانـب شخـصي  حلقة الوصل بين الفر وتُشكل  

وقد تعددت األنماط المتبعة في التنشئة األسرية من قبـل الوالـدين أو أحـدهما، فـإذا كانـت          

 ترتــب علــى ذلــك ســوء  ؛مثيــرة لمــشاعر الخــوف والقلــق وعــدم الــشعور بــاألمن واإلحبــاط 

 تقوم على الحب واالحترام وإشـباع   التيا التنشئةتوافق األبناء الشخصي واالجتماعي، أمّ 

ــ بيتمتعــون تنــشئة أفــراد  اترتــب عليهــ يالحاجــات،  ــى   نفــسية والصحة ال ــديهم القــدرة عل ل

، ويـــنعكس ذلـــك علـــى طبيعـــة  )٢٠٠٩الـــشريفين، (مجـــتمعهم ومـــع أنفـــسهم التكّيـــف 

 . المهارات التي يمتلكونها وشكل التفاعل الذي يتواصلون به مع أسرتهم

أشـكال التفاعـل    تناولت موضـوع    ديد من الدراسات األجنبية التي      وقد أكدت نتائج الع   

األسري وعالقتها بالمهارات االجتماعية على أهمية  العالقة بين أشكال التفاعل األسري     

خاصــة بكــل  الثقافيــة الجتماعيــة واالمعــايير لوفقــاً ل ؛والمهــارات االجتماعيــة لــدى األبنــاء   

 ,Kellerhals)، كدراسـة  فـراد األفاعل بـين  التوأشكال مهارات تنظم أساليب ومجتمع، 

Montandon and Ritschard,١٩٩٢; Winter &Yaffe,٢٠٠٠; Connell & 

Prinz,٢٠٠٢; Chuang Yao,٢٠٠٥; Hargrove, Inman, Crane,٢٠٠٥; mota, ٢٠٠٨; 

Jaime; Bun, Susan,٢٠٠٩; Chao, وكــذلك ركــزت نتــائج بعــض الدراســات   ) (٢٠١١

ــد(العربيـــــــة كدراســـــــة ــذويب،١٩٩٤؛ والـــــــسلطي،١٩٩٠،المؤيـــــ ــه،٢٠٠٢؛ والـــــ ؛ ٢٠١١؛ وبدارنـــــ

ــوايلي، ــى شــكل ونــوع التفاعــل األســري ودوره فــي صــقل وتكــوين شخــصية       ) ٢٠١٤وال عل
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الفرد، بما ينعكس إيجاباً على مهارات الحياة العامة لدية، والمهارات االجتماعية بـشكلٍ        

مـن هنـا؛    . ة فـي شخـصيته    خاص؛ إضـافة إلـى تحقيـق الـصحة النفـسية واالجتماعيـة والبنائيـ              

يتحدد غرض هذه الدراسـة باستقـصاء العالقـة بـين أشـكال التفاعـل األسـري والمهـارات                   

ما العالقة بـين  : عن السؤال الرئيس اآلتي    اإلجابة   االجتماعية لدى طلبة الجامعة من خالل     

 وبالتحديـد   أشكال التفاعل األسري والمهارات االجتماعية لـدى طلبـة جامعـة اليرمـوك؟            

 :عن التساؤالت الفرعية اآلتيةاول الدراسة اإلجابة تح

) شــكل التفاعــل األبــوي، شــكل  تفاعــل األم  ( مــا أكثــر أشــكال التفاعــل األســري   -

كثــر انتــشاراً المهــارات االجتماعيــة األأبعــاد انتــشاراً لــدى أفــراد الدراســة، ومــا هــي  

 لديهم ؟

ماعيـة لـدى طلبـة جامعـة        ما العالقة بين أشكال التفاعـل األسـري والمهـارات االجت           -

 اليرموك؟

  هـــل توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي أشـــكال التفاعـــل األســـري لـــدى عينـــة   -

 ).النوع االجتماعي، التخصص، مستوى تعليم الوالدين(الدراسة تعزى  للمتغيرات 

 هل توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي المهـارات االجتماعيـة لـدى عينـة الدراسـة                   -

 ).النوع االجتماعي، التخصص، مستوى تعليم الوالدين(ت تعزى للمتغيرا

 هــل يمكــن التنبــؤ بالمهــارات االجتماعيــة مــن خــالل أشــكال التفاعــل األســري لــدى -

 عينة الدراسة؟ 

 :أهداف الدراسة
 العالقــة بــين أشــكال التفاعــل األســري والمهــارات االجتماعيــة لــدى الكــشف عــن -

 طلبة جامعة اليرموك؟
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صائية فــي أشــكال التفاعــل األســري، والمهــارات االجتماعيــة معرفــة الفــروق اإلحــ -

النوع االجتماعي، التخـصص، مـستوى تعلـيم        (لدى عينة الدراسة تعزى  للمتغيرات       

 ).الوالدين

التعــرف علــى إمكانيــة التنبــؤ بالمهــارات االجتماعيــة مــن خــالل أشــكال التفاعــل      -

 األسري لدى عينة الدراسة؟ 

 : أهمية الدراسة
ــة   ــرز أهميـ ــة مـــن  تبـ ــري الدراسـ ــا الجانـــب النظـ ــدادكونهـ ــتم  اً امتـ ــي تهـ ــات التـ  للدراسـ

ــة لـــدى  العالقـــة بـــين أشـــكال التفاعـــل األســـري و   باستقـــصاء ــارات االجتماعيـ طلبـــة المهـ

 يوضحا ممالجامعة بشكل عام، وطلبة جامعة اليرموك في البيئة األردينة بشكل خاص؛         

مـا تنبـع أهميـة البحـث الحـالي مـن            ك،  لهذه الفئـة   أهمية المهارات االجتماعية  حول   الفهم

 وندرة الدراسات والبحوث التـي      واألبعاد المكونة لها،   أهمية موضوع المهارات االجتماعية   

 في البيئات األجنبيـة أو البيئـات العربيـة علـى الـرغم مـن                تناولتها من الجانب الوصفي سواءً    

 كما أنها تمثل . حديثاًكونه من الموضوعات التي أثارت اهتمام العديد من الباحثين العرب

 مؤشـر جيـد لـصحة   ، وهـي  السلوكيات النوعية التي تؤدي إلى نتائج اجتماعية مرغوب فيها        

نظـراً لمـا     ؛فـي الحيـاة   امتالك األفراد للمهارات االجتماعية     أهمية  إضافة إلى    ، النفسية الفرد

 التـي   تماعيـة  االج  المهـارات  امتالكتتطلب من األفراد      سريعة تغيراتٍيمر به المجتمع من     

، فهــي ضــرورية فــي جميــع  وتغيراتــهتمكــنهم مــن الــتالؤم والتكيــف مــع ظــروف المجتمــع 

مواقـــف الحيـــاة المختلفـــة، وال يمكـــن تحقيـــق وجـــود إنـــساني ســـليم دون إدراك الوجـــود 

 االجتمــاعي، التفاعــل اجتمــاعي مفطــور علــى   االجتمــاعي بكــل صــوره، فاإلنــسان كــائنٌ    

كمـن األهميـة   وت  .عـة االجتماع والعيش ضمن الجمايحمل في أعماق نفسه غريزة حب   و

 فيما يمكن أن يترتب على نتائج الدراسة من فوائد عمليـة فـي الميـدان،          للدراسة التطبيقية
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ومــا يمكــن أن تقدمــه مــن معرفــة ألوليــاء األمــور والمعلمــين والمرشــدين النفــسيين، حــول   

ــة أشـــكال التفاعـــل األســـري  ــارات االجتماعيـ ــه بالمهـ ــ، وعالقتـ ــرامج   وإعـ داد الخطـــط والبـ

 .اإلرشادية لذلك

 :التعريف بمصطلحات الدراسة
  االصـــطالحي تبنـــى الباحـــث تعريـــف معـــدة المقيـــاس  :أشـــكال التفاعـــل األســـري  •

 بأنهـــا الممارســـات الـــسلوكية الوالديـــة تجـــاه األبنـــاء "ألشـــكال التفاعـــل األســـري 

الــشكل الــشكل األوتــوقراطي، و: ( والمتمثلــة فــي ثالثــة أشــكال مــن التفاعــل هــي  

ــديمقراطي، والـــشكل المتـــساهل  ــه طريقـــة التعامـــل  "والتعريـــف اإلجرائـــي)". الـ بأنـ

بـــن، كمـــا أنهـــا تعنـــي جميـــع الـــسلوكات واالتجاهـــات  مـــع اال) األب، األم(األســـرية 

ــذا      واآل ــا مـــن هـ ــرته، وردة الفعـــل التـــي يتلقاهـ ــرد مـــع أسـ ــا الفـ راء التـــي يتفاعـــل فيهـ

ــل ــا    . "التعامــ ــي يحــــصل عليهــ ــة التــ ــاس بالدرجــ ــاس  وتقــ ــى المقيــ المــــستجيب علــ

 ).٧، ص ٢٠٠٢الذويب،(المستخدم في الدراسة الحالية 

 ,١٩٧٧,Combs & Slaby)  يعرفهـا كـومبس وسـالبي   :المهـارات االجتماعيـة   •

P.بأنها القدرة على التفاعل اإليجـابي مـع اآلخـرين فـي سـياق اجتمـاعي معـين         (١٦١

ــا    ــة مقبولـــة اجتماعيـ ــادل بطريقـ ــا يحقـــق النفـــع المتبـ ــ. بمـ ى الباحـــث التعريـــف  وتبنـ

ــد    ــد الحميــ ــدة المقيــــاس عبــ ــي لمعــ ــارات   ) ٢٠١٢(اإلجرائــ ــه المهــ ــذي تعــــرف فيــ والــ

قــــدرة الفــــرد علــــى التفاعــــل مــــع اآلخــــرين بطريقــــة فعالــــة        "االجتماعيــــة بأنهــــا  

ــةإو ــي للمهــارات االجتماعيــة     ."يجابي -Socail وينــدرج تحــت هــذا التعريــف اإلجرائ

Skills  رانالعالقـات مـع األقـ   :  األبعـاد التاليـة Peer -Relations إدارة الـذات  Self -

Management   المهـارات األكاديميـة Academic Skills  الطاعـة ،Compliance 
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ــة  ــى    Assertion.التوكيديـ ــا المـــستجيب علـ ــي يحـــصل عليهـ ــة التـ  وتقـــاس بالدرجـ

 ).٦٥٥، ص ٢٠١٢عبد الحميد،(المقياس المستخدم في الدراسة الحالية 

 :حدود الدراسة
 تقتــصر الحــدود الموضــوعية علــى أشــكال التفاعــل األســري،   :وعيةالحــدود الموضــ -

 .والمهارات االجتماعية لدى طلبة جامعة اليرموك

ــة  -  تتمثــل بجميــع  طلبــة البكــالوريوس الملتحقــين بالدراســة فــي     :الحــدود المكاني

 . جامعة اليرموك

 تــم تطبيــق الدراســة الحاليــة خــالل الفــصل الدراســي الــصيفي مــن  :الحــدود الزمنيــة -

 .٢٠١٥/٢٠١٦لعام الجامعي ا

  الدراسات السابقة
حالـة  أبعـاد التفاعـل األسـري فـي         علـى   تعـرف   بدراسـة هـدفت إلـى ال      ) ١٩٩٠(المؤيد  قام  

) ٦٠(، منهـا     من األسر البحرينية   فرداً) ٦١٤(وتكونت عبنة الدراسة من     . وجود أبناء معاقين  

أسـرة لـيس    ) ٦٠( يطة، و ناء في مؤسـسات اإلعاقـة الذهنيـة الـشديدة والبـس           بأسرة لديها أ  

 بـين أسـر     ةإلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائي          نتـائج الدراسـة     أشارت  . لديها أبناء معاقين  

العاديين فـي بعـد صـراع  التفاعـل األسـري، وفـي أبعـاد النمـو            أسر األطفال   المعوقين ذهنياً و  

لــصالح  بعــد التوجــه نحــو القــيم الدينيــة والخلقيــة، وفــي أبعــاد النظــام     باســتثناءالشخــصي 

 بــين مجمــوعتي اإلعاقــة الذهنيــة    العــاديين، كمــا وجــدت فــروق   األطفــال مجموعــة أســر  

 بإسـتثناء الشديدة والبسيطة في بعد صراع التفاعـل األسـري، وفـي أبعـاد النمـو الشخـصي                  

ــي  ــه المهنـ ــد التوجيـ ــر    ،بعـ ــة أسـ ــصالح مجموعـ ــيم لـ ــد التنظـ ــي بعـ ــة  ذوي  وفـ ــة الذهنيـ اإلعاقـ

 وجـاءت  .العـاديين األطفـال   عة اإلعاقة الذهنيـة البـسيطة و      البسيطة، وللمقارنة بين مجمو   

ــي،  تمثلــت فــي ثالثــة أبعــاد  فــي الفــروق  الثقــافي، والترويحــي فــي أبعــاد النمــو    و التوجــه العقل
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األطفــال الشخــصي، والــضبط مــن أبعــاد النظــام، واتــضح وجــود فــروق دالــة إحــصائياً لــصالح   

 . اإلعاقة الذهنيةذوي رنة بمجموعات العاديين في درجة التطابق األسري حينما تمت المقا

 Kellerhals, Montandon and( كــــيالرز ومونتانــــدو وريتــــشارد كمــــا قــــام

Ritschard,والوضـع االجتمـاعي واألسـاليب       أشكال التفاعل األسـري   بدراسة حول   ) ١٩٩٢ 

 بـــين الوضـــع االجتمـــاعي إيجابيـــةكـــشفت نتـــائج الدراســـة عـــن وجـــود عالقـــة  . التعليميـــة

 علـــى تركيـــز اآلبـــاء  أنّ نتـــائج الدراســـةســـلوب التعليمـــي، وبينـــتاألوالـــدين وواالقتـــصادي لل

ــا يتعلــــق بــــدوافعهم   ســــلوب األاأل وتــــوقراطي خاصــــة فــــي الطبقــــات الــــدنيا وخاصــــة فيمــ

الشخــصية، كمــا بينــت النتــائج أن أشــكال التفاعــل بــين الطفــل والوالــدين هــو الــشكل           

 .خاصة في الطبقات الوسطى" السلطوي"

فهـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى أشـــكال التفاعـــل األســـري  ) ١٩٩٤(لطي أمّـــا دراســـة الـــس

والسلوك العدواني لـدى طلبـة الـصفين الـسابع والثـامن األساسـيين فـي مـدارس محافظـة                    

طالبـاً وطالبـة   ) ١١٨١(تكونت عينة الدراسة من . عمان الكبرى التابعة لوكالة الغوث الدولية  

لدراسـة إلـى وجـود أثـر لكـل مـن شـكل              أشـارت نتـائج ا    . من طلبة الصفين الـسابع والثـامن      

التفاعل األوتوقراطي لألم، وعدم وجود اتـساق علـى الـسلوك العـدواني عنـد األبنـاء، كمـا                   

أشـارت النتــائج إلــى عــدم وجــود أثــر لتـآلف شــكلي التفاعــل لــألب واألم معــاً علــى الــسلوك   

 .العدواني عند األبناء

 االجتماعية لألسرة في التفاعـل     ساليب التنشئة أبدراسة أثر   ) ١٩٩٦(كما قام الرومي    

تكونــت . بتدائيــةدراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن تالميــذ المرحلــة اال : االجتمــاعي المدرســي

أشــارت . بتدائيــة فــي مدينــة الريــاض مــن طلبــة المــدارس االطالبــاً) ٣٥٥(عينــة الدراســة مــن 

ئة ذات داللـــة إحـــصائية بـــين أســـاليب التنـــش    موجبـــة  إلـــى وجـــود عالقـــة  نتـــائج الدراســـة  

ــائج ، كمــا االجتماعيــة والتفاعــل االجتمــاعي المدرســي   ــضاًبينــت النت بعــض أســاليب    أنّ أي
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ثيره أ ومنهـا مـا يكـون تـ     والتـدعيم، سـلوب التـشجيع   أ مثـل    ة مباشـر  ه يكـون تـأثير    التنشئة

 مــا لــيس لــه عالقــة  ومــن األســاليب، اءبنــتاحــة حريــة التعبيــر لأل إســلوب أغيــر مباشــر مثــل  

 األســــرة  أنّكمــــا تبــــينســــلوب تنظــــيم الوقــــت، أرســــي مثــــل بالتفاعــــل االجتمــــاعي المد

 فـي   ساليب السلبية  أكبر من األ   يجابية بشكلٍ ساليب اإل السعودية تميل إلى استخدام األ    

ســاليب التنــشئة أ، ووجــدت النتــائج عــدم وجــود فــروق فــي تفاعلــه االجتمــاعي مــع أبنــائهم

 .تعزى لخصائص األسرة

بدراســة حــول انــضباط الطــالب فــي  ) ٢٠٠٠,Winter &Yaffe(كمــا قــام ونتــر ويــافي  

تكونت عينـة الدراسـة     . السنة الجامعية األولى وعالقتها بأشكال التفاعل األسري لديهم       

بينــت نتــائج الدراســة أن شــكل التفاعــل  . طالبــاً وطالبــة فــي الجامعــات الكنديــة ) ٤٠٨(مــن 

بنـاء، ويـسهم   الديمقراطي هو الـسائد؛ كونـه يقـوم علـى الحـوار والمناقـشة واالسـتماع لأل             

فــي تحقيــق التكيــف الجــامعي لــدى الطلبــة، ويحقــق درجــة مــن الرفــاه النفــسي، كمــا بينــت  

النتـــائج وجـــود عالقـــة إيجابيـــة بـــين شـــكل التفاعـــل األبـــوي والتكييـــف الجـــامعي لـــديهم،  

 .  وأشارت أنّ شكل التفاعل األوتوقراطي يؤثر سلباً على  األداء  والتكييف الجامعي

بدراسة حول تأثير رعاية ) ٢٠٠٢,Connell & Prinz(يل وبرينز كما قام كل من كون

وتفاعل األم لطفلها على االستعداد المدرسي والمهارات االجتماعية لدى عينـة مـن طلبـة         

ة  عـد  عشوائياً مـن  طفالً تم اختيارهم    ) ٤٧( تكونت عينة الدراسة من      .المدارس األفريقية 

التفاعـل   ( بـين متغيـرات الدراسـة الـثالث        تفاعـل إلى وجـود    شارت نتائج الدراسة    أ .مدارس

ــدى  مارتــبط االســتعداد ال و، )األبــوي، االســتعداد المدرســي، المهــارات االجتماعيــة    درســي ل

المهـارات  ، والتفاعل بين األطفـال ووالـديهم   ومستوى تعليم األم،    بكل من   عينة الدراسة   

مكانيـة  إنـت النتـائج   وبي ،أعلـى هـذه المهـارات   تـصال فـي   عـد مهـارات اال  االجتماعية، وجاء بُ  

 . لدى األطفالاعيةمالتنبؤ بنوعية التفاعل األسري من خالل المهارات االجت
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ــم    ــرى رتغـــر وماجـــا ووايـ دراســـة بعنـــوان  )  (٢٠٠٢,Rutger, Maja, &Wimوأجـ

الممارسات الوالدية وعالقتها بالمهارات االجتماعية في مرحلة ما قبـل المراهقـة لمعرفـة              

ــأثير أســاليب المعاملــ   تكونــت عينــة  . ة الوالديــة علــى العالقــات االجتماعيــة لألقــران   مــدى ت

بينت نتائج الدراسـة تـأثير أسـاليب المعاملـة الوالديـة علـى              . طالباً وطالبة ) ٥٠٨(الدراسة من   

المهارات االجتماعية لدى الطلبة في مرحلـة مـا قبـل المراهقـة  مثـل االسـتجابة، والطاعـة،                    

ووجــدت نتــائج  . ع األقــران، والــدعم االجتمــاعي والتماســك، والحكــم الــذاتي، والنــشاط مــ  

الدراسة ضبط الوالدين لمهارات أبنائهم االجتماعية، وبينت النتائج عدم وجود فروق دالة            

إحصائياً  وفقاً لمتغيري العمر والجنس في المهارات االجتماعية، بينما وجـدت فـروق تبعـاً          

 .، وطبيعة التعلق بالوالدينللمناخ األسري، والتحكم في نوعية العالقة االجتماعية

ــذويب   ــري والتكيّـــ   ) ٢٠٠٢(وقامـــت الـ ــة بـــين أشـــكال التفاعـــل األسـ ــة العالقـ ف بدراسـ

 أشـارت  .طالباً وطالبـة ) ١١٤٠( تكونت عينة الدراسة من   .ردنيةالطالبي لدى طلبة الجامعة األ    

راطي مـن    الـذين تلقـوا شـكل التفاعـل األوتـوق          األردنيـة  طلبة الجامعة    إلى أنّ  نتائج الدراسة 

 الــذين تلقــوا شــكل التفاعــل  فــاً فــي الجانــب االنفعــالي، فــي حــين أنّ  األب كــانوا أكثــر تكيّ

ــ  الــديمقراطي مــن األم كــانوا أكثــر تكيّ  ا الــذين تلقــوا شــكل  فــاً فــي الجانــب األكــاديمي، أمّ

فاً في الجانب االنفعالي، كما بينت النتائج وجود        التفاعل الخليط من األم فكانوا أكثر تكيّ      

بــن علــى الجانــب األكــاديمي، والدرجــة  وجــنس االاألبــوير للتفاعــل بــين شــكل التفاعــل أثــ

الـديمقراطي تكيفـاً    هن الـشكل    ؤالالتـي يمـارس آبـا     نـاث   اإلأظهـرت   والكلية لصالح اإلنـاث،     

بالجامعـة التـي يدرسـن بهـا      كـاديمي واالجتمـاعي والتعلـق       على من الـذكور فـي الجانـب األ        أ

 .لألداة ككل والدرجة الكلية ل التفاعل مع األمعلى األبعاد الفرعية ألشكا

 معرفــة أنمــاط التنــشئة االجتماعيــة فــي  دراســة هــدفت إلــى) ٢٠٠٤( األميــر كمــا أجــرى

تكونـت  . األسرة والمدرسة فـي األردن وعالقتـه بالمهـارات األكاديميـة والتفـوق المدرسـي              
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 بينـت . امن والتاسـع  وطالبـة مـن طـالب الـصفوف الـسابع والثـ           اطالب) ٦٠٠ ( من عينة الدراسة 

 بين أنماط التنـشئة االجتماعيـة الـسائدة فـي األسـرة،      ة عالقة ارتباطيوجودنتائج الدراسة  

والمهارات األكاديمية لدى المـراهقين، وكـذلك وجـود عالقـة ارتباطيـه بـين نمـط التنـشئة                   

 بــين المــستوى  ةاالجتماعيــة الــسائدة فــي األســرة والجــنس، وأيــضاً وجــود عالقــة ارتباطيــ    

 .تعليمي للوالدين ونمط التنشئة االجتماعية اإليجابيال

بدراسة هدفت إلـى معرفـة العالقـة بـين التفاعـل االجتمـاعي       ) ٢٠٠٤(كما قام الزهيري   

ــة جامعــة الموصــل     ــدى طلب ــة الدراســة مــن   . ومــستوى الطمــوح ل ــاً ) ١٥٠٤(تكونــت عين طالب

ى وجـود عالقـة موجبـة    أشارت نتائج الدراسة إل  . وطالبة موزعين على عدد من المستويات     

ــائج الدراســة ارتفــاع مــستوى      ىومــستوبــين التفاعــل االجتمــاعي     الطمــوح، كمــا بينــت نت

 الطمـوح األكـاديمي والمهنـي لـدى الطلبـة، وكـذلك وجـدت               ومـستوى التفاعل االجتمـاعي،    

فروق فـي أبعـاد التفاعـل االجتمـاعي تعـزى لمتغيـر الجـنس ولـصالح الـذكور، وعـدم وجـود                       

 ).علمي ، إنساني( االجتماعي تعزى للتخصص الدراسي فروق في التفاعل

آثــار نمــط التفاعــل األســري علــى التوافــق  ) (٢٠٠٥,Chuang Yaoوبحــث شــوانج يــاو 

تكونت عينة الدراسـة  . والسعادة األسرية، وفق نظرية العالقات التفاعلية بين األشخاص      

: كـل أســرة هــم أســرة الستكـشاف التفاعــل العالقـاتي بــين أربعــة أعـضاء مــن    ) ٢٤٥(مـن  

األب، واألم، واالبــن، واالبنــة مــن خــالل اســتخدام مقيــاس يهــدف إلــى تقيــيم نمــط التفاعــل 

ــرام، طبيعــة العالقــة     (بيــنهم ويــشتمل علــى    ــة، االحت ــة، االســتبداد، العدائي الحــب، اإلنتاجي

أشــارت نتــائج الدراســة أنّ نمــط التفاعــل الــسائد لــدى عينــة الدراســة هــو الــنمط  ). األســرية

ي ممـــا يـــنعكس علـــى االنـــسجام والتوافـــق األســـري وطبيعـــة العالقـــات بيـــنهم،   الوجـــدان

وكذلك وجدت النتائج أنّ نمط السلطة في األسرة انعكس بشكل إيجابي لضبط بعـض      
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القضايا داخل األسرة كتوقـع الـدور، وتحقيـق التكامـل، كمـا ارتبطـت أنمـاط التفاعـل بمـا                    

 .سرةيتواءم مع نظرية  التفاعل العالقاتي داخل األ

 بدراســة )٢٠٠٥,Hargrove, Inman, Crane(كمــا قــام هــارجروف وإنمــان وكــرين 

حول أشكال التفاعل األسري وعالقتها بالتخطيط المهني والمواقف المختلفة لدى عينـة            

 علــى مقيــاس الهويــة  ابواجاســتمراهقــاً ) ١٢٣(تكونــت عينــة الدراســة مــن  . مــن المــراهقين

ســري، والتخطــيط نحــو المواقــف االجتماعيــة فــي   المهنيــة، ومقيــاس أشــكال التفاعــل األ 

بينت نتائج الدراسة أنّ نوعية العالقات األسرية هي التي تقـوم علـى التفاعـل البنـاء             . الحياة

ــائج        وتــشجيع أفــراد األســرة علــى التعبيــر عــن مــشاعرهم ومــشكالتهم، كمــا بينــت النت

عـل األسـري، وبينـت أن       إمكانية التنبؤ للتخطيط المهني والوظيفي من خالل أشـكال التفا         

أسلوب التفاعل الديمقراطي يتـيح لألبنـاء االختيـار المهنـي وفقـاً لميـولهم، وعلـى العكـس              

 . من ذلك في أسلوب التفاعل االستبدادي

ــننس وفانستينكــــــست    ــروز وســــ ــرى ديــــ  & Duriez, Soenensوأجــــ

Vansteenkiste,ــاء        ) (٢٠٠٧ ــي بنـ ــدين فـ ــشجيع الوالـ ــدى تـ ــى مـ ــرف إلـ ــدفت التعـ ــة هـ دراسـ

تكونـت  ). الطاعـة (خضوع األبناء للسلطة الوالدية    وألهداف وأبعاد نمط المعاملة األسرية      ا

ــة الدراســة مــن    ــة   ) ٩٥٦(عين ــة الثانوي ــاً مــن المرحل ــائج أنّ نمــط المعاملــة    . طالب أشــارت النت

، حيـث أنّ األسـلوب الـديمقراطي لـم          )الطاعة(األسرية يتنبأ بدرجة خضوع األبناء للسلطة       

 وبمــستوى األبنــاء للــسلطة، وارتــبط نمــط المعاملــة الــدكتاتوري طرديــاً يــرتبط مــع خــضوع 

متوســط مــع كــل مــن خــضوع األبنــاء للــسلطة، والتوجــه نحــو الــسيطرة االجتماعيــة لــدى     

  .الوالدين

المهــارات االجتماعيــة والمتغيــرات  بدراســة بعنــوان   (٢٠٠٨ ,Mota) وقــام موتــو 

تنمية المهارات االجتماعية لدى الـشباب    كيفية  معرفة   هدفت إلى  لدى الشباب،    العالقاتية
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 المشكالت المرتبطـة    أكدت نتائجها أنّ   . متباينة داخل األسرة   عالقاتيةفي ظل متغيرات    

باألسرة ذات تأثير سـلبي علـى قـدرة الـشباب علـى تنميـة المهـارات والقـدرات االجتماعيـة           

باب ممـا يـؤثر    المشكالت األسرية تتسبب في اضطرابات سلوكية وعاطفية لدى الش     وأنّ

 . سلبي على مجمل حياته ومشاكله االجتماعيةبشكلٍ

الكـشف عـن العالقـة بـين أنمـاط التنـشئة       إلـى  دراسـة هـدفت     ) ٢٠٠٨(وأجرى عبيدات   

األسرية وفاعلية الذات لدى عينـة مـن طلبـة المرحلـة األساسـية العليـا فـي األردن فـي ضـوء                     

ــري الجــنس والمــستوى الدراســي    ــة الدرا . متغي ــاً وطالبــة ) ٥٨٢(ســة مــن  تكونــت عين . طالب

ــنمط        ــو الـ ــة هـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــر أفـ ــدى أسـ ــيوعاً لـ ــاط شـ ــر األنمـ ــائج أنّ أكثـ كـــشفت النتـ

ــديمقراطي، يليــه نمــط الحمايــة الزائــدة، يليــه نمــط اإلهمــال، وجــاء الــنمط التــسلطي فــي         ال

ــراً   مرتفعــاًكمــا أظهــر أفــراد الدراســة مــستوىً   . المرتبــة األخيــرة  ــذات، وأخي   مــن فاعليــة ال

إحـصائية فــي فاعليــة الــذات تعــزى إلــى متغيــر  ذات داللــة كـشفت النتــائج عــن وجــود فــروق  

 .نمط التنشئة األسرية ولصالح النمط الديمقراطي

 هـدفت إلـى   بدراسـة ) ٢٠٠٩,Jaime; Bun,& Susan ( جـيم وبـون وسـوزان   كمـا قـام  

) ٣٥٨(ة  عـدد المـشاركين فـي الدراسـ        دور الجنس في أنماط التفاعل األسـري، بلـغ           معرفة

فـي الواليـات     المـيالدي    ول والثاني من حيث الترتيـب     بناء األ باء واألمهات واال  من اآل مشتركاً  

 : أنمــاط مــن التفاعــل األســري وهــي أربعــة هنــاك  كــشفت النتــائج أنّ.المتحــدة األمريكيــة

رجح، والنمط التسلطي، وبينت نتائج الدراسة أوالنمط التقليدي، والنمط المت  ،  النمط العادل 

جتماعيــة، قتــصادية واالنمــاط ارتبطــت بعــدد مــن العوامــل مثــل الجوانــب اال هــذه األنّضاً أأيــ

 . للصراعات والظروف التي تمر بها األسرةتلف وفقاًخ هذه األنماط توذكرت النتائج أنّ

 بدراسة حـول التفـاعالت األسـرية    )٢٠١٠,Andrew& Carrie( كما قام أندرو وكاري 

الالتينية، والفلبين وشـرق أسـيا وبعـض الخلفيـات األوربيـة لـدى       ا اليومية في كل من أمريك  
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الشباب، حيث درست التفاعل بين أفراد األسرة واإلخوة والوالدين، وبحثت دور األنشطة            

. األسرية في التخفيـف مـن الـضغوط النفـسية وتنميـة المهـارات االجتماعيـة لـدى الـشباب                   

يومـاً،  ) ١٤(سـة تفـاعالتهم األسـرية لمـدة         مراهقاً، تمـت درا   ) ٢٢٠(تكونت عينة الدراسة من     

بينت نتائج الدراسـة    . حيث تم متابعة أنشطتهم في المدرسة والبيت ومع األقران كذلك         

أنّ نمــط التفاعــل األســري المتبــع داخــل األســرة يحــدد مــستوى األنــشطة التــي يمارســها       

ى  وقـت فـراع      المراهقون، كما بينت النتائج وجود فروق في نمط التفاعل األسري يعـزى إلـ             

الوالدين، ووجود فروق دالة إحصائياً في نمط التفاعل ومستوى المهارات االجتماعية التـي             

يمتلكهــا الــشباب تعــزى لعــدد األشــقاء داخــل األســرة، إضــافة إلــى وجــود فــروق فــي درجــة  

 .التفاعل ونوعيته تعزى إلى حجم الصراعات بين الوالدين

ــدارن    ــة المنـــصوري والبـ ــدفت دراسـ ـــن     )٢٠١٠(وهـ ـــل مـ إلـــى الكـــشف عـــن مـــستوى كـ

 بجامعــة التفاعــل االجتمــاعي و المــسـاندة االجتماعيـة لــدى طلبـة قـسم اإلرشــاد النفـسي      

الجـنس، والمرحلـة   (  لمتغيـري وفقــاً  ، ومعرفة داللـة الفروق في مستـوى كـل منهمـا       البصرة

ماعيــة إن جتوكــذلك معرفــة العالقــة بــين التفاعــل االجتمــاعي و المــسـاندة اال ). الدراســية

مـستوى   أشـارت نتـائج الدراسـة أنّ     .وطالبـة  طالبـاً ) ١٠١(تألفـت عينـة الدراسـة مـن     . وجـدت 

دت وجـ ، و لـدى طلبـة اإلرشـاد النفـسي      مرتفـع المـساندة االجتماعيـة     ، و التفاعل االجتماعي 

لـصـالح  و في التفاعـل االجتمـاعي بـين الـذكور واإلنـاث مـن أفـراد العينــة                إحصائياً فروق دالة 

ــذكور فــروق فــي  ، وعــدم وجــود   فــي حــين ال توجــد فــروق حــسب المراحــل الدراســية     ،ال

د عالقـة موجبـة   وجـ ، ووالمراحـل الدراسـية   و ،متغيـر الجـنس   وفقاً ل المساندة االجتماعية و  

 .التخصصفي  بين التفاعل االجتماعي والمساندة االجتماعية ذات داللة إحصائية

 بـين أشـكال التفاعـل األسـري     بدراسـة لفحـص العالقـة   ) (٢٠١١ ,Chaoكمـا قـام كـاو    

العالقــة : والوالـدين فــي تــايوان، حيــث تــم فحــص ثمانيــة أشــكال مــن التفاعــل األســري هــي 
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ــاطف،   ــة، التعـ ــد، واأل أالعاطفيـ ــلوب التقييـ ــديمقراطي، واأل سـ ــلوب الـ ــسلطوي،  سـ ــلوب الـ سـ

 بينت نتائج الدراسـة . سلوب الدفاعي، واأل ةسلوب الالمباال أسلوب التطوري، و  ألوالصراع، وا 

 نــاث، وبينــت النتــائج أنّ  عــدم وجــود فــروق فــي أنــواع العالقــة والتفاعــل بــين الــذكور واإل        

 األطفــال بــاء فــي عالقــاتهم داخــل األســرة، وكــذلك تبــين أنّ مــن اآلكثــر تعاطفــاًأاألمهــات 

 .ذعانأكثر تقيداً من غيرهم من األبناء، ويمتازون باإل

ي السائدة وعالقتهـا بتقـدير الـذات        أنماط التفاعل األسر  ته  دراسب) ٢٠١١( بدارنة   وبحث

أشارت نتـائج  . طالباً وطالبةً من طلبة المدارس  ) ٤٠٠(تكونت عينة الدراسة من     . لدى األبناء 

فـي حـين   ، الزائدة كان هو النمط السائد لدى أفراد عينة الدراسـة       الحماية   نمط   الدراسة أنّ 

ع الدراسـة، وتبـين وجـود     النمط النموذجي كان أقل أنمـاط التفاعـل شـيوعاً لـدى مجتمـ          أنّ

جي وتقدير الذات، ووجود عالقة سـالبة بـين نمـط الحمايـة       ذ بين النمط النمو   إيجابيةعالقة  

 .وتقدير الذات لدى أفراد الدراسة، الزائدة، والنمط النابذ

 بدراسـة حـول تـأثير أنمـاط األبـوة      )٢٠١٣,Alfred, & Konnie(وقـام ألفريـد وكونـاي    

ات االجتماعيــة لــدى األطفــال؛ بهــدف التعــرف علــى مــدى تــأثير    واألمومــة فــي تنميــة المهــار 

تكونــت عينــة  . أشــكال التفاعــل الوالديــة فــي تنميــة المهــارات االجتماعيــة لــدى األطفــال     

أشـارت نتـائج الدراسـة      . مدرسـاً ) ١٦(طفالً فـي بدايـة مرحلـة المراهقـة  و          ) ٤٨٠(الدراسة من   

ــوير وتع    ــديمقراطي يُـــسهم فـــي تطـ ــدى   أنّ نمـــط التفاعـــل الـ ــة لـ ــارات االجتماعيـ ــز المهـ زيـ

. المراهقين، والتي كانت تهتم بتنمية مهارات التوافق، والتفاهم والحوار المنطقـي بيـنهم           

بينما نمـط التفاعـل المتـسلط مبنـي علـى أسـس وقواعـد صـارمة وتهديـد مـستمر، وبعـض                     

ــاء   ــسدية لألبنـ ــة والجـ ــات اللفظيـ ــاءة      . العقوبـ ــي الكفـ ــروق فـ ــود فـ ــائج وجـ ــت النتـ ــا بينـ كمـ

لمهارات االجتماعية بين األبناء استناداً إلى نمط التفاعل الوالـدي ولـصالح نمـط التفاعـل                وا

 . الديمقراطي مقارنة باألنماط األخرى
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إلى التعرف على التنشئة األسرية والتفاعـل االجتمـاعي         ) ٢٠١٤( الوايلي   وهدفت دراسة 

ــة علــى طالبــات    "مــع األنــشطة الالصــفية   ــة   الثالــث متالــصف دراســة ميداني وســط فــي مدين

 الطالبـات الالتـي     أشـارت نتـائج الدراسـة أنّ      . طالبـة ) ٣٢٢(تكونت عينة الدراسـة مـن       . "ةبريد

 مـن الـضبط األسـري،       مرتفـع  ىًيشاركن في األنشطة الالصفية واالجتماعيـة يجـدن مـستو         

ــذلك أنّ  ــائم  واتـــضح كـ ــة الـــسعودية    المـــصدر القـ ــة البنـــت وتنـــشئتها فـــي البيئـ ــى رعايـ  علـ

، كمـا   للبنت السلوكينضباط  االعلى   األسر حيث تركز    نضباطها هي األم  والمسؤول عن ا  

 الطالبات المتفاعالت مع أنشطة المدرسـة ومهاراتهـا االجتماعيـة يتلقـين             بينت النتائج أنّ  

 األســرة تحــرص علــى ارتفــاع مــستوى البنــت الدراســي،     متميــزة جــداً؛ وأنّ  معاملــة أســرية 

المـشاركة فـي    نوعيـة   ل االجتمـاعي وأشـكاله و     ووجدت نتائج الدراسة عالقـة بـين التفاعـ        

فـي دعـم عمليـة      األم   دور   وأوضـحت األسـرة،    وتـشجعها    التـي تـدعمها      األنشطة الالصـفية  

 .التواصل مع الطالبة

بدراسـة هــدفت إلــى بحــث العالقـة بــين أنمــاط التفاعــل   ) ٢٠١٥,Saira(كمـا قــام ســايرا  

تكونـت  . اعي لـدى عينـة مـن اإلنـاث    الوالدي وعالقته بكل من احترام الذات والقلـق االجتمـ     

أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود   . طالبــة مــن المــدارس الثانويــة  ) ١٠٠(نــة الدراســة مــن  يع

ن تــدني تقــدير الــذات يــسبب إعالقــة ســلبية بــين القلــق االجتمــاعي واحتــرام الــذات، حيــث 

ــرتبط القلـــق           ــات، ويـ ــع الفتيـ ــسلطي مـ ــط التفاعـــل التـ ــع نمـ ــة مـ ــاعي وخاصـ ــق االجتمـ القلـ

ــائج الدراســة عالقــة         اال ــدي المتــساهل، ووجــدت نت جتمــاعي ســلباً مــع نمــط التفاعــل الوال

 .سلوب التفاعل الوالدي الديمقراطي والقلق االجتماعيأطردية بين 

 بدراسة هدفت إلى تحديد اآلثـار المترتبـة علـى أنمـاط التفاعـل      (٢٠١٦,Kol)وقام كول   

سنوات من  ) ٦-٥( تتراوح أعمارهم من   األسري و المهارات االجتماعية لدى األطفال الذين      

 خـالل اســتطالع أوليـاء األمــور، حيـث تمثلــت مــشكلة الدراسـة الرئيــسية فـي طــرح ســؤال     
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حــول تــأثير أنمــاط التفاعــل األســري علــى المهــارات االجتماعيــة لألطفــال وفقــاً الخــتالف       

كونــت ت. أنمــاط التفاعــل كــالنمط الــديمقراطي، والــسلطوي، والمهمــل، أو الــنمط الــواقعي 

أشارت نتـائج الدراسـة أن الـنمط الـديمقراطي يـؤثر            . طفالً وولي أمر  ) ٢٣١(عينة الدراسة من    

ــارات          ــون مهـ ــم يمتلكـ ــث أنهـ ــابي حيـ ــشكل إيجـ ــل بـ ــة للطفـ ــارات االجتماعيـ ــى المهـ علـ

ــع         ــى التكيّـــف مـ ــدرة علـ ــضب، و القـ ــرين، وإدارة الغـ ــع اآلخـ ــل مـ ــى كالتعامـ ــة أعلـ اجتماعيـ

علــى التعامــل مــع ضــغوط األقــران، ومهــارات التعبيــر عــن    التغيــرات االجتماعيــة، والقــدرة  

الــذات لفظيــاً، ومهــارات ضــبط الــنفس، ومهــارات االســتماع والعمــل وغيرهــا مــن مهــارات   

تـؤثر  ) الوقائيـة (الحياة المرتبطـة بالجانـب االجتمـاعي، فـي حـين أنّ األنمـاط األبويـة األخـرى          

ات وتنميتها في حياتهم، إضافة     سلباً على األطفال في قدرتهم على اكتساب هذه المهار        

إلى أنّ األنماط الدكتاتورية والقمعية أكثرها تأثيراً سلبياً عليهم، حيث بينت النتـائج عـدم            

وجود فروق دالة إحـصائياً بـين األسـاليب القمعيـة واألسـاليب الدكتاتوريـة والتـسلطية فـي               

 .التعامل مع األبناء

ت أشـكال التفاعـل األسـري وعالقتـه         يتضح من عـرض الدراسـات الـسابقة أنّهـا تناولـ           

بالمهــارات االجتماعيــة وبعــض المتغيــرات المختلفــة لــدى شــرائح متعــددة مــن المجتمــع      

كاألطفـــال وأوليـــاء األمـــور، والمـــراهقين، وأســـاتذة المـــدارس والمـــربين، وطلبـــة الجامعـــة    

وغيرهم، في حين  تشابهت الدراسة الحالية مع الدراسـات الـسابقة فـي بحثهـا ألشـكال           

التفاعل األسري من حيث األهداف، والفئـة المـستهدفة، واألدوات المـستخدمة، وأسـلوب           

 ،)االرتبـــاطي والمقـــارن  / المـــنهج الوصـــفي  (الدراســـة المـــستخدم فـــي منهجيـــة البحـــث      

 ،)٢٠٠٩,Jaime; Bun, Susan(ودراسة جيم وبون وسـوزان  ، )(٢٠١١ ,Chaoكدراسة جاو 

ــذويب   ــة الـ ــة الـــسلطي  )٢٠٠٢(ودراسـ ــن بعـــض    )١٩٩٤(، ودراسـ ــا تختلـــف عـ ــين أنهـ ــي حـ ، فـ

الدراسات السابقة من حيث األهداف، وحجم العينـة، والبيئـة التـي أجريـت فيهـا الدراسـة؛        
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إضافة إلى الفترة الزمنية التـي أجريـت بهـا الدراسـة الحاليـة، إالّ أن مـا يميـز الدراسـة الحاليـة           

سـة، وحجـم العنيـة إذا مـا         عن الدراسات السابقة المجتمع الذي طبقـت فيـه، وأدوات الدرا          

تــم مقارنتهــا مــع عينــة الدراســات الــسابقة، ومكــان إجرائهــا، إضــافة إلــى أنّ الدراســات           

الـــسابقة بحثـــت أشـــكال التفاعـــل األســـري، وبعـــض المتغيـــرات النفـــسية واالجتماعيـــة    

األخـــرى، بيـــدَ أنّ الدراســـة الحاليـــة اهتمـــت بدراســـة أشـــكال التفاعـــل األســـري وعالقتهـــا  

الجتماعيــة لــدى طلبــة جامعــة اليرمــوك فــي ضــوء بعــض المتغيــرات المختلفــة  بالمهــارات ا

باعتبارهـا عوامـل مهمـة لمعرفـة     ) النوع االجتماعي، التخـصص، ومـستوى تعلـيم الوالـدين     (

أشكال التفاعل األسري وعالقتها بالمهـارات االجتماعيـة لـدى أفـراد الدراسـة، إضـافة إلـى                  

دراسات القليلة التي بحثت أشـكال التفاعـل        خصوصية مجتمع الدراسة حيث تعتبر من ال      

األسري وعالقتها بالمهارات االجتماعية في المجتمع العربي بشكلٍ عام، ومكان إجـراء   

  .الدراسة على طلبة الجامعة بشكلٍ خاص في حدود إطالع الباحث

 :منهج الدراسة
 الـذي  Descriptive Analysis    المقـارن استخدم الباحث المنهج الوصفيّ االرتبـاطي 

بأنه يتمثل بتحديد وجود عالقـة أو عـدم وجودهـا          ) "٨٦، ص ٢٠٠١(حدد الغرض منه أبو عالّم      

بـــين متغيـــرات الدراســـة، أو اســـتخدام العالقـــات االرتباطيـــة فـــي عمـــل تنبـــؤات، وتتنـــاول    

الدراســات عــدداً مــن المتغيــرات التــي يعتقــد أنهــا تــرتبط بمتغيــر رئيــسي مــع متغيــر آخــر        

 ".ثانوي

 راسة مجتمع الد
تكون مجتمع الدراسة من جميـع طلبـة البكـالوريوس المنتظمـين بجامعـة اليرمـوك                

في المملكة األردنية الهاشـمية، مـوزعين علـى ثـالث كليـات داخـل الجامعـة تـم اختيارهـا                     

، خــالل )التربيــة، والــشريعة، والعلــوم (مــن خــالل الــسحب العــشوائي وهــذه الكليــات هــي     
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ــصيفي مــن العــام     ــى    ٢٠١٥/٢٠١٦الجــامعي الفــصل الدراســي ال  اســتجاب أفــراد الدراســة عل

 .مقياس أشكال التفاعل األسري، ومقياس المهارات االجتماعية

 :عينة الدراسة
طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة البكــالوريوس المنتظمــين   ) ٤٨٣(تكونــت عينــة الدراســة مــن  

ث قـام   بالدراسة في جامعة اليرمـوك، تـم اختيـارهم بالطريقـة العـشوائية العنقوديـة، حيـ                

الباحــث بتحديــد الكليــات داخــل الجامعــة، ثــم تحديــد األقــسام داخــل الكليــات، واختيــار      

يوضـح توزيـع   ) ١(الطلبة عشوائياً من األقـسام بعـد اإلختيـار العـشوائي للكليـات، والجـدول        

 وقــد تــم اســتبعاد االســتجابات التــي لــم      .أفــراد الدراســة وفقــاً لمتغيراتهــا الديموغرافيــة    

ليـل، والتـي لـم يُجـب الطلبـة علـى كافـة فقراتهـا، وبـذلك يـصبح عـدد                      تستوف شـروط التح   

) ١(ويبين الجدول. طالباً وطالبة) ٤٥٢(أفراد عينة الدراسة التي خضعت للمعالجة اإلحصائية   

 .توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيراتها

 )١( جدولال

نوع االجتماعي، التخصص، ال( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا لمتغيراتها الديمغرافية  

 ).المستوى التعليمي لألب، المستوى التعليمي لألم
 %النسبة المئوية  العدد  بالسنوات المستوى المتغير

 ٪٣٨٫٥ ١٧٤ الذكور

 ٪٦١٫٥ ٢٧٨ اإلناث

 
 النوع اإلجتماعي

 ٪١٠٠ ٤٥٢ المجموع

 ٪٣٧٫٨ ١٧١ الدراسات اإلنسانية

 ٪٢٩٫٦ ١٣٤ الدراسات الشرعية
 ٪٣٢٫٥ ١٤٧ الدراسات العلمية

 
 التخصص

 ٪١٠٠ ٤٥٢ المجموع

 ٪٤٩٫٦ ٢٢٤ ثانوي

 ٪٤٠٫٧ ١٨٤ جامعي

 ٪٩٫٧ ٤٤ عليا دراسات

 
 مستوى تعليم األب

 ٪١٠٠ ٤٥٢ المجموع



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٩٧

 هـ١٤٣٨  الخامس واألربعون شوالالعدد
 

 %النسبة المئوية  العدد  بالسنوات المستوى المتغير

 ٪٥٤٫٠ ٢٤٤ ثانوي

 ٪٣٧٫٦ ١٧٠ جامعي

 ٪٨٫٤ ٣٨ عليا دراسات

 
 مستوى تعليم األم

 ٪١٠٠ ٤٥٢ المجموع

 

 :  الدراسةأدوات
ــة    ــداف الدراسـ ــق أهـ ــتخدملتحقيـ ــثاسـ ــاس الباحـ ــري،     مقيـ ــل األسـ ــكال التفاعـ أشـ

 : ومقياس المهارات االجتماعية للمراهقين، وفيما يلي وصفاً لهذه األدوات

  أشكال التفاعل األسريمقياس : أوالً
، )٢٠٠٢(مقيـــاس أشـــكال التفاعـــل األســـري الـــذي أعدتـــه الـــذويب    اســـتخدم الباحـــث

موقــف، وشــكل تفاعــل األم  ) ٢٥( مكــرر لــشكل تفاعــل األب  ،موقــف) ٥٠(مــن والمكــون 

ويقــيس كــل موقــف أشــكال التفاعــل األسـري، والتــي تُمثــل كــالً منهــا موقفــاً   .موقـف ) ٢٥(

والتـي يعكـس    ) أ، ب، ج  (لمفحـوص   حيّاً يمر به الفرد، ولكل فقرة ثالثة اختيـارات يختارهـا ا           

األوتــــوقراطي، والتفاعــــل التفاعــــل ( منهــــا شــــكالً مــــن أشــــكال التفاعــــل األســــري  كــــل

ويتمتع المقياس بالخـصائص الـسيكومترية المناسـبة        ). الديمقراطي، والتفاعل المتساهل  

 .إلستخدامة

وتتحــدد االســتجابة علــى المقيــاس بدرجــة اختيــار المــستجيب إلحــدى المواقــف التــي    

ائص وألغراض الدراسة الحالية تم التحقق مـن خـص        .  تُبين نوع التفاعل المتبع في األسرة     

المقياس السيكومترية حيث تم التحقق من صدق محتوى المقياس بعرضه على عددٍ من             

 جامعــة  وعلــم الــنفس، والقيــاس والتقــويم فــيالمختــصين فــي اإلرشــاد النفــسي والتربــوي؛

بهـــدف الوقـــوف علـــى دالالت صـــدق المحكمـــين لـــألداة لتتناســـب مـــع أغـــراض   اليرمـــوك؛ 

دى قيـاس كـل فقـرة مـن فقـرات المقيـاس للبعـد               الفئة المـستهدفة، ولتحديـد مـ      الدراسة و 
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ــى مال    ــافة إلـ ــه، إضـ ــي لـ ــذي تنتمـ ــات     ءالـ ــوء ملحوظـ ــي ضـ ــرات، وفـ ــة للفقـ ــصياغة اللغويـ ــة الـ مـ

المحكمــين لــم تحــذف أيــة فقــرة مــن فقــرات المقيــاس، فــي حــين جــرى تعــديل الــصياغة      

موقفــاً فــي  ) ٥٠(اللغويــة لــبعض الفقــرات، واحــتفظ المقيــاس بعــدد مواقفــه المكونــة مــن      

كمــا قــام الباحــث  . صــورته النهائيــة لــشكلي تفاعــل األب واألم موزعــة بيــنهم بالتــساوي    

بالتحقق من صدق األداة بحساب االتساق الداخلي للمقياس، وذلك بإيجاد معامـل ارتبـاط         

طالبـاً وطالبـةً    ) ٤٥( مكونـه مـن       علـى عينـة    بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية للمقيـاس      

 وقد تراوحت قيم معامالت االرتبـاط       ،لعينة الدراسة األساسية  كعينة استطالعية مماثلة    

. وهـي قـيم مرتفعـة ومرضـية وتـشير إلـى صـدق االتـساق الـداخلي لـألداة          ) ٠٫٥٠ - ٠٫٤٧(بـين  

كمــا قــام الباحــث بــالتحقق مــن ثبــات األداة علــى نفــس العينــة االســتطالعية باســتخدام      

ســبوعان، وقــد بلغــت قيمــة   أتــه  كرونبــاك، وثبــات اإلعــادة بفاصــل زمنــي مد  -معامــل ألفــا 

وهـي قيمـة مناسـبة      ) ٠٫٨٢( أشكال التفاعل األسري   كرونباك لمقياس    -معامل ثبات ألفا  

 .معامالت الثبات) ٢(ألغراض هذه الدراسة، ويوضح الجدول 

 ) ٢ (جدولال

 )  ألفا-كرونباخ(  االتساق الداخلي اإلعادة و معامل ثبات

 )٤٥=N(أشكال التفاعل األسري لمقياس 
االتساق  ثبات مقياس أشكال التفاعل

 الداخلي
 الفقرات عدد اإلعادة ثبات

 ٢٥ ٠٫٨٠ ٠٫٨٣ شكل تفاعل األب
 ٢٥ ٠٫٧٩ ٠٫٨١ شكل تفاعل األم

 ٥٠ ٠٫٨٠ ٠٫٨٢ الدرجة الكلية لألداة

-٠٫٨١( ألفـا ، تراوحـت مـا بـين           -أن قيم معـامالت ثبـات كرونبـاخ       ) ٢(يتبين من الجدول    

وهـــي مالئمـــة ألغـــراض الدراســـة ) ٠٫٧٩ – ٠٫٨٢( قـــيم ثبـــات اإلعـــادة ، بينمـــا تراوحـــت)٠٫٨٣

 . الحالية
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  التفاعل األسريتصحيح مقياس
بـين   موزعة بالتساوي    موقفاً) ٥٠( بصورته النهائية من     التفاعل األسري ن مقياس   تكوّ

ــراوح شــكلي تفاعــل  األب واألم  ــارات     ، وتت ــة خي ــين ثالث ــارات المتاحــة لكــل موقــف ب  الخي

ويمثـــل أســـلوب التفاعـــل  ) ب( والخيـــار ،ويمثـــل أســـلوب التفاعـــل األوتـــوقراطي ) أ(الخيـــار 

 .ويمثل أسلوب التفاعل المتساهل) ج(الديمقراطي، والخيار 

 مقياس المهارات االجتماعية للمراهقين: ثانياً
مقياس المهـارات االجتماعيـة للمـراهقين الـذي أعدتـه عبـد الحميـد                استخدم الباحث 

مــن  صــالحية تطبيقــه فــي العديــد مــن  البيئــات العربيــة واألجنبيــة حيــث   ، بعــد التأكــد )٢٠١٢(

 ,Riggioريجيــو ، و(p٣٣٥,١٩٨٣ .Matson et al)  ماتــسون وآخــرونطُبــق مــن قبــل 

١٩٩٠,pــسيد ) ٢٠١٠(والفخرانــي ) ٣١٤، ص٢٠٠٥( وشــند )(١٢٧ وغيرهــا مــن  ) ١٣٥، ص١٩٩٨(وال

وتكـــون . لعربيـــة واألجنبيـــةالدراســـات التـــي اســـتخدمت المقيـــاس فـــي مختلـــف البيئـــات ا 

 : موزعة على خمسة مجاالت هيفقرة،) ٤٥(من المقياس المطبق في الدراسة الحالية 

 .فقرة) ١٢( مجال العالقات مع األقران ويتكون من  .١

 .فقرات) ٦( مجال إدارة الذات ويتكون من  .٢

 .فقرات) ١٠( مجال المهارات األكاديمية ويتكون  .٣

 .فقرات) ٧( مجال الطاعة ويتكون من  .٤

 .فقرات) ١٠( مجال التوكيدية ويتكون من  .٥

 وتقــيس كــل فقــرة المهــارات االجتماعيــة التــي يمارســها الفــرد، ولكــل فقــرة ثالثــة       

دائما وتعطى ثالث درجات، وأحيانا وتعطى درجتـين، ونـادراً   (اختيارات يختارها المفحوص    

الـــسلبية، ويتمتـــع المقيـــاس  ، ويـــتم عكـــسها فـــي حـــال الفقـــرة  ) وتعطـــى درجـــة واحـــدة 

وألغـراض الدراسـة الحاليـة، تـم التحقـق          . بالخصائص السيكومترية المناسبة الستخدامة   

 من صدق محتوى المقياس بعرضه على عددٍ من المختصين في اإلرشـاد النفـسي والتربـوي؛     
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وذلـك بهـدف الوقـوف علـى دالالت         جامعة اليرمـوك؛     وعلم النفس، والقياس والتقويم في    

ــألداة لتتناســب مــع أغــراض الدراســة والمــستهدفين     صــدق ا ، ولتحديــد مــدى  لمحكمــين ل

قياس كل فقرة من فقرات المقياس للبعد الذي تنتمـي لـه، إضـافة إلـى  تحديـد مـدى مالئمـة                       

ــة فقــرة مــن          ــة للفقــرات، وفــي ضــوء ملحوظــات المحكمــين لــم تحــذف أي ــصياغة اللغوي ال

لغويــة لــبعض الفقــرات واختــصارها،   فقــرات المقيــاس، فــي حــين جــرى تعــديل الــصياغة ال   

فقــرة فــي صــورته النهائيــة، كمــا قــام   ) ٤٥(واحــتفظ المقيــاس بعــدد فقراتــه المكونــة مــن   

الباحــث بــالتحقق مــن صــدق األداة بحــساب االتــساق الــداخلي  مــستخدماً معامــل ارتبــاط     

ةً طالبـاً وطالبـ   ) ٤٥( مكونـه مـن       علـى عينـة    بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية للمقيـاس      

 وقد تراوحت قيم معامالت االرتبـاط       ،كعينة استطالعية مماثلة لعينة الدراسة األساسية     

. وهـي قـيم مرتفعـة ومرضـية وتـشير إلـى صـدق االتـساق الـداخلي لـألداة          ) ٠٫٣٣ - ٠٫٥٨(بـين  

كمــا قــام الباحــث بــالتحقق مــن ثبــات األداة علــى نفــس العينــة االســتطالعية باســتخدام      

 وقــد بلغــت قيمــة  ثبــات اإلعــادة بفاصــل زمنــي مدتــه أســبوعان،    و، كرونبــاك-معامــل ألفــا 

وهــي قيمــة مناســبة ) ٠٬٧٥(لمقيــاس المهــارات االجتماعيــة  خ كرونبــا- ألفــامعامــل الثبــات

 .معامالت الثبات) ٣(ألغراض هذه الدراسة، ويوضح الجدول 

 )٣(جدول ال

هارات االجتماعية الملمقياس )  ألفا-كرونباخ(  االتساق الداخلي اإلعادة ومعامل ثبات

 )٤٥=N(للمراهقين
  عدد الفقرات ثبات اإلعادة  ألفا-ثبات كرونباك المجال

 ١٢ ٠٫٨٢ ٠٫٦٩ العالقات مع األقران
 ٦ ٠٫٨٤ ٠٫٦٦ التوكيدية

 ١٠ ٠٫٨٥ ٠٫٧٢ إدارة الذات

 ٧ ٠٫٨٠ ٠٫٧٥ المهارات االكاديمية

 ١٠ ٠٫٨٤ ٠٫٧٣ الطاعة
 ٤٥ ٠٫٨٢ ٠٫٧٥ الدرجة الكلية لألداة
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 ألفــا ، تراوحــت مــا بــين     -أن قــيم معــامالت ثبــات كرونبــاخ   ) ٣(    يتبــين مــن الجــدول   

وهــــي مالئمــــة ألغــــراض ) ٠٫٨٥ – ٠٫٨٠(، بينمــــا تراوحــــت قــــيم ثبــــات اإلعــــادة )٠٫٦٦-٠٫٧٥(

 . الدراسة الحالية

 إجراءات الدراسة
 ومقيــاس ،تــم تطبيــق مقيــاس أشــكال التفاعــل األســري ةالدراســ أهــداف تحقيــقل

 طالبـاً وطالبـة مـن مـستوى         )٤٥٢(ات االجتماعية للمـراهقين، علـى عينـة مكونـة مـن             المهار

 والـذين تـم اختيـارهم عـشوائياً مـن           ،طلبة البكالوريوس المنتظمين فـي جامعـة اليرمـوك        

خـــالل ) كليـــة التربيـــة، وكليـــة الـــشريعة، وكليـــة العلـــوم  (ثـــالث كليـــات داخـــل الجامعـــة  

كـذلك تـم االسـتعانة بـبعض الـزمالء والـزميالت       المحاضرات التدريسية داخـل الجامعـة، و     

من أعـضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـة لتحقيـق أهـداف الدراسـة، خـالل الفـصل الدراسـي             

بعـــد أن تـــم توضـــيح  تعلميـــات االســـتجابة علـــى    ٢٠١٥/٢٠١٦الـــصيفي مـــن العـــام الجـــامعي 

غـراض البحـث   ، وغايـات اسـتخدامها أل    الدراسة المقاييس، مبيناً للمستجيبين سرية نتائج    

ــتبعاد          ــث واسـ ــل الباحـ ــن قبـ ــا مـ ــت مراجعتهـ ــتبانات تمـ ــصر االسـ ــد حـ ــط، وبعـ ــي فقـ العلمـ

  .االستبانات الناقصة قبل إجراء المعالجات اإلحصائية لها

 المعالجة اإلحصائيةأساليب 
 واالنحرافات المعيارية، ،لإلجابة على أسئلة الدراسة حسبت المتوسطات الحسابية 

بات أفـــراد الدراســـة علـــى مقيـــاس أشـــكال التفاعـــل األســـري، والنـــسب المئويـــة؛ الســـتجا

ومقياس المهارات االجتماعية، كما استخدم الباحـث معامـل ارتبـاط بيرسـون للكـشف              

عــن العالقــة بــين أشــكال التفاعــل األســري، والمهــارات االجتماعيــة لــدى أفــراد الدراســة،     

لفــروق بــين المتوســطات إضــافة إلــى اســتخدام تحليــل التبــاين المتعــدد للتحقــق مــن داللــة ا 

وفقــاً ألثــر متغيــرات الدراســة الديموغرافيــة، وكــذلك اختبــار شــافيه للتحقــق مــن مــصادر      
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الفروق، وللكشف عن إمكانية التنبؤ بين المتغيرات تم استخدام االنحدار البسيط، كما          

 .تم استخدام معامل االتساق الداخلي ألفا كرونباخ لحساب ثبات أدوات الدراسة

 راسة نتائج الد
ــا     ــاً لنتـــائج الدراســـة التـــي تتنـــاول أشـــكال التفاعـــل األســـري وعالقتهـ ــا يلـــي عرضـ فيمـ

 :بالمهارات االجتماعية لدى طلبة جامعة اليرموك، كما يلي

 إجابة السؤال األول
( أكثر أشكال التفاعل األسـري ما (الذي ينص على   لإلجابة على سؤال الدراسة األول    

انتشاراً لدى أفراد الدراسة؟ وما هي المهارات )  األمشكل التفاعل األبوي، شكل  تفاعل

المتوســطات الحــسابية واإلنحرافــات تــم حــساب  )االجتماعيــة االكثــر انتــشاراً لــديهم ؟ 

الســتجابات أفــراد الدراســة علــى مقيــاس أشــكال التفاعــل األســري، ومقيــاس      المعياريــة

 :يليوذلك كما المهارات االجتماعية، 

 سريمقياس أشكال التفاعل األ  . أ

 )٤(جدول ال

مقياس  الدراسة على الستجابات أفرادنحرافات المعيارية المتوسطات الحسابية واإل 

 )٤٥٢=N (أشكال التفاعل األسري 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي شكل التفاعل

 ٥٫٨٣٤٨٥ ٤٦٫١٥٩٣ األبوي التفاعل شكل
 ٥٫٨١٦٩٣ ٤٥٫٦٠١٨ األم تفاعل شكل

 ٥٫٤٢٨١٣ ٤٥٫٨٨٠٥ س أشكال التفاعلالدرجة الكلية لمقيا

 جـاء بـشكل     قـد تفاعـل األب    ن المتوسات الحـسابية لـشكل       أ) ٤ (يتبين من الجدول   

جــاء شــكل تفاعــل األم فــي ، بينمــا )٥٫٨٣٤(، وانحــراف معيــاري )٤٦٫١٥٩( بلــغ مرتفــع حيــث

 وانحـــراف ،)٤٥٫٦٠١(م شكل تفاعـــل األالمرتبـــة الثانيـــة حيـــث بلـــغ المتوســـط الحـــسابي لـــ

للدرجــة الكليــة لمقيــاس أشــكال التفاعــل فبلــغ  مــا المتوســط الحــسابي أ )٥٫٨١٦(اري معيــ
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، كمـا قـام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية             )٥٫٤٢٨(، وانحراف معياري    )٤٥٫٨٨٠(

واالنحرافــات المعياريــة والتكــررات والنــسب المئويــة لكــل شــكل مــن أشــكال التفاعــل    

، كمـــا فـــي )ألتـــوقراطي، والتفاعـــل المتـــساهلوالتفاعـــل الـــديمقراطي، التفاعـــل ا(األســـري 

 ).٥(الجدول 

 )٥(الجدول 

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لدرجات استجابات عينة الدراسة على 

 ).شكل األب، شكل األم( مقياس أشكال التفاعل األسري 

 شكل األم شكل األب
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 ٪٨٢٫٥٢٢ ٣٧٣ ٠٫٣١ ٢٫٤٦ ٪٦٦٫٣٧٢ ٣٠٠ ٠٫٢٢ ٢٫٧٣  الديمقراطي

 ٪١٧٫٠٣٥ ٧٧ ٠٫١٧ ٢٫٨٣ ٪١٧٫٦٩٩ ٨٠ ٠٫٤٨ ١٫٥٠ األوتوقراطي
 ٪٨٫٤٠٧ ٣٨ ٠٫٤٠ ١٫٧٣ ٪١٥٫٩٢٩ ٧٢ ٠٫٥١ ١٫٤٦ المتساهل

أن شـكل التفاعـل الـديمقراطي لـشكل األب جـاء فـي المرتبـة                ) ٥(يتضح من الجـدول     

، يليــــه شــــكل التفاعــــل )٠٫٢٢(وانحــــراف معيــــاري ) ٢٫٧٣(األولــــى بمتوســــط حــــسابي بلــــغ 

، وفـي المرتبـة األخيـرة       )٠٫٨٤(وانحـراف معيـاري     ) ١٫٥٠(األوتوقراطي بمتوسط حـسابي بلـغ       

أمــا الــنمط ). ٠٥١.(ري وانحــراف معيــا) ١٫٤٦(جــاء الــنمط المتــساهل بمتوســط حــسابي بلــغ  

) ٢٫٨٣( األوتوقراطي فقد جاء في المرتبة األولى لشكل تفاعل األم بمتوسط حسابي بلـغ              

) ٢٫٤٦(، يليـه شــكل التفاعـل الــديمقراطي  بمتوسـط حــسابي بلــغ    )٠٫١٧(وانحـراف معيــاري  

ــاري بلــغ    ــرة جــاء الــشكل المتــساهل بمتوســط      )٠٫٣١( وانحــراف معي ،وفــي المرتبــة األخي

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسة التي قام بها         ). ٠٫٤٠(وانحراف معياري   ) ١٫٧٣(حسابي
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أن شـكل التفاعـل الـديمقراطي    والتـي بينـت نتائجهـا    ) ٢٠٠٠,Winter &Yaffe(ونتر ويافي 

هــو الــسائد؛ كونــه يقــوم علــى الحــوار والمناقــشة واالســتماع لألبنــاء، ويــسهم فــي تحقيــق 

أشـارت أنّ شـكل   ،  كمـا     ويحقـق درجـة مـن الرفـاه النفـسي         التكيف الجامعي لدى الطلبة،     

وكـذلك تتفـق مـع    .  للطلبة التفاعل األوتوقراطي يؤثر سلباً على  األداء  والتكييف الجامعي         

أنّ مـستوى التفاعـل    والتي بينت نتائجها ) ٢٠١٠(المنصوري والبدارن نتائج الدراسة التي قام  

وتنـسجم أيـضاً   .   الجامعـة تفعان لـدى طلبـة     االجتماعي ومستوى المساندة االجتماعية مر    

 ,Hargrove, Inman(مـــع نتـــائج الدراســـة التـــي قـــام بهـــا هـــارجروف وإنمـــان وكـــرين 

Crane,ــار       )٢٠٠٥ ــاء االختي ــديمقراطي يتــيح لألبن  التــي بينــت نتائجهــا أن أســلوب التفاعــل ال

وتتفـق   .المهني وفقاً لميولهم، وعلـى العكـس مـن ذلـك فـي أسـلوب التفاعـل االسـتبدادي                 

أنمـاط  أنّ أكثـر    والتـي بينـت نتائجهـا        )٢٠٠٨(عبيـدات   كذلك مع نتائج الدراسة التي أحراها       

 شـيوعاً لـدى أسـر أفـراد عينـة الدراسـة هـو الـنمط الـديمقراطي، يليـه نمـط               التفاعل األسري 

 . الحماية الزائدة، يليه نمط اإلهمال، وجاء النمط التسلطي في المرتبة األخيرة

ــراد الدراســـة    ويعـــزو الباحـــث  ــرار األســـلوب الـــديمقراطي لـــدى أفـ ســـبب ارتفـــاع وتكـ

كأســلوب للتفاعــل لــدى كــل مــن شــكل األم وشــكل األب بطبيعــة وخــصوصية مجتمــع    

الدراسة الذي يهتم أولياء األمور لديهم بالتركيز على تحميل أبنـائهم المـسؤولية الفرديـة               

ــوار     ــاراتٍ مرتفعـــة مـــن الحـ ــونهم يمتلكـــون مهـ ــة، وكـ واالتـــصال والمناقـــشة واالجتماعيـ

ــريهم، وربمــا يعــود ذلــك إلــى           ــي تعت والوقــوف بــشكلٍ جمــاعي فــي عــالج المــشكالت الت

االنفتاح  والتنوع الثقافي، واتساع دائرة العالقات االجتماعية ولغـة االتـصال بيـنهم، إضـافة                

إلى كونهم طلبة جامعيين مثقفين ومطلعين يعتبرون أن األسلوب الديمقراطي هو أكثـر             

 .ليب المناسبة لمرحلتهم العمرية، ومستواهم األكاديمياألسا
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 :مقياس المهارات االجتماعية للمراهقين  . ب

الستجابات أفراد الدراسة    المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية   م حساب   ت

 ) . ٦(على مقياس المهارات االجتماعية للمراهقين، كما في الجدول 

 )٦(الجدول 

النحرافات المعيارية لمجاالت مقياس المهارات االجتماعية المتوسطات الحسابية وا

 )(٤٥٢=Nللمراهقين 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال م

 ٩٫٩٩١١٤ ٤١٫٤٥٥٨ األقران مع العالقات .١
 ١٣٫٦٦٢٠٩ ٣٨٫٩٦٢٤ الذات ادارة .٢

 ١٢٫٥٢٨٩١ ٣٩٫٥٦٤٢ االكاديمية المهارات .٣

 ١٣٫٣٩٦٠٧ ٣٩٫١٠٤٠ الطاعة .٤

 ٩٫٩٩٩٤٠ ٤١٫٤٦٩٠ التوكيدية .٥
 ١١٫٦٨٨٩٥ ٤٠٫١١١١ الدرجة الكلية للمقياس

أن المتوســـط الحـــسابي لمجـــال التوكيديـــة كأحـــد مجـــاالت  )  ٦(يتبـــين مـــن الجـــدول 

، يليــه فـي المرتبــة  )٤١٫٤٦(المهـارات االجتماعيـة للمــراهقين جـاء بالمرتبـة األولــى حيـث بلـغ       

، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء   )٤١٫٤٥(بمتوســط حــسابي  الثانيــة مجــال العالقــات مــع األقــران    

، وفــي المرتبــة الرابعــة جــاء   )٣٩٫٥٦( مجــال المهــارات األكاديميــة بمتوســط حــسابي بلــغ    

بينمــا حــصل مجــال إدارة الــذات علــى أقــل    ) ٣٩٫١٠( مجــال الطاعــة بمتوســط حــسابي بلــغ   

ــا الدرجــة الكليــة للمقيــاس فبلغــت بمت  )٣٨٫٩٦(متوســط حــسابي بلــغ   وســط حــسابي  ، أمّ

)٤٠٫١١١ .( 

ــاري         ــدرو وكـ ــام أنـ ــي قـ ــة التـ ــائج الدراسـ ــع نتـ ــة مـ ــذه النتيجـ ــق هـ  &Andrew(وتتفـ

Carrie,ــة التـــي يمتلكهـــا       )٢٠١٠ ــا أن مـــستوى المهـــارات االجتماعيـ ــي أكـــدت نتائجهـ  والتـ

الــشباب تعــزى لعــدد األشــقاء داخــل األســرة، إضــافة إلــى وجــود فــروق فــي درجــة التفاعــل    

وكذلك تتوافق مع نتيجة الدراسـة التـي    .  لصراعات بين الوالدين  ونوعيته تعزى إلى حجم ا    



 

 
١٠٦

  أشكال التفاعل األسري وعالقتها بالمهارات "
 "االجتماعية لدى طلبة جامعة اليرموك

 يحيى مبارك خطاطبه  .د

أنّ الطالبــات الالتــي يــشاركن فــي األنــشطة     والتــي بينــت نتائجهــا   ) ٢٠١٤(الــوايلي قــام بهــا  

 اً كبيـر  اً مـن الـضبط األسـري، وأنّ هنـاك دور          امرتفعـ  ىًالالصفية واالجتماعيـة يجـدن مـستو      

سجم كذلك مع نتائج الدراسة التي قام بها     وتن  .لألم في دعم عملية التواصل مع الطالبة      

ــدارن   ــصوري والبــ ــا أنّ  ) ٢٠١٠(المنــ ــارت نتائجهــ ــي أشــ ــاعي والتــ ــستوى التفاعــــل االجتمــ ، مــ

 ). اإلرشاد النفسي( الجامعة  لدى طلبة مرتفعالمساندة االجتماعية و

 والتـي أشـارت أن   (٢٠١٦,Kol)وتنسجم كذلك مـع نتـائج الدراسـة التـي أجراهـا كـول            

ديمقراطي يــؤثر علــى المهــارات االجتماعيــة للطفــل بــشكل إيجــابي حيــث أنهــم  الــنمط الــ

يمتلكون مهارات اجتماعيـة أعلـى كالتعامـل مـع اآلخـرين، وإدارة الغـضب، و القـدرة علـى                    

التكيّــف مــع التغيــرات االجتماعيــة، والقــدرة علــى التعامــل مــع ضــغوط األقــران، ومهــارات    

النفس، ومهـارات االسـتماع والعمـل وغيرهـا مـن          التعبير عن الذات لفظياً، ومهارات ضبط       

 .مهارات الحياة المرتبطة بالجانب االجتماعي

ويفسر الباحث ارتفاع مهـارات العالقـات مـع األقـران، والمهـارات التوكيديـة، بـسبب               

طبيعة المرحلة العمرية وحجم تأثير جماعة الرفاق عليهم، ومن متطلبات هـذه المرحلـة     

وويرجــع الباحــث . لجماعيــة أكثــر مــن العالقــات األســرية والفرديــةاالتجــاه نحــو العالقــات ا

ارتفاع المهارات التوكيدية؛ كـون أفـراد عينـة الدراسـة ناضـجين مـن حيـث النمـو النفـسي                   

واالجتمــاعي، ويمتلكــون مهــارات القيــادة، والتعبيــر عــن الــذات وتطويرهــا التــي تركــز علــى   

ة خاصــة مــع اتــساع الثــورة التكنولوجيــة  المهــارات التوكيديــة، وبنــاء العالقــات االجتماعيــ 

التي تـساعد علـى االتـصال وتبـادل المعلومـات عبـر قنـوات التواصـل االجتمـاعي االفتراضـية                

 .التي باتت مصدراً للمعلومات وتبادل الثقافات في اآلونة اآلخيرة
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 إجابة السؤال الثاني
أشـكال التفاعـل   بـين   مـا العالقـة     (لإلجابة على سؤال  الدراسة الثاني الذي  نص علـى             

معامـل ارتبـاط    تـم حـساب    )اليرمـوك؟  لدى طلبة جامعة     األسري، والمهارات االجتماعية  

السـتجابات أفـراد الدراسـة علـى مقيـاس أشـكال التفاعـل األسـري،         Pearson) (بيرسـون  

 ).٧( وذلك كما في الجدولومقياس المهارات االجتماعية للمراهقين، 

 )٧(الجدول 

أشكال التفاعل األسري ومقياس   الدرجة الكلية لمقياسيرسون بين معامالت ارتباط ب

 .المهارات االجتماعية للمراهقين

 االرتباط المقياس
أشكال التفاعل 

 األسري
مقياس المهارات 
 االجتماعية

 @@٠٫٤٥٤ ١ ارتباط بيرسون
 أشكال التفاعل األسري

 ٠٫٠٠٠ الداللة
 ١ @@٠٫٤٥٤ رسونارتباط بي

  للمراهقينالمهارات االجتماعية
 ٠٫٠٠٠ الداللة

  ).٠٫٠٥ (دالة إحصائيا عند مستوى الداللة@

 ).٠٫٠١ (دالة إحصائيا عند مستوى الداللة@@

إحـصائية عنــد مـستوى الداللــة    ذات داللــة إيجابيـة وجـود عالقــة   )٧( مـن الجــدول  يتـضح 

)٠٫٠١=α ( جتماعيــة  لمقيــاس أشــكال التفاعــل األســري والمهــارات اال  بــين الدرجــة الكليــة

ــا قـــام ). ٠٫٠٠٠(وبمـــستوى داللـــة @@) ٠٫٤٥٤(حيـــث بلـــغ معامـــل االرتبـــاط  ، للمـــراهقين كمـ

شـكل  (الباحث باستخراج معامل ارتباط بيرسون بين مجاالت أشكال التفاعل األسـري            

، ومجــاالت المهــارات االجتماعيــة للمــراهقين، وكانــت النتــائج كمــا فــي   )األب، شــكل األم

 ).٨(الجدول 



 

 
١٠٨

  أشكال التفاعل األسري وعالقتها بالمهارات "
 "االجتماعية لدى طلبة جامعة اليرموك

 يحيى مبارك خطاطبه  .د

 )٨( جدولال

أشكال التفاعل األسري، ومجاالت مقياس معامالت االرتباط  بين مجاالت مقياس 

 ).٤٥٢=N(المهارات االجتماعية للمراهقين 
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  ).٠٫٠٥(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة @

 ).(٠٫٠١ة دالة إحصائيا عند مستوى الدالل@@
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موجــب بــين مجــاالت مقيــاس أشــكال التفاعــل وجــود ارتبــاط ) ٨( مــن الجــدول يتــضح

ــل األب   ( ــكل تفاعـ ــل األم وشـ ــكل تفاعـ ــة    )شـ ــارات االجتماعيـ ــاس المهـ ــاالت مقيـ ، ومجـ

حيث بلغ معامل االرتباط بين أشكال التفاعل ككل مع مجـال العالقـات مـع              . للمراهقين

ــران  ــذات  @@) ٠٫٥٠٤(األقــــ ــال إدارة الــــ ــة  @@) ٠٫٤٠٢(ومجــــ ــارات األكاديميــــ ــال المهــــ ومجــــ

، وجميعهـا بمـستوى   @@)٠٫٤٩٧(، ومجال التوكيديـة  @@)٠٫٤١٢(، ومجال الطاعة  @@)٠٫٤٤٠(

بينما بلغ معامل االرتباط  بين شكل التفاعل األبـوي مـع شـكل تفاعـل األم                 ). ٠٫٠٠٠(داللة  

جميــع مجــاالت وجــود ارتبــاط موجــب بــين  وكــذلك ). ٠٫٠٠٠(وبمــستوى داللــة @@)  ٠٫٧٣٦(

 معامل االرتبـاط بـين مجـال العالقـات مـع األقـران ومجـال               ، حيث بلغ  المهارات االجتماعية 

ومجـــــال الطاعـــــة  @@) ٠٫٩٣٧(، ومجـــــال المهـــــارات األكاديميـــــة   @@)٠٫٩١٨(إدارة الـــــذات 

ــة   @@) ٠٫٩٧٨(ومجــال التوكيديــة  @@) ٠٫٩٢٩(  ممــا .)٠٫٠٠٠(وجميعهــا جــاءت بمــستوى دالل

) أشـكال التفاعـل  (ول يؤكد وجود عالقة ارتباطية موجبـة بـين جميـع مجـاالت المتغيـر األ          

 ).المهارات االجتماعية للمراهقين(مع جميع مجاالت المتغير الثاني 

التي أشارت إلى وجود عالقة موجبـة ذات        ) ١٩٩٦(تتفق نتائج الدراسة التي قام الرومي       

وكـذلك  . داللة إحصائية بين أساليب التنشئة االجتماعيـة والتفاعـل االجتمـاعي المدرسـي     

) ٢٠٠٢,Connell & Prinz(اسـة التـي قـام بهـا كـل مـن كونيـل وبرينـز         تتفق مع نتـائج الدر 

التفاعـل األبـوي، االسـتعداد    (التي بينت نتائجها وجود تفاعل بين متغيرات الدراسة الـثالث        

، وارتـبط االسـتعداد المدرسـي لـدى عينـة الدراسـة بكـل        )المدرسي، المهـارات االجتماعيـة   

طفـال ووالـديهم، والمهـارات االجتماعيـة، وجـاء      من مستوى تعليم األم، والتفاعـل بـين األ    

وتنـسجم مـع نتـائج الدراسـة التـي أجراهـا            . بُعد مهـارات االتـصال فـي أعلـى هـذه المهـارات            

وبينت نتائجها الدراسـة تـأثير العالقـة    ) ) ٢٠٠٢,Rutger, Maja, &Wimرتغر وماجا ووايم

الطلبـة فـي مرحلـة مـا قبـل       بين أسـاليب المعاملـة الوالديـة علـى المهـارات االجتماعيـة لـدى                
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المراهقــة مثــل االســتجابة، والطاعــة، والتماســك، والحكــم الــذاتي، والنــشاط مــع األقــران،   

وبينــت  )٢٠٠٤(وكــذلك تتفــق مــع نتــائج الدراســة التــي أجراهــا األميــر    . والــدعم االجتمــاعي

نتائجهـــا وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه بـــين أنمـــاط التنـــشئة االجتماعيـــة الـــسائدة فـــي األســـرة،  

وأخيــراً تنــسجم مــع نتــائج الدراســة التــي قــام بهــا . المهــارات األكاديميــة لــدى المــراهقينو

والتــي أكــدت وجــود عالقــة ســلبية بــين القلــق االجتمــاعي واحتــرام      ). ٢٠١٥,Saira(ســايرا 

الــذات، ووجــدت نتــائج الدراســة عالقــة طرديــة بــين أســلوب التفاعــل الوالــدي الــديمقراطي    

 .والقلق االجتماعي

فسير هذه النتيجة بأن التفاعل بين اآلباء واألمهات يحقق هدفاً واحـداً وهـو              ويمكن ت 

تحقيـــق المـــصلحة لألبنـــاء، كمـــا أنّ امـــتالك األبنـــاء للمهـــارات االجتماعيـــة يحقـــق درجـــة  

المهـارات االجتماعيـة التـي     أنّ النتيجـة  هـذه  تبريـر  متقدمة من التفاعـل األسـري، ويمكـن   

 ومهمـة فـي التفاعـل األسـري والتفاعـل األبـوي، ويعـزز               يمتلكها المراهقين تعتبـر جوهريـة     

لدى أفراد األسرة الشعور باالنتماء لألسرة، وكـذلك التناسـق والتنـاغم بـين أفرادهمـا ممـا            

يــنعكس علــى شخـــصيات األبنــاء فـــي األســرة ويعـــزز قــدرتهم علـــى التواصــل والتفاعـــل       

التطـور فـي حيـاتهم،      االجتماعي، وينمي لديهم مهارات متعددة تـساعدهم علـى التقـدم و           

كمــا تــساعدهم علــى الــتخلص مــن االضــطرابات النفــسية واالجتماعيــة التــي يعــاني منهــا     

ويـساعدهم أيـضاً علـى     واالسـتقاللية؛  الـذات،  وحـب  الـذات،  حـول  المـراهقين كـالتمركز  

بعيداً  وبناء العالقات مع األصدقاء، الترويحية، األنشطة من ورغباتهم حاجاتهم إشباع

الـسلبي، ويحـدد لهـم التطلعـات اإليجابيـة نحـو المـستقبل، حيـث أن المنطـق          عن التفكير  

الطبيعي أن تكون العالقة سوية بين اآلباء وأبنائهم لتحقيق أهداف بناء وتكوين األسرة،             

 . وتعزيز المهارات االجتماعية لدى أفرادها
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 إجابة السؤال الثالث 
ل توجــد فـــروق ذات داللـــة  هـــ"لإلجابــة علــى ســـؤال الدراســة الثالـــث الــذي نـــص علــى      

النــوع  (إحــصائية فــي أشــكال التفاعــل األســري لــدى عينــة الدراســة تعــزى  للمتغيــرات          

تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية         ؟) االجتماعي، التخصص، مـستوى تعلـيم الوالـدين       

 الدراسـة تعـزى  لمتغيـرات        أفـراد واالنحرافات المعيارية في أشكال التفاعـل األسـري لـدى           

 :وكما يلي). جتماعي، التخصص، مستوى تعليم الوالدينالنوع اال(

 )٩(الجدول 

النوع االجتماعي، (متغيرات ل تبعاًالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (٤٥٢=N) .)التخصص، مستوى تعليم الوالدين

 شكل تفاعل األب شكل تفاعل األب  المتغير
 أشكال التفاعل

 ككل
 النوع االجتماعي

 ٤٦٫١٠٩٢ ٤٦٫١٠٣٤ ٤٦٫١١٤٩ وسط الحسابيالمت

 ذكر ١٧٤ ١٧٤ ١٧٤ العدد

 ٥٫٣٣٧٤٢ ٥٫٧٣٨٠٩ ٥٫٦٨٢١٩ االنحراف المعياري
 ٤٥٫٧٣٧٤ ٤٥٫٢٨٧٨ ٤٦٫١٨٧١ المتوسط الحسابي

 أنثى ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٧٨ العدد

 ٥٫٤٨٨٨٦ ٥٫٨٥٤١٢ ٥٫٩٣٨٣٩ االنحراف المعياري
 ٤٥٫٨٨٠٥ ٤٥٫٦٠١٨ ٤٦٫١٥٩٣ المتوسط الحسابي

 المجموع  ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ العدد

 ٥٫٤٢٨١٣ ٥٫٨١٦٩٣ ٥٫٨٣٤٨٥ االنحراف المعياري
 التخصص

 ٤٦٫٣٦٥٥ ٤٦٫١٠٥٣ ٤٦٫٦٢٥٧ المتوسط الحسابي

 ١٧١ ١٧١ ١٧١ العدد
الدراسات 
 االنسانية

 ٥٫٢١٥٠٣ ٥٫٤٩٠١٥ ٥٫٦٧٠٣٨ االنحراف المعياري

 ٤٥٫٧٤٢٥ ٤٥٫٧٥٣٧ ٤٥٫٧٣١٣ المتوسط الحسابي

 ١٣٤ ١٣٤ ١٣٤ العدد
الدراسات 
 الشرعية

 ٤٫٩٣٠٦٢ ٥٫٦٩٤٥٣ ٥٫٢٠٨٦٧ االنحراف المعياري
الدراسات  ٤٥٫٤٤٢٢ ٤٤٫٨٧٧٦ ٤٦٫٠٠٦٨ المتوسط الحسابي

 ١٤٧ ١٤٧ ١٤٧ العدد العلمية
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 شكل تفاعل األب شكل تفاعل األب  المتغير
 أشكال التفاعل

 ككل

 ٦٫٠٥٩٥٠ ٦٫٢٤٨١٨ ٦٫٥٢٤٤٥ االنحراف المعياري
 ٤٥٫٨٨٠٥ ٤٥٫٦٠١٨ ٤٦٫١٥٩٣ المتوسط الحسابي

 المجموع  ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ العدد

 ٥٫٤٢٨١٣ ٥٫٨١٦٩٣ ٥٫٨٣٤٨٥ االنحراف المعياري

 مستوى تعليم األب

 ٤٥٫٩٢٦٣ ٤٥٫٦١١٦ ٤٦٫٢٤١١ المتوسط الحسابي

 ثانوي ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤ العدد

 ٥٫٨٤٠٩٥ ٦٫٢٩٧٢٧ ٦٫٠٨٧١٨ االنحراف المعياري

 ٤٥٫٩٨١٠ ٤٥٫٧٧٧٢ ٤٦٫١٨٤٨ المتوسط الحسابي
 جامعي ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ العدد

 ٥٫٢١٤٦٢ ٥٫٥١٩٨٩ ٥٫٧٥٩١٥ عيارياالنحراف الم
 ٤٥٫٢٢٧٣ ٤٤٫٨١٨٢ ٤٥٫٦٣٦٤ المتوسط الحسابي

 ٤٤ ٤٤ ٤٤ العدد
دراسات 
 عليا

 ٣٫٩٨٦١٠ ٤٫٣٣٦٢٩ ٤٫٨٤٢١٢ االنحراف المعياري
 ٤٥٫٨٨٠٥ ٤٥٫٦٠١٨ ٤٦٫١٥٩٣ المتوسط الحسابي

 المجموع  ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ العدد

 ٥٫٤٢٨١٣ ٥٫٨١٦٩٣ ٥٫٨٣٤٨٥ االنحراف المعياري
 مستوى تعليم األم

 ٤٦٫٠٦٥٦ ٤٥٫٧٩١٠ ٤٦٫٣٤٠٢ المتوسط الحسابي
 ثانوي ٢٤٤ ٢٤٤ ٢٤٤ العدد

 ٦٫٢٣١٧٩ ٦٫٦١٢٢٣ ٦٫٤٢٢٩٤ االنحراف المعياري
 ٤٥٫٤٥٥٩ ٤٥٫٠٤٧١ ٤٥٫٨٦٤٧ المتوسط الحسابي

 جامعي ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ العدد

 ٣٫٨٤٧٦٣ ٤٫٤٤٠٠٢ ٤٫٧٣١٧٩ االنحراف المعياري
 ٤٦٫٥٩٢١ ٤٦٫٨٦٨٤ ٤٦٫٣١٥٨ لمتوسط الحسابيا

 ٣٨ ٣٨ ٣٨ العدد
دراسات 
 عليا

 ٥٫٩٠٧٩١ ٥٫٦٥٢٨٩ ٦٫٤١٤١١ االنحراف المعياري
 ٤٥٫٨٨٠٥ ٤٥٫٦٠١٨ ٤٦٫١٥٩٣ المتوسط الحسابي

 المجموع  ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ العدد

 ٥٫٤٢٨١٣ ٥٫٨١٦٩٣ ٥٫٨٣٤٨٥ االنحراف المعياري

ة واالنحرافـات المعياريـة فـي أشـكال     المتوسطات الحسابيأنّ ) ٩( يتضح من الجدول    

النوع االجتماعي، التخصص،   ( الدراسة والتي تعزى إلى متغيرات       أفراد لدى   يالتفاعل األسر 
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وجــود تبــاين ظــاهري بــين هــذه المتوســطات، ولمعرفــة    أظهــرت )مــستوى تعلــيم الوالــدين 

 .)١٠(في الجدول جراء تحليل التباين المتعدد، وكما إالداللة اإلحصائية تم 

 )١٠(جدول ال

النوع االجتماعي، التخصص، مستوى تعليم  (تحليل التباين المتعدد ألثر متغيرات الدراسة

 على أشكال التفاعل األسري) األب، واألم

 األثر
 االختبار
 المتعدد

 االختبار قيمة
 المتعدد

 قيمة ف
 الكلية

 المحسوبة

 درجة
 حرية
 البسط

 درجة
 حرية
 المقام

 الداللة

 اإلحصائية

 وع االجتماعيالن
Hotelling's 

Trace 
٥٫٧٣٢ ٠٫٠٢٨(a) ٠٫٠٠٤ ٤١٤٫٠٠٠ ٢٫٠٠٠ 

 التخصص
Wilks' 

Lambda 
٠٫٣٧٤ ٠٫٩٩٦(a) ٤٫٠٠٠ 

٨٢٨٫٠٠
٠ 

٠٫٨٢٨ 

 مستوى تعلم األب
Wilks' 

Lambda 
٢٫٦٨٢ ٠٫٩٧٥(a) ٤٫٠٠٠ 

٨٢٨٫٠٠
٠ 

٠٫٠٣١ 

 مستوى تعليم األم
Wilks' 

Lambda 
٢٫٢١٢ ٠٫٩٧٥(a) ٤٫٠٠٠ 

٨٢٨٫٠٠
٠ 

٠٫٠٦٦ 

ــة إحــصائية لمــستوى    ) ١٠(يظهــر الجــدول     التفاعــل أشــكالوجــود فــروق ذات دالل

ــائج عــدم    النــوع االجتمــاعي  تعــزى ألثــر  األســري  ومــستوى تعلــيم األب، بينمــا أظهــرت النت

مــستوى تعلــيم األم، كمــا تــم   و تبعــاً لمتغيــر التخــصص وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية   

فـي   وكمـا   على أشكال التفاعل األسري،لمتغيراتثر هذه ا التباين المتعدد أل تحليلجراء  إ

 ).١١(الجدول 
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 )١١ (جدول ال

النوع االجتماعي، التخصص، مستوى تعليم (تحليل التباين المتعدد ألثر متغيرات الدراسة 

 .(٤٥٢=N) على أشكال التفاعل األسري) األب، واألم

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحريّة

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

شكل تفاعل 
 األب

٠٫٠٢٧ ٤٫٩١٩ ١٥٨٫٨٣٤ ١ ١٥٨٫٨٣٤ 

 تفاعل شكل
 األم

٠٫٠٠١ ١١٫٢٨٦ ٣٦١٫٣٧٣ ١ ٣٦١٫٣٧٣ 
نوع ال

 االجتماعي
 التفاعل أشكال

 ككل
٠٫٠٠٣ ٨٫٨٨٢ ٢٤٩٫٨٤٢ ١ ٢٤٩٫٨٤٢ 

شكل تفاعل 
 األب

٠٫٨٣٣ ٠٫١٨٣ ٥٫٩١٢ ٢ ١١٫٨٢٤ 

 تفاعل شكل
 األم

 التخصص ٠٫٨٨٨ ٠٫١١٩ ٣٫٨١٦ ٢ ٧٫٦٣١

 التفاعل أشكال
 ككل

٠٫٩٢٦ ٠٫٠٧٧ ٢٫١٥٤ ٢ ٤٫٣٠٩ 

شكل تفاعل 
 األب

٠٫٠٢٧ ٣٫٦٥٤ ١١٧٫٩٦٤ ٢ ٢٣٥٫٩٢٨ 

 تفاعل شكل
 ٠٫٥٠٤ ٠٫٦٨٧ ٢١٫٩٨٨ ٢ ٤٣٫٩٧٥ األم

مستوى 
 تعليم األب

 التفاعل أشكال
 ككل

٠٫١٣٧ ١٫٩٩٦ ٥٦٫١٥١ ٢ ١١٢٫٣٠٢ 

تفاعل شكل 
 األب

٠٫٠٥٤ ٢٫٩٤٤ ٩٥٫٠٤١ ٢ ١٩٠٫٠٨٢ 

 تفاعل شكل
 األم

٠٫٠٧٧ ٢٫٥٨٥ ٨٢٫٧٦٣ ٢ ١٦٥٫٥٢٦ 
مستوى 
 تعليم األم

 التفاعل أشكال
 ككل

٠٫٠٦١ ٢٫٨٢١ ٧٩٫٣٥١ ٢ ١٥٨٫٧٠١ 

شكل تفاعل 
 األب

٣٢٫٢٨٧ ٤١٥ ١٣٣٩٩٫٢٣٠   

 تفاعل شكل
 األم

١٣٢٨٨٫٣٧
٣ 

 الخطأ   ٣٢٫٠٢٠ ٤١٥

 التفاعل أشكال
 ككل

٢٨٫١٢٩ ٤١٥ ١١٦٧٣٫٥٦٥   
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 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحريّة

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

شكل تفاعل 
 األب

٩٧٨٤٢٢٫٠٠
٠ 

٤٥٢    

 تفاعل شكل
 األم

٩٥٥٢٠٤٫٠٠
٠ 

 المجموع    ٤٥٢

 التفاعل أشكال
 ككل

٩٦٤٧٥٩٫٠
٠٠ 

٤٥٢    

 
شكل تفاعل 

 األب
٤٥١ ١٥٣٥٤٫٥٣١    

 
 تفاعل شكل

 األم
٤٥١ ١٥٢٦٠٫٣١٩    

 
 التفاعل أشكال

 ككل
٤٥١ ١٣٢٨٨٫٥٤٩    

 :ما يلي) ١١(يتبين من الجدول 

 ي، علـى شـكل    النـوع االجتمـاعي    ألثـر    تبعـاً  )α=٠٫٠٥( وجود فروق ذات داللـة إحـصائية         -

 .  ككلأشكال التفاعلمقياس تفاعل األم، وعلى  وتفاعل األب، 

مــستوى تعلــيم األب علــى شــكل  ل تبعــاً) α=٠٫٠٥(د فــروق ذات داللــة إحــصائية  ووجــ -

 البعديـــة باســـتخدام طريقـــة جـــراء المقارنـــاتإ تـــم  ولمعرفـــة داللـــة الفـــروق.تفاعـــل األب

 :شافيه، وكما يلي

 : النوع االجتماعي: أوالً
 ينـاث علـى شــكل  الـذكور واإل فئـة  أظهـرت المتوسـطات الحـسابية وجـود فـروق بـين       

فئـة  وكانـت الفـروق لـصالح       .  ككـل  أشـكال التفاعـل   ومقياس  تفاعل األم،   وتفاعل األب،     

 وتتفـق   . ككـل  أشـكال التفاعـل   ومقيـاس   تفاعـل األم،    و تفاعـل األب،       يشكلفي   الذكور

والتي بينت وجدت فـروق  ) ٢٠٠٤(نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسة التي قام الزهيري       

في أبعاد التفاعل االجتماعي تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق فـي              

يجـــة وتتفـــق هـــذه النت). علمـــي ، إنـــساني(التفاعـــل االجتمـــاعي تعـــزى للتخـــصص الدراســـي 
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وجود أثـر للتفاعـل بـين        والتي بينت    ) ٢٠٠٢( الذويب   كذلك مع نتائج الدراسة التي قامت بها      

بن علـى الجانـب األكـاديمي، والدرجـة الكليـة لـصالح اإلنـاث،               األب وجنس اال   شكل تفاعل 

علــى تكيفــاً مــن الــذكور فــي الجانــب  أبــاء الــديمقراطيين إنــاث اآلأنّ   النتــائجحيــث أظهــرت

كـاديمي واالجتمـاعي     الـذكور فـي الجـانبين األ       مـن  تكيفـاً أعلـى      ناث أظهرنّ إلاألكاديمي، وا 

 .والتعلق بالمؤسسة والدرجة الكلية وعلى كافة أشكال التفاعل مع األم

ــاء فــي مجتمــع الدراســة           ــة حيــث يميــل اآلب ــى الطبيعيــة األبوي  ويعــزو الباحــث ذلــك إل

مــن رعـايتهم للــذكور؛ حرصـاً مــنهم   الحاليـة إلــى االهتمـام والرعايــة المفرطـة لإلنــاث أكثـر     

على اإلناث ورغبة منهم في رعـايتهن وتقـديم الـدعم لهـنّ، ويفـسر الباحـث هـذه النتيجـة          

أيضاً بطبيعة العادات والتقاليد االجتماعية التي يتعامل فيها اآلباء مع أبنـائهم، ويمارسـون      

لـن إلـى التعامـل      األسلوب الديمقراطي والمتساهل في رعايتهم،  وكذلك فـإن األمهـات يم           

بشكل من التساهل والرقة مع الذكور؛ وذلـك يرجـع إلـى طبيعـة العالقـات التفاعليـة بـين                    

اآلباء وأبنائهم التي تقوم على تحمل المسؤولية والعمل والمساعدة المـستمرة مـع األب              

داخــل األســـرة وخارجهـــا، وتحمـــل األعبـــاء المفروضـــة علـــيهم، ومـــشاركة الوالـــدين فـــي  

 ومعاناتهــا الدائمــة، كمــا يمكــن تفــسير هــذه النتيجــة للطبيعــة الذكوريــة  متطلبــات الحيــاة

 .التي يتربى عليها أبناء مجتمع الدراسة
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 :مستوى تعليم األب: ثانياً
 )١٢(الجدول 

مستوى تعليم األب،  (المقارنات البعدية باستخدام طريقة شافيه ألثر متغيرات الدراسة

 . ككلري أشكال التفاعل األس مقياس على) واألم
مستوى تعليم  مستوى تعليم األب المتغير

 األب
الفرق بين 
 المتوسطين

 الداللة

 ثانوي ٠٫٩٩٥ ٠٫٠٥٦٣ جامعي
 ٠٫٨١٢ ٠٫٦٠٤٧ دراسات عليا  

 جامعي ٠٫٩٩٥ ٠٫٠٥٦٣- ثانوي
 ٠٫٨٤٨ ٠٫٥٤٨٤ دراسات عليا  

 ٠٫٨١٢ ٠٫٦٠٤٧- ثانوي

 
 
 

 شكل تفاعل األب
 
 

 دراسات عليا
 ٠٫٨٤٨ ٠٫٥٤٨٤- جامعي  

 ثانوي ٠٫٩٥٨ ٠١٦٥٦.- جامعي
 ٠٫٦٩٧ ٠٫٧٩٣٤ دراسات عليا  

 جامعي ٠٫٩٥٨ ٠٫١٦٥٦ ثانوي
 ٠٫٦٠١ ٠٫٩٥٩٠ دراسات عليا  

 ٠٫٦٩٧ ٠٫٧٩٣٤- ثانوي

 
 

 شكل تفاعل األم
 
 دراسات عليا 

 ٠٫٦٠١ ٠٫٩٥٩٠- جامعي  

 ثانوي ٠٫٩٩٥ ٠٫٠٥٤٦- جامعي
 ٠٫٧٢٧ ٠٫٦٩٩١ دراسات عليا  

 جامعي ٠٫٩٩٥ ٠٫٠٥٤٦ ثانوي
 ٠٫٦٩٩ ٠٫٧٥٣٧ دراسات عليا  

 ٠٫٧٢٧ ٠٫٦٩٩١- ثانوي

 
 

  ككلأشكال التفاعل
 
 دراسات عليا 

 ٠٫٦٩٩ ٠٫٧٥٣٧- جامعي  

 المقارنــات البعديــة لــم تظهــر وجــود فــروق بــين فئــة ثــانوي   أنّ) ١٢(يتــضح مــن الجــدول 

شــكل تفاعــل األم،  (و  ككــل التفاعــلأشــكالمقيــاس وجــامعي ودراســات عليــا علــى    

)  ٢٠٠٤(تتفـق هـذه النتيجـة مـع نتـائج الدراسـة التـي أجراهـا الزهيـري                    ).وشكل تفاعـل األب   

والتــي بينــت عــدم وجــود فــروق بــين التفاعــل االجتمــاعي والتخــصص الدراســي لــدى أفــراد     

والتـي  )  ٢٠١٠(وكذلك تنسجم مع نتائج الدراسة التي أجراها المنصوري والبدارن           . الدراسة
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بينــت عــدم وجــود فــروق حــسب المراحــل الدراســية، وعــدم وجــود فــروق فــي المــساندة    

 هــذه النتيجــة  ويعــزو الباحــث  .االجتماعيــة ومتغيــر الجــنس وال متغيــر المراحــل الدراســية   

بــاء مــن الجنــسين بكافــة مــستوياتهم التعليميــة يهتمــون بطريقــة التفاعــل مــع    لكــون اآل

ــائهم ويقــدرون الحاجــة إلــى    ــ    أبن ال مــع تطــوير مهــارات الحــوار والمناقــشة واالتــصال الفعّ

ــائهم، ســيما فــي ضــوء الثــورة المعرفيــة والتكنولوج    ــأبن ة التــي تعــصف فــي المجتمــع فــي    ي

 .الوقت الحالي

 إجابة السؤال الرابع 
هـل توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية      (لإلجابة على السؤال الرابع الذي ينص علـى       

ــة لـــ  ــارات االجتماعيـ ــرات  فـــي المهـ ــزى للمتغيـ ــة تعـ ــة الدراسـ ــاعي، (دى عينـ ــوع االجتمـ النـ

تـم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات          . )التخصص، مـستوى تعلـيم الوالـدين      

 ). ١٣(في الجدول المعيارية للمهارات االجتماعية على حسب متغيرات الدراسة، وكما 

 )١٣(جدول ال

تبعا اس المهارات االجتماعية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقي

 ).النوع االجتماعي، التخصص، مستوى تعليم الوالدين (لمتغيرات الدراسة

  المتغير
 العالقات

 األقران مع
 ادارة
 الذات

 المهارات
 االكاديمية

 الطاعة
 بعد

 التوكيدية

 المهارات

 االجتماعية
 ككل

 النوع االجتماعي

المتوسط 
 الحسابي

٤٠٫٨٢٣٠ ٤١٫٩٧١٣ ٤٠٫٠٢٣٠ ٤٠٫٢٧٥٩ ٣٩٫٨٧٣٦ ٤١٫٩٧١٣ 

 ١٧٤ ١٧٤ ١٧٤ ١٧٤ ١٧٤ ١٧٤ العدد

 
 
 ذكر

االنحراف 
 المعياري

١١٫٥٥٨٥٠ ١٠٫٠٠٦٦٠ ١٣٫٠٧٤٦٩ ١٢٫٤٩٢٤٩ ١٣٫٢٩٥٤٩ ١٠٫٠٧٢٢٤ 

 
 

المتوسط 
 الحسابي

٣٩٫٦٦٥٥ ٤١٫١٥٤٧ ٣٨٫٥٢٨٨ ٣٩٫١١٨٧ ٣٨٫٣٩٢١ ٤١٫١٣٣١ 
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  المتغير
 العالقات

 األقران مع
 ادارة
 الذات

 المهارات
 االكاديمية

 الطاعة
 بعد

 التوكيدية

 المهارات

 االجتماعية
 ككل

 ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٧٨ ٢٧٨ العدد
 أنثى

االنحراف 
 عياريالم

٩٫٩٤٤٦٣ 
١٣٫٨٧٩٨

٧ 
١١٫٧٦٨٦٤ ١٠٫٠٠٠٠٦ ١٣٫٥٨٥٠٤ ١٢٫٥٥٣٥٨ 

المتوسط 
 الحسابي

٤٠٫١١١١ ٤١٫٤٦٩٠ ٣٩٫١٠٤٠ ٣٩٫٥٦٤٢ ٣٨٫٩٦٢٤ ٤١٫٤٥٥٨ 

 ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ العدد

 
 

 المجموع
االنحراف 
 المعياري

١١٫٦٨٨٩٥ ٩٫٩٩٩٤٠ ١٣٫٣٩٦٠٧ ١٢٫٥٢٨٩١ ١٣٫٦٦٢٠٩ ٩٫٩٩١١٤ 

 التخصص

المتوسط 
 الحسابي

٤٢٫٥٩٤٢ ٤٣٫٢٩٢٤ ٤٢٫٠٧٦٠ ٤٢٫١٨١٣ ٤٢٫٠٤٠٩ ٤٣٫٣٨٠١ 

 ١٧١ ١٧١ ١٧١ ١٧١ ١٧١ ١٧١ العدد

 
 
 تالدراسا

االنحراف  االنسانية
 المعياري

١٠٫٩٨٩٤٦ ١٠٫٠٠٥١١ ١٢٫٠٤٦٩٧ ١١٫٦٤٣٠٧ ١٢٫٥٠٨٩٩ ٩٫٦٧٣٥٨ 

المتوسط 
 الحسابي

٣٦٫٨٤٦٣ ٣٩٫١٠٤٥ ٣٥٫١٧١٦ ٣٦٫١٦٤٢ ٣٤٫٧٩٨٥ ٣٨٫٩٩٢٥ 

 ١٣٤ ١٣٤ ١٣٤ ١٣٤ ١٣٤ ١٣٤ العدد

 
 

 الدراسات
االنحراف  الشرعية

 المعياري
١٢٫٨٣٤٨٤ ١٠٫٦٠٨٠٣ ١٤٫٩٨٨٩٨ ١٣٫٧٧٩٧٩ ١٥٫١٩٤٣٧ ١٠٫٨٩٠٧٧ 

المتوسط 
 الحسابي

٤٠٫١٩٨٦ ٤١٫٥٠٣٤ ٣٩٫٢٣١٣ ٣٩٫٦١٩٠ ٣٩٫١٧٦٩ ٤١٫٤٦٢٦ 

 ١٤٧ ١٤٧ ١٤٧ ١٤٧ ١٤٧ ١٤٧ العدد

 
 

 الدراسات
االنحراف  العلمية

 المعياري
١٠٫٦٩٤٠٤ ٨٫٩٨٧٣٤ ١٢٫٤٩٥٥٢ ١١٫٦٣٧٩٩ ١٢٫٥٣٠٣٥ ٩٫٠٢٤٥٣ 

المتوسط 
 الحسابي

٤٠٫١١١١ ٤١٫٤٦٩٠ ٣٩٫١٠٤٠ ٣٩٫٥٦٤٢ ٣٨٫٩٦٢٤ ٤١٫٤٥٥٨ 
 
 

 ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ العدد المجموع
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  المتغير
 العالقات

 األقران مع
 ادارة
 الذات

 المهارات
 االكاديمية

 الطاعة
 بعد

 التوكيدية

 المهارات

 االجتماعية
 ككل

االنحراف 
 المعياري

١١٫٦٨٨٩٥ ٩٫٩٩٩٤٠ ١٣٫٣٩٦٠٧ ١٢٫٥٢٨٩١ ١٣٫٦٦٢٠٩ ٩٫٩٩١١٤ 

 األب تعليم مستوى

متوسط ال
 الحسابي

٤٠٫٤٢١٤ ٤١٫٧٥٨٩ ٣٩٫٣٨٨٤ ٤٠٫٠٠٠٠ ٣٩٫٢٨٥٧ ٤١٫٦٧٤١ 

 ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤ ٢٢٤ العدد

 
 
 
االنحراف  ثانوي

 المعياري
١١٫٤٢٦٦٤ ٩٫٧١١٧٦ ١٣٫١٤٨٥٥ ١٢٫١١٢٣٣ ١٣٫٣٣٠١٨ ٩٫٧٨٤٠٤ 

المتوسط 
 الحسابي

٤١٫٠١٢٠ ٤٢٫٣٤٢٤ ٤٠٫٠٦٥٢ ٤٠٫٣٠٩٨ ٤٠٫٠٠٥٤ ٤٢٫٣٣٧٠ 

 ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ ١٨٤ العدد

 
 

 جامعي
االنحراف 
 المعياري

١١٫٢٠٣١١ ٩٫٣٤٥٦٥ ١٣٫٠٤٤١١ ١٢٫٣٢٧٣٥ ١٣٫١٥٥٤٤ ٩٫٣١٥٦٩ 

المتوسط 
 الحسابي

٣٤٫٧٦٣٦ ٣٦٫٣٤٠٩ ٣٣٫٦٣٦٤ ٣٤٫٢٢٧٣ ٣٢٫٩٥٤٥ ٣٦٫٦٥٩١ 

 ٤٤ ٤٤ ٤٤ ٤٤ ٤٤ ٤٤ العدد

 
 

 دراسات
االنحراف  عليا

 المعياري
١٣٫٧٣٠٥٨ ١٢٫٥٤٠٠٦ ١٥٫٠٥٠٤٤ ١٤٫٣٦٣٨٢ ١٦٫٠٤٦٣٨ ١٢٫٤١٣٣١ 

المتوسط 
 الحسابي

٤٠٫١١١١ ٤١٫٤٦٩٠ ٣٩٫١٠٤٠ ٣٩٫٥٦٤٢ ٣٨٫٩٦٢٤ ٤١٫٤٥٥٨ 

 ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ العدد

 
 

 المجموع
االنحراف 
 المعياري

١١٫٦٨٨٩٥ ٩٫٩٩٩٤٠ ١٣٫٣٩٦٠٧ ١٢٫٥٢٨٩١ ١٣٫٦٦٢٠٩ ٩٫٩٩١١٤ 

 األم تعليم مستوى

المتوسط 
 الحسابي

٣٩٫٩٠٩٨ ٤٠٫٩٨٧٧ ٣٩٫٠١٦٤ ٣٩٫٥٢٨٧ ٣٩٫٠١٦٤ ٤١٫٠٠٠٠ 
 
 
 ٢٤٤ ٢٤٤ ٢٤٤ ٢٤٤ ٢٤٤ ٢٤٤ العدد ثانوي
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  المتغير
 العالقات

 األقران مع
 ادارة
 الذات

 المهارات
 االكاديمية

 الطاعة
 بعد

 التوكيدية

 المهارات

 االجتماعية
 ككل

االنحراف 
 المعياري

١٢٫٣٤٠٦٨ ١١٫١٤٢٣٦ ١٣٫٧٣٠١٩ ١٢٫٩١٢٣٠ ١٣٫٧٢٥٤٠ ١١٫٠٧٠٣٠ 

المتوسط 
 الحسابي

٣٨٫٩٦٣٥ ٤٠٫٩٥٢٩ ٣٧٫٦١٧٦ ٣٨٫١٠٥٩ ٣٧٫١١٧٦ ٤١٫٠٢٣٥ 

 ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ ١٧٠ العدد

 
 

 جامعي
االنحراف 
 المعياري

١١٫٢٧٤٧٠ ٨٫٦١١٨٢ ١٣٫٥٩٧٨٠ ١٢٫٥٦٠٨٨ ١٤٫٢٣٩٢٢ ٨٫٦٨١٧٢ 

المتوسط 
 الحسابي

٤٦٫٥٣٦٨ ٤٦٫٨٦٨٤ ٤٦٫٣١٥٨ ٤٦٫٣١٥٨ ٤٦٫٨٦٨٤ ٤٦٫٣١٥٨ 

 ٣٨ ٣٨ ٣٨ ٣٨ ٣٨ ٣٨ العدد

 
 

 دراسات
االنحراف  عليا

 المعياري
١٠٫٧٩٧٣٧ ٤٫٧٧٩٠٤ ٢٫٨٨٠٨٧ ٣٫٥٩١٩١ ٢٫٥٠٨٧٣ ٤٫٩٧٧٩٠ 

المتوسط 
 الحسابي

١٠٧٫٨٥٨٤ ٢٩٫٤٩٧٨ ١٦٫١٧٧٠ ١٨٫٥١٩٩ ١٤٫٣٣٨٥ ٢٩٫٣٢٥٢ 

 ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ ٤٥٢ العدد

 
 
 

االنحراف  المجموع
 المعياري

١١٫١٠٥٩١ ٤٫٤٦٥٩٣ ٢٫٧٠٠٠٢ ٣٫١٣٣٦٩ ٢٫٤٢٥٤٨ ٤٫٥٠٨٩٧ 

وجود تباين ظاهري للمتوسطات الحسابية لمقيـاس المهـارات      ) ١٣(يظهر الجدول    

، دراسة، ولمعرفة وجود فروق ذات داللة إحـصائية        لمتغيرات ال  تبعاً  للمراهقين االجتماعية

  ) .١٤(في الجدول ، كما  ألثر المتغيرات الديموغرافيةتم إجراء تحليل التباين المتعدد
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 )١٤(جدول ال

،  التخصصالنوع االجتماعي،(  المتغيرات الديموغرافيةتحليل التباين المتعدد ألثر 

 . للمراهقينات االجتماعية المهارمقياسعلى ) مستوى تعليم األب واألم

 األثر
 االختبار
 المتعدد

 قيمة
 االختبار
 المتعدد

 قيمة ف
 الكلية

 المحسوبة

 درجة
 حرية
 البسط

 درجة
 حرية
 المقام

 الداللة

 اإلحصائية

 النوع االجتماعي
Hotelling's 

Trace 
١٫٢٨٨ ٠٫٠١٦(a) ٠٫٢٦٨ ٤١١٫٠٠٠ ٥٫٠٠٠ 

 التخصص
Wilks' 

Lambda 
٦٫٢٢٤ ٠٫٨٦٤(a) ٠٫٠٠٠ ٨٢٢٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ 

مستوى تعليم 
 األب

Wilks' 
Lambda 

٦٫٠٤١ ٠٫٨٦٨(a) ٠٫٠٠٠ ٨٢٢٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ 

 مستوى تعليم األم
Wilks' 

Lambda 
١٠٫١٦٠ ٠٫٧٩٢(a) ٠٫٠٠٠ ٨٢٢٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٠ 

ــدول   ــر الجــ ــى    ) ١٤(يظهــ ــصائية علــ ــة إحــ ــروق ذات داللــ ــود فــ ــاس وجــ ــارات مقيــ المهــ

بينمــا لــم تظهــر ومـستوى تعلــيم األب واألم،   التخــصص، إلــى عــزى تُ للمــراهقيناالجتماعيـة 

جــراء اختبــار تحليــل  إم د تــوقــ .فــروق دالــة إحــصائياً تبعــاً للنــوع االجتمــاعي   النتــائج وجــود  

 ) ١٥(في الجدول التباين المتعدد، وكما 

  )١٥(جدول ال

 ، والتخصصالنوع االجتماعي(غرافية وتحليل االختبار المتعدد الثر المتغيرات الديم

  للمراهقينالمهارات االجتماعيةمقياس على ) تعليم األب واألمومستوى 

 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

ريّة
لح
ت ا
جا
در

 

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 االحصائية

 ٠٫٠٥٠ ٣٫٨٥١ ٢٦٥٫٠٨٢ ١ ٢٦٥٫٠٨٢ األقران مع العالقات

 ٠٫٠١٧ ٥٫٧٢٢ ٦٧٤٫٨٩٤ ١ ٦٧٤٫٨٩٤ الذات ادارة

 ٠٫٠٢٦ ٤٫٩٨٢ ٥٠٧٫٥٧١ ١ ٥٠٧٫٥٧١ االكاديمية المهارات

النوع 
 االجتماعي

 ٠٫٠١٦ ٥٫٨٨٤ ٦٧٣٫٠٠٣ ١ ٦٧٣٫٠٠٣ الطاعة
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 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

ريّة
لح
ت ا
جا
در

 

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 االحصائية

 ٠٫٠٥٤ ٣٫٧٢٤ ٢٦٤٫١٦٦ ١ ٢٦٤٫١٦٦ التوكيدية بعد

 االجتماعية المهارات
 ككل

٠٫٠٢٤ ٥٫١٣٥ ٤٥٧٫٨٣١ ١ ٤٥٧٫٨٣١ 

 ٠٫٦٠٥ ٠٫٥٠٣ ٣٤٫٦١٠ ٢ ٦٩٫٢٢٠ األقران مع العالقات

 ٠٫١٥٢ ١٫٨٩٥ ٢٢٣٫٥٣٥ ٢ ٤٤٧٫٠٧٠ الذات دارةا

 ٠٫٣٠٤ ١٫١٩٣ ١٢١٫٤٩٨ ٢ ٢٤٢٫٩٩٦ االكاديمية المهارات

 ٠٫١٦٨ ١٫٧٩٢ ٢٠٤٫٩٥٨ ٢ ٤٠٩٫٩١٦ الطاعة

 ٠٫٦٩٩ ٠٫٣٥٨ ٢٥٫٤٠٧ ٢ ٥٠٫٨١٤ التوكيدية بعد

 التخصص

 االجتماعية المهارات
 ككل

٠٫٣٤٢ ١٫٠٧٤ ٩٥٫٧٨٥ ٢ ١٩١٫٥٧١ 

 ٠٫٢٣٣ ١٫٤٦٣ ١٠٠٫٧٤٠ ٢ ٢٠١٫٤٨٠ األقران مع تالعالقا

 ٠٫٧٧٥ ٠٫٢٥٥ ٣٠٫٠٤٤ ٢ ٦٠٫٠٨٩ الذات ادارة

 ٠٫٤٥٧ ٠٫٧٨٥ ٧٩٫٩٥٠ ٢ ١٥٩٫٩٠٠ االكاديمية المهارات

 ٠٫٦٣٦ ٠٫٤٥٣ ٥١٫٧٦٩ ٢ ١٠٣٫٥٣٩ الطاعة

 ٠٫٥٢٩ ٠٫٦٣٩ ٤٥٫٣٠٤ ٢ ٩٠٫٦٠٨ التوكيدية بعد

مستوى تعليم 
 األب

 المهارات مقياس
 االجتماعية

٠٫٥٦٧ ٠٫٥٦٨ ٥٠٫٦١٧ ٢ ١٠١٫٢٣٤ 

 ٠٫٧٥٤ ٠٫٢٨٣ ١٩٫٤٨٧ ٢ ٣٨٫٩٧٤ األقران مع العالقات

 ٠٫٠٠٨ ٤٫٨٦٥ ٥٧٣٫٧٨٨ ٢ ١١٤٧٫٥٧٧ الذات ادارة

 ٠٫٠٨٥ ٢٫٤٨٥ ٢٥٣٫١٦٢ ٢ ٥٠٦٫٣٢٤ االكاديمية المهارات

 ٠٫٠٥٧ ٢٫٨٧٩ ٣٢٩٫٢٤٣ ٢ ٦٥٨٫٤٨٥ الطاعة

 ٠٫٥٢٢ ٠٫٦٥٢ ٤٦٫٢٣٧ ٢ ٩٢٫٤٧٤ التوكيدية بعد

مستوى تعليم 
 األم

 االجتماعية المهارات
 ككل

٠٫٢٢٧ ١٫٤٨٧ ١٣٢٫٦١٣ ٢ ٢٦٥٫٢٢٧ 

   ٦٨٫٨٤٢ ٤١٥ ٢٨٥٦٩٫٦١٢ األقران مع العالقات

   ١١٧٫٩٤٣ ٤١٥ ٤٨٩٤٦٫٣٢٣ الذات ادارة

   ١٠١٫٨٧٦ ٤١٥ ٤٢٢٧٨٫٦٤١ االكاديمية المهارات

   ١١٤٫٣٧٩ ٤١٥ ٤٧٤٦٧٫٣٣١ الطاعة

   ٧٠٫٩٣٤ ٤١٥ ٢٩٤٣٧٫٧٠٩ التوكيدية بعد

 الخطأ 

 االجتماعية المهارات
 ككل

٨٩٫١٥٥ ٤١٥ ٣٦٩٩٩٫٣٢٧   
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 المجاالت مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

ريّة
لح
ت ا
جا
در

 

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 االحصائية

    ٤٥٢ ٨٢١٨١٨٫٠٠٠ األقران مع العالقات

    ٤٥٢ ٧٧٠٣٤٧٫٠٠٠ الذات ادارة

    ٤٥٢ ٧٧٨٣٢١٫٠٠٠ االكاديمية المهارات

    ٤٥٢ ٧٧٢٠٩٧٫٠٠٠ الطاعة

    ٤٥٢ ٨٢٢٣٩٠٫٠٠٠ التوكيدية بعد

 المجموع

 االجتماعية المهارات
 ككل

٤٥٢ ٧٨٨٨٤٢٫٣٦٠    

    ٤٥١ ٤٥٠٢٠٫١١٥ األقران مع العالقات

    ٤٥١ ٨٤١٨٠٫٣٦١ الذات ادارة

    ٤٥١ ٧٠٧٩٥٫١٣٩ االكاديمية المهارات

    ٤٥١ ٨٠٩٣٤٫١١٣ الطاعة

    ٤٥١ ٤٥٠٩٤٫٥٦٦ التوكيدية بعد

Corrected 
Total 

 االجتماعية المهارات
 ككل

٤٥١ ٦١٦٢٠٫٧٨٥    

 : ما يلي) ١٥(يظهر الجدول       

النـوع  وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس المهارات االجتماعية تعزى إلـى              -

  .االجتماعي

علـى جميـع مجـاالت مقيـاس        وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً للتخصص        عدم   -

 .المهارات االجتماعية للمراهقين

علـــى جميـــع  تبعـــاً لمـــستوى تعلـــيم األب وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عـــدم  -

 .مجاالت مقياس المهارات االجتماعية للمراهقين

  . إدارة الـذات مجـال وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمـستوى تعلـيم األم علـى           -

، كما  طريقة شافيه  باستخدام   ولمعرفة داللة الفروق تم إجراء المقارنات البعدية      

 :يلي
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 :النوع االجتماعي: والًأ
النـــوع  وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائياً تبعـــاً لمتغيـــر     أظهـــرت المتوســـطات الحـــسابية   

 . للمـراهقين مقياس المهـارات االجتماعيـة    على  الذكور   فئة   لصالح  ) نثىأذكر،   (االجتماعي

 ,Rutgerتختلف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسـة التـي أجراهـا رتغـر وماجـا ووايـم      

Maja, &Wim,بينت عدم وجود فروق دالـة إحـصائياً وفقـاً لمتغيـري العمـر،      والتي)  (٢٠٠٢ 

 ويفـسر الباحـث هـذه النتيجـة الحاليـة بكـون مجتمـع        .والجنس فـي المهـارات االجتماعيـة      

الدراسة يهتم بتطبيق العادات والتقاليد ويفرض بعض القيود على اإلناث أكثر مـن القيـود             

ة مـع األقـران، والخـروج والترفيـة خــارج     علـى الـذكور كالعالقـات االجتماعيـة، وبنـاء العالقــ     

المنــزل، وكــذلك تعطــي األســر األردنيــة حريــة أكثــر للــذكور لممارســة متطلبــاتهم وبنــاء     

ثقتهم بأنفسهم، وإدارة الـذات، وامـتالك المهـارات التوكيديـة بـشكل أكثـر مـن اإلنـاث،                  

عـون  وتعتمد عليهم في بعض األحيـان كمـصدر إضـافي لـدخل األسـرة؛ ممـا يجعلهـم يتمت           

بدرجة مرتفعة من المهارات االجتماعية؛ إضافة إلى طبيعة البيئة التـي تفـرض علـى اإلنـاث               

 .التقييد بالمهارات األكاديمية أكثر من غيرها من المهارات إذا ما تمت مقارنتهنّ بالذكور

 : مستوى تعليم األم: ثانياً

 )١٦(جدول ال

  على) مستوى تعليم األم (يرالمقارنات البعدية باستخدام طريقة شافيه ألثر متغ

 .المهارات االجتماعية ككل مجاالت مقياس

 المجاالت
مستوى تعليم 

 االم
مستوى تعليم 

 االم
الفرق بين 
 المتوسطين

 الداللة

 ١٫٠٠٠ ٠٫٠٢٣٥- جامعي
 ثانوي

 ٠٫٠٠١ @٥٫٣١٥٨- عليا دراسات
 ١٫٠٠٠ ٠٢٣٥. ثانوي

 جامعي
 ٠٫٠٠٢ @٥٫٢٩٢٣- عليا دراسات

 ٠٫٠٠١ @٥٫٣١٥٨ ثانوي

 األقران مع العالقات

 عليا دراسات
 ٠٫٠٠٢ @٥٫٢٩٢٣ جامعي
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 المجاالت
مستوى تعليم 

 االم
مستوى تعليم 

 االم
الفرق بين 
 المتوسطين

 الداللة

 ٠٫٢١٧ ١٫٨٩٨٧ جامعي
 ثانوي

 ٠٫٠٠٠ @٧٫٨٥٢٠- عليا دراسات

 ٠٫٢١٧ ١٫٨٩٨٧- ثانوي
 جامعي

 ٠٫٠٠٠ @٩٫٧٥٠٨- عليا دراسات
 ٠٫٠٠٠ @٧٫٨٥٢٠ ثانوي

 الذات ادارة

 عليا دراسات
 ٠٫٠٠٠ @٩٫٧٥٠٨ جامعي

 ٠٫٣٧٠ ١٫٤٢٢٨ جامعي
 ثانوي

 ٠٫٠٠١ @٦٫٧٨٧١- عليا دراسات

 ٠٫٣٧٠ ١٫٤٢٢٨- ثانوي
 جامعي

 ٠٫٠٠٠ @٨٫٢٠٩٩- عليا دراسات
 ٠٫٠٠١ @٦٫٧٨٧١ ثانوي

 االكاديمية مهاراتال

 عليا دراسات
 ٠٫٠٠٠ @٨٫٢٠٩٩ جامعي

 ٠٫٤٢٥ ١٫٣٩٨٧ جامعي
 ثانوي

 ٠٫٠٠١ @٧٫٢٩٩٤- عليا دراسات

 ٠٫٤٢٥ ١٫٣٩٨٧- ثانوي
 عيجام

 ٠٫٠٠٠ @٨٫٦٩٨١- عليا دراسات
 ٠٫٠٠١ @٧٫٢٩٩٤ ثانوي

 الطاعة

 عليا دراسات
 ٠٫٠٠٠ @٨٫٦٩٨١ جامعي

 ٠٫٩٩٩ ٠٫٠٣٤٨ جامعي
 ثانوي

 ٠٫٠٠٠ @٥٫٨٨٠٧- عليا دراسات

 ٠٫٩٩٩ ٠٫٠٣٤٨- ثانوي
 جامعي

 ٠٫٠٠١ @٥٫٩١٥٥- عليا دراسات
 ٠٫٠٠٠ @٥٫٨٨٠٧ يثانو

 التوكيدية بعد

 عليا دراسات
 ٠٫٠٠١ @٥٫٩١٥٥ جامعي

 ٠٫٦٠٥ ٠٫٩٤٦٣ جامعي
 ثانوي

 ٠٫٠٠٠ @٦٫٦٢٧٠- عليا دراسات
 ٠٫٦٠٥ ٩٤٦٣.- ثانوي

 جامعي
 ٠٫٠٠٠ @٧٫٥٧٣٣- عليا دراسات
 ٠٫٠٠٠ @٦٫٦٢٧٠ ثانوي

 الدرجة الكلية لألداة

 عليا دراسات
 ٠٫٠٠٠ @٧٫٥٧٣٣ جامعي
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لمتغيــر مــستوى تعلــيم  تبعــاً فــروق ذات داللــة إحــصائية وجــود) ١٦(يتــضح مــن الجــدول 

 عليــا علــىالدراســات فئــة الوكانــت الفــروق لــصالح  ).  ودراســات عليــا، جــامعي،ثــانوي( األم

وتختلـف  .  للمراهقين، والدرجة الكليـة لـألداة   مقياس المهارات االجتماعيةجميع مجاالت 

والتـي بينـت عـدم وجـود فـروق          ) ٢٠٠٤(هذه النتيجة مع نتائج الدراسة التي أجراها الزهيـري          

بينمـا تتفـق مـع نتـائج الدراسـة التـي أجراهـا              . بين التفاعل االجتماعي والتخـصص الدراسـي      

 بــين التفاعــل د عالقــة موجبــة ودالــة إحــصائياًوجــوالتــي بينــت وو) ٢٠١٠(المنــصوري والبــدارن 

اليـة مـع نتـائج    كمـا تتفـق نتـائج الدراسـة الح    . االجتماعي والمساندة االجتماعية التخصص   

شــارت  والتــي أ)٢٠٠٢,Connell & Prinz( قــام كــل مــن كونيــل وبرينــز    الدراســة  التــي 

التفاعـل  ومـستوى تعلـيم األم،      بكـل مـن     درسي لدى عينة الدراسة     ماالستعداد ال ب هانتائج

 .المهارات االجتماعية، وبين األطفال ووالديهم

 وعدم قدرتهم علـى إدارة   ويعزو الباحث هذه الفروق بسبب طبيعة الطلبة أنفسهم       

الـــذات واتخـــاذ القـــرارات خاصـــة أنّ أغلـــب القـــرارات المتعلقـــة باختيـــار التخـــصص يكـــون  

ن بعـض اآلبـاء     أالحرص الكبير والحمايـة الزائـدة، حيـث         للوالدين دوراً بارزاً فيها، إضافة إلى       

تم يـ وربمـا  بدافع الحرص والعاطفة غير المنضبطة ينتهجون الوصاية المُطلقة على األبناء،        

 الحــذر والخــوف الــسلبي مــن قبــل اآلبــاء نــاتج عــن    أنّكمــاإلغــاء تفكيــرهم واختيــاراتهم، 

ما يقـود إلـى الخـوف    مسماع الكثير من القصص والمواقف السلبية عن الشباب والفتيات؛    

 .المبالغ فيه وعدم إعطاء األبناء حرية التفكير والتعبير واتخاذ القرار

 :إجابة السؤال الخامس
ــى                ــذي نـــصّ علـ ــامس والـ ــة الخـ ــؤال الدراسـ ــن سـ ــة عـ ــل يمكـــن التنبـــؤ   "لإلجابـ هـ

شـكل تفاعـل األب، وشـكل    (بالمهارات االجتماعية من خالل أشكال التفاعل األسري     

قــام الباحــث بعمــل اختبــار تحليــل اإلنحــدار البــسيط،        ؟تفاعــل األم لــدى عينــة الدراســة   
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 علــى المتغيــر التــابع )عــل األســريأشــكال التفا(المــستقل للكــشف عــن متغيــر الدراســة  

 ).١٧(الجدول وكما هو مبين في ، )المهارات االجتماعية للمراهقين(

 )١٧(جدول ال

 )شكل تفاعل األب، شكل تفاعل األم ( ثر أشكال التفاعلتحليل االنحدار البسيط أل

 . للمراهقينالمهارات االجتماعية مقياس على
 F( Sig( قيمة )٢ t( Sig )R( )R(  قيمة )β( المتغير المستقل

 (a)٠٫٠٠٠ ٩٦٫٠٢٢ ٠٫١٧٦ (a)٠٫٤١٩ ٠٫٠٠٠ ٩٫٧٩٩ (a)٠٫٤١٩ تفاعل األب

 (a)٠٫٠٠٠ ١٠٠٫١٦٧ ٠٫١٨٢ (a)٠٫٤٢٧ ٠٫٠٠٠ ١٠٫٠٠٨ (a)٠٫٤٢٧ تفاعل األم

شـــكل ( أشــكال التفاعــل   وجـــود عالقــة ارتباطيــة بـــين  ) ١٧(          يتــضح مــن الجــدول   

، حيــث بلغــت   للمــراهقينالمهــارات االجتماعيــة  علــى) وشــكل تفاعــل األم  ،تفاعــل األب

 وهــي ذات داللــة إحــصائية،  بــين تفاعــل األب والمهــارات االجتماعيــة، ،)٠٫٤١(قيمــة االرتبــاط 

 وقـد بلغـت قيمـة التبـاين المفـسر      ،)٠٫٠٠٩( وبمستوى داللـة  (٩٦٫٠٢٢)كذلك بلغت قيمة ف  

أمـا  . مـن شـكل تفاعـل األب      ) %٤١(، مما يـشير إلـى أن المهـارات االجتماعيـة تتـأثر بــ                )٠٫٤١(

ــغ       ــين تفاعــل األم والمهــارات االجتماعيــة فقــد بل ــاط ب حيــث بلغــت قيمــة ف   ) ٠٫٤٢(االرتب

ممــا يــشير إلــى أن ، )٠٫٤٢(، وبلــغ التبــاين المفــسر)٠٫٠٥(وبداللــة إحــصائية أقــل مــن  ) ١٠٠٫١٦٧(

التنبــؤ ة األم، ممــا يؤكــد إمكانيــ مــن شــكل تفاعــل  ) %٤٢(تتــأثر بـــ   المهــارات االجتماعيــة

 .  األسريمن خالل أشكال التفاعلللمراهقين بالمهارات االجتماعية 

وتتفق نتيجة الدراسـة الحاليـة التـي تـنص علـى إمكانيـة التنبـؤ بالمهـارات االجتماعيـة               

مـع نتـائج الدراسـة     )  شـكل تفاعـل األب، شـكل تفاعـل األم         (من خـالل أشـكال التفاعـل        

مكانيـة التنبـؤ   إبينـت  والتـي  ) ٢٠٠٢,Connell & Prinz(كل من كونيل وبرينز التي قام بها 

 وكـذلك مـع نتـائج الدراسـة التـي      .اعيـة مبنوعية التفاعل األسري من خالل المهارات االجت   
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والتـي بينـت نتائجهـا    ) ٢٠٠٥,Hargrove, Inman, Crane(قام هـارجروف وإنمـان وكـرين    

 .اعل األسريإمكانية التنبؤ للتخطيط المهني والوظيفي من خالل أشكال التف

ويفــسر الباحــث إمكانيــة التنبــؤ بالمهــارات االجتماعيــة مــن خــالل أشــكال التفاعــل      

ــة           ــة الطلبـ ــي فئـ ــة وهـ ــة الحاليـ ــا الدراسـ ــت عليهـ ــي أجريـ ــة التـ ــة العمريـ ــراً للفئـ ــري نظـ األسـ

الجامعيين، والتي يتم فيها التفاعل من قبل اآلباء بطريقة مباشرة في شؤونهم الداخلية،             

ــاعلهم بـــشكل مب  ــة أن     وتفـ ــة الحاليـ ــائج الدراسـ ــة حيـــث بينـــت نتـ ــنحهم الحريـ ــر، ومـ اشـ

األســلوب الــديمقراطي جــاء بدرجــة مرتفعــة مقارنــة باألســاليب األخــرى التــي يتفاعــل بهــا     

المراهقــون مــع والــديهم، ووكــذلك كــون أفــراد الدراســة يمتــازون بدرجــة مرتفعــة مــن          

الكهم للمهـارات التوكيديـة     قران وامت المهارات االجتماعية المتمثلة في عالقاتهم مع األ      

 االجتمــاعي والثقــافي فــي أنمــاط التفاعــل مــع   االنــدماجإضــافة إلــى أن . وتفــوقهم الدراســي

األبناء يمكن من التنبؤ بالمهـارات االجتماعيـة لـدى أفـراد عينـة الدراسـة، وخاصـة لمـا لـألم                      

ته فــي مــن دور بــاز فــي غــرس القــيم االجتماعيــة والثقافيــة، وتعزيــز قــدرات الفــرد وأنــشط     

المجتمع خاصة في ضـوؤ الـدور القيـادي الـذي تمتـاز بـه المـرأة فـي مجتمـع ومكـان الدراسـة                         

 .الحالية
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 :التوصيات
 : هذه الدراسة يمكن التوصية بما يلينتائجاستناداً إلى 

 إبراز أهمية أشكال التفاعل األسري في حياة األبنـاء، بـصفة عامـة، مـن خـالل عقـد                     -

 .ت مع المتخصصين في هذا المجالندوا

ــرة        - ــراد األسـ ــل أفـ ــول تفاعـ ــمية حـ ــات الرسـ ــي الجامعـ ــسية فـ ــررات تدريـ ــرح مقـ  طـ

والمهــــارات االجتماعيــــة لــــديهم خاصــــة فــــي التخصــــصات العلميــــة والتخصــــصات 

 .الشرعية

 إجراء مزيدٍ من الدراسـات حـول أشـكال التفاعـل األسـري تبعـاً لمتغيـرات نفـسية                    -

  .صصات والمستويات الدراسية المختلفةشاملة لعددٍ من التخ

 تفعيل دور المراكز االجتماعية ومراكز الخـدمات التطوعيـة والعمـادات المـساندة            -

فــي الجامعــة بعقــد دورات وورش عمــل تهــدف إلــى تنميــة المهــارات االجتماعيــة        

 .لطلبة الجامعة بشكل عام ولإلناث بشكل خاص

، فــــي تطــــوير البــــرامج دراســــة الحاليــــة اإلفــــادة مــــن نتــــائج الدراســــات الــــسابقة وال-

تعزيــز مهــارات االتــصال والتفاعــل األســري، وأســاليب  الالمنهجيــة التــي تــسهم فــي 

 .الحوار والنقاش األسري، ومهارات بناء وإقامة العالقات االجتماعية

 . تعزيز أشكال وأساليب التفاعل األسري من خالل المهارات االجتماعية-

 

@       @       @ 
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 راجع الم
 دار المــسيرة : عمــان.ســيكولوجية التنــشئة االجتماعيــة .)١٩٩٨(. بــو جــادو، صــالح محمــد علــي أ -١

 .للنشر والتوزيع والطباعة

ديناميات الجماعة رؤى تحليلية وتدريبات     ). ٢٠١٦. (أبو النور، محمد عبد التواب؛ وخطاطبة، يحيى       -٢

 .دار الزهراء للنشر والتوزيع: الرياض. عملية

دراسـات عربيـة وعالميـة،    . سلـسلة علـم الـنفس االجتمـاعي    ). ١٩٨٥. (لـسيد محمـود  أبـو النيـل، ا   -٣

 .دار النهضة العربية للنشر والتوزيع:  القاهرة.الجزء الثاني، الطبعة الرابعة

دار : القاهرة. الطبعة الثالثةمناهج البحث في العلوم التربوية والنفسية،    ). ٢٠٠١. (أبو عالم، رجاء   -٤

  . النشر للجامعات

قـسم  . اختبـار المهـارات االجتماعيـة ألطفـال الروضـة         ). ٢٠٠٨.( بطـرس  ،وبطـرس ر؛  يه س ،حمدأ -٥

 .جامعة القاهرة: كلية رياض األطفال، العلوم النفسية 

أنمــاط التنــشئة االجتماعيــة فــي األســرة والمدرســة فــي األردن وعالقــة  ). ٢٠٠٤(. األميــر، محمــود -٦

 .ة، الجامعة األردنية، عمّان، األردن رسالة دكتوراه غير منشور.ذلك بالتفوق الدراسي

، رسـالة   أنماط التفاعل األسري السائدة وعالقتها بتقدير الذات لدى األبناء        ). ٢٠١١. (بدرانة، خليل  -٧

 .ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

توافق النفــــسي والمهــــارات الـــذكاء االنفعـــالي وعالقتـــه بـــال). ٢٠٠٤(. البلـــوي، خولـــة بنـــت ســـعد -٨

 رســالة ماجــستير غيــر .االجتماعيــة لــدى عينــة مــن طالبــات كليــة التربيــة للبنــات بمدينــة تبــوك  

 .السعودية. كلية التربية للبنات بالرياض. منشورة

 .دار الفكر العربي: القاهرة. ، الطبعة الثانيةعلم النفس االجتماعي). ١٩٨١(البهي، فؤاد السيد  -٩
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المهارات االجتماعية في عالقتها بدرجة اإلحساس بالوحدة النفسية ). ١٩٩٦(.الجمعة، موضي -١٠

 رســالة ماجــستير غيــر منــشورة، الريــاض، كليــة  .لــدى عينــة مــن طالبــات جامعــة الملــك ســعود 

 .التربية، جامعة الملك سعود

ـــالي   ).٢٠٠٤. (اهللا الخوالــــــدة، محمــــــود عبــــــد -١١ دار : مــــــانع. الــــــذكاء العــــــاطفي، الــــــذكاء االنفعـــ

 .يعزالشــروق للنشر والتو

 .أشكال التفاعل األسري والتكيف الطالبي لدى طلبة الجامعة األردنيـة         ). ٢٠٠٢.(الذويب، سمية    -١٢

 .ر غير منشورة، الجامعة األردنية، عمانيرسالة ماجست

 . دار وائل للنشر:، عمّانالتربية والتنشئة االجتماعية). ٢٠٠٥(. اهللا الرشدان، عبد -١٣

، الطبعـة الـسابعة،     الصحة النفسية، دراسة في سيكولوجية التكييـف      ). ١٩٨٧(. عي، نعيم الرفا -١٤

 .جامعة دمشق: دمشق

ــذال  -١٥ ــي، هـ ــر ). ١٩٩٦(.الرومـ ــاعي     أأثـ ــل االجتمـ ــي التفاعـ ــرة فـ ــة لألسـ ــشئة االجتماعيـ ــاليب التنـ سـ

 رســالة . بمدينــة الريــاض االبتدائيــةدراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن تالميــذ المرحلــة    : المدرســي

 .األردنماجستير غير منشورة،  جامعة اليرموك، 

ســيكولوجية المراهقــة، النظريــات، جوانــب النمــو، المــشكالت    ). ٢٠١٠.(الزعبــي، محمــد أحمــد   -١٦

 .دار زهران:  عمان.وسبل عالجها

ــة جامعــة      ). ٢٠٠٤. (الزهيــري، أمــوش  -١٧ ــدى طلب ــه بمــستوى الطمــوح ل التفاعــل االجتمــاعي وعالقت

 . جامعة الموصل كلية التربية، العراق. منشورة رسالة ماجستير غير.الموصل

أشكال التفاعل األسري والسلوك العدواني لدى طلبة الـصفين الـسابع         ). ١٩٩٤. (السلطي، ناديا  -١٨

 رسـالة  .ساسيين في مدارس محافظة عمان الكبـرى التابعـة لوكالـة الغـوث الدوليـة          والثامن األ 

 .ردنية، عمانماجستير غير منشورة، الجامعة األ
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العالقـة الـسببية بـين الخجـل والمهـارات االجتماعيـة لـدى              ). ١٩٩٣( .سمادوني، السيد إبـراهيم   ال -١٩

 .، كلية التربية، جامعة طنطاطالب وطالبات الجامعة

ــدد،یالـــس -٢٠ ــودمیالحـــل  عبـ ــام . )١٩٩٨. ( محمـ ــنفس العـ ــم الـ ــاهرة.علـ ــر:  القـ  للنـــشر بیدار غـ

 .عیوالتوز

ــصحة النفــسية  دراســات فــ ).  ١٩٩٨. (محمــد عبــد الــرحمن  ، الــسيد -٢١  – المهــارات النفــسية  –ي ال

 .دار قباء للطباعة والنشر: ، الجزء الثاني، القاهرةالهوية

الطفل وسبل الوالدين في معاملتـه ومواجهـة   نشئة ت ).٢٠٠٠( وصادق، يـسرية  ؛الشربيني، زكريا  -٢٢

 . دار الفكر العربي:القاهرة، مشكالته

، "سـرية ودورهـا فـي األمـن الفكـري رؤيـة إسـالمية           التنـشئة األ   .)٢٠٠٩(.الشريفين، عمـاد عبـد اهللا        -٢٣

 ٢٥-٢٢فـي الفتـرة مـن      " التحديات والمفاهيم " ،بحث مقدم للمؤتمر الوطني األول لألمن الفكري      

 كرسي األمير نايف بن عبـد العزيـز لدراسـات األمـن الفكـري بجامعـة الملـك         ٢٠٠٩ -جماد األول 

 .سعود

 والمسـاندة  االجتماعية وعالقتهـا بالمهـارات    اعيةاالجتمالعزلـة  ).٢٠٠٢.(نيس عواطـف ح  صـالح، -٢٤

 .٢٧٩-١٢٩ ص ،)٣٥(١٢،  بنهاالتربية، يةلمجلة ك لدى الشباب الجامعي، االجتماعية

دراسـة  ( التنشئة االجتماعيـة للطفـل العربـي وعالقتهـا بتنميـة المعرفـة       .)٢٠٠٤(. الصويغ، سهام  -٢٥

 ٩٩-٧٢، ص)١٣( ٤. مجلة الطفولة والتنمية، )"تحليلية

قيـاس عائـد التـدخل المهنـي فـي تـدعيم القـيم االجتماعيـة         ). ٢٠٠٥(.  أحمـد محمـد   ،عبد الحكيم  -٢٦

، كليـة الخدمـة االجتماعيـة    بحث منشور في المؤتمر العلمي السنوي الـسادس عـشر  للـشباب،   

 .  فبراير٥ – ٤جامعة الفيوم، من 

ــدى   -٢٧ ــد، ن ــد الحمي ــة للمــراهقين   ).٢٠١٢.(عب ــة. مقيــاس المهــارات االجتماعي ،  اإلرشــاد النفــسي مجل

 ٣٠٩-٢٩١، ص)٣٠(٢
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النمــوذج الــسببي للعالقــة بــين المهــارات االجتماعيــة لــدى    ). ١٩٩٨.(عبــد الــرحمن، محمــد الــسيد   -٢٨

، ٢، المهارات االجتماعية واالسـتقالل النفـسي، ط    دراسات في الصحة النفسية    .طالب الجامعة 

 .دار قباء للنشر والتوزيع: القاهرة

سلسلة عالم  : ، الكويت العالج السلوكي للطفل، أساليب ونماذج    ). ١٩٩٣(.إبراهيم،  عبد الستار  -٢٩

 .المعرفة

تعــديل الــسلوك العــدواني لــدى األطفــال باســتخدام برنــامج العــالج  ). ١٩٩٢(.، صــبحيعبــد الفتــاح -٣٠

 رســالة دكتــوراه غيــر منــشورة، كليــة .الجمــاعي وبرنــامج للتــدريب علــى المهــارات االجتماعيــة 

 .التربية، جامعة طنطا

 نــة ی الــذات لــدى ع  يرد وتقــ االجتماعيـة  المهــارات  ينبـ العالقـة ). ٢٠٠٠. ( محمد القاسـم  اهللا، عبد -٣١

 .٢٣-٦ص ،)١١(٤ ،العربيةمجلة الطفولة . نییمـن األطفال السور

 تنميـة المهـارات االجتماعيـة لألطفـال الموهـوبين ذوي            .)٢٠١٢(.وفرحـات، أمـاني   ؛  عكاشة، فتحـي   -٣٢

 .١٤٧-١١٦ص، )٤(١٢٣، المجلة العربية لتطوير التفوقة، المشكالت السلوكية المدرسي

ــرحمن   ال -٣٣ ــد الـ ــسوي، عبـ ــة والمراهقـــة   .)١٩٩٣(.عيـ ــسها الفـــسيولوجية  : مـــشكالت الطفولـ أسـ

 . دار العلوم للنشر والتوزيع:، بيروتوالنفسية

العالقة بين أنماط التنشئة األسرية وفاعليـة الـذات لـدى عينـة مـن طلبـة          ). ٢٠٠٨(.عبيدات، ماهر  -٣٤

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، جامعـة      . األساسية العليـا فـي ضـوء بعـض المتغيـرات       مرحلةال

 .اليرموك، األردن

. مجلة اإلرشاد النفسيمقياس المهارات االجتماعية للمراهقات، . )٢٠١٣(. فرغلي، منى مصطفى -٣٥

 .٦٥٨-٦٣١ ص ،)١(٣٥، مركز اإلرشاد النفسي

علــم الــنفس االجتمــاعي، دراســات نظريــة     ). ١٩٧٧. (فهمــي، مــصطفى؛ والقطــان، محمــد علــي     -٣٦

 .مكتبة الخانجي:  الطبعة الثانية، القاهرةوتطبيقات عملية،
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أنمــاط التنــشئة األســرية لألحــداث المتعــاطين للمخــدرات،    .)٢٠٠٢(.القحطــاني، ربيــع طــاحوس  -٣٧

 .دراسة تطبيقية على األحداث المتعاطين للمخدرات الموقوفين بدار المالحظة بمدينة الرياض

 .قسم العلوم االجتماعية، أكاديمية نايف للعلوم األمنية. لة ماجستير غير منشورةرسا

مرحلـة  ي باء و األبنـاء فـ  ديناميات التفاعل و العالقات االجتماعية بين اآل      ). ٢٠١٣.(قطوش، سامية    -٣٨

 .٧٢-٥٩ ص،)١١(٣، الجزائر دراسات البصرة للخدمات واالستشارات النفسيةالشباب، 

ســتخدام برنــامج للعــالج  ا األطفــال بى تعــديل الــسلوك العــدواني لــد .)١٩٩٢(.صــبحي ، الكفــوري -٣٩

  . غيـر منـشورة    ه رسـالة دكتـورا    .جتماعيـة الجماعي باللعب وبرنامج للتدريب علـي المهـارات اال        

 .طنطاكلية التربية بكفر الشيخ ، جامعة 

ــد  -٤٠ ــسيرية  ).١٩٩٦.(مجـــدي، أحمـ ــة تفـ ــه، محاولـ ــاعي وديناميتـ دار : ة اإلســـكندري.الـــسلوك االجتمـ

 .المعرفة االجتماعية

دور بـرامج التلفزيـون المحلـى فـي إكـساب المهـارات لطفـل مـا قبـل                 ). ١٩٩٤.( رضـا أحمـد    ،محمد -٤١

 .رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس. المدرسة

  .عرفة الجامعية دار الم: اإلسكندرية،الشباب العربي والتغير االجتماعي ).١٩٨٧.( علي،محمد -٤٢

دار الفرقـان  : عمـان . الميسر في علم النفس االجتمـاعي    ). ١٩٨٢(.مرعي، توفيق؛ وبلقيس، أحمد    -٤٣

 .للنشر والتوزيع

مـــستوى التفاعـــل االجتمـــاعي وعالقتـــه بالمـــساندة     ). ٢٠١٠(. المنـــصوري، أمـــل؛ والبـــدران، هنـــاء    -٤٤

 ١٣٢-١٠٠.ص، )٢(٣٢،مجلة أبحاث البصرةرشاد النفسي، االجتماعية لدى طلبة قسم اإل

 رســالة .دراســة ألبعــاد التفاعــل األســري فــي وجــود أبنــاء متخلفــين عقليــاً ). ١٩٩٠. (المؤيــد، حيــاة -٤٥

 .جامعة الخليج العربي. ر غير منشورةيماجست
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ساليب المعاملة الوالدية وعالقتها ببعض المشكالت األسـرية      أ. )٢٠٠٧(.الناجم، مجيدة محمد   -٤٦

رســالة ماجــستير غيــر .دراســة وصــفية تحليليــة، متوســطةوالمدرســية عنــد طالبــات المرحلــة ال

 .منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

: التنـشئة األسـرية و التفاعـل االجتمـاعي للطالبـات مـع األنـشطة الالصـفية                ). ٢٠١٤(. الوايلي، ندى  -٤٧

ة،  رسـالة ماجـستير غيـر منـشور    .ةدراسة ميدانية على طالبات الثالـث متوسـط فـي مدينـة بريـد             

 .جامعة القصيم، المملكة العربية السعودية
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Parent-Child Interaction Patterns and Their Relationship to Social Skills among 

Yarmouk UniversityStudents 

Dr. YaHyaMubaarakKhaTaTbih 

Department of Psychology 

College of Social Science 

AlImam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This study aims at investigating the parent-child interaction patterns in 

relation to social skills among the students of Yarmouk University. The sample 

of the study consists of (452) female and male students. The Parent-Child 

Interaction System Scale prepared by Al-Dhuwayb (2002) and the Social Skills 

Scale of Adolescents prepared by AbdulHameed (2012) were used with the 

participants. The results of the study show a statistically significant positive 

relationship between the two patterns of Parent-Child interaction (father-child 

interaction and mother-child interaction) and the social skills scale among 

University students in the total score and dimensions. The results also show that 

the means and standard deviations of the father-child interaction are higher than 

the mother-child interaction. Moreover, they show that the most common parent-

child interaction style is the democratic style, and the most common social skill 

domain is the domain of assertiveness skills and peer relationships. Furthermore, 

the study shows that there are statistically significant differences in the parent-

child interaction patterns due to gender in favor of males, and the level of the 

father's education. However, the posteriori comparisons show no differences 

among secondary school certificate, bachelor degree, and postgraduate degrees 

holders on all Interaction System Scale and no statistically significant differences 

due to the variable of specialization and level of the mother’s education. On the 

other hand, the results also show statistically significant differences on the Social 

Skills Scale attributed to gender in favor of male on the Social Skills Scale of 

adolescents. In addition, there are statistically significant differences due to the 

level of the mother's education regarding the domain of self-management, 

differences in favor of the postgraduate category in all domains of the Social 

Skills Scale of adolescents, and no statistically significant differences due to the 

specialization or the level of the father's education in all domains of the Social 

Skills Scale of adolescents. Finally, the results of simple linear regression 

analysis show the predictability of social skills through the parent-child 

interaction patterns (father-child interaction and mother-child interaction). 

Keywords: parent-child interaction patterns, social skills, Yarmouk 

University students 
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في تنميـة   قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم           فعالية برنامج    
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

 
  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

  السنة التحضيرية عمادة-قسم مهارات تطوير الذات 

     جامعة الملك سعود

 
 

 :ملخص الدراسة
تدبر اإلشارات النفـسية فـي بعـض آيـات       اختبار فاعلية برنامج قائم على       التجريبي إلى  بحثالهذا  هدف  

نحــو التوجيــه   اتجاهــات الطــالب اإليجابيــة و ،فعاليــة الــذات األكاديميــة : كــل مــن القــرآن الكــريم فــي تنميــة   
دبلوم التوجيـه واإلرشـاد بجامعـة اإلمـام      بطالب  ) ١١٣( من   البحث تكونت عينة    ، حيث ساإلسالمي لعلم النف  

تم تقسيمهم إلـى  ، ـه١٤٣٣/١٤٣٤ في الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي         ،محمد بن سعود اإلسالمية   
التوجيـه  مقياس االتجاهـات نحـو   عليهم  طُبق ،)٥٨=ن(وأخرى ضابطة  ) ٥٥=ن(مجموعتين أحدهما تجريبية    

برنامج تدبر في القياس القبلي والبعدي، بينما طُبق    اإلسالمي لعلم النفس، ومقياس فعالية الذات األكاديمية        
 ، الموضــــوعات النفــــسية كالــــدوافع ذاتالطــــالب لإلشــــارات النفــــسية فــــي بعــــض آيــــات القــــرآن الكــــريم    

علــى طــالب المجموعــة التجريبيــة   والعــالج النفــسي، والــتعلم، والعمليــات العقليــة،والشخــصية، واالنفعــاالت
 ارتبــــاط بيرســــون تمعــــامال، وTest (T)) ت(اســــتخدام اختبــــار دون الــــضابطة، وتــــم تحليــــل البيانــــات ب

)Pearson(،   أظهرت النتائج فعالية برنامج الدراسة في تنميـة اتجاهـات الطـالب نحـو التوجيـه اإلسـالمي         وقد
وقُــدمت التوصــيات  ،تــم تفــسير النتــائج الفرعيــة، امــادهفعاليــة الــذات األكاديميــة وجميــع أبع، ولعلــم الــنفس

 .والدراسات المقترحة
 االتجاهـات  ،فعاليـة الـذات األكاديميـة   ، تدبر اإلشارات النفسية في القرآن الكريم   :الكلمات المفتاحية 

 . التوجيه اإلسالمي لعلم النفس،الدراسية



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ١٥٣

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 :المقدمة
لالتجاهــــات الدراســــية اإليجابيــــة دورٌ دافــــع للمــــتعلم نحــــو بــــذل الجهــــد واالحتفــــاظ  

بالمثابرة، وتخطي العقبات من خالل مستوى أعلى من فعالية الذات األكاديمية والـسلوك    

 النفــسية بــشكل عــام العمليــات تجاهــاتنحـو االنجــاز وتحقيــق األهــداف، حيــث تــنظم اال 

دراكية والمعرفية حول محتويات المجال الـذي يعـيش فيـه الفـرد،      الدافعية واالنفعالية واإل  

ــسره      ــسلوك وتفـ ــة الـ ــدد طريقـ ــا تحـ ــا أنهـ ــران، (كمـ ــان   و ،)٢٠٠٣زهـ ــاى ونورمـ ــرى ليندسـ يـ

Norman ،١٩٨٧)  (Lindsay &تؤثر فـي قـدرة الفـرد علـى التكيـف       النفسيةالتجاهات اأن 

 ولـذلك أوصـى المـؤتمر    بيئيـة،    المع الحياة، وتعديل سلوكه على نحو يتفـق مـع المتغيـرات       

ــ  ) ١٩٩٣(معلـــم بالمملكـــة العربيـــة الـــسعودية    الالثـــاني إلعـــداد    اتبـــضرورة تنميـــة اتجاهـ

فعاليـة الـذات األكاديميــة   فـي  لتحقيـق تـأثير إيجـابي    ؛ مجـاالتهم األكاديميـة   نحـو  ينالمعلمـ 

 .كاديمي فيها األاإلنجاز المجاالت األكاديمية وهذه ت اإليجابية لدى الطالب نحو تجاهاواال

 فـي عمليـة     كبيـرة لهـا أهميـة     نحو المجاالت األكاديمية    لطالب  ل فاالتجاهات اإليجابية   

يـشير  ، و )١٩٩٧،نـشواتي (طـالب   الإحداث التغيرات المرغوبة في سلوك      لدورها في   التعلم  

 للحكــم علــى مــدى فاعليــة   األساســيةلمعــايير بعــض ا إلــى )٢٠٠٠، Tellefson(ليفــسون يت

بمــا  ) المعرفيــة، والــسلوكية، والوجدانيــة  (نــواتج الــتعلم  :  وذكــر منهــا يميــةالعمليــة التعل

 عــديل تنميــة وتتومــن الدراسـات الرائــدة التــي تناولـ   ،واتجاهـات إيجابيــة  تـضمنه مــن ميــول ت

، كمــا تناولــت (١٩٦٤,Stucki)علــم الــنفس دراســة ســتاكي مجــال اتجاهــات الطــالب نحــو 

 نحـو دراسـة   "مـدخل علـم الـنفس   "مقـرر  اتجاهـات طـالب   )  (١٩٦٣,Tomasدراسة توماس

 . لسكنر وهوالند"تحليل السلوك"علم النفس من خالل دراسة كتاب 

طــالب كــذلك بــين البنــات و و البنــينوجــود فــروق بــين إلــىوتــشير الدراســات الــسابقة 

المستويات المختلفة في اتجاهاتهم نحو علم الـنفس، واالتجـاه نحـو الخـدمات النفـسية،                



 

 
١٥٤

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 وذلك كما في دراسة    الخاصةالتربية  مجال  االتجاهات نحو   كذلك  رنت، و والعالج عبر االنت  

،  (٢٠٠٦، Sharp)دراســـة شـــاربو، ) ١٩٩٧(كمـــال  و،)١٩٩٦(، والربيعـــة ) ١٩٩٠(أبوشـــهية 

ــاري   ــة أومــــ ــو  (٢٠٠٧، Omori)ودراســــ ــة ريكــــ ــراج (٢٠٠٨، Reiko)، ودراســــ ) ٢٠٠٨( ، وفــــ

 &دراســـــة خزاعلـــــةو، ) ٢٠٠٨ (أبـــــو مـــــصطفىو ، (٢٠٠٩، Vendramini)،وفـــــادراميني 

 ).٢٠١١(طشطوش 

ليـه  إفيمـا أشـار    )Academic Self-efficacy(وتبـدو أهميـة فعاليـة الـذات األكاديميـة      

 : مـن  مؤشراً لكلٍعدأن فعالية الذات األكاديمية تُ (٢٠١٢  ، Putwain et al) وين وآخرونتب

ليــه إق ذلــك مــع مــا أشــار  ويتفــ،التجاهــاتالجوانــب االنفعاليــة ومنهــا ا و،األكــاديمي اإلنجــاز

 طـرٍ جريـت فـى أُ   التـى أُ  أن نتـائج بحـوث فعاليـة الـذات األكاديميـة          ) ٢٠٠٦(عاشور  ،  حسانين

 واللغــات أشــارت إلــى وجــود تــأثير كبيــر لهــا علــى اإلنجــاز     ،أكاديميــة متنوعــة كالرياضــيات 

ليــة  علــى أن أدبيــات البحــث تــدعم العالقــة بــين فعا(٢٠٠٦، Gore)يؤكــد جــور ، واألكــاديمى

 ،الذات األكاديمية للمهام واإلنجازات األكاديمية وأداء الطـالب األكـاديمي بـشكل متزايـد      

فقـد تحقـق بعــض البـاحثين مــن الـدور الــذي تقـوم معتقــدات فعاليـة الــذات األكاديميـة فــي        

 .األكاديمي بالجامعةتوقع النجاح 

 فعاليــة الــذات  كمــا تؤكــد عديــد مــن الدراســات الــسابقة العالقــة الدالــة احــصائياً بــين  

 ومنهــا دراســة  ، واألداء والمعــدل األكــاديمي ن واإلنجــاز  الدراســي ، والتحــصيل،األكاديميــة

، ودراسـة  et al ، (John (١٩٩٧وآخـرون  ، ودراسـة جـون   Lent) ، et al (١٩٩٧ وآخرونلينت 

ودراسـة  ، ٢٠٠٦، Gore)(دراسـة جـور   و، ,Landine & Stewart)  (١٩٩٨الندين وستيوارت

 ). ٢٠٠٥(سحلول 

ــالفروق بــين الجنــسين أشــارت دراســة روانــد       إلــى Raowand) ١٩٩٠,(وفيمــا يتعلــق ب

كــل مــن إلنــاث فــي فعاليــة الــذات األكاديميــة، بينمــا كــشفت دراســة   علــى اتفــوق الــذكور 
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عــن تفــوق اإلنــاث علــى الــذكور، كمــا   ) ٢٠٠٧(دراســة خالــدي و، )١٩٩٣(هيلمــان  &جلــيس

 داود &حمـدي ودراسـة  ، (٢٠٠٠,Hanover)هـانوفر  ودراسة ،  )١٩٩٣(أشارت دراسة كيلي 

بينمـا أشـارت دراسـة      ،   بين متوسطي الذكور واإلنـاث     دالة احصائياً إلى وجود فروق    ) ٢٠٠٦(

 ولـم   ،إلى عدم وجود أثر للجنس في تباين مستوى فاعلية الذات األكاديميـة           ) ١٩٩٦(لزيات  ا

لتغذية الراجعة في دراسة أبو      ا تقديم :توجد عالقة بين فعالية الذات األكاديمية وكل من       

التقيـــيم الـــذاتي فـــي و، )١٩٩٦(كـــاديمي فـــي دراســـة الزيـــات  والتخـــصص األ، )١٩٩٤(هاشـــم 

بــــين فعاليــــة الــــذات دالــــة احــــصائياً بينمــــا وُجــــدت عالقــــة ، )(٢٠١١، Taryn ناريــــيدراســــة ت

 ،et al ، (Lent (١٩٩٧ نيوآخـــراألكاديميـــة وكـــل مـــن مفهـــوم الـــذات فـــي دراســـة لينـــت   

فـي  ) هليةاأل(، ونوع المدرسة    )٢٠٠٦(عاشور   &صص األكاديمي في دراسة حسانين    والتخ

التسلط والحساسية لألخطاء، والحاجة إلـى      ووالترابط االجتماعي   ،  )٢٠٠٧(دراسة خالدي   

االتجاهــات الدراســية فــي و ،(٢٠١٢، Ricci)اإلعجــاب ومفــاهيم الكمــال فــي دراســة ريتــشي 

 .  ٢٠١٢، .Putwain et.al)(ن يدراسة بوتوين وآخر

 ذات جوانــب ومكونــات  فعاليــة الــذات األكاديميــة والتجاهــات النفــسية  والشــك أن ا

معرفية ووجدانية تتيح الستراتيجية التدبر أن تكـون ذات أثـر إيجـابي فـي تنميتهمـا، حيـث                   

يقوم التدبر على تناول الجوانب المعرفية آليات القرآن الكريم فـي إطـار وجـداني فعـال ذو        

 .بي في تحقيق التعلم المتكامل بالمستوى المنشودتأثير ايجا

النحــوي ،اإلعجــاز البالغــي ( عديــدة مــن أوجــهبــصنوف اإلعجــاز القــرآن الكــريم يزخــر و

ــاعي ،االقتـــصادي ،التـــشريعي ،العلمـــي  تـــشير أدبيـــات البحـــث إلـــى أن  و...) النفـــسي،االجتمـ

ارات األكاديميــة توظيــف القــرآن الكــريم فــي تنميــة كــل مــن االتجاهــات الدراســية والمهــ    

اصــة خ والعلــوم الطبيعيــة  قــديماً وحــديثاً،فــي نطــاقي اللغــة العربيـة بــصفة أساســية يتركـز  

 هـا مرحلة فريدة من تاريخ   تمر اإلنسانية ب  حيث   في العصر الحالي،     مجالي األحياء والفيزياء  
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قــوم بــدور ال نظيــر لــه فــي الحــضارات   ت اقمــم عاليــة جعلتهــ الطبيعيــة م و فيهــا العلــتبلغــ

 وقد صاحب ذلك زوال الكثير من الحـواجز بـين العلـم الحـديث والقـضايا الغيبيـة                   ،سابقةال

 حتى شاع بين ،كاأللوهية والروح والدين فأصبح االمتزاج بين العلم وااليمان حقيقة واقعة     

شــريف، (العلمــاء القــول بــأن الفيزيــاء الحديثــة قــد أصــبحت تعــيش فــي تخــوم الميتافيزيــاء  

٢٠١٤ .( 

ت التــي تناولــت توظيــف القــرآن الكــريم فــي تنميــة المهــارات اللغويــة         ومــن الدراســا 

، )١٩٩٢(العريفــي و، ) ١٩٩١(العقــيالن و، ) ١٤١١(، المغــامس ) ١٤٠٢(والنحويــة دراســة الحجيلــى 

، ) ١٩٩٩(ثابـت  و، ) ١٤١٥( المغـامس و، ) ١٩٩٥(عـوض  و، ) ١٩٩٤(السويدى  و،  ) ١٩٩٤(السايح  و

 بالمملكــــة العربيــــة التربويــــة بـــوزارة التربيــــة والتعلــــيم دراســـة اإلدارة العامــــة للبحــــوث  و

عــوض و، ) ٢٠٠٨(مــشدود و، ) ٢٠٠٣(العنــزى و، )٢٠٠٢(معلــم ودراســة ، ) ١٤٢٣ (الــسعودية

)٢٠١٠(. 

 ومــن الدراســات التــي تناولــت توظيــف القــرآن الكــريم فــي تنميــة االتجاهــات العلميــة      

، ) ٢٠٠٥(كــشكو و، ) ١٤١٤(امــدي الغ والمهــارات األكاديميــة فــي العلــوم الطبيعيــة دراســة  

 .)٢٠٠٦(السنباني و، )٢٠٠٥(عبد الغنى و

عالقــة مقــدار الحفــظ ) ٢٠٠٨(الدراســات النفــسية تناولــت دراســة الــصنيع مجــال وفــي 

عالقــة الحفــظ بالطمأنينــة النفــسية،  ) ١٤٣٠(بمــستوى الــصحة النفــسية، ودراســة النقيثــان  

ــة الــسلو ) ١٤٢٩(كمــا قامــت دراســة المــالكي    ك الوجــداني باســتخدام إســتراتيجية   بتنمي

بــضرورة إدخــال مقــررات  ) ٢٠٠٩(المنــصوري  & وتوصــي دراســة الغيلــي ،الموعظــة القرآنيــة

 . وإقامة ملتقى علمي للتدبر، وتدريب معلمي القرآنفي اعداد التدبر 

 في تهذيب النفس وتطوير الـذات     هظيم أثر في ع للقرآن الكريم   يكمن الدور الكبير    و

ــاء، ومأدبــة العلمــاء     بفهــو وســموها، ــة األولي ، قــال اهللا )١٤٣١القرنــي ، (هجــة النفــوس، وحلي
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b c d e  z  ) هـذا التـأثير العظـيم للقـرآن فـي هدايـة البـشرية        ) ١٢٤:التوبة ،

 سـبيل الرشـاد علـى بـصيرة بمـا يتفـق مـع فطـرتهم وتقـويم مـا                إلىوتوجيه حياة المؤمنين    

ر عوج منهـا، وتـأثيره فـي استبـشار المـؤمنين وطمأنينـة قلـوبهم وسـعادتهم جعلـه محـو                    أ

زالت الدراسـات المعاصـرة    التربية والتعليم ومفتاحها على مدار سني حضارة االسالم، وال  

 .تثبت هذا الدور الجليل للقرآن الكريم

مــن العنايــة مــا يــستحق فــي مجــال علــم الــنفس القــرآن الكــريم  لــم ينــل ذلــكورغــم  

افعيــة فــراط التركيــز علــى موضــوعات الد   إوالتربيــة، بــسبب مــا يعانيــه علــم الــنفس مــن       

وال ينكر ، نسان بهدف تحقيق أقصى درجات النجاح الماديوالكفاءة واإلنجاز في تربية اإل   

نـسان بـل    الباحث نجاحات علم النفس فـي هـذا الجانـب النفعـي المـادي وأهميتـه لحيـاة اإل                  

ــار قوتح ألرض، لكنـــه يأخـــذ عليـــه اهمـــال الجوانـــب الروحيـــة وعـــدم   ا ةيـــق غايتـــه فـــي عمـ

 وغيـره  Erich Frommريـك فـروم   إشـارات  إ بحث ودراسة رغم اعطائها مايليق بها من

من علماء النفس الغربيين إلى أهمية الجانب الروحي وقيم التدين في شتى جوانـب حيـاة                

 . نسان المعاصر الذي اعتصرته هموم الحياة ومتطلباتها وضغوطهااإل

أُسـقط  إن أساس أزمة علم النفس المعاصـر يكمـن فـي إطـاره النظـري المـادي ،الـذي                    

شكل الجــزء الحتمــي المــتمم اآلخــر مــن دوافــع عنــه الجانــب الروحــي أو اإليمــاني ، والــذي يُــ

 وسلوكه ومعتقداته ونظرته للحياة من ناحية ولنفسه من ناحيـة ثانيـة ولعالقاتـه              ،اإلنسان
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ولــذلك فــان األخــذ بــالمنهج اإلســالمي فــي       ،)٢٠١٣العــاني،  (مــع اآلخــرين مــن ناحيــة ثالثــة     

يكفـي  ، و العلمي يجب أن يُقبل على أنه حقيقـة منطقيـة وضـرورة حـضارية          مجاالت البحث 

 أن علـــوم الكـــون والحيـــاة إســـالمية بطبيعتهـــا، ألن موضـــوعات ة ذلـــكشـــاهداً علـــى صـــح

ــه المنظــور       ــراث   ، )الكــون (البحــث فيهــا هــي كــل مــا خلــق اهللا فــي كتاب كمــا أن قــراءة الت

ألصول وعلماء الحديث في الوصـول إلـى      اإلسالمي تدلنا على أن المسلك الذي اتبعه علماء ا        

الـصحيح مــن الوقــائع واألخبـار واألقــوال قــد انـسحب علــى أســلوب التفكيـر والتجريــب فــي     

البحــث العلمــي، فنــرى علــى ســبيل المثــال أن الحــسن بــن الهيــثم قــد اســتخدم االســتقراء  

م ال يــت: (وقيــاس الــشبه فــي شــرحه لتفــسير عمليــة اإلبــصار وإدراك المرئيــات حيــث يقــول 

اإلدراك إال بتشبيه صورة المبـصر بـصورة قـد أدركهـا المبـصر مـن قبـل، ثـم إدراك التـشابه                       

كما نجد ابن الهيثم يـستعمل  ، )بين الصورتين، وال يدرك التشابه بين الصورتين إال بقياس     

ليـــدل علـــى االســـتقراء التجريبـــي أو االســـتنباط العقلـــي  ) قرآنـــيلفـــظ وهـــو (لفـــظ االعتبـــار 

 .)٢٠١٠باشا،(

ذا أبو بكر الرازي يصف منهجه في تعامله مع المجهـول مـستخدماً األصـول الثالثـة              وه

إنا لما رأينا لهذه الجواهر أفاعيـل عجيبـة ال تبلـغ    : (، فيقول)اإلجماع واالستقراء، والقياس (

عقولنا معرفة سببها الكامل، لم نر أن نطرح كل شيء ال تدركه وال تبلغه عقولنا، ألن في            

منافع عنا، بل نضيف إلـى ذلـك مـا أدركنـاه بالتجـارب وشـهد لنـا النـاس                    ذلك سقوط جل ال   

مــا اجتمــع عليــه  ... بــه، وال نحــل شــيئاً مــن ذلــك محــل الثقــة إال بعــد االمتحــان والتجربــة لــه     

 ). ١٩٨٧باشا،  ().األطباء وشهد عليه القياس وعضدته التجربة فليكن أمامك

ليــات المنهجيــة اإلســالمية فــي  احــدى آتوظيــف واســتثمار إلــىيــسعى البحــث الحــالي و

 وهى آلية التـدبر مـن خـالل دراسـة أثـر تـدبر اإلشـارات النفـسية فـي                   والتعلم، البحث العلمي 

فعاليـة الـذات األكاديميـة واالتجاهـات الدراسـية      كـل مـن    بعض آيات القـرآن الكـريم علـى         
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طـالب علـم   نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس، نظراً لمـا لهـا مـن أهميـة فـي بنـاء قناعـات         

مــدخل اإلسـالمي فــي البحــوث النفــسية والتربويـة، وبالتــالي تنميــة فعاليــة   الالـنفس بفعاليــة  

 الطالب نحـو دراسـة    Attitudes واتجاهاتAcademic Self-efficacyالذات األكاديمية 

 .علم النفس والبحث في مجاالته من خالل النسق اإلسالمي

لين ار عن مـشكلة البحـث فـي الـسؤ         يمكن التعبي في ضوء ما سبق      :مشكلة البحث 

 : التاليين

 "تـــدبر اإلشـــارات النفـــسية فـــي بعـــض آيـــات القـــرآن الكـــريم "برنـــامج يتـــصف هـــل  -

 الفرعيـة   افي تنمية االتجاهـات الدراسـية نحـو التوجيـه اإلسـالمي وأبعادهـ             بالفعالية  

رشــاد والتوجيــه اإلســالمي بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود    طــالب دبلــوم اإللــدى 

 ؟  ية بالرياضاإلسالم

 "تـــدبر اإلشـــارات النفـــسية فـــي بعـــض آيـــات القـــرآن الكـــريم "برنـــامج يتـــصف هـــل  -

التوجيــه اإلســالمي لعلــم  مجــال فاعليــة الــذات األكاديميــة فــي  تنميــة فــي بالفعاليــة 

طــالب دبلــوم االرشــاد والتوجيــه اإلســالمي بجامعــة   لــدى  الفرعيــةاالــنفس وأبعادهــ

 رياض ؟ اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بال

 : أهمية البحث
 :فيما يليالحالي تكمن أهمية البحث 

 وتنميــة ،يجابيــة اســتراتيجية التــدبر فــي تنميــة االتجاهــات اإل بتوظيــفيقــوم البحــث  -

 فعالية هذه االسـتراتيجية نظـراً       إلىفعالية الذات األكاديمية، ويلفت أنظار الباحثين       

فـي قلـوب الطـالب ممـا يـسهل       وعلـو المكانـه     ،ثيرأن الكـريم مـن عمـق التـ        آلما للقـر  

 .مهمة الباحث
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مــن  ،يتنــاول البحــث تنميــة اتجاهــات الطــالب نحــو التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس    -

ــه ،        ــامج مقــنن محــدد الجلــسات تــم التأكــد مــن فعاليت وهــذا يحقــق أهــم   خــالل برن

ــه       ــنفس فــي حــد ذات ــه اإلســالمي لعلــم ال  متمــثالً فــي إعــداد المرشــد    ،أهــداف التوجي

 وتكـوين   ،علم والباحث والمفكر المـسلم وبنـاء شخـصية كـل مـنهم            الطالبي والم 

 للتصور اإلسالمي للكون واإلنسان والحياة، ويضمن ذلك اتجاه الطـالب           فكره وفقاً 

ــة، كمــا       إلــى ــه اإلســالمي لعلــم الــنفس فــي مجــاالتهم المهني ــادئ التوجي  تطبيــق مب

 .يدفعهم إلى البحث العلمي في هذا المجال

فعالية الذات األكاديمية في التوجيه اإلسالمي الذي يُعـد حاجـة           يتناول البحث تنمية     -

ملحة في العلوم النفسية عامة حيث يحفز ذلك الـتعلم الـذاتي لـدي الطـالب ويُعلـي          

من همتهم فـي انجـاز مهـام الدراسـة بتنظـيم الـذات وادارة الوقـت وبـذل مزيـد مـن                       

 . الجهد بما يثري معلوماتهم ومهاراتهم

اتين لقيـاس كـل مـن اتجاهـات الطـالب نحـو التوجيـة اإلسـالمي               دأالبحث  هذا  يقدم   -

ــلع ــنفسل  يفــتح ممــاالتوجيــه اإلســالمي  مجــال  وفعاليــة الــذات األكاديميــة فــي   ،م ال

ين هــذ اإلســالمي لتوجيــه التأصــيل والعــين علــى  اآلفــاق لبحــوث ودراســات أخــرى تُ   

 .البحوث الميدانية اإلمبريقيةخالل  من ينالموضوع

ستفاد منهـا فـي تنميـة       ي التوصل إلى مـشاريع وبـرامج تربويـة يـُ          سهم هذا البحث ف   يُ -

ــالب       ــدى الطـ ــة لـ ــذات األكاديميـ ــة الـ ــة فعاليـ ــية وتنميـ ــسية والدراسـ ــات النفـ االتجاهـ

 .وغيرهم
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 : أهداف البحث
 : هداف البحث الحالي فيما يليأتتمثل 

بنــاء مقيــاس ذو خــصائص ســيكومترية جيــدة لقيــاس االتجاهــات نحــو التوجيــه      -١

 . لعلم النفساإلسالمي

بناء مقياس ذو خصائص سيكومترية جيدة لقياس فعالية الذات األكاديمية فـي             -٢

 .مجال التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

يهـدف إلـى    " تدبر اإلشارات النفسية فـي بعـض آيـات القـرآن الكـريم            "بناء برنامج    -٣

باســــتخدم اســــتراتيجيات الــــتالوة والتجويــــد، والفهــــم  ، تنميــــة مهــــارات التــــدبر

مـصطلحات  ويل، واالشـتقاق، واسـتراتيجية التفـسير ب       أفسير، واالسقاط والت  والت

 اســـتراتيجية اإلعجـــاز إلـــىضـــافة الحقـــائق العلميـــة مـــع اصـــطحاب التـــصور، باإل و

 .العلمي

 تنمية االتجاهات الدراسية نحو التوجيـه اإلسـالمي وأبعادهـا الفرعيـة لـدى طـالب                  -٤

ام محمــد بــن ســعود اإلســالمية دبلــوم اإلرشــاد والتوجيــه اإلســالمي بجامعــة اإلمــ

  .بالرياض

ــال التوجيـــه اإلســـالمي لعلـــم الـــنفس      -٥ ــة الـــذات األكاديميـــة فـــي مجـ تنميـــة فاعليـ

وأبعادها الفرعيـة لـدى طـالب دبلـوم االرشـاد والتوجيـه اإلسـالمي بجامعـة اإلمـام                 

  .محمد بن سعود اإلسالمية بالرياض

 : حدود البحث
ــو      ــة البحــث الحــالي فــي طــالب دبل ــه اإلســالمي بجامعــة   تتمثــل عين م االرشــاد والتوجي

بقــت علــيهم الدراســة الميدانيــة    مــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية بالريــاض، الــذين طُ      اإل

، وتتمثـل الحـدود الموضـوعية    ـهـ ١٤٣٣/١٤٣٤للبحث في الدراسي الثاني من العـام الجـامعي     
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لـى فعاليـة   للبحث في دراسة أثر تدبر اإلشارات النفسية فـي بعـض آيـات القـرآن الكـريم ع        

 .الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

 :أدوات الدراسة
 : دوات التاليةتتمثل أدوات البحث الحالي في األ 

 . اعداد الباحث   :مقياس االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس  -١

ــه       -٢ ــة فــي مجــال التوجي ــذات األكاديمي ــة ال ــنفس   مقيــاس فعالي ــم ال    :اإلســالمي لعل

 .اعداد الباحث

 .اعداد الباحث   :" تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم " برنامج  -٣

 : منهج البحث واألساليب اإلحصائية 
لتحقيــق أهــداف البحــث واإلجابــه عــن تــساؤالته اســتخدم الباحــث المــنهج التجريبــي   

ــة و    ــة تجريبيـ ــين مجموعـ ــة بـ ــتخدام المقارنـ ــدي    باسـ ــاس البعـ ــي القيـ ــابطة فـ ــة ضـ مجموعـ

 لداللــة الفــروق بــين متوســطات مجمــوعتين مــستقلتين  T. Test) ت(واســتخدام اختبــار 

ــة ) Pearson(كمــا اســتخدم الباحــث معامــل االرتبــاط بيرســون    . وغيــر مــرتبطتين  ، معادل

 ريتـــشاردسون، -للتجزئـــة النـــصفية ، معامـــل ألفـــا لكيـــودر    ) Guttman(طريقـــة جثمـــان  

صــدق وثبــات  للتاكــد مــن   لكريــستوف strict Parallelراون ، معامــل جتمــان،  ســبيرمان بــ 

 .أدوات الدراسة

 :مصطلحات البحث
تكـرار النظـر   :" يُعـرف الباحـث تـدبر القـرآن الكـريم علـى أنـه        : تدبر القـرآن الكـريم     -

بــالتفكر الــشامل والفهــم والفقــه والتبــصر والفكــر فــي الــدالالت والغايــات البعيــدة    

ميقـة فــي آيـات القـرآن الكــريم مـع حـضور القلــب بـاالخالص والــذوق       والدقيقـة والع 

 ".واليقين والخضوع
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نزعــة ذات مكونـات معرفيــة  " : يُعـرف الباحــث االتجـاة علــى أنـه   :Attitude تجـاة اال -

وســلوكية وانفعاليــة مكتــسبة تُــشكل اســتجابات الفــرد وشــدة قبــول أو رفــض     

أو مفهــوم أو موضــوع أو  قــد يكــون شــخص طبيعــي أو اعتبــاري أو موقــف  ،مــامثيــر 

 . قضية

ــه      يُو ــة علـــى أنـ ــة الحاليـ ــي الدراسـ ــاً فـ ــرف اجرائيـ ــى مقيـــاس    : "عـ ــالب علـ ــات الطـ درجـ

 . "االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

 يُعــرف الباحــث فعاليــة : Academic Self-efficacy فعاليــة الــذات األكاديميــة -

 قدرتــه ومرونتــه ومثابرتــه علــى  توقعــات الفــرد بمــدى“: نهــاأالــذات األكاديميــة علــى 

انجـــاز مهامـــه األكاديميـــة، وتتحـــدد فـــي ضـــوء خبراتـــه وثقتـــه فـــي قدراتـــه الكامنـــة   

 ."وأحكام اآلخرين

ــة علــى أنهــا      - ــاً فــي الدراســة الحالي ــرف اجرائي ــى مقيــاس    : "وتُع درجــات الطــالب عل

 . "فاعلية الذات األكاديمية

جيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس  يُعــرف الباحــث التو:التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس -

بناء وتوظيف األُطر المعرفية كالثوابت واألصول والمبادئ اإلسـالمية فـي           : "على أنه 

ــاهج        توجيــه تنــاول الظــاهرة النفــسية وبحوثهــا مــن حيــث المقاصــد واألهــداف ومن

 ".البحث وتفسير نتائج البحوث وتطبيقها

  : لمفاهيم البحثلنظريااإلطار 
النظري للبحث الحالي مـن خـالل تعريـف مفـاهيم البحـث، حيـث               يتناول الباحث اإلطار    

، Attitudesمفهوم االتجاهـات  ، والتوجيه اإلسالمي لعلم النفسيلقي الضوء على مفهوم     

مفهــوم تــدبر القــرآن    ، وAcademic Self-efficacyمفهــوم فعاليــة الــذات األكاديميــة     

 : الكريم
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 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 : مفهوم التوجيه اإلسالمي لعلم النفس: أوالً
التوجية اإلسالمي لعلم النفس، التأصيل اإلسالمي لعلم النفس، أسلمه علـم الـنفس،        

علـــم الـــنفس اإلســـالمي، والتفـــسير اإلســـالمي للـــسلوك جميعهـــا مـــصطلحات متداخلـــة   

 وفيما يلي يلقـي الباحـث الـضوء علـى بعـض تعريفـات كـل مـن التوجيـة                     ،المفهوم والمعنى 

 .وأسلمة المعرفةاإلسالمي لعلم النفس والتأصيل اإلسالمي 

أوالً فـي نـدوة     " التوجيـه اإلسـالمي لعلـم الـنفس       " مـصطلح    "فؤاد أبو حطـب   " فقد اقترح   

هــ، ثـم   ١٣٩٨علم النفس واإلسالم التي عقدت في جامعة الملك سعود في الريـاض عـام               

 في ندوة التأصيل اإلسالمي لعلم الـنفس التـي عُقـدت فـي جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود               

ن التوجيه مرادف للمصطلح اإلنجليـزي  أ "أبو حطب" ويرى ،هـ بالرياض١٤٠٧ عام   اإلسالمية

"Paradigm"    الذي تعود أصـوله إلـى تومـاس كـون  Thomas Kuhen     أحـد فالسـفة العلـم

ون فـي نظريتـه أن التقـدم العلمـي ال يتطـور مـن خـالل التـراكم ولكـن                     ويرى كـ   ،المعاصرين

طـر المعرفيـة القديمـة التـي        ي تكـون بـديالً لألُ     طر المعرفيـة التـ    من خالل نشأة ما يسميه باألُ     

 واإلطار المعرفـي عنـد كـون سـابق علـى العلـم ويـؤثر فيـه               ،Crisis""أصبحت في طور أزمة     

يتكون من االلتزامات العقلية واالتجاهات األيديولوجية لدى جماعة من العلماء  ، و ويوجهه

ه العمليــة مــصطلح   ويــشتق فــؤاد أبوحطــب مــن هــذ    ،الــذين يتــسمون بالتــشابه المعرفــي   

 ). ١٤١٩، الصبيح(التوجيه اإلسالمي لعلم النفس 

مجموعــة مــن اإلرشــادات التــي تتعلــق بمقاصــد   : "التوجيــه بأنــه) ١٤٠٧(عــرف يــالجن ويُ

ويـرى  ،  "تحصيل العلوم وبطـرق دراسـتها ووجـوه اسـتخدامها فـي ضـوء التربيـة اإلسـالمية                 

ادة النظـر فـي الدراسـات العلميـة بعامـة           إع"أن التوجيه اإلسالمي للعلوم هو      ) ١٤١٣( القطان

واإلنـــسانية منهـــا بخاصـــة وتأصـــيلها وفـــق ثوابـــت الفكـــر اإلســـالمي، وصـــياغتها فـــي إطـــار   

إيجـاد وجهـة علميـة       ":أنـه بالتوجيه اإلسالمي لعلم النفس     ) ١٩٩١( وعرف مرسى ،  "اإلسالم
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"Scientific Paradigm"ج حياتهــا،  لهــذا العلــم فــي الــبالد اإلســالمية، مــستمدة مــن مــنه

توجه علماء النفس المسلمين في نظرتهم إلى اإلنسان، وفي تفسير سـلوكه، وفـي وضـع        

ــه مـــن اإل    ــحته النفـــسية، ووقايتـ ــة صـ ــرامج تنميـ ــار   بـ ــه، وفـــي اختيـ ــراف، وعـــالج انحرافاتـ نحـ

 ". موضوعات البحوث، وتفسير نتائجها

مـد بـن سـعود    التأصيل اإلسالمي فتعرفه لجنة التأصيل بجامعـة اإلمـام مح       مفهوم  أما  

تأسيس العلوم على ما يالئمها في الشريعة اإلسالمية مـن أدلـة نـصية أو         : " على أنه ) ١٤٠٧(

إقامـة هـذه العلـم    : "علـى أنـه  ) ١٤١٣(، ويعرفـه نجـاتي   "قواعد كلية أو اجتهادات مبنية عليها   

 ،على أساس التصور اإلسالمي وعلى أساس مبادئ اإلسـالم وحقـائق الـشريعة اإلسـالمية              

 تـصبح موضـوعات هـذا العلـم ومـا يتـضمنه مـن مفـاهيم ونظريـات متفقـة مـع مبــادئ            بحيـث 

 أن التأصــيل اإلســالمي )١٤١٣ (، ويــرى رجــب"غيــر متعارضــة معهــا – أو علــى األقــل–اإلســالم

إعادة بناء العلوم االجتماعية في ضوء التصور اإلسالمي لإلنسان والمجتمـع والوجـود     : "هو

 ".حي الصحيح مع الواقع المشاهد كمصدر للمعرفةباستخدام منهج يتكامل فيه الو

إعادة صياغة المعرفة على أساس من      : " فيعرفها الفاروقي بأنها   "أسلمة المعرفة "أما  

عالقة اإلسالم بها، أي إعادة تحديد وترتيب المعلومات، وإعادة النظر في استنتاجات هذه  

األهـداف، وأن يـتم ذلـك بطريقـة        المعلومات وترابطها وإعادة تقويم النتائج، وإعادة تـصور         

المعهــد العــالمي للفكــر اإلســالمي  ، بينمــا يُعــرف "تمكــن مــن إغنــاء وحــدة قــضية اإلســالم  

 وأولــي فــي بنائهــا ويخــتص بــالفكر والتــصور  يجانــب أساســ: "نهــاأ علــى "أســلمة المعرفــة"

نفس والمحتوى اإلنساني القيمي والفلسفي، وكيفية بنائه وتركيبه وعالقاته في العقل وال        

 ،، ويرى إدريس أن مفهوم أسلمة العلوم يعني بناؤها علـى أصـول اإلسـالم الثابتـة     "والضمير

 ).١٩٨٦،لفاروقيا(" والتقيد باألخالق اإلسالمية في البحث
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االتجـاه الـذي يـسعى للبحـث فـي      : "نـه أب) ١٩٩٣(ما علم النفس اإلسالمي فيعرفه ثـاني        أ 

لعلم هو القواعد المستدل عليهـا بالنـصوص        فا،  النفس اإلنسانية في ضوء الكتاب والسنة     

الثابتــة مــن الكتــاب والــسنة وأن المفهــوم اإلســالمي للعلــم يؤكــده ثقــة المخلــوق بخالقــه    

 ".وترفعه إلى مستوى اليقين الديني

ــا ســبق يُ    ــه      فــي ضــوء م ــى أن ــنفس عل ــه اإلســالمي لعلــم ال ــاء : "عــرف الباحــث التوجي بن

ــادئ اإلســالمية  الثو ( اإلســالميةطــر المعرفيــة وتوظيــف األُ ــه  ) ابــت واألصــول والمب فــي توجي

مـن حيـث المقاصـد واألهـداف ومنـاهج البحـث وتفـسير              (تناول الظاهرة النفـسية وبحوثهـا       

 ).نتائج البحوث وتطبيقها

  لتخصـصاتهم  ه اإلسـالمي  يـ التوج من    علماء الدراسات اإلنسانية   وفيما يتعلق بموقف  

اإلسـالمي  ذوي التوجه   دراسات اإلنسانية   عندما بدأ علماء ال    أنه   )١٩٩٨(محمد قطب   يذكر  

ظهـرت ثـالث تيـارات       إعادة النظر في اإلطار الغربي لنظريـات تخصـصاتهم وممارسـاتهم          ب

علـم  "أولها تيار يؤكد أنه لـيس هنـاك شـيء أسـمه             : مختلفة لمفهوم أسلمة علم النفس    

لعلـوم  وليس هناك ما يدعو للتأصـيل اإلسـالمي لعلـم الـنفس أو غيـره مـن ا       " نفس إسالمي 

ــنفس هــو علــم تجريبــي بمعنــى     ،اإلنــسانية وبهــذا المفهــوم  تــسقط   ) Science( فعلــم ال

 يــرى أن علــم الــنفس الحــديث بكــل فروعــه هــو وليــد  الــرأي رأي آخــر ويقابــل هــذا ،األســلمة

 وتراثـه لـن يكـون بحاجـة       ه وأن العلـم اإلسـالمي لـو تمـسك بدينـ           ،شرعي للحضارة الغربيـة   

" علـم نفـس إسـالمي     "حاجـة إلـى     هنـاك   أصـحاب هـذا الـرأي أن         ويـرى     التوجيـه الغربـي،    لهذا

نصوص القرآن الكريم والـسنة المطهـرة وأفكـار الـسلف الـصالح وربمـا               من  مستمد فقط   

 أما االتجـاه الثالـث فهـو االتجـاه الوسـط          ،كتابات بعض علماء التراث من فالسفة اإلسالم      

 ال ه ولكنـ ،ته وفوائده العظيمـة والتجريبي بأهمي " العلمي"الصحيح الذي يعترف لعلم النفس      

 وال ينسى أثر ذلك في ،ينسى تأثير الخلفية الفلسفية الغربية حتى على هذا الجانب العلمي      
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 كمــا يؤكــد هــذا التيــار أن علــم  ،النظريــات الحــضارية التــي تنبثــق مــن هــذا الــصرح التجريبــي  

 وتــصوراته  فكثيــر مــن نظرياتــه المعتمــدة،الــنفس الحــديث كلــه تجــارب مخبريــه وميدانيــة 

لإلنسان الفاضل المتوافق مع بيئته هي من تأثير الحـضارة الغربيـة التـي ازدهـرت فيهـا هـذه                    

 وهــذا أمــر يقــره اآلن كثيــر مــن     ، ولعــل الباحــث يميــل إلــى هــذا االتجــاه الثالــث،      الدراســات

مفكري وعلماء علم النفس الغربـي أنفـسهم وال شـك أن بعـض هـذه المفـاهيم الغربيـة          

 وهـذه االتجاهـات الـثالث       ،)٢٠١٣،  علم النفس الحديث من منظور إسـالمي      ( منافية لإلسالم 

، انما تبنى على مدى اقتناع الباحث بأن لالسالم نظـرة شـاملة للـنفس والحيـاة بـصفة عامـة       

لــم تُــدرس فــي    والمعاصــرين، واســهامات وآراء نفــسية جليلــة لعلمــاء المــسلمين الــرواد     

ســس اإلســالمية خاصــة فيمــا يتعلــق بالظــاهرة صــلتها باألفقــدت المقــررات الدراســية التــي 

 .النفسية

مــن الــضروري للقيــام بالتأصــيل اإلســالمي لعلــم الــنفس إِعــادة النظــر فــي    فإنــه ولــذلك 

مقررات علـم الـنفس وإِخـضاعها للتحليـل النقـدي الـدقيق لمعرفـة مـدى اتفـاق أو اخـتالف                      

 منهـا مُخالفًـا أو معارضًـا        موضوعاتها، ومفاهيمها، ونظرياتها مع مبـادئ اإلِسـالم، فمـا كـان           

لمبادئ اإلِسالم، وجب تعديله وتغييره أو حذفه، وما كان منها موافقًـا لمبـادئ اإلِسـالم، أو             

وقــد رأت لجنــة التأصــيل بجامعــة اإلمــام   ، )١٤٢٩، نجــاتي(غيــر متعــارض معهــا، أبقينــا عليــه   

 خــالل محمــد بــن ســعود أن عمليــة التوجيــة اإلســالمي لعلــم الــنفس يمكــن تحقيقهــا مــن  

 : العناصر التالية

 وضع تصور إسالمي متكامل عن اإلنسان والمجتمع والثقافة بحيث يمثـل اإلطـار   -

ــوم        ــال العلـ ــي مجـ ــة فـ ــوعات المطروحـ ــضايا والموضـ ــة القـ ــام لدراسـ ــري العـ الفكـ

  .االجتماعية
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 وضع منهج إسالمي متميز لتلك العلوم يطلق عليه المنهج اإلسالمي متميز لتلك -

ة ينبنـــي عليـــه قيـــام مدرســـة متميـــزة فـــي العلـــوم االجتماعيـــة العلـــوم االجتماعيـــ

  .اإلسالمية في العلوم االجتماعية تسمى المدرسة

 العــودة إلــى األصــول اإلســالمية، والتــراث اإلســالمي القــويم عنــد دراســة القــضايا      -

  .التربوية واالجتماعية والنفسية لالستفادة من هذا التراث

للعلوم االجتماعية،  طلقات التصور اإلسالميمنوفاهيم ومسلمات ومبادئ مإبراز  -

  .وتصحيح النظريات االجتماعية على ضوء ذلك

عـرض نتـائج البحـوث االجتماعيـة علـى القواعـد اإلسـالمية والتـصورات الــصحيحة          -

انــسجم معهــا قـــُبل، ومــا تعــارض معهــا رُفــض، ومــا كــان جديــداً ال ينــاقض      فمــا

مركـــز . ( ســـليمة إلـــى المعرفـــةاإلســـالمية قُبـــل كإضـــافة الحقـــائق والمـــسلمات

 ).١٤٠٧ ،البحوث بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

مفـاهيم فـي القـرآن والـسنة يـرى أنهـا       كثير من ال يجد في مجال علم النفسوالباحث  

متفقــة مــع مفــاهيم وردت فــي علــم الــنفس فيفــسر األولــى بــاألخرى أو األخــرى بــاألولى، وال   

 :)١٤١٩ ، الصبيح( بالتأصيل عن واحدة من ثالث تكاد تخرج محاوالت المشتغلين

مـصطلحات  وهو أن يفسر الباحـث نـصوص الـوحي مـن خـالل              :  التأويل أو اإلسقاط   – ١

مفاهيم ونظريات نفسية حتى وإن كانت غير متفقـة معهـا، فيـؤول نـصوص الـوحي كـي           و

 . تتفق مع المفاهيم النفسية الحديثة

الباحـث الجمـع بـين المفهـوم الـذي مـصدره            وهـو أن يحـاول      :  التوظيف واالشتقاق  – ٢

الوحي والمفهوم الذي مصدره علم النفس الحديث فيؤلف بينهما مـشتقاً مفهومـاً جديـداً     

 . ثالثاً
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ــا يـــصطحب :  التفـــسير بالحقـــائق العلميـــة مـــع اصـــطحاب التـــصور اإلســـالمي  – ٣ وهنـ

يـد عنـه، ويحـاول    الباحث التصور اإلسالمي ويعده أصالً يسير فـي ضـوئه ويعتمـد عليـه وال يح            

 شرح المفاهيم التي مصدرها الوحي بمـا ثبـت علميـاً مـن خـالل التجريـب ولـيس بالنظريـات             

 . فقط

 : Attitudesمفهوم االتجاهات : ثانياً
استعداد ذهني يجعل الشخص يتـصرف      "لالتجاه تعريفات عديدة فقد يُعرف على أنه        

ــضا      ــخاص والقـ ــداث واألشـ ــاه األحـ ــي المواقـــف تجـ ــة فـ ــصورة معينـ ــة بـ ــليم(يا المختلفـ  ؛سـ

نزعــات متعلمــة لالســتجابة ســلباً أو ايجابــاً نحــو أشــياء أو مواقــف أو     ": أنــه، أو)١٩٧٢،ســعد

ــ(" مؤســـسات أو مفـــاهيم أو أشـــخاص : كمـــا يُعـــرف االتجـــاة علـــى أنـــه ، )١٩٨٧،صباريني الـ

مجموعــة مــن المكونــات المعرفيــة والــسلوكية واالنفعاليــة التــي يترتــب عليهــا اســتجابة  "

مجمـوع درجـات اسـتجابات الفـرد       "، أو   )١٩٩٤،  زيتـون (" نحو المؤثر بالقبول أو الـرفض     الفرد  

االيجابية أو السلبية المرتبطة ببعض الموضوعات أو المواقف السيكولوجية التربوية التي           

ــه   كمــا يُ،)١٩٧٥،النجيحــي وآخــرون (" تعــرض عليــه بطريقــة لفظيــة   : عــرف االتجــاة علــى أن

 حـب، ( أو إنسان أو موقف أو صد واحد منها بأسلوب معين            االستعداد للوقوف على شيء   "

مفهـوم يـرتبط بمعنـى العلـم        "، أو هو    (١٩٧٣،  Good) "إلى درجة معينة من الشدة    ) كراهية

وركائزه وأسسه، ويعبر عن محصلة استجابات الفرد نحو موضوع مـن موضـوعات العلـم                

 .)١٩٨٨، زيتون( "، وذلك من حيث تأييده لهذا الموضوع أو معارضته)العلوم(

نزعـة ذات مكونـات معرفيـة وسـلوكية وانفعاليـة           :" ويُعرف الباحث االتجاه علـى أنـه       

ــول أو رفــض       ــشكل اســتجابات الفــرد وشــدة قب ــر مــا مكتــسبة تُ  قــد يكــون شــخص   مثي

 .طبيعي أو اعتباري أو موقف أو مفهوم أو موضوع أو قضية
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ة وراثيـة، وال تتكـون      نهـا مكتـسبة ومتعلمـة وليـست والديـ         أومن خصائص االتجاهات    

يغلــب وفــي فــراغ ولكنهــا تتــضمن دائمــاً عالقــة بــين فــرد وموضــوع مــن موضــوعات البيئــة،      

منهـا مـا هـو قـوي يقـاوم التعـديل ومنهـا مـا هـو سـهل           وعليها الذاتية أكثر من الموضوعية،   

يتــأثر بخبــرة الفــرد ويــؤثر فيهــا،   واالتجــاه قابــل للــتعلم واالكتــساب واالنطفــاء،   والتعــديل، 

ــا بـــين طـــرفين  ويقـــع قابـــل للقيـــاس والتقـــويم بـــأدوات وأســـاليب مختلفـــة،   و االتجـــاه دائمـ

 ؛حـسين (حدهما موجب واآلخر سالب هما التأييد المطلـق والمعارضـة المطلقـة          أمتقابلين  

 ). ٢٠٠٨، إبراهيم 

ولالتجاه ثـالث مكونـات المكـون المعرفـي والعـاطفي والـسلوكي، ويتـضمن المكـون                 

لفرد من عمليات إدراكية ومعتقدات وأفكار تتعلق بموضوع االتجاه المعرفي كل ما لدى ا  

ــه لموضــوع االتجــاه، فــإذا كــان الموضــوع فــي           ــه مــن حجــج تقــف وراء تقبل ويــشمل مــا لدي

ليـة  عقجوهره عملية تفضيل موضوع على آخر فان هذه العملية تتطلب بعـض العمليـات ال     

عمــل حالــة قيــاس االتجــاه نحــو كــالتمييز والفهــم، ويتــضح المكــون المعرفــي لالتجــاه فــي  

ستدل علـي المكـون      بينمـا يـُ    ،قيام به العلى العمل ومدى    الفرد   ة ويتمثل في مدى قدر    معين

الموضوع ومن إقباله عليـه أو   من خالل مشاعر الشخص ورغباته نحو  ) نفعالياإل(العاطفي  

ضـوع مـن    موالنفوره منـه وحبـه أو كرهـه لـه، ويتـضح المكـون العـاطفي لالتجـاه فيمـا يثيـره                       

ويتضح المكـون الـسلوكي لالتجـاه فـي االسـتجابة العمليـة             ،  اشمئزاز لدى البعض   وأسرور  

نحو االتجاه بطريقة ما، فاالتجاهـات تعمـل كموجهـات سـلوك لإلنـسان فهـي تدفعـه إلـى                    

 ). ٢٠٠٠،المعايطة  (العمل على نحو سلبي عندما يمتلك اتجاهات سلبية لموضوعات أخرى

 : لتفسير تكون االتجاهات وتغيرهاالنماذج الديناميكية 
 عدة نماذج ديناميكية لمداخل متباينة لتفسير (٢٠٠٣، .Levine R)تناول رالف ليفين 

 :  يعرضها الباحث بعضها فيما يليتعديل االتجاهات
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 Agreement" نمـــــوذج تعزيـــــز االتفـــــاق االخـــــتالف لتغييـــــر االتجاهـــــات   -١

disagreement reinforcement model"  ذا النمـوذج إلـى المدرسـة الـسلوكية،      ينتمي هـ

ويعني أنـه اذا اتفقـت الرسـالة مـع اتجاهـات الفـرد يقـوي ذلـك اتجاهـات الفـرد ويعززهـا فـي                          

كمـا   نفس االتجاة،  وبـالعكس اذا اختلفـت الرسـالة مـع اتجاهـات الفـرد تـضعف اتجاهاتـه                  

فةً إلـى تـأثير   ، إضا Persuasability، وتعتبر كل من قدرة المصدر على االقناع)١(شكل في 

هـي التـي تحـدد مـدى التغيـر فـي        Upper and lower bound effect التقيد األعلى واألدنـى  

 . االتجاهات

 

 

 

 

 

 

 

لحلقــة الــسببية لنمــوذج تعزيــز االتفــاق االخــتالف لتغييــر    مخطــط ســريان ل) ١(شــكل 

   (٢٠٠٣، .Levine R)االتجاهات

تـأثير   ×قدرة على االقناع ال×رسالة المصدر= وطبقاً لهذا النموذج فإن التغير في االتجاة       

 . التقيد األعلى واألدنى

وبالنظر إلى النموذج السلوكي بشكل أكثـر تفـصيالً، وذلـك بتـضمين االتجاهـات نحـو               

 . تتغير المعادلة)٢(شكل مصدر الرسالة 
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مخطــط ســريان للنمــوذج الــسلوكي الــذي يتــضمن تغييــر االتجاهــات نحــو     ) ٢(شــكل 

   (٢٠٠٣، .Levine R)رالمصد

 × مـصداقية المـصدر    ×قـدرة علـى االقنـاع     ال= فطبقاً لهذا النموذج فإن التغير فـي االتجـاة          

 . الرسالة× نحو الهدفتأثير التقيد األعلى واألدنى

 :  لتغيير االتجاهات)النظرية المعرفية (نموذج تجهيز المعلومات -٢

ــز المعلومــات طبقــاً لنمــوذج   ــذي ينتمــي ل تجهي يحــدث التغيــر فــي    ، المعرفيــةلنظريــة ال

االتجاهات بقدر التباعد بين الرسالة واتجاهات الفـرد، ويزيـد مـن قيمـة الرسـالة ويقربهـا مـا                

، وفي نموذج المرآة لتغيـر االتجاهـات   "Logarithmic curve" يُعرف بالمنحنى اللوغاريتمي

ر، فهـي فرصــة  نحـو المـصدر تُعـد الرسـالة هـي الـشيئ الوحيــد الـذي يعرفـه الفـرد عـن المـصد           

للتعرف على المصدر واتجاهاته نحو القضية، فإذا تحدث المصدر عن رسالة ايجابية لطيفة             

نـــسخة المـــرآة لنمـــوذج تجهيـــز  ) ٣(فهـــو ايجـــابي ولطيـــف بـــنفس القـــدر، ويوضـــح شـــكل  

 .المعلومات لتغيير االتجاهات
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 ، .(٢٠٠٣ Levine R)تنسخة المرآة لنموذج تجهيز المعلومات لتغيير االتجاها) ٣(شكل 

 : نموذج كوهن لتغير االتجاهات نحو المصدر -٣

 

 

 

 

 

 

 
 

(Levine R. ،٢٠٠٣)  نموذج كوهن لتغيير المصادر لتغيير االتجاهات) ٤(شكل  
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أحــد نمــاذج ) ١٩٧١(اقترحــه كــوهن الــذي ر االتجاهــات نحــو المــصدر يــتغييعتبــر نمــوذج 

المعلومات، حيـث ركـز علـى اتجاهـات         تفسير االتجاهات وتغييرها في ضوء نظرية تجهيز        

 أن اتجاهــات الفــرد نحــو  كــوهنالفــروق بــين الرســالة واالتجاهــات نحــو الموضــوع،  وذكــر    

األول اذا كــان اتجــاة المــصدر نحــو الموضــوع ايجابيــاً، فــسيزيد       : المــصدر تتحــدد بظــرفين  

و االتجـــاة نحـــو هـــذا المـــصدر فقـــط إذا كـــان االتجـــاة نحـــو الرســـالة أكبـــر مـــن االتجـــاة نحـــ  

الموضوع، الحالة الثانية اذا كان االتجاة نحو المصدر سـلبي والرسـالة أكثـر سـلبية فـي هـذا            

 .الموقف ربما يحدث تغير ايجابي نحو المصدر

ويذكر كوهن أنه إذا كان االتجاة نحو الرسالة أقل من االتجاة نحو الموضوع يخفض          

مــد علــى اتجاهاتــه فــان  المــستقبل اتجاهاتــه ألقــل قيمــة، وحيــث أن مــصداقية المــصدر تعت   

مصداقية المصدر تصل إلى الصفر وتتـوازن االتجاهـات دون أن تـصل إلـى قيمـة االتجـاة نحـو                     

 .الرسالة

 :  في تغيير االتجاهاتCognitive dissonanceنموذج التنافر المعرفي  -٤

 Cognitive" نظريـــة التنـــافر المعرفـــي، (Festinger١٩٥٧)  ليـــون فـــستنجر وضـــع

dissonance" أن مـا يـدفع الفـرد إلـى تعـديل أو      :  ومؤداهـا تفسير تطـور وتغيـر االتجاهـات،    ل

تغيير أو تكوين اتجاهاته هو وجود حالة مـن التنـاقض المعرفـي أي اعتنـاق الفـرد لفكـرتين        

أو اتجــاهيين أو رأيــين ال يمكــن الجمــع بينهمــا مــن الناحيــة النفــسية ألنهمــا علــى طرفــي          

 لدى الفرد يدفعه إلـى محاولـة التقليـل        نفسي يخلق توتراً  نقيض، ويؤدي هذا التنافر إلى ضيق       

 وقد حددت النظرية العديد من الطرق التي يمكن من خاللهـا الـتخلص              ،منه أو القضاء عليه   

 .ر إحدى المنظومتينيغي بت إلى حالة االتساقةعودالمن التوتر و
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  والمصادرمخطط سريان يمثل نموذج التنافر لتغيير األهداف ) ٥(شكل 

 

 : Academic Self-efficacyمفهوم فعالية الذات األكاديمية : ثالثاً
 أن فعاليـــة الـــذات ليـــست ســـمة ثابتـــة فـــي الـــسلوك  Banadura (١٩٨٣)يـــرى بانـــدورا 

مجموعـة األحكـام التـي ال تتـصل بمـا ينجـزه الفـرد فقـط، ولكـن تتـصل            "الشخصي، بل هي    

 . لقدرة الشخصيةبالحكم على ما يستطيع إنجازه، وهي نتاج ل

عد فعالية الذات األكاديمية أحد المحددات الهامة في التعلم والتحـصيل المدرسـي             وتُ

علــــى أهميــــة فعاليــــة الــــذات األكاديميــــة فــــي األداء   ، (Norwich١٩٨٧)ويؤكــــد نــــورويش

ــة   ــه المختلفـــ ــي بمجاالتـــ ــة    ،المدرســـ ــعوبة المهمـــ ــروف األداء وصـــ ــرتبط بظـــ  وأن ذلـــــك يـــ

إلـى أن   ) ٢٠٠١(وتـشير حـسن     ،  ي حـوافز وجوانـب تنـشيطية أخـرى        واالستثارات المتمثلة فـ   

فعالية الذات األكاديمية تمثل مركزاً هامـاً فـي دافعيـة الطالـب للقيـام بـأى عمـل أو نـشاط                      
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 وأن الممارسة والتدريب على ممارسة      ، وخاصة عند مواجهة الضغوط األكاديمية     ،دراسي

 .الفعالية لدى الطالب له دور في رفع مستوى ،ت األكاديميةافعالية الذ

مقـدرة الفـرد    ":  فعاليـة الـذات بأنهـا   (١٩٨٦,.Bandura et.al)عرف باندورا وآخـرون  ويُ 

على أداء السلوك الذي يحقق نتائج مرغوبة في موقف معين، والتحكم في األحـداث التـي        

وم بها، تؤثِّر في حياته، وإصدار التوقعات الذاتية عن كيفية أداء المهام، واألنشطة التي يق           

ــابرة المطلوبــة لتحقيــق ذلــك النــشاط أو العمــل       ــؤ بمــدى الجهــد، والمث عــرف كمــا تُ، والتنب

ــا  داء المهـــام األكاديميـــة أثقـــة الفـــرد فـــي مقدرتـــه علـــى    ":فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة بأنهـ

المحــددة بكفــاءة والــتحكم فــي األحــداث التــي تــؤثر فــي تحــصيله والتنبــؤ بمــدى الجهــد            

التحدي في مواجهة ما يـصادفه مـن الـصعاب والتغلـب عليهـا والوصـول                المبذول والمثابرة و  

 .)٢٠١٢،الشامي("  النتائج المرغوبةإلى

ــذات األكاديميــة علــى      و ــه   ": نهــاأيُعــرف الباحــث فعاليــة ال توقعــات الفــرد بمــدى قدرت

ومرونته ومثابرته على انجاز مهامه األكاديمية، وتتحدد فـي ضـوء خبراتـه وثقتـه فـي قدراتـه                   

 ."منة وأحكام اآلخرينالكا

 الفـــرد علـــى جوانـــب مختلفـــة ومتعـــددة مـــن لـــدى وتـــؤثر الفاعليـــة الذاتيـــة األكاديميـــة 

عدّ محددات للفاعلية الذاتيـة ولهـا        إلى عدد من العوامل التي تُ      "باندورا"أشار  حيث   ،سلوكه

 : أثرها الفعال على دافعية السلوك لدى الفرد وهي

 ألن النجـاح  ،تار اإلنسان النـشاط الـذي يؤديـه بنجـاح    يخ ):Choice( اختيار األنشطة -١

يــدفع إلــى فاعليــة ذاتيــة أعلــى، ويتجنــب النــشاط الــذي يقــود إلــى الفــشل أو أي احتمــال إلــى    

 ويختار الطلبة األنشطة التي يستطيعون التكيف معها بنجـاح، وتجنـب األنـشطة              ،الفشل

 . التي تفوق قدراتهم وال يستطيعون التكيف معها
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مهمــا واجــه مــن   -أي أن الطالــب ): Effort & Persistence( والمثــابرة  الجهــد-٢

 إلزاحــة المعيقــات  وكــافمثــابرة عــالييتحلــى بمــستوى  لديــه فاعليــة ذاتيــة ألن -صــعوبات

   مثـابراً نـتج جهـداً  في للوصول إلـى تحقيـق درجـة عاليـة فـي موضـوع دراسـي مـا؛              ،والصعوبات

 .قيام بالعمل بحماس والنجاح فيهيؤدي إلى تخطي تلك الصعوبات والمشاكل وال

 ه ذلـك   يـساعد  ،الطالب فاعلية ذاتية عالية ويـدركها     عندما يطور   :  التعلم واإلنجاز  -٣

وفكــرة الطالــب هــذه  علــى تحقيــق درجــات تعلــم أعلــى وكــذلك درجــه عاليــة مــن اإلنجــاز،

 .تساعده على توليد قدرات فعليه ذاتية ملبيه لتحقيق التعلم واإلنجاز

األفـراد الـذين لـديهم    : )Thinking &Decision Making(اتخـاذ القـرار   التفكيـر و -٤

 يكـون لـديهم القـدرة علـى التفكيـر واتخـاذ القــرار       كالتيمـان بفـاعليتهم فـي حـل المـش     إ

عند انجاز المهمـات المعقـدة، عكـس األفـراد الـذين لـديهم شـك وعـدم ثقـة بفـاعليتهم                     

، ولـيس لـديهم القـدرة علـى          يكـون نمـط تفكيـرهم سـطحياً        تالذاتية عند حـل المـشكال     

 . وتدني تفكيرهم عند أداء العملتاتخاذ القرار المناسب عند مواجهة المشكال

ــة  -٥ ــل العاطفيــ ــذين يتمتعــــون   ): Emotional Reactions( ردود الفعــ ــراد الــ األفــ

 بالفاعليـــة الذاتيـــة المرتفعـــة يركـــزون فـــي تفكيـــرهم علـــى متطلبـــات وتحـــديات المهمـــة، 

ن األفـراد   إو النشاط بأداء حماسـي ومتفائـل، وبالمقابـل فـ          أ المهمة   ويتجاوبون مع تحديات  

الذين يعانون من الشعور بعدم الفاعلية الذاتية يشعرون بالقلق واإلحباط وتوقع الفـشل              

 ).  ٢٠١٢،الضمور (والشعور بالنقص والتشاؤم وعدم القيام بالمهمات أو األنشطة 

 أن نتائج الدراسات والبحوث (١٩٨٦,Thomas & Rohwer)روهور  &ويذكر توماس

 والكفايـــة الشخـــصية  ،تؤكـــد أن الطـــالب ذوي اإلحـــساس المـــنخفض بالفعاليـــة الذاتيـــة     

يتجنبــون األعمــال األكاديميــة التــي تتطلــب التحــدي الــذهني، ويــستغرقون وقتــاً أطــول فــي      
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فهــم واســتذكار دروســهم، وال يــستطيعون ممارســة االســتراتيجيات التــي ترتكــز علــى      

 .ة علياعمليات عقلي

 : مفهوم تدبر القرآن الكريم: رابعاً
القرآن كالم اهللا، وأمانة جبريل، ورسـالة محمـد صـلى اهللا عليـه وسـلم، ودسـتور أمـة،                    

ومنهج حياة، ومشروع حضارة، ومنطلق دعوة، ووثيقة إصالح، وحلّ لمشكالت البشرية،     

ــدى ل     ــسرائر، وهـ ــارةٌ للـ ــضمائر، وعمـ ــرٌ للـ ــسانية، طُهـ ــقام اإلنـ ــفاء ألسـ ــاس، وبـــشرى  وشـ لنـ

للمؤمنين، ودعوةٌ للعالَم، وغيثٌ ألهل األرض، فيه قصة اإلنسان، ومـسيرة الخلـق، وتوحيـد      

الخالق، وصفات الرسل، وخبر المالئكـة، ونعـيم الجنـة، وعـذاب النـار، وهـو رسـالة الـسماء                    

إلى األرض، وخاتم الكتب، ومعجزة النبـوّة، وأعجوبـة الـدهر، ونبـأ الغيـب، وحـديث اآلخـرة،                  

دقٌ في الخبر، عدلٌ في الحُكم، وسـطٌ فـي الطريقـة، صـحةٌ فـي المثـل، إعجـازٌ فـي القـول،            صِ

: حسنٌ في الحديث، جمالٌ في السبك، قوةٌ في الحجة، إشراقٌ في البيان، سدادٌ في النصح       

والمجـد  ، وهـو المعجـزة الخالـدة،       »كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُـصِّلَتْ مِـن لَّـدُنْ حَكِـيمٍ خَبِيـرٍ             «

 ). ١٤٣١،القرني ( الباقي، والشرف المنيف

فهـــم (التفـــسير والقـــراءة أو الــتالوة،  : والتعامــل مـــع القــرآن الكـــريم خمـــس مراتــب   

، )بمعنى االعتبار واالتعاظ، ثـم العمـل بـه   (، ثم التأثر ) بمعنى التفكر (التدبر  و،  )المعنى المراد 

 اهللا عليــه وســلم مــن قــراءة القــرآن      صــلىحــذر النبــيُ  ويُ،)١٤٣٠،الــوهيبي (ليــه إالتحــاكم و

 تفـسير  اهللا تعـالى عنـد   رحمـه  ابـن كثيـر    التـدبر، حيـث يـشير   إلـى الكريم دون فهم يقـود  

 اهللا صـلى  الرسـول  بـين  وقـع  الـذى   الحـديث إلـى  المائـدة  سـورة  فـى  والـستين  الثالثة اآلية

كَرَ رَسُولُ اللَّـهِ صَـلَّى   ذَ: لبيد رضي اهللا فعَنْه رضي اهللا عنه قَالَ بن زياد وصاحبه وسلم عليه

ــمِ   ــيْئًا، وَذَاكَ عِنْــدَ أَوَانِ ذَهَــابِ الْعِلْ ــلَّمَ شَ ــهِ وَسَ ــهُ عَلَيْ ــا، اللَّ ــذْهَبُ  : قُلْنَ ــهِ، وَكَيْــفَ يَ ــا رَسُــولَ اللَّ يَ

نَـا أَبْنَـاءَهُمْ إلـى يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ ؟           الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُ        
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ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابْنَ أُمِّ لَبِيدٍ، إنْ كُنْتُ أَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ، أَوَلَيْسَ هَـذِهِ الْيَهُـودُ               : "قَالَ

علـى  ) ت.د(علق الغزالي ويُ، "مَا شَيْئًاوَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَاإلِنْجِيلَ ال يَفْقَهُونَ مِمَّا فِيهِ   

الفهـم   مـنهج  فـى  اليـوم  كلهـا  المـسلمين  مـشكلة  تكـون  قـد : هـذا الحـديث فيقـول   

وتجديـد   االستجابة وتجديد والقلوب العقول على من األقفال وكسر التدبر إلى وصلالمُ

 الحـضارى  الـشهود  ويحققـوا  العـصر  ومـستوى  القـرآن  مـستوى  فـى  ليكونـوا  وسـيلتها 

أفـال يتـدبرون القـرآن أم علـى         “:  فـي قولـه تعـالى      لصوا من الحال التى استنكرها القـرآن      ويتخ

كتاب أنزلناه إليك مبـارك ليـدبروا آياتـه وليتـذكر           “: وقوله تعالى  ،)٢٤:محمد(”قلوب أقفالها 

تـدبر  : ومفتاح حياة القلـب ": )١٤٢٨ (، ولذلك قال ابن القيم رحمه اهللا     ) ٢٩: ص(”أولو األلباب 

فلـو علـم النـاس     : ويقول أيضاً، التضرع باألسحار وترك الذنوب التي تميت القلوبالقرآن و

في قراءة القرآن بالتدبر الشتغلوا بها عن كـل مـا سـواها، فهـو أنفـع للقلـب، وأدعـى إلـى                  ما

 . حصول اإليمان، وذوق حالوة القرآن، فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صالح القلب

 :  قالحين " ابن رسالن"وقد أحسن 

 
دواء قلبــك خمــسٌ عنـــد قــسوتـه

 

فأذهب عليها تفـز بـالخير والظفـرِ        
 

خــــــــالء بطــــــــنٍ وقــــــــرآنٌ تدبــــــــره
 

كــذا تــضـرع بــاكٍ ســاعة الــسحـرِ   
 

ثـــم التهجــد جنـــح الليــل أوســطه  
 

وأن تجـــالس أهــــل الخيـــر والخبــــرِ 
 

يفـة الـنفس    وللتدبر مكانة خاصة في تحقيق ما للقرآن الكريم من تـأثير فـي بنـاء ووظ               

 ويتجلـي هـذا التـأثير ويتزايـد باالجتهـاد فـي تـالوة وتـدبر القـرآن واالعتقـاد واالتجـاه                ،البشرية

ــنفس البــشرية لتــصلح لهــذا           ــه فيثمــر ذلــك إصــالح وتهــذيب وســمو ال والــسلوك وفــق آيات

المجتمع وتتعايش معه، ولذلك حث القرآن الكريم على تدبر آياته بأساليب قرآنية عديدة             

الحث المباشر على التدبر العام للقرآن كما في قولـه        :  ما يلي  )١٤٣٢(الوهبي   منها   ذكرمنها  
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: النـساء ) (أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا فيـه اختالفـاً كثيـراً              : (تعالى

ــالى : هـــى ، وتوجيـــه الخطـــاب ألصـــحاب العقـــول والنُ )٨٢ ــا فـــي قولـــه تعـ إن فـــي خلـــق : (كمـ

، وضَــرْبُ )١٩٠: آل عمــران) (اخــتالف الليــل والنهــار آليــات ألولــي األلبــابالــسماوات واألرض و

ــذكر    ــر والتـ ــصد التفكـ ــال بقـ ــالى : األمثـ ــال اهللا تعـ ــم    : (قـ ــاس لعلهـ ــال للنـ ــضرب اهللا األمثـ ويـ

، وقد أبان القرآنُ مـصيرَ مَـنْ لـم ينتفـع بتلـك األمثـال كمـا فـي قـال                      )٢٥: إبراهيم) (يتذكرون

تــاب وجعلنــا معــه أخــاه هــارون وزيــرا، فقلنــا اذهبــا إلــى القــوم ولقــد آتينــا موســى الك: (تعــالى

الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميراً، وقـوم نـوح لمـا كـذبوا الرسـل أغرقنـاهم وجعلنـاهم                   

للنــاس آيــة وأعتــدنا للظــالمين عــذاباً أليمــاً، وعــاداً وثمــود وأصــحاب الــرس وقرونــاً بــين ذلــك     

، وتعليل اآلياتِ وختمُها    )٣٩ – ٣٥: الفرقان) ( تبرنا تتبيراً  كثيراً ، وكالً ضربنا له األمثال وكالً      

فإن كثيراً مـن اآليـات قـد خُتِمَـتْ بعلـل تـدعو إلـى التـدبر والتفكـر، كمـا           : بما يدعو إلى التدبر 

، وذكــر ) ١٢٩: البقــرة) (كــذلك يبــين اهللا لكــم اآليــات لعلكــم تتفكــرون   : (فــي قولــه تعــالى 

ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقـصص        : (ال تعالى ق: القصص القرآني للتفكر والعبرة   

) القصص لعلهم يتفكرون، ساء مثالً القوم الذين كذبوا بآياتنـا وأنفـسهم كـانوا يظلمـون      

 ).١٧٧ – ١٧٦: األعراف(

 واســـتجابة لهـــذه التوجيهـــات القرآنيـــة كـــان للـــصحابة رضـــي اهللا عـــنهم أوفـــر حـــظ  

 الـصحابة  إن: (قـول ابـن تيميـة رحمـه اهللا تعـالى         وأعظم نـصيب مـن تـدبر القـرآن الكـريم ، ي            

 فحصل لهم الفهم التام والعلم الـصحيح ومـن          ،شاهدوا القرآن واألحوال التي اختصوا بها     

 وليفتش في نفـسه  ، فيلنظر ما في القرآن من غايات وتطلعات       ،أراد العيش مع آيات القرآن    

لتطلعـات فـيمن باشـرها مـن         وليتأمل وصـف اهللا لتلـك ا       ،عن واقع تلك التطلعات في حياته     

 ، ومـا ينـشرح بـه صـدره    ، فمـن فعـل ذلـك فـسيجد الحكمـة البالغـة          ،األنبياء والصالحين قبله  

ومـن جملـة تلـك التطلعـات       ،   وسـيدرك مـن المعـاني مـالم يدركـه قبـل            ،وما يزيد معه يقينـه    
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دبر فـي   لقـد أثمـر التـ   ،) ومعانـاة تثبـت الفئـة المؤمنـة علـى ديـن اهللا      ،دعوة النـاس إلـى ديـن اهللا      

القرآن الكريم نتائج مذهلة في حياة المسلمين الذين كانوا يتلقونـه ليعملـوه فـي حيـاتهم          

سيــسهم وتتفاعــل بــه خلجــات نفوســهم فكانــت الشخــصية   احأفيخــالط مــشاعرهم و

 .)٢٠٠٨، علواني(المسلمة السوية من أبرز ثمار التدبر في القرآن 

 : ما يليومنها  التدبر  بعض معينات)١٤٢٦(رُوشه ويذكر  

فـال يكـون التـدبر عـابراً بـل عبـادة كـأي             ،   عقد العزم واستحـضار النيـة لتـدبر القـرآن          -١

حق على طلبة العلم بلـوغ  : "قال الشافعي، عبادة تلزمه النية المنعقدة المخلصة هللا وحده      

غاية جهدهم في االستذكار من علمه والصبر على كـل عـارض دون طلبـه وإخـالص النيـة                    

فإنــه ال يــدرك إال ،  علمــه نــصاً واســتنباطاً والرغبــة إلــى اهللا فــي العــون عليــههللا فــي اســتدراك

 ". بعونه

: يقــول ابـن القــيم ، هـا أ اعتبـار اإلنـسان نفــسه هـو المخاطــب بآيـات القـرآن التــي يقر     -٢

أكثر الناس ال يشعرون بدخول الواقع تحته وتضمنه له ويظنونه في نوع وفي قوم قد خلو        "

ولعمـر اهللا إن    ،  وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهـم القـرآن          ،  رثامن قبل ولم يعقبوا وا    

كــان أولئــك قــد خلــو فقــد ورثهــم مــن هــو مــثلهم أو شــر مــنهم أو دونهــم وتنــاول القــرآن     

 " .من بلغه القرآن فكأنما كلمه اهللا: "وقال محمد بن كعب، "كتناوله ألولئك

يبــين اهللا لكــم اآليــات لعلكــم    كــذلك : " فقــد قــال اهللا تعــالى  : نفــراد والتفكــر اال -٣

ــى التفكــر      : " ويقــول الحــسن البــصري  ، "تتفكــرون مــازال أهــل العلــم يعــودون بالتــذكر عل

 ."وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة

قـال ابـن مـسعود      :  محاولة التطبيق الفوري لألوامـر واالنتهـاء الفـوري عـن النـواهي             -٤ 

والـذي نفـسي بيـده إن حـق الـتالوة أن يحـل حاللـه        : قـال " حـق تالوتـه   يتلونه  : "في قوله تعالى  

ــه اهللا أويحــرم حرامــه ويقــر  قــد ذكــر اهللا تعــالى فــي كتابــه الكــريم عالمــات     ، و"ه كمــا أنزل
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وصــفات تــصف حقيقــة تــدبر القــرآن وتوضــحه بجــالء ومنهــا اجتمــاع القلــب والفكــر حــين      

زيـادة  ، وزيـادة الخـشوع  ، ومـن خـشية اهللا  البكـاء  ، و وتعظيماً القراءة، ودليله التوقف تعجباً   

 مـن اهللا تعـالى ثـم        القشعريرة خوفـاً  ،  الفرح واالستبشار ، و اإليمان، والتكرار العفوي لآليات   

 ). ١٤٢٥،الالحم ( هللا عز وجل السجود تعظيماً، وغلبة الرجاء والسكينة

 دة معـان تـدل علـى عـ   ) د ب ر(صـلية لمـادة     ن المـادة األ   أوبالنظر إلـى معـاجم اللغـة نجـد          

الــذهاب واالنــصراف، مــؤخرة الــشيئ، النظــر فــي عواقــب األمــور وأواخرهــا، التقــاطع      :منهــا

 خاصـة مـن دبـر الكعبـة، الحـرث، التطفيـل، الفلـي،               حوالهجران، التجاوز، التتبع والتعقب، ريـ     

  تعـالى  يقـول ابـن القـيم رحمـه اهللا        ، وفـي مفهـوم التـدبر        )١٤٢٩ ،   العطوي(. االقتداح والتعقل 

 الكالم أن ينظر فـي أولـه وآخـره ثـم يعيـد النظـر مـرة بعـد مـرة ولهـذا جـاء علـى بنـاء                وتدبر"

 والتدبر يعني التأمل والتفكـر والتبـصر الـشامل المـؤدي          ،"التفعل كالتجرع والتفهم والتبين   

لفاظ مع االنتفاع بالعظة والظفر بالفكرة وأن فقـة         إلى الوصول للطيف الخطاب ودالالت األ     

صر بالمحــددات المعينــة علــى ذلــك التــدبر مــن مــداخل مناهجيــة وشــروط   التــدبر يعنــي التبــ

 ).ت.العتربي، د (اجرائية

يقــول أبــو الهــالل العــسكري أن الفــرق بــين التــدبر والتفكــر أن التــدبر تــصرف القلــب    و

 الـدالئل، أمـا النظـر فعمـاده المعاينـة      إلـى بالنظر في العواقب والتفكـر تـصرف القلـب بـالنظر       

 القــدرة علــى إلــى التــدبر وكالهمــا يوصــال إلــىن وهــي أقــرب مــن التفكــر منــه داتهــا العــيأالتــي 

راد منـه التتبـع     والتأمل يدور حول التثبت والتلبث واالنتظار ويختلف عن التدبر الـذي يـُ            ،  التدبر

 أمــا التفــسير فهــو مبنــي علــى الكــشف واإلبانــة واإليــضاح  ، غايــة المقــصدإلــىحتــى الوصــول 

 ويبحــث التأويــل فيمــا ،ة مــثالً أمــا التــدبر فهــو لطيــف عميــقويكــون لــه مرتكــز محــدد كاللغــ

 التدبر الشتراكهما فـي الوصـول إلـى الغايـة     إلىيؤول اليه الشيئ، وبذلك فهو أقرب المعاني      

 وبـذلك يكـون   ،والمآل لكن قد يكون في التأويل من الخفـاء فـي الداللـة مـا لـيس فـي التـدبر                  
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تماع الكلمتين في داللة المآل والعاقبة مع فـروق  أقرب المرادفات إلى التدبر هو التأويل الج      

التفكر الشامل الواصل إلى أواخـر دالالت الكلـم ومراميـه    ":التدبر هوف، في الوضوح والخفاء  

ــا، ثـــم    وأصـــل التـــدبر، )١٤٣٠الميـــداني،(" البعيـــدة ــار األمـــور وعواقبهـ التأمـــل والنظـــر فـــي إدبـ

سوابقه، أو لواحقه    أو ء وأجزائه  في حقيقة الشي   استعمل في كل تأمل،سواء كان نظراً     

  )١٤٢٥،رمضان (تأمل معانيه وتبصر ما فيه : فمعنى تدبر القرآن

وهــو العلــم بمعنــى الكــالم، : الفهــم: )ت.العتربــي، د( ومــن المفــردات المتعلقــة بالتــدبر 

: الفكـر وتكامـل الكـالم،    وهـي   : البـصيرة   ووهو العلم بمقتـضى الكـالم علـى تأولـه،           : الفقهو

اســتعمال وهــو : التفكــرور معــرفتين فــي القلــب ليــستثمر منهمــا معرفــة ثالثــة،  هــو إحــضاو

وهــو : التأمــلومــن الــذكر وهــو ضــد النــسيان، : التــذكروالفكــرة فــي ذلــك وإحــضارها عنــده، 

مراجعة للنظر كرة بعد كـرة، حتـى يتجلـى لـه، وينكـشف لقلبـه، وتحـديق نـاظر القلـب إلـى             

وهو من العبور؛ ألنه يعبر منه إلـى غيـره،       : االعتبارومعانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله،       

وهـي إيـذاناً بـأن هـذا العمـل قـد صـار        : عبرةوالفيعبر من ذلك الذي فكر فيه إلى معرفة ثالثة،       

آل  ()إِنَّ فِـي ذَلِـكَ لَعِبْـرَةً لِـأُولِي الْأَبْـصَارِ          : (حاالً لصاحبه، يعبر منه إلـى المقـصود بـه، قـال تعـالى               

ــرَةً لِمَــنْ يَخْــشَى (: ، وقــال تعــالى) ١٣ةمــن اآليــ: عمــران أمــا ، ) ٢٦:النازعـــات ()إِنَّ فِــي ذَلِــكَ لَعِبْ

، الزرعي(هو استفعال من التبصّر، وهو تبين األمر وانكشافة وتجليه للبصيرة           ف: االستبصار

 ).ت.د

ــ  أن تــدبر القــرآن يــشمل معرفــة معــاني : ستفاد مــن كــالم العلمــاء فــي معنــى التــدبرويُ

ــا األلفـــاظ، ــراد منهـ ــا يـ ــره،    ، و ومـ ــه، وتحـــرك القلـــب ببـــشائره وزواجـ ــار العقـــل بحججـ اعتبـ

بلـــوغ منزلـــة المتـــدبرين للقـــرآن ول ،)١٤٢٣،الـــسنيدي(الخـــضوع ألوامـــره ، واليقـــين بأخبـــاره و

خـالص والـذوق   فهـم اللغـة واإل  : ركـان أالكريم وللوقوف على مـدى بالغتـه واعجـازه ثالثـة            

وقـال  ، ) ٤٠:النـور (من لم يجعل اهللا له نور فما له من نـور  و: قال تعالى) ١٤٣٠،العايد(السليم  
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واهللا يقـول   : وقـال عـز وجـل       ،  ) ١٢١:البقـرة (الذين اتيناهم الكتـاب يتلونـه حـق تالوتـه           : تعالى

 ).٤: االحزاب(الحق وهو يهدي السبيل 

، ويمكــن هنــسان عــن نعمــة فهــم القــرآن وتــدبر     وتوجــد صــوارف كثيــرة تــصرف اإل    

القـرآن الكـريم إلـى صـوارف نابعـة مـن ذات الكيـان اإلنـساني سـواء                  تصنيف صوارف فهم    

وصــوارف ناجمــة عــن البيئــة المحيطــة بــالفرد ثقافيــة  ، منهــا العقديــة والنفــسية والمعرفيــة

 ).١٩٨٦، حرب (كانت أو اجتماعية أو علمية أو سياسية أو غير ذلك 

قد كالكفر والنفاق و   فيمكن أن تكون عقائدية   :  أما الصوارف المنبثقة من الفرد ذاته     

أمــا ، ربمــا ينبثقــان عــن عقيــدة وإقــرار لحــق الفــسق والظلــم بالــصوارف العقديــة لكونهمــاأُ

ــة   ــصوارف النفــسية والخلقي ــدرج تحــت       ال فالجــامع المــشترك لهــا المعاصــي بأنواعهــا وين

 وكراهيــة ،وحــب الــدنيا، كالحــسد :بعــض األخــالق الذميمــة  الــصوارف النفــسية والخلقيــة 

ــق ــت،الحـ ــب،هزاء واالسـ ــه   ، والعجـ ــالى وعبادتـ ــات اهللا تعـ ــن آيـ ــر عـ ــصوارف  ، والكبـ ــر الـ  وآخـ

 .المتعلقة بالفرد ذاته هي الصوارف المعرفية والمنهجية

وال ، فالقــارئ للقــرآن هنــا ال يــصرفه عــن فهــم القــرآن صــارف عقائــدي كــالكفر والنفــاق 

ديــة الماوالجهــل ك ،وإنمــا الــصارف هنــا معرفــي ، صــارف نفــسي أخالقــي كالحــسد والكبــر  

 وال  ،والغلو في الدين والتشدد فيه وكذلك الجـدل المـذموم الـذي ال يـستند إلـى علـم وفهـم                    

شك أن هذه الصوارف الفردية عن فهم القرآن الكريم تؤدي في النهايـة إلـى هجـر القـرآن       

 . والعالج من هذه الصوارف الفردية يكمن بأضدادها،بكل صوره وأشكاله

 فهـي كثيـرة   ،مـن الفـرد ذاتـه   تنبـع  ال  وة المحيطـة بـالفرد       وأما الصوارف النابعة من البيئ    

ــة  ومنهــا  :ومتنوعــة ــة الثقافيــة والتعليمي ــوم اللغــة العربيــة      ،البيئ ــشديد فــي عل  والــضعف ال

 وأخـذ مـا يـروق وتـرك مـا ال      ، وتجزئـة القـرآن إلـى فقـرات      ،كالنحو والصرف والبالغة وغيرهـا    

وعـالج ذلـك ال يكـون إال بإيجـاد         ،فة وتفسير القرآن الكـريم بـبعض الروايـات الـضعي          ،يروق
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 واالهتمام بالـسياق    ، تقوم على شمولية النظرة لكتاب اهللا تعالى       ،مرجعية للقرآن الكريم  

باإلضـــافة إلـــى االهتمـــام باللغـــة العربيـــة  ، الـــواقعي والتفـــسير الموضـــوعي للقـــرآن الكـــريم 

قــد يكــون   و،وعلومهــا والرجــوع إلــى الــسنة الــصحيحة فــي تفــسير القــرآن حــين وجودهــا     

التقليــد األعمــى لآلبــاء  ك ،الــصارف عــن فهــم القــرآن الكــريم البيئــة االجتماعيــة والفكريــة  

 والتعــصب المــذهبي  ، والتــأثر باألشــخاص الــذي يــصل إلــى حــد التبعيــة المفرطــة      ،واألجــداد

 وكــذلك الرجــل اإلمعــة الــذي يميــل مــع الــريح حيــث مالــت    ،العقــدي أو الفقهــي أو الفكــري 

كمـا  ، ة باألب واألم واألقارب مـن صـوارف فهـم القـرآن االجتماعيـ     مثالًوربما يكون البيت م  

 أو اقتـرن بأصـدقاء مـن هـذا النـوع وتلـك        ،لو نشأ الولد علـى الكـذب والفـسق وسـوء الخلـق            

إلـى جانـب تقـديس      ،  عـالم صـادق   إويكمن عالج ذلك بتوفير بيئة أسرية صـالحة و        ،  الصفات

ــسنة  ــدبر     ،القــرآن وال ــى الت ــدريب العقــل عل نــشغال بكــم  وال يخفــى دور اإل، والتفكــر مــع ت

عـد عـن التـدبر، وجهـل لغـة القـرآن وانتـشار العاميـة، واهمـال التربيـة القرآنيـة                 المقروء، والبُ 

ــدارس، واإلأل ــال المـ ــوب،    طفـ ــذنوب، ومـــوت القلـ ــرة المعاصـــي والـ ــرآن لكثـ عـــراض عـــن القـ

 ).٢٠١١، الخالدي(وطغيان المادة، وهجر القران الكريم 

 :قة الدراسات الساب
 : يتناول الباحث الدراسات السابقة للبحث الحالي من خالل المحاور التالية

دراســــات تناولــــت توظيــــف آيــــات القــــرآن الكــــريم فــــي تنميــــة بعــــض االتجاهــــات    -

 .والمهارات األكاديمية

 . دراسات تناولت فعالية الذات األكاديمية-

 .  دراسات تناولت تنمية وتعديل االتجاهات نحو علم النفس-

 .  دراسات تناولت التوجية والتأصيل اإلسالمي لعلم النفس -
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دراسات تناولت توظيف القرآن الكريم في تنمية بعض االتجاهات والمهارات          :  أوالً
 : األكاديمية

توظيــف القــرآن الكــريم فــي تنميــة بعــض االتجاهــات   تعــددت الدراســات التــي تناولــت  

ففي دراسـة    التاريخية والوصفية والتجريبية،  ، كما تنوعت مناهجها     والمهارات األكاديمية 

قوة تأثير القرآن الكريم في دراسـة اللغـة العربيـة أثنـاء             على  ) ١٤٠٢( الحجيلى   تاريخية أكد 

عن أثـر دراسـة القـرآن    ) ١٤١١(ول للهجرة، كما كشفت دراسة المغامس    القرون الثالث األُ  

سـرع بديهـة، وأقـوى ذاكـرة     الكريم وحفظه في تقوية الـذاكرة، فحـافظ القـرآن الكـريم أ      

ــره، ويمكــن توظيــف القــرآن الكــريم فــي تنميــة مهــارات القــراءة والكتابــة ، كمــا          مــن غي

 تفــوق طالبــات مــدارس تحفــيظ القــرآن علــى طالبــات    إلــى) ١٤١١(اركنــدي ي دراســة توصــلت

فقـد خلـصت   ) ١٤١٤(ما دراسة الغامدي أ ،مدارس التعليم العام في مهارتي القراءة واإلمالء    

فعاليــة التــدريس باآليــات القرآنيــة الكونيــة علــى التحــصيل الدراســي لوحــدة مــن مقــرر     إلــى

ــة أفــضل مــن          ــاني المتوســط، حيــث كــان تحــصيل المجموعــة التجريبي ــوم بالــصف الث العل

إلــى وجــود عالقــة قويــة بــين مــدى    ) ١٩٩١(وتوصــلت دراســة العقــيالن  ، المجموعــة الــضابطة

ء التالميــذ لمهــارتي القــراءة الجهريــة وفهــم   حفــظ القــرآن الكــريم وتالوتــه، ومــستوى أدا  

 .المقروء

ــة    ــت دراسـ ــي اوأثبتـ ــى     ) ١٩٩٢(لعريفـ ــذ علـ ــساعد التالميـ ــريم يـ ــرآن الكـ ــظ القـ أن حفـ

ــة     ــسايح   ، التحــصيل اللغــوي فــي مجــال القواعــد النحوي فقــد أظهــرت  ) ١٩٩٤(أمــا دراســة ال

الجهريـة، ووجـود    فعالية تدريب التالميذ علـى أحكـام التجويـد فـي تنميـة مهـارات القـراءة                  

عالقـة ارتباطيــة موجبــة بـين تحــسن مــستوى الطـالب فــي تــالوة القـرآن بأحكــام التجويــد،     

وجـــود ) ١٩٩٤(وأظهـــرت دراســـة الـــسويدى ، وتحـــسن مهـــارات القـــراءة الجهريـــة لـــديهم

ــالوة القــرآن           ــين ت ــين حفــظ القــرآن الكــريم والقــراءة الجهريــة، وب ــة قويــة ب عالقــة إيجابي

رية، وكذلك بـين حفـظ القـرآن الكـريم والقـدرة علـى الكتابـة لـدى                  الكريم والقراءة الجه  
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عن تفـوق تلميـذات مـدارس تحفـيظ القـرآن           ) ١٩٩٥(وكشفت دراسة عوض    ،  أفراد العينة 

الكــريم علــى تلميــذات مــدارس التعلــيم العــام فــي مهــارات التعبيــر الكتــابي، ومهــارات           

 أعلـى مـن تلميـذات التعلـيم         التحرير العربي، والقراءة الـشفوية، وحـصولهن علـى تقـديرات          

 .العام في جميع االختبارات

إلى التـأثير اإليجـابي لحفـظ القـرآن الكـريم           ) ١٤١٥(توصلت نتائج دراسة المغامس   قد  و 

أن حفظ القرآن الكـريم     ) ١٩٩٩(أظهرت دراسة ثابت    ، و على تعليم اللغة العربية لألجانب    

ة مــن حيــث األداء والفهــم، حيــث ذو أثــر إيجــابي قــوي علــى تنميــة مهــارات القــراءة الجهريــ

أظهر الحافظين لعشرة أجزاء مستوى أفضل من الحافظين لجزء واحد فقط من القـرآن              

 أمــا دراســة اإلدارة العامــة للبحــوث التربويــة بــوزارة ،الكــريم فــي القــراءة الجهريــة والفهــم

ــيم   ــة والتعلـ ــام    ) ١٤٢٣(التربيـ ــيم العـ ــين مـــستويات خريجـــي التعلـ ــة بـ ــدفت المقارنـ ــد هـ  فقـ

 -الريـاض : (وخريجي تحفظ القرآن الكـريم فـي اثنتـي عـشرة إدارة تعليميـة فـي المملكـة                  

 -ة الباحـ  - تبـوك  - محايـل عـسير    - بيشة - عسير - الشرقية - القصيم - جدة -الطائف

وقـــد ) ـهـــ١٤٢٠/١٤٢١-١٤١٩/١٤٢٠ -١٤١٨/١٤١٩(فـــي ثالثـــة أعـــوام دراســـية )  صـــبيا-جـــازان

وأشـارت دراسـة    ،  رآن الكـريم بوضـوح    أظهرت الدراسة تفـوق طـالب مـدارس تحفـيظ القـ           

 تفوق تلميذات مدارس تحفيظ القرآن الكـريم علـى أقـرانهن بالمـدارس     إلى )٢٠٠٢(معلم 

 .العادية في أداء جميع مهارات االستماع ومهارات القراءة الجهرية

فاعليــة اســتخدام الــشاهد القرآنــي فــي رفــع مــستوى   ) ٢٠٠٣( وأثبتــت دراســة العنــزى  

فعاليــة برنــامج ) ٢٠٠٥(  وكــذلك أثبتــت دراســة كــشكو،د اللغــة العربيــةالتالميــذ فــي قواعــ

ملي فـي العلـوم لـدى    أتقني مقترح في ضوء اإلعجـاز العلمـي بـالقرآن علـى تنميـة التفكيـر التـ            

ــزة    ــي بغـ ــع االساسـ ــة الـــصف التاسـ ــى    ،طلبـ ــد الغنـ ــة عبـ ــا أثبتـــت دراسـ ــة ) ٢٠٠٥( كمـ فعاليـ

" األرض والغـالف الجـوى   "تـدريس وحـدة     استخدام اإلعجاز العلمي في القرآن الكـريم فـي          
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في اكتـساب تالميـذ الـصف األول اإلعـدادي بمدينـة المنيـا للمفـاهيم العلميـة واالتجـاه نحـو                      

فعاليـة تـدريس وحـدة مطـورة مـن مـادة            ) ٢٠٠٦( كما أثبتت دراسـة الـسنباني     ،  مادة العلوم 

ــة ا        ــة تحــصيل طلب ــسنة فــي تنمي ــاء متــضمنة اإلعجــاز العلمــي للقــرآن وال لــصف األول األحي

فقـد توصـلت إلـى التـأثير        ) ٢٠٠٨(أما دراسة مـشدود     ،  الثانوي واتجاهاتهم نحو مادة األحياء      

 .اإليجابي إلتقان التالوة على مستوى مهارات القراءة الجهرية

 موجبـة دالـة بـين مقـدار         ةوجود عالقـة ارتباطيـ    ) ٢٠٠٨( ومن أهم نتائج دراسة الصنيع      

 كمــا وُجــدت فــروق دالــة بــين      ،ى عينتــي الدراســة  الحفــظ ومــستوى الــصحة النفــسية لــد     

مرتفعـــي الحفـــظ ومنخفـــضي الحفـــظ مـــن طـــالب وطالبـــات المعهـــد فـــي مـــستوى الـــصحة 

وكــشفت نتــائج دراســة النقيثــان  ، النفــسية بفــروق دالــة إحــصائياً لــصالح مرتفعــي الحفــظ   

قـرآن  عن فروق دالة احصائياً في مستويات الطمأنينة النفسية بين طلبة تحفـيظ ال            ) ١٤٣٠(

الكريم وكل من طلبة التعليم العام والتعليم الفنـي والتقنـي لـصالح طلبـة تحفـيظ القـرآن                   

إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين       )١٤٢٩( المــالكي  وتوصــلت دراســة ، الكــريم

متوسطي درجة الـسلوك الوجـداني لـدى تالميـذ المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة لـصالح                   

 الستخدام إستراتيجية الموعظة القرآنية فـي تنميـة الـسلوك          المجموعة التجريبية يرجع  

وأشـارت نتـائج    ،  الوجداني لدى تالميذ الصف الـسادس االبتـدائي فـي مـادة التربيـة اإلسـالمية               

وأوصـت  ر،  ممارسـة معلـم القـرآن الكـريم للتـدب         نـدرة   إلى  ) ٢٠٠٩( المنصوري   ؛دراسة الغيلي 

 معلمي القرآن عليهـا وإقامـة ملتقـى علمـي      بضرورة إدخال مقررات التدبر وتدريب    الدراسة  

فقــد توصــلت نتائجهــا إلــى فاعليــة البرنــامج القرآنــي   ) ٢٠١٠(أمــا دراســة أحمــد عــوض ، للتــدبر

تجاهات السلبية نحو القواعد النحوية لدى بعـض الطـالب المعلمـين،          المقترح في تعديل اإل   

   .وبعض معلمي اللغة العربية
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 : تعقيب
القــــرآن الكــــريم فــــي تنميــــة االتجاهــــات والمهــــارات  ممــــا ســــبق يتــــضح أن توظيــــف 

األكاديمية تتمركز في نطـاق اللغـة العربيـة والعلـوم الطبيعيـة وبخاصـة االحيـاء والفيزيـاء               

وذلك بحكم أن القرآن الكريم رسالة الـسماء ومعجـزة البيـان واإلعجـاز النحـوي ومائـدة                  

عجــاز العلمــي فــي مجــاالت  علمــاء اللغــة، كمــا أنــه زاخــر بالمعلومــات الكونيــة ومواضــع اإل   

فمــن الدراســات التــي تناولــت توظيــف القــرآن الكــريم فــي تنميــة   ، الفلــك واألحيــاء وغيرهــا

ــى     ــة دراســة الحجيل ، العريفــي ) ١٩٩١(، العقــيالن ) ١٤١١(، المغــامس ) ١٤٠٢(المهــارات اللغوي

) ١٩٩٩(ت  ، ثابـ  ) ١٤١٥(، المغـامس  ) ١٩٩٥(، عوض   ) ١٩٩٤(، السويدى   ) ١٩٩٤(، السايح   )١٩٩٢(

ومـــن الدراســـات التـــي تناولـــت توظيـــف  ). ٢٠١٠(، عـــوض) ٢٠٠٨(، مـــشدود ) ٢٠٠٣(، العنـــزى 

القرآن الكريم فـي تنميـة االتجاهـات العلميـة والمهـارات األكاديميـة فـي العلـوم الطبيعيـة                 

وانفــردت ). ٢٠٠٦(، الــسنباني)٢٠٠٥(، عبــد الغنــى ) ٢٠٠٥(، كــشكو) ١٤١٤(الغامــدي  دراســة

مـستوى الـصحة النفـسية ، ودراسـة         ببدراسة عالقة مقـدار الحفـظ       ) ٢٠٠٨(دراسة الصنيع   

ــان  ــالكي    ) ١٤٣٠(النقيثـ ــة المـ ــسية، ودراسـ ــة النفـ ــة الحفـــظ بالطمأنينـ ــة ) ١٤٢٩(بعالقـ بتنميـ

 دراسة الغيلـي،    أكدتبينما  ،  السلوك الوجداني باستخدام إستراتيجية الموعظة القرآنية     

ــدريب معلمــي القــرآن عليهــا وإقامــة     ضــرورة إدخــال مقــررات ال  ) ٢٠٠٩(المنــصوري  ــدبر وت ت

 . ملتقى علمي للتدبر

 : Academic Self-efficacyدراسات تناولت فعالية الذات األكاديمية :  ثانياً
 Steven)روبـين & تناولت فعالية الذات األكاديمية دراسة سـتيف التي دراسات من ال

&Robin ،ــوير وتقنـــين مقيـــاس فعاليـــ التـــي هـــدفت إلـــى   (١٩٨٨ ة الـــذات األكاديميـــة  تطـ

(CASES)   ،                ،وقد أظهرت النتـائج صـدق المقيـاس وثباتـه وجـودة خصائـصه الـسيكومترية

عليـا  أكاديميـة   إلـى أن الحـصول علـى مـؤهالت           (١٩٩٠،  Bailey)وأشارت نتائج دراسـة بيلـي       

 البحـــث، أمـــا دراســـة روانـــد     األكاديميـــة فـــي مجـــال  وفاعليـــة الـــذات  يزيـــد مـــن الدافعيـــة  
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(Raowand ،١٩٩٠)     ــصيل ــوبين ذوي التحـ ــراهقين الموهـ ــى أن المـ ــا إلـ ــلت نتائجهـ ــد توصـ  فقـ

المرتفع لديهم فاعلية ذات أكاديمية أدنى، وأن الذكور قد حـصلوا علـى فاعليـة ذات أعلـى                  

 (١٩٩٢، Anderman & Midgly)مقارنـة باإلناث،كمـا أشـارت دراسـة انـدرمان وميـدلجي       

يات المعرفيـة العميقـة، وأن الطـالب ذوي      إلى ارتباط فاعليـة الـذات باسـتخدام االسـتراتيج         

 .ولئك الذين يتجنبون المخاطرةأالمخاطرة األكاديمية أظهروا فاعلية ذات مرتفعة عن 

 إلـى أن  (١٩٩٣، Gillespie & Hillman) وهيلمـان  باى وأشـارت نتـائج دراسـة جليـس    

الب الــذكور أظهــروا تقــديرات منخفــضة لفعاليــة الــذات المهنيــة عــن اإلناث،كمــا عبــر طــ      

التعليم العام عن توقعات فاعلية ذات بدرجـة مرتفعـة مقارنـة بطـالب التعلـيم الخـاص أو           

وأشـارت  ،  طالب التعلـيم البـديل، وأن القـرارات المهنيـة تختلـف بـاختالف الوضـع التعليمـي                 

 أن األثـر الكلـي للجـنس علـى فاعليـة الـذات المهنيـة         إلـى (١٩٩٣، Kelly) نتائج دراسة كيلي  

 جيــداً أكبــر مــن الجــنس فــي تفــسير الفاعليــة الذاتيــة  التخــصص كــان منبــأًكــان ضــئيالً وأن

التـي هـدفت إلـى التعـرف علـى العالقـة            ) ١٩٩٤( وكشفت نتائج دراسة أبو هاشـم        ،المدركة

بين فاعلية الذات واعطاء التغذية الراجعة عـن عـدم وجـود فـروق دالـة فـي فاعليـة الـذات                      

 ١٩٩٥ ( وآخـرون كما كشفت دراسة شل ،  ابطةاألكاديمية بين المجموعة التجريبية والض    

(Shell ،et al. ،        ــة بــين المــستوى الــصفي والمــستوى التحــصيلي فــي عــن وجــود فــروق دال

لم يوجد أي تفاعـل ذات تـأثيرات دافعيـة مهمـة علـى القـراءة والكتابـة                 فاعلية الذات بينما  

 .بين مستوى الصف والمستوى التحصيلي في فاعلية الذاتالعينة لدى 

عدم وجـود عالقـة بـين مـستوى فاعليـة الـذات          ) ١٩٩٦(بينت نتائج دراسة الزيات     كما   

األكاديميــة والتخــصص األكــاديمي لــدى الجنــسين، وعــدم وجــود أثــر للجــنس فــي تبــاين           

 أشـارت  (١٩٩٧,Lent et al) نيوآخـر  وفـي دراسـة لينـت    ،مستوى فاعلية الذات األكاديمية

ت هامة فـي التنبـؤ بـاألداء األكـاديمي، وأن مقيـاس             النتائج إلى أن فاعلية الذات ومفهوم الذا      
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مفهوم الذات أكثر كفاءة عندما يكون المعيار مؤشراً عاماً بينما يكـون مقيـاس فاعليـة              

  وآخــرونكــشفت دراســة جــونو ،فــضل فــي التنبــؤ بمجــال ومعــايير أداء محــددة أالــذات 

(John et al ،١٩٩٧) ى التحــصيلعــن وجــود ارتبــاط موجــب بــين فاعليــة الــذات ومــستو، 

 إلــى وجــود عالقــة Landine & Stewart)  (١٩٩٨,دراســة النــدين وســتيوارتأشــارت و

 وبـين الدافعيـة ومتوسـط    بـين فعاليـة الـذات والمعـدل األكـاديمي للطـالب،       إيجابيـة قويـة  

 .ة وكذلك بين الكفاءة الذاتية والدافعي،درجات الطالب

ــى أن    فقــد أشــارت نت (٢٠٠٠، Hanover)أمــا دراســة هــانوفر     ــر ائجهــا إل الجــنس متغي

يلعب دوراً أساسياً في تطـور فاعليـة الـذات وأن االخـتالف فـي األسـاليب التـي يحـدث تغيـر                       

 ،بموجبهــا بــين الــذكور واإلنــاث عبــر الــزمن يمكــن إرجاعهــا للــسلوك المــنمط جنــسياً          

 ) (٢٠٠٣، Miriamوتوصـلت نتـائج دراسـة ميريـام     ، وكذلك إلى الفروق في خـصائص الـذات  

ــاديين والمعرضـــين لخطـــر التـــسرب   إلـــى   وجـــود فـــروق دالـــة احـــصائياً بـــين مجمـــوعتي العـ

إلـى وجـود عالقـة      ) ٢٠٠٥( وتوصـلت دراسـة سـحلول        ، في فاعلية الـذات والدافعيـة      الدراسي

بــين فاعليــة الــذات ودافعيــة اإلنجــاز الدراســي، ووجــود فــروق دالــة احــصائياً فــي مــستويات    

كما أشــارت نتــائج دراســة جــور  ،لدراســي المرتفعــةالدافعيــة لــصالح ذوي دافعيــة اإلنجــاز ا 

)(Gore  ،ومخرجـات   إلى أن معتقـدات فعاليـة الـذات األكاديميـة تتنبـأ بالنتـائج الكليـة                  ٢٠٠٦

ولكــن هــذه العالقــة تعتمــد علــى توقيــت قيــاس المعتقــدات،    الــتعلم لــدى طــالب الجامعــة،  

 .وأنواع المعتقدات وفعالية القياس، وطبيعة المعايير المستخدمة

 إلى وجـود    )(٢٠٠٦،  Griffiths كما أشارت نتائج التحليل البعدي في دراسة جريفثس         

فروق دالة احصائياً بين طالبات الجامعـة ذات المـستوى االجتمـاعي االقتـصادي المـنخفض                

 ؛ وأشـارت نتـائج دراسـة حمـدي      ،والمرتفع في معتقدات فعالية الذات األكاديمية والمهنيـة       

 بــين متوســطي الــذكور واإلنــاث علــى الدرجــة    دالــة احــصائياً روق إلــى وجــود فــ ) ٢٠٠٦(داود 
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بعـــاد الفرعيـــة الـــسلوكية والمعرفيـــة    األفـــي الكليـــة لمقيـــاس فاعليـــة الـــذات، وكـــذلك     

واالنفعاليــة لــصالح الطلبــة األقــل تــوتراً واألكثــر تــوتراً علــى مقيــاس فاعليــة الــذات كدرجــة    

ــدرجات الفرعيــة لألبعــاد الــسلوكية وال   ،كليــة ــصالح الطلبــة    وعلــى ال معرفيــة واالنفعاليــة ل

إلى أهمية فعالية الـذات األكاديميـة       ) ٢٠٠٦( عاشور   ،األقل توتراً، وتوصلت دراسة حسانين    

 أهمية إستراتيجيات التعلم المـنظم ذاتيـا فـى    لكوكذ، وإرتباطها بالتخصصات األكاديمية 

سهم فـى رفـع المـستوى     والحاجة إلى إعـداد بـرامج تدريبيـة تـ    ،اإلرتقاء باإلنجاز  األكاديمى   

احـصائياً  إلى وجود فروق دالة ) ٢٠٠٧(أشارت نتائج دراسة خالدي ، بينما األكاديمى للطالب 

عـزى  الجنس لصالح اإلنـاث، وفـي فاعليـة الـذات تُ    متغير عزى ألثر  في مستوى فاعلية الذات تُ    

 .الجنس ونوع المدرسة لصالح اإلناث في المدارس األهليةمتغير للتفاعل بين 

 فروق دالة في دافعيـة اإلنجـاز        عدم وجود إلى  ) ٢٠٠٩(قد أشارت نتائج دراسة سالم      و 

عــزى لمتغيـــري مــستوى فاعليـــة الــذات والفـــرع األكــاديمي لـــدى طالبــات كليـــة      الدراســي تُ 

 ذات داللـة  يـة  وجـود عالقـة ارتباط  إلـى ) ٢٠١٠(دراسـة المخالفـي   ، وتوصلت  عجلون الجامعية 

ــذات األك    ــة الـ ــين فعاليـ ــصائية بـ ــصية    إحـ ــمات الشخـ ــة وبعـــض سـ ــات  (اديميـ ــآلف، والثبـ التـ

لـــدى طـــالب الجامعـــة، ووجـــود فـــروق بـــين متوســـطات درجـــات فعاليـــة الـــذات   ) االنفعـــالي

متغير الجنس لـصالح    واألكاديمية وفقاً لمتغير التخصص لصالح طلبة التخصصات العلمية،         

أثبتــت ا  كــل منهمــا، كمــاإلنـاث، كمــا أوضــحت النتــائج عـدم وجــود فــروق بــين متوسـطات   

 . األكاديمية أن التقييم الذاتي ساهم في تعزيز فعالية الذات (٢٠١١، Taryn)دراسة تارين

 أن التسلط، والحـساسية لألخطـاء، والحاجـة         (٢٠١٢،  Ricci)أظهرت دراسة ريتشي    و

إلى اإلعجاب ومفاهيم الكمال أثرت بشكل مباشر في فعالية الذات األكاديمية المدركة            

لعــب التــرابط االجتمــاعي دوراً هامــاً فــي تحديــد مــستوى فعاليــة الــذات     كمــا ، لــدى الطــالب 

إلــى تميــز طــالب المجموعـــة    ) ٢٠١١(ن يعيــسى وآخــر  وأشــارت نتــائج دراســة    ، األكاديميــة 
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ــة      ــرانهم فـــى المجموعـ ــة عـــن أقـ ــة الجامعيـ ــتعلم فـــى المرحلـ التجريبيـــة ذوى صـــعوبات الـ

، عـن بُعـد  ديمى واالتجـاه نحـو الـتعلم    الضابطة في األداء على مقياس الدافعية لإلنجاز األكا       

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الدافعية لإلنجاز األكاديمى واالتجاه نحو التعلم     

ــة      ــتعلم فــى المجموعــة التجريبي ــدى ذوى صــعوبات ال ، كمــا أشــارت  القيــاس التتبعــي فــي ل

دوراً هامــاً فــي ن فعاليــة الــذات تلعــب أ  إلــى(٢٠١٢، Putwain et.al)وآخــرون  دراســة بتــوين

 .األفضل الحفاظ على االتجاهات الدراسية واألداء األكاديمي

 أن إلـــى (٢٠١٣، Tabancalı & Çelik) ككمـــا توصـــلت دراســـة تابانكـــالي وشـــيلي  

 لـدى المعلمـين، ولـم توجـد فـروق           مرتفـع معتقدات فعالية الـذات األكاديميـة ذات مـستوى          

الـتعلم الفعـال    : فـي أبعـاد   احـصائياً   وق دالة   جدت فر ولكن وُ ،   للجنس أو التوظيف   دالة وفقاً 

عـد البيئـة الـصفية      للتخصـصات لـصالح ذوي العلـوم االجتماعيـة، وبُ          والعملية التعليميـة وفقـاً    

 كمـا توصـلت نتـائج    ، فأقـل عامـاً عـشرين  ال ذويكفاءة الـذات األكاديميـة لـصالح      ويجابية  اإل

ستخدام األلعـاب التعليميـة   إلى فعالية ا  (٢٠١٣، Grady & Vest) دراسة جرادي وفيست

ــزه      ــتعلم وتعزي ــة اتجاهــات الطــالب نحــو ال ــي   ، فــي تنمي ــائج دراســة ل  وجــون &وتوصــلت نت

(Lee& Jeon ،٢٠١٥)     خـصوصا الثقـة بـالنفس   (  إلى أن معتقـدات فعاليـة الـذات األكاديميـة (

 لـدى طـالب مدرسـة    "Academic burnout"كان لها أكبر األثر على االحتراق  األكاديمي 

ن مــــستوى فعاليــــة الــــذات أإلــــى ) ٢٠١٦، Jacquez(كمــــا توصــــلت دراســــة جــــاكويز ،بالط

ــة بمــستوى         ــدى طــالب جامعــة مكــسيكو كانــت متوســطة مقارن األكاديميــة المدركــة ل

 .   وُجدت عالقة ذات داللة إحصائية بين المتغيرين وقدمعتدل من الضغوط المدركة

 : تعقيب
قة التي تناولت فعالية الذات األكاديمية      مما سبق يتضح تباين أهداف الدراسات الساب      

ــذات األكاديميــة والتحــصيل واإلنجــاز         ــة احــصائياً بــين فعاليــة ال ،فقــد تأكــدت العالقــة الدال
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 Lent) الدراسي واألداء والمعدل األكاديمي في عديد من الدراسات السابقة ومنها دراسة

et al,ودراسـة  (١٩٩٧ ، (John et al ،١٩٩٧) ١٩٩٨,، ودراسـة)  (Landine & Stewart ،

 وفيما يتعلق بالفروق بين الجنسين فـي     ،)٢٠٠٥(سحلول  ودراسة   ،   ٢٠٠٦،  Gore)(دراسة  و

 تفــوق الــذكور مقارنــة   إلــى )(١٩٩٠,Raowandفعاليــة الــذات األكاديميــة أشــارت دراســة     

) ٢٠٠٧(دراسـة خالـدي   و (١٩٩٣، Gillespie & Hillman)باإلنـاث، بينمـا كـشفت دراسـة     

،  (٢٠٠٠,Hanover)، (١٩٩٣، Kelly)نــاث علــى الــذكور، كمــا أشــارت دراســة عـن تفــوق اإل 

بينمـــا ، إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة بـــين متوســـطي الـــذكور واإلنـــاث ) ٢٠٠٦(حمـــدي، داود 

لجنس في تباين مـستوى فاعليـة   متغير ا عدم وجود أثر ل   إلى) ١٩٩٦(أشارت دراسة الزيات    

الية الذات األكاديمية وكل مـن اعطـاء التغذيـة          ولم توجد عالقة بين فع    ،  الذات األكاديمية 

، )١٩٩٦(والتخــصص االكــاديمي فــي دراســة الزيــات ) ١٩٩٤(الراجعــة فــي دراســة أبــو هاشــم 

 بينمــــا وُجــــدت عالقــــة بــــين فعاليــــة الــــذات  ،(٢٠١١، Taryn)التقيــــيم الــــذاتي فــــي دراســــة  و

صص األكـاديمي   والتخـ ،(١٩٩٧,Lent et al)األكاديمية وكل من مفهوم الذات في دراسة 

 ،)٢٠٠٧(فـي دراسـة خالـدي       ) هليـة األ(، ونوع المدرسـة     )٢٠٠٦(عاشور  ،  في دراسة حسانين  

التـسلط، والحـساسية لألخطـاء، والحاجـة إلـى اإلعجـاب ومفـاهيم              ، و والترابط االجتمـاعي  

، .Putwain et.al)االتجاهــات الدراســية فــي دراســة  و ، (٢٠١٢، Ricci)الكمــال فــي دراســة 

٢٠١٢) . 

 : دراسات تناولت االتجاهات نحو علم النفس: ثاً ثال
الوالديـة نحـو    أن البنات أكثر ادراكاً التجاهات) ١٩٩٠(أسفرت نتائج دراسة أبو شهية     

 أما الذكور فكانوا أكثـر ادراكـاً لالتجاهـات الوالديـة نحـو التربيـة                ة،التربية االيمانية والخلقي  

بـين الجنـسين فـى االتجـاه نحـو التربيـة            ولـم تالحـظ فـروق       ،  الجسمية والنفـسية والعقليـة    

مهـــات المحجبـــات أكثـــر اتجاهـــاً نحـــو تربيـــة الطفـــل مـــن منظـــور وكانـــت األ، االجتماعيـــة
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فقـد توصـلت إلـى وجـود     ) ١٩٩٦( أمـا دراسـة الربيعـة      ،مهـات غيـر المحجبـات     سالمي عـن األ   إ

لنفـسي   بـين الطـالب والطالبـات فـي اتجاهـاتهم نحـو مهنـة األخـصائي ا                 اً إحـصائي  دالةفروق  

 وبين طالب السنوات الدراسية المختلفة في اتجاهاتهم نحو       ،اإلكلينيكي لصالح الطالبات  

 وال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين الطــالب    ،مهنــة األخــصائي النفــسي اإلكلينيكــي  

ــة األخـــصائي النفـــسي      ــو مهنـ ــاتهم نحـ ــزوجين فـــي اتجاهـ ــر المتـ ــزوجين والطـــالب غيـ المتـ

 .اإلكلينيكي

أن اتجاهات الطلبـة الـذين درسـوا علـم الـنفس أو      ) ١٩٩٧(اسة كمال  كما أوضحت در  

كمـا  ، لديهم الرغبة في دراسته أو قرأوا كتباً في علم النفس أقوى من اتجاهات أضدادهم            

واتجاهـات  ،  كانت اتجاهـات اإلنـاث نحـو علـم الـنفس أكثـر إيجابيـة مـن اتجاهـات الـذكور                    

كما ،هـــات طلبـــة التخصـــصات العلميـــة طلبـــة التخصـــصات األدبيـــة أكثـــر إيجابيـــة مـــن اتجا 

إلــى نمــو اتجاهــات الطــالب نحــو  ) ١٩٩٨، Ray & Joan(توصــلت نتــائج دراســة راى وجــون 

فقـــد ) ٢٠٠٤( المعمـــري ؛أمـــا دراســـة كـــاظم، لكترونيـــةمـــصادر المعلومـــات اإلالـــتعلم مـــن 

اتجاهات طلبة جامعة السلطان قابوس نحو علم النفس كانـت ايجابيـة            كشفت عن أن    

 . العوامل ذات العالقة بمستوى هذه االتجاهات هو المقررات النفسيةوكان أهم

 اعتقــاد العينــة عمومــاً أن العــالج  إلــى، Sharp)  (٢٠٠٦وأشــارت نتــائج دراســة شــارب  

الفردي وجهاً لوجه أكثر فائـدة مـن جميـع أنـواع العـالج األخـرى، وأنـه األكثـر شـيوعاً كمـا                 

قــل فائــدة، وتمثلــت أهــم العوامــل التــي تــؤثر علــى  صُــنف العــالج القــائم علــى اإلنترنــت بأنــه أ 

مدى اعتقـاد المـشاركين لفائـدة العـالج فـي      : اختيار العالج من وجهة نظر المشاركين في     

 أمــا ،الــشعور بالراحــة أثنــاء العــالج وخبــرة المعــالج، ومــساعدتهم علــى حــل مــشكلتهم،  

ي واالسـتنتاج الـذاتي    بحث دور اإلخفاء الذاتإلى فقد هدفت (٢٠٠٧، Omori)دراسة أوماري   

طالـب  ) ٢١٤(حيث طُبـق اسـتبيان علـى     ،  تجاه نحو الخدمات النفسية المهنية    الثقافي في اإل  
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وأســفرت نتــائج تحلــيالت االنحــدار المتعــدد ارتبــاط االســتنتاج الــذاتي   ، بالجامعــات اليابانيــة

بكــل مــن  بينمــا تنبــأ اإلخفــاء الــذاتي    ، بــالتنبؤ بــاالعتراف بالحاجــة إلــى الخــدمات النفــسية     

 .صمة العار الشخصيةواالنفتاح والتسامح و

ن اتجاهــات طلبــة جامعــة مؤتــه نحــو علــم الــنفس  أ) ٢٠٠٧(أثبتــت دراســة المحاميــد  و

وتــشير ، كثــر ايجابيــة مــن الــذكورأنــاث كانــت ايجابيــة بــشكل عــام وكانــت اتجاهــات اإل 

حة النفسية   إلى أن المفاهيم الخاطئة عن علم النفس والص        (٢٠٠٨،  Reiko)دراسة ريكو   

ــدد  ــائج البحــوث مــن الواضــح أن المعرفــة عــن علــم الــنفس       ،يمكــن أن تتب  واســتناداً إلــى نت

والصحة النفسية بين عامة الناس محدودة جداً كما تسود المفاهيم الخاطئـة لـدى طـالب           

 وينبغــي اتخــاذ خطــوات لتحــسين فهــم الجمهــور واتجاهــاتهم ومنهــا   ،علــم الــنفس أيــضاً

شر معلومــات دقيقــة عــن طريــق وســائل اإلعــالم، التــي كانــت     عــرض صــورة إيجابيــة، ونــ  

 .تصنف على أنها المصدر الرئيسي للحصول على معلومات حول علم النفس

أن اتجاهـات طـالب اإلرشـاد النفـسي         ) ٢٠٠٨(وقد أظهرت نتائج دراسـة أبـو مـصطفى           

د فـروق   كما أظهرت نتائج الدراسة أنه ال توج       ،نحو محاور مقياس موضع الدراسة إيجابية     

النوع : دالة إحصائياً بين اتجاهات طالب اإلرشاد النفسي نحو اختصاصهم ؛ تبعاً لمتغيرات

فـي حـين وجـدت فـروق معنويـة فـي        االجتماعي، والمستوى الدراسي، والمعـدل التراكمـي،     

محور االتجاه نحو اإلرشاد النفسي كمهنة؛ تبعاً لمتغيـر المـستوى الدراسـي لـصالح طـالب                 

إلــى الكــشف عــن دور اســـتراتيجية    ) ٢٠٠٨(وقــد هــدفت دراســـة فــراج    ،  يالمــستوى الثــان  

الــتعلم التعــاونى فــى تنميــة مهــارات حــل المــشكالت واالتجــاه نحــو دراســة علــم الــنفس،  

وتوصــلت نتائجهــا إلــى وجــود فــروق دالــة بــين المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الــضابطة    

 .لصالح المجموعة التجريبية
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 تقيـيم  إلـى فقـد هـدفت    (٢٠٠٩ .Vendramini et al)ن يوآخـر  أمـا دراسـة فينـدراميني    

حــصاء، واألداء األكــاديمي، وادراك الــذات فــي مجــال اتجاهــات طــالب علــم الــنفس نحــو اإل

علـــم الـــنفس وقـــد أظهـــر الطـــالب  بقـــسم طالـــب ) ٣٦١(اإلحـــصاء وذلـــك علـــى عينـــة مـــن  

 بـين االتجاهـات     كما لوحظ وجـود عالقـة طرديـة دالـة         ،  اتجاهات أكثر سلبية نحو االحصاء    

  أظهـر  (٢٠١٠   ، .Sinatra ،et al)، وفـي دراسـة سـيناترا    دراك الـذات إواألداء األكـاديمي و 

يُعــد منبــأً االنفتــاح علــى التغييــر واالســتعداد للتفكيــر بعمــق فــي القــضايا  أن نمــوذج المــسار 

لبحـث أن  يوضـح هـذا ا  ، و ستعداد التخـاذ اإلجـراءات الالزمـة      واال التجاهاتتغير ا جيداً لتوقع   

 ،مقنع لديه القدرة على تشجيع التغيير حول القضايا االجتماعية والعلمية المعقدةالالنص 

 أن اتجاهـات طـالب التربيـة الخاصـة     إلـى فقد توصـلت  ) ٢٠١١(طشطوش ؛ أما دراسة خزاعلة 

جدت فروق تُعزي للمـستوى الدراسـي لـصالح طـالب      ت ايجابية، كما وُ   ننحو تخصصهم كا  

وجود فروق تُعزي للتخصص في الثانوية العامة أو فـي       ، ولم يالحظ    الرابعالمستوى الثالث و  

إلـى أهميـة   ) ٢٠١٢، .Khan et al( وتـشير نتـائج دراسـة خـان وآخـرون      ،المـستوى التحـصيلي  

أن كال مـن الطـالب والطالبـات    الممارسة واألنشطة في بناء وتغيير االتجاهات، حيث وُجد    

نــشطة البدنيــة مــن خــالل المــشاركة فــي األنــشطة   قــد أظهــروا اتجاهــات إيجابيــة نحــو األ 

 . البدنية، مدفوعة بالبحث عن اإلثارة لدى البنين

 : تعقيب
الوالديــة  يتــضح مــن الدراســات الــسابقة أن البنــات أكثــر ادراكــاً مــن الــذكور التجاهــات

وأقــوى اتجاهــاً نحــو علــم الــنفس ونحــو   ) ١٩٩٠أبوشــهية،(نحــو التربيــة االيمانيــة والخلقيــة  

كمـا أن األمهـات المحجبـات أكثـر         ،  )١٩٩٦ الربيعـة، (األخـصائي النفـسي اإلكلينيكـي       مهنة  

ــو تربيـــــة الطفـــــل مـــــن منظـــــور اســـــالمي عـــــن األ    ــاً نحـــ ــر المحجبـــــات  اتجاهـــ مهـــــات غيـــ

وكانـــت اتجاهـــات الـــذين درســـوا علـــم الـــنفس أو لـــديهم الرغبـــة فـــي   ، ) ١٩٩٠أبوشـــهية،(
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دهم واتجاهــات طلبــة التخصــصات دراســته أو قــرأوا كتبــاً فــي علــم الــنفس أقــوى مــن أضــدا 

ــة     ــر إيجابيــــة مــــن اتجاهــــات طلبــــة التخصــــصات العلميــ ــال،(األدبيــــة أكثــ وأن ، ) ١٩٩٧كمــ

مـن جميـع أنـواع العـالج     أقـوى  العالج الفردي وجهاً لوجـه  االتجاهات اإليجابية للطالب نحو   

 كما لوحظ،  (٢٠٠٦,Sharp) صُنف العالج القائم على اإلنترنت بأنه أقل فائدة، بينمااألخرى

 ،  (٢٠٠٧,Omori)عتراف بالحاجة إلى الخدمات النفسية      ارتباط االستنتاج الذاتي بالتنبؤ باإل    

ــدد        ــصحة النفــسية يمكــن أن تتب ــم الــنفس وال ــة عــن عل  Reiko) وأن المفــاهيم الخاطئ

M.,ويمكــن تنميــة االتجاهــات نحــو دراســة علــم الــنفس باســتخدام اســتراتيجية    (٢٠٠٨ ،

، وقد أظهر طـالب علـم الـنفس اتجاهـات أكثـر سـلبية نحـو             ) ٢٠٠٨ج،  فرا(التعلم التعاونى   

، وأن اتجاهــات طــالب اإلرشــاد النفــسي نحــو تخصــصهم     )(٢٠٠٩,Vendraminiاالحــصاء 

جتمـاعي، والمـستوى الدراسـي،    النوع اإل: وال توجد فروق دالة فيها تبعاً لمتغيرات،  إيجابية

في محور االتجاه نحو اإلرشاد النفسي جدت فروق معنوية في حين وُ التراكمي، والمعدل

) ٢٠٠٨أبو مصطفى، (المستوى الدراسي لصالح طالب المستوى الثاني  كمهنة؛ تبعاً لمتغير

 ؛خزاعلــة(، كمــا وُجــد أن اتجاهــات طــالب التربيــة الخاصــة نحــو تخصــصهم كانــت ايجابيــة 

 .)٢٠١١طشطوش، 

 : النفسدراسات تناولت التوجية والتأصيل اإلسالمي لعلم: رابعاً
موضــوع التأصـيل اإلســالمي لعلــم الــنفس  ) ١٩٩٥(تناولـت دراســة عبــد الحلـيم محمــود   

 وتـشمل حـرص   ،دوافـع التأصـيل اإلسـالمي لعلـم الـنفس     : من ثالثة جوانـب أساسـية وهـي    

علمـاء  لاإلسالم على معرفة المسلمين لسنن اهللا في الكون وفي الـنفس، وحـث اإلسـالم     

تـسابق  و، النفس وتسخيرها لصالح اإلنـسان المـسلم  النفس على اكتشاف سنن اهللا في  

فـي  إدراك قيمة علم النفس في اكتشاف قوانين السلوك اإلنساني وتطويعهـا         األمم في   

ــا تناولـــخدمـــة اإلنـــسان،   أهـــم عقبـــات التأصـــيل اإلســـالمي لعلـــم الـــنفس   ت الدراســـةكمـ
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فسي عقبات مفكرون من خارج مجال التخصص الن      : وتتضمن مصدرين أساسيين أولهما   

 ، وعقبـات مـن بـاحثين مـن داخـل التخـصص النفـسي              ،وإن كانوا يعنون باإلنـسان المـسلم      

كمــا تناولــت الدراســة أهــم مالمــح التأصــيل اإلســالمي المتكامــل لعلــم الــنفس وتتمثــل فــي 

الجوانب المشتركة بين علم النفس وغيره من العلـوم الكونيـة ،وجوانـب تـتحكم فيهـا           

مـاء وتمثـل إطـاراً لنـشاط العلمـاء وقـد شـملت الدراسـة قائمـة             الثقافة التي ينتمي إليها العل    

من ثالثة وثالثين موضوعاً للدراسة العلميـة التـي تجمـع بـين المعاصـرة واسـتخدام البحـث                    

 .العلمي النفسي الحديث من ناحية وتوظيفه لصالح الثقافة اإلسالمية من ناحية أخرى

ــة للتأصــيل اإلســ  ) ٢٠٠١( وقامــت دراســة الــسقا    ــم الــنفس مــن خــالل    بمحاول المي لعل

وقد أسـفرت  ، معالمه الرئيسة في ضوء توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة        

نتــائج الدراســة أن علــم الــنفس عنــد الغــرب يركــز علــى الماديــات عنــد دراســته للــنفس            

اإلنسانية، مع إهمال الروحانيات، بينما جاء اإلسـالم بتأكيـد خـصائص الطبيعـة اإلنـسانية          

ن المعيــار وأ ،متكاملــة) الــنفس، والجــسم، والــروح  (لــثالث فــي الدراســات النفــسية وهــي   ا

لتطبيـق اإلجرائـي فـي مجـال التأصـيل      ل لكن يوجـد افتقـاد  اإلسالمي لتأصيل العلوم موجود،   

أسس ومبـاديء اإلسـالم؛ ووحـدة مجـال        : في ضوء ثالثة معايير هي     اإلسالمي لعلم النفس  

 ،)القرآن والـسنة  (ذلك في ضوء مصدري التشريع األساسيين       المعرفة بالوحي والعقل؛ وك   

فـــي التأصـــيل اإلســـالمي لعلـــم الـــنفس هـــو المـــنهج  يمكـــن اســـتخدامه مـــنهج أفـــضل ن وأ

الــشمولية، والتكامليــة، والمعياريــة، والخيريــة،  : اإلســالمي الــذي يتــسم بــسمات ثمــان هــي  

 . والوسطية، واالستمرارية، والمساواة، وأخيراً سمة العالمية

المطــورة مــن منظــور   التعليميــة أن الوحــدة ) ٢٠٠٢(وأوضــحت نتــائج دراســة طــامش    

إسالمي أحدثت تحسناً ملموساً في اتجاه الطالبات نحو المادة، كما أظهرت نتائج دراسة          

أن القيمة الدينية تـصدرت نظـام القـيم لـدى عينـة الدراسـة، ووجـود             ) ٢٠٠٤(عليان، عسلية   
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علــى مقيــاس القــيم ودرجــاتهم علــى مقــاييس التحــديث،  عالقــة دالــة بــين درجــات الطلبــة  

وعدم وجود فروق بـين الطـالب والطالبـات علـى القـيم االقتـصادية والـسياسية والجماليـة،          

ــة، وعــدم وجــود فــروق بــين        وُبينمــا  جــدت فــروق فــي القــيم الدينيــة واالجتماعيــة والنظري

 .الذكور واإلناث على مقاييس االتجاهات نحو التحديث

التأصــيلية أراء العلمــاء فــي اإلعجــاز النفــسي فــي  ) (٢٠٠٥دراســة أبــو الــسعود  وتناولــت 

 ، وتوجيهاتهــا فــي القــرآن الكــريم ، وعيوبهــا، ومراتبهــا،نــسان وصــفات اإل،ن الكــريمآالقــر

كمـا قـام البيـشي      ،  خالق واآلداب والعقوبات   وقضايا العبادات وقضايا األ    ،واإلعجاز النفسي 

دراســة ، وتناولــت مي لمنهجيــة البحــث التربــوي المعاصــر   بدراســة التوجيــه اإلســال  ) ١٤٢٧(

ة المتعلقـة  يـ الجوانب النفسية للمقدم على الزواج سواءً من الناحيـة المعرف    ) ٢٠١١(الصنيع  

بــالتفكير الــسليم المنــتج لــسلوك ســليم، وكــذلك الخــصائص المختلفــة لكــل مــن الــزوج   

ــق الزواجـــ     ــتج للتوافـ ــسليم المنـ ــي الـ ــل الزواجـ ــة، والتفاعـ ــات  والزوجـ ــشود، والخالفـ ي المنـ

 .الزوجية وكيفية التعامل معها

تجاهات نحو المجاالت األكاديميـة،      مما سبق يتضح الدور الكبير لال      :فروض الدراسة 

وفعاليــة الــذات األكاديميــة فــي توافــق الــتعلم ودافعيتــه نحــو الــتعلم، كمــا يتــضح إمكانيــة    

 تنميــة االتجاهــات نحــو التوجيــه  االعتمــاد علــى البــرامج النفــسية التدريبيــة واإلرشــادية فــي  

اإلســالمي لعلــم الــنفس، وفعاليــة الــذات األكاديميــة، حيــث إنهــا مكتــسبة وقابلــة للتطــوير   

 .والتحسين

متغيرات البحث والدراسات السابقة تتمثل فروض البحـث        اإلطار النظري ل  في ضوء   
 : في الفرضين التاليينالحالي 
بالفعاليـة  " عض آيات القرآن الكـريم    تدبر اإلشارات النفسية في ب    "يتصف برنامج    )١

الداخلية في تنمية فاعلية الذات األكاديمية واالتجاهـات الدراسـية نحـو التوجيـه اإلسـالمي            
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لعلم النفس وأبعادهما الفرعية لدى طالب دبلوم اإلرشاد والتوجيه بجامعـة اإلمـام محمـد      

 . بن سعود اإلسالمية بالرياض

بالفعاليـة  " ية في بعض آيات القرآن الكـريم      تدبر اإلشارات النفس  "يتصف برنامج    )٢

الخارجية في تنمية فاعلية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسـالمي            

لعلم النفس وأبعادهما الفرعية لدى طالب دبلوم اإلرشاد والتوجيه بجامعـة اإلمـام محمـد      

 .بن سعود اإلسالمية بالرياضا

حـــث فـــي الدراســـة الحاليـــة مقيـــاس االتجاهـــات نحـــو  اســـتخدم البا:أدوات الدراســـة

، ومقيــاس فاعليــة الــذات األكاديميــة فــي  )إعــداد الباحــث(التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس 

ــامج تــدبر اإلشــارات النفــسية فــي    ، )إعــداد الباحــث (التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس    وبرن

 ).إعداد الباحث(بعض آيات القرآن الكريم 

 : ت نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفسمقياس االتجاها: أوال
ولبناء   ذات األثر الكبير في سلوك الفرد،نتاجات التعلم الوجدانيتعد االتجاهات أحد   

 قـام الباحـث بـاالطالع علـى طـرق            االتجاهات نحو التوجيه اإلسـالمي لعلـم الـنفس         مقياس

 ومنهـا مقيـاس   بناء مقاييس االتجاهات، كما قام باالطالع على بعض مقاييس االتجاهات      

 :، وقد مر اعداد المقياس بالمراحل التالية) (٢٠١٢، .Marambe et alمارامبت وآخرون 

بعد : االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس تحديد األبعاد الفرعية لمقياس  -

خاصــة وتجاهــات، ومقــاييس االتجاهــات الدراســية طــالع علــى أدبيــات إعــداد مقــاييس اإلاإل

نحــو علــم الــنفس قــام الباحــث بوضــع قائمــة بأبعــاد االتجاهــات الدراســية نحــو   االتجاهــات 

 والتــي تمثــل أبعــاد مقيــاس االتجاهــات فــي البحــث الحــالي ،التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس

 :                      وهي 

 .الموضوعية في نقد علم النفس المعاصر -
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في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 .االستمتاع المعرفي بالتوجية اإلسالمي لعلم النفس -

 .أهمية التوجية اإلسالمي لعلم النفس وتطبيقاتهإدراك  -

 .االتجاه نحو تطبيق مبادئ التوجية اإلسالمي لعلم النفس في مجال العمل -

 .االتجاه نحو علماء التوجيه اإلسالمي لعلم النفس -

 .التوجيه اإلسالمي لعلم النفسمجال االتجاه نحو البحث في  -

تم ترجمة : لتوجيه اإلسالمي لعلم النفسمقياس االتجاهات نحو ا  صياغة مفردات    -

وقـد حـرص الباحـث علـى أن     ، عد إلى مجموعـة مواقـف تعبـر عنهـا عبـارات المقيـاس           كل بُ 

ــارات المقيـــاس   ــد تراوحـــت   واضـــحة وتكـــون عبـ ــم، وقـ ــهلة الفهـ ــرة وسـ بـــسيطة ومباشـ

، )معـارض (، )محايد) (موافق(، )موافق بشدة (:ليكرتلستجابات وفق التدرج الخماسي  اإل

 وقد قام الباحث بعرض المقياس في صورته األولية على خمـس أسـاتذة     ،)ارض بشدة مع(

مــن المتخصــصين فــي علــم الــنفس والمنــاهج، وبعــد إجــراء التعــديالت وفقــاً لمالحظــاتهم    

ــارات المــستخدمة فــي المقيــاس تتــسم بالدقــة والوضــوح         اتفــق المحكمــون علــى أن العب

 .عاد التي تمثلهاوتعكس في الوقت ذاته السلوك اإلجرائي لألب

 :   االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس التحقق من صدق وثبات لمقياس -

  للمقياس، وصدق المقارنة الطرفيـة     االتساق الداخلي كل من   كد من   أقام الباحث بالت  

لمقياس االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم الـنفس بتطبيـق المقيـاس علـى عينـة مـن                  

مــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية، ثــم      إلرشــاد بجامعــة ا بــدبلوم التوجيــه واإل طالبــاً ) ١١٣(

اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــة كــل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس والدرجــة   

، وكــذلك معامــل االرتبــاط بــين كــل مفــردة مــن    ) ١(جــدول  الكليــة للبعــد الــذي تنتمــي إليــه  

 )٢( جدول مفردات المقياس والدرجة الكلية للمقياس
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معامالت ارتباط مفردات مقياس االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم ) ١(جدول 

 النفس بأبعادها الفرعية
 "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند

٠٫٤٥٩ ٥ @@٠٫٤٠٣ ٤ @@٠٫٥٨٤ ٣ @@٠٫٥٢٤ ٢ @@٠٫٤٩٦ ١@@ 

٠٫٣٣٩ ١٠ @@٠٫٤٤٠ ٩ @@٠٫٥٢٨ ٨ @@٠٫٤٥٢ ٧ @@٠٫٥١٠ ٦@@ 

٠٫٥٧٠ ١٥ @@٠٫٥٠٤ ١٤ @@٠٫٤٩٩ ١٣ @@٠٫٦٢٧ ١٢ @@٠٫٣٦٧ ١١@@ 

٠٫٣١٠ ٢٠ @@٠٫٤٠٢ ١٩ @@٠٫٤٠٧ ١٨ @@٠٫٥٤٠ ١٧ @@٠٫٥٩٤ ١٦@@ 

٠٫٥٢٧ ٢٥ @@٠٫٥١١ ٢٤ @@٠٫٦١٠ ٢٣ @@٠٫٥٥٣ ٢٢ @@٠٫٥٦٣ ٢١@@ 

٠٫٦٥٦ ٣٠ @@٠٫٥٣١ ٢٩ @@٠٫٤٧١ ٢٨ @@٠٫٧٠٨ ٢٧ @@٠٫٦٤٣ ٢٦@@ 

٠٫٤٥٠ ٣٥ @@٠٫٦٠٠ ٣٤ @@٠٫٧٠٥ ٣٣ @@٠٫٥٧٧ ٣٢ @@٠٫٥٠٣ ٣١@@ 

٠٫٦٦٠ ٤٠ @@٠٫٦٢١ ٣٩ @@٠٫٤٠١ ٣٨ @@٠٫٤٤٠ ٣٧ @@٠٫٣٨٥ ٣٦@@ 

٠٫٦٧٨ ٤٥ @@٠٫٥٥٠ ٤٤ @@٠٫٤٣٠ ٤٣ @@٠٫٤٥٩ ٤٢ @@٠٫٥٩٣ ٤١@@ 

٠٫٥٧٦ ٥٠ @@٠٫٣٦٢ ٤٩ @@٠٫٤٤١ ٤٨ @@٠٫٦٠٩ ٤٧ @@٠٫٥٩٨ ٤٦@@ 

٠٫٤٥٣ ٥٥ @@٠٫٥١٧ ٥٤ @@٠٫٥٩٨ ٥٣ @@٠٫٥٣٩ ٥٢ @@٠٫٦٦٠ ٥١@@ 

٠٫٦٥٨ ٦٠ @@٠٫٣٦٦ ٥٩ @@٠٫٦٤٦ ٥٨ @@٠٫٦٦٨ ٥٧ ٠٫١٢٦ ٥٦@@ 

  ٠٫٠٥دال عند مستوى داللة                                    @ ٠٫٠١دال عند مستوى داللة @@ 

داللة جميـع معـامالت االرتبـاط بـين درجـة كـل فقـرة مـن فقـرات                  ) ١(يتضح من جدول    

عـدا المفـردة رقـم    ،  ٠٫٠١د الذي تنتمي إليه عند مـستوى داللـة   المقياس والدرجة الكلية للبع   

 . في الصورة األولية للمقياس) ٥٦(



 

 
٢٠٤

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

معامالت ارتباط مفردات مقياس االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم ) ٢(جدول 

  للمقياسدرجة الكليةالالنفس ب
 "ر"قيمة  بندال "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة   البند

٠٫٣٧٤ ٥ @@٠٫٣٢٩ ٤ @@٠٫٥١٦ ٣ @@٠٫٥٠٧ ٢ @@٠٫٢٨١ ١@@ 

٠٫١٩٩ ١٠ @@٠٫٣٥٧ ٩ @@٠٫٤٥٨ ٨ @@٠٫٢٧٩ ٧ @@٠٫٤٩٩ ٦@@ 

٠٫٥٢٦ ١٥ @@٠٫٤٤٣ ١٤ @@٠٫٣٥٣ ١٣ @@٠٫٤٠٢ ١٢ @@٠٫٢٨٢ ١١@@ 

٠٫١٦٤ ٢٠ @@٠٫٤٠٢ ١٩ @@٠٫٤٥٧ ١٨ @@٠٫٤٠٧ ١٧ @@٠٫٥٢٠ ١٦ 

٠٫٣١٧ ٢٥ @@٠٫٥٩٠ ٢٤ @@٠٫٤٥٢ ٢٣ @@٠٫٤٩٩ ٢٢ @@٠٫٤٩٣ ٢١@@ 

٠٫٤٩٨ ٣٠ @@٠٫٤٣٠ ٢٩ @@٠٫٤٥٤ ٢٨ @@٠٫٦٣٦ ٢٧ @@٠٫٥٧٤ ٢٦@@ 

٠٫٤٨٢ ٣٥ @@٠٫٥٤٢ ٣٤ @@٠٫٦٣٨ ٣٣ @@٠٫٤٢٢ ٣٢ @@٠٫٤٠٦ ٣١@@ 

٠٫٦٥٠ ٤٠ @@٠٫٤٩٤ ٣٩ @@٠٫٤٥٤ ٣٨ @@٠٫٤١٩ ٣٧ @@٠٫٢٨١ ٣٦@@ 

٠٫٦١٨ ٤٥ @@٠٫٤٣٨ ٤٤ @@٠٫٣٥٤ ٤٣ @@٠٫٦٠٨ ٤٢ @@٠٫٥٠٥ ٤١@@ 

٠٫٥٨٦ ٥٠ @@٠٫٢٧١ ٤٩ @٠٫٢٣٩ ٤٨ @@٠٫٤٦٣ ٤٧ @@٠٫٥٩٣ ٤٦@@ 

٠٫٢٩٧ ٥٥ @@٠٫٥٢٣ ٥٤ @@٠٫٥١٩ ٥٣ @@٠٫٤٩٨ ٥٢ @@٠٫٥٨٩ ٥١@@ 

٠٫٥٥٦ ٦٠ @@٠٫٤٢١ ٥٩ @@٠٫٥٦٩ ٥٨ @@٠٫٦٠٢ ٥٧ @@٠٫٤١١ ٥٦@@ 

 ٠٫٠٥دال عند مستوى داللة                                  @ ٠٫٠١دال عند مستوى داللة @@ 

داللة جميع معـامالت االرتبـاط بـين درجـة كـل فقـرة مـن فقـرات         ) ٢(يتضح من جدول  

فــي ) ٢٠( عــدا المفــردة رقــم  ٠٫٠١عنــد مــستوى داللــة   المقيــاس والدرجــة الكليــة للمقيــاس  

 . الصورة األولية للمقياس

بـين أبعـاد مقيـاس االتجاهـات نحـو      كما قام الباحث بحـساب معـامالت االرتبـاط بـين         

 . النتائج) ٣( ويوضح جدول التوجيه اإلسالمي لعلم النفس بالدرجة الكلية للمقياس
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ارتباط أبعاد مقياس االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس بالدرجة ) ٣(جدول 

 الكلية للمقياس
 البعد  اسأبعاد المقي

 األول 

 البعد

  الثاني 

البعد 

 الثالث

البعد 

 الرابع 

البعد 

 الخامس

البعد 

 السادس

 @@٠٫٨٦٣ @@٠٫٨٣٢ @@٠٫٩٠٤ @@٠٫٨٨٠ @@٠٫٧٨٥ @@٠٫٧٣٤ "ر"قيم معامالت االرتباط 

أبعـاد مقيـاس االتجاهـات نحـو     جميع رتباط بين معامالت اإلداللة ) ٣(يتضح من جدول   

ثم قـام   ،    ٠٫٠١  مستوى داللة  الدرجة الكلية للمقياس، عند   و النفس   التوجيه اإلسالمي لعلم  

الباحــث بالتأكــد مــن صــدق المقارنــة الطرفيــة لمقيــاس االتجاهــات نحــو التوجيــه اإلســالمي  

 مـن   % ٢٥ وأقـل    % ٢٥لعلم النفس بمقارنة متوسطات الدرجات التي حصل عليها أعلـى           

) ٤( جـدول  ويوضـح مقيـاس   رجة الكلية لل  الدأفراد عينة الدراسة على أبعاد المقياس وعلى        

 ممــا يعنــي تمــام التأكــد مــن صــدق      ٠٫٠١داللــة جميــع الفــروق عنــد مــستوى داللــة      . النتــائج

 .المقياس

داللة الفروق بين المجموعتين الطرفيتين لمقياس االتجاهات نحو التوجيه ) ٤(جدول 

 اإلسالمي لعلم النفس وأبعاده 
 "ت"قيمة  ه اإلسالمي لعلم النفسأبعاد مقياس االتجاهات نحو التوجي

 @@٢١٫٦٧٢ الموضوعية في نقد علم النفس المعاصر

 @@٢٢٫٨٧٧ االستمتاع المعرفي بالتوجية اإلسالمي لعلم النفس

 @@٢٦٫٠١٦ أهمية التوجية اإلسالمي لعلم النفس وتطبيقاته

 @@٢٨٫٠٤٣ تطبيق مبادئ التوجية اإلسالمي لعلم النفس في مجال العمل

 @@٢٠٫٨٩٩ جاه نحو علماء التوجيه اإلسالمي لعلم النفساالت

 @@١٥٫٤٧٦ االتجاه نحو البحث في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

 @@٢٧٫٨٣٢ الدرجة الكلية لالتجاه نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

                                  ٠٫٠١دال عند مستوى داللة                @@ 



 

 
٢٠٦

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

المجمـــوعتين متوســـطات درجـــات داللـــة جميـــع الفـــروق بـــين يتـــضح ) ٤(ول جـــدمـــن 

الفرعيـة  قياس االتجاهات نحـو التوجيـه اإلسـالمي لعلـم الـنفس وأبعـاده             على م الطرفيتين  

ــة     مــن خــالل االتــساق    ممــا يعنــي تمــام التأكــد مــن صــدق المقيــاس    ٠٫٠١عنــد مــستوى دالل

 .الداخلي والمقارنة الطرفية

كــد مـن ثبــات مقيـاس االتجاهــات نحـو التوجيــه اإلسـالمي لعلــم     أوقـد قــام الباحـث بالت  

 : النتائج)٥( جدولويوضحالنفس 

 معامالت الثبات لمقياس االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس) ٥(جدول 
 طريقة حساب 

 معامل الثبات

 معامل ألفا لكرونباخ

Cronbachs Alpha 

 سبيرمان

 براون

Strict   

Parallel 

 نود عدد الب

 بعد التصحيح

 ٥٨ @@٠٫٩٠٤ @@٠٫٩٠٥ @@٠٫٩٩٢ قيمة معامل الثبات

                                  ٠٫٠١دال عند مستوى داللة                @@ 

، ٠٫٠١أن قــيم معــامالت ثبــات المقيــاس دالــة عنــد مــستوى داللــة    )٥( جــدوليتــضح مــن 

 اإلســالمي لعلــم الــنفس بالـــصدق    وبــذلك يتأكــد تمتــع مقيــاس االتجاهــات نحــو التوجيــه       

 . والثبات

في ضوء ما قام به الباحث مـن إجـراءات إلعـداد مقيـاس      : الصورة النهائية للمقياس   -

االتجاهــات نحــو التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس بلــغ عــدد مفــردات المقيــاس فــي صــورته     

 -ليـة للمقيـاس   من الصورة األو  ) ٥٦(،)٢٠(بعد استبعاد المفردة رقم     -مفردة  ) ٥٨(النهائية  

مفـردات لكـل بُعـد عـدا البعـد الثـاني وتعبـر عنـه                ) ١٠(تعبر عن أبعاد المقياس ككل بواقـع        

) ٦(ويوضـح جـدول     . درجـة ) ٢٣٦ -٠(مفردات، وتتراوح الدرجات علـى المقيـاس مـا بـين            ) ٩(

 .   مواصفات مقياس االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس
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 تجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفسمواصفات مقياس اال) ٦(جدول 
 % العدد العبارات السالبة العبارات الموجبة البعد

 ١٧ ١٠ ٧،١٣،٢٤،٣٦،٤٢ ١،١٨،٣٠،٤٨،٥٤ الموضوعية في نقد علم النفس المعاصر

االستمتاع المعرفي بالتوجية اإلسـالمي لعلـم        

 النفس
١٥ ٨ ٨،٢٥،٣٧،٤٩ ٢،١٤،٣١،٤٣ 

 لعلـــــم الـــــنفس أهميـــــة التوجيـــــة اإلســـــالمي 

 وتطبيقاته
١٧ ١٠ ٩،٢٦،٣٨،٤٤،٥٧ ٣،١٥،٢٠،٣٢،٥٠ 

تطبيق مبادئ التوجية اإلسالمي لعلم الـنفس     

 في مجال العمل
١٧ ١٠ ١١،٢١،٣٣،٥١،٥٦ ٤،١٦،٢٧،٣٩،٤٥ 

االتجــاه نحــو علمــاء التوجيــه اإلســالمي لعلــم    

 النفس
١٧ ١٠ ١٠،١٧،٢٢،٢٨،٤٦ ٥،٣٤،٤٠،٥٢،٥٧ 

ه اإلســـالمي االتجـــاه نحـــو البحـــث فـــي التوجيـــ 

 لعلم النفس
١٧ ١٠ ٣٥،٤١،٤٧،٥٣،٢٣ ٦،١٢،١٩،٢٩،٥٨ 

 ١٠٠ ٥٨ ٢٩ ٢٩ المجموع

 

 : التوجيه اإلسالمي لعلم النفس مجال مقياس فاعلية الذات األكاديمية في : ثانياً
قـام  مقياس فاعلية الذات األكاديمية في مجال التوجيه اإلسـالمي لعلـم الـنفس              لبناء  

  التي تناولـت بنـاء   (١٩٨٨، Steven O ،et al)اسة ستيفن وآخرون الباحث باإلطالع على در

 ، ودليـــل بانـــدورا  ) (CASESمقيـــاس فعاليـــة الـــذات األكاديميـــة لـــدى طـــالب الجامعـــة      

(Bandura ٢٠٠٦) لبنــاء مقــاييس فعاليــة الــذات  "Guide for constructing self- 

efficacy scales"األكاديميـــة ومنهـــا ، كمـــا اطلـــع علـــى بعـــض مقـــاييس فعاليـــة الـــذات 

 ) ٧(المقاييس التي يوضحها جدول 



 

 
٢٠٨

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

  وأبعادها الفرعيةمقاييس فعالية الذات األكاديميةبعض ) ٧(جدول 
 األبعاد الفرعية المقياس

فعالية الذات األكاديمية المقياس الفرعي المشتق من كل         
ــذات    : مــن  ــة، ومقيــاس فعاليــة ال مقيــاس المعــالم األكاديمي

 . الجامعية

Academic Self-Efficacy subscale created 

from both the Academic Milestones Scale 

and the College Self-Efficacy Inventory 

(CSEI) (Zimmerman ،B. ،Bandura ،A. ،١٩٩٢).  

ــة الــذات فــي عالقتهمــا ب     ــضغط وفعالي التفاعــل : ال
المدرســـي، األداء خـــارج الفـــصل، االداء فـــي الفـــصل،  

 . وادارة العمل واألسرة والمدرسة

 

: مقاييس فعاليـة الـذات المدركـة للطفـل المقيـاس الفرعـي            
 .فعالية الذات المدركة

Children's Perceived Self-Efficacy Scales 

(CPSE) Subscale: Perceived Academic 

Efficacy  (Jinks ،J. & Morgan ،V. ١٩٩٩). 

، و إتقــان الفــرد لتعلمــهإدارة (لمدركــة فعاليــة الــذات ا
شخـــصية التحقيـــق التوقعـــات األكاديميـــة والمـــواد، 

، الكفـــــــــاءة ) المعلمـــــــــينتوقعـــــــــات  ، وةالوالدينـــــــــ
، الزمالءالعالقات مع   اقامة  القدرة على   ( االجتماعية  

ــة    ــشطة الترفيهيـــ ــذات واألنـــ ــد الـــ ــة ) تأكيـــ ، وفعاليـــ
 مقاومــة ضــغط األقــران واألنــشطة ( التنظــيم الــذاتي 

 ) .ذات المخاطر العالية 
المقيـــــاس ) PALS(التكيفـــــيأنمـــــاط الـــــتعلم  مقيـــــاس -

 )مسح الطالب(فاعلية الذات األكاديمية : الفرعي
Patterns of Adaptive Learning Scales 

(PALS) subscale: Academic Self-Efficacy 

(Student Survey)  (Midgley ،et al. ، ٢٠٠٠) 

،  )تقـان اإل(المركزة على الـتعلم  هداف األكاديمية  األ
ــى ــدرة وعلـ ــذات و، ) األداء( القـ ــة فاعليـــة الـ األكاديميـ
، ي، استخدام استراتيجيات الـتعلم الـسطح      للطالب

 .عمقاألواستخدام استراتيجيات التعلم 

فعاليــة : اســتبيان فعاليــة الــذات لألطفــال المقيــاس الفرعــي   
 الذات األكاديمية

Self-Efficacy Questionnaire for Children 

(SEQ-C) subscale: Academic Self-Efficacy. 

Muris ،P. (٢٠٠٢، ٢٠٠١). 

فعالية الذات األكاديمية، فعاليـة الـذات األجتماعيـة،         
 . لذات اإلنفعاليةفعالية ا

 

معتقــــدات التحــــصيل الدراســــي، واداء التكليفــــات     )٢٠٠٢سالم ، (مقياس فعالية الذات األكاديمية  
الدراســــية، تنظــــيم الــــذات األكاديميــــة، االداء فــــي     

 .مواقف االمتحان، معتقدات التخصص الدراسي
 .  التقرير الذاتي للطالب عن فعالية الذات األكاديمية-

Student Self-Report of Academic Self-

Efficacy.  (Hoover-Dempsey ،K.V. ،& 

Sandler ،H.M. ،٢٠٠٥).  

شخصية السـتكمال  معتقدات الطالب عن قدراته ال  
 . المدرسية بنجاحاألعمال 
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ــة لمقيـــاس   - ــاد الفرعيـ ــد األبعـ ــه     تحديـ ــال التوجيـ ــي مجـ ــة فـ ــذات األكاديميـ ــة الـ فاعليـ

بعد االطالع على أدبيات فاعلية الذات األكاديمية ومقاييسها قـام      : اإلسالمي لعلم النفس  

عــاد مقيــاس فاعليــة  الباحــث بوضــع قائمــة بأبعــاد فاعليــة الــذات األكاديميــة والتــي تمثــل أب   

 : الذات األكاديمية في البحث الحالي وهي 

 .التوجيه اإلسالمي لعلم النفسمجال معتقدات التحصيل الدراسي في  -

 .داء التكليفات الدراسية في مجال التوجيه اإلسالمي لعلم النفسأمعتقدات  -

 .معتقدات تنظيم الذات األكاديمية في مجال التوجيه اإلسالمي لعلم النفس -

 .عتقدات االداء في موقف االمتحان في مجال التوجيه اإلسالمي لعلم النفسم -

 صياغة مفردات مقياس فاعلية الذات األكاديمية في مجال التوجيه اإلسالمي لعلـم    -

إلى مجموعة مواقف تعبـر عنهـا       من األبعاد الفرعية للمقياس     عد  تم ترجمة كل بُ   : النفس

أن تكون عبارات المقيـاس بـسيطة ومباشـرة          وقد حرص الباحث على      ،عبارات المقياس 

، )موافق بشدة(:ليكرتلوسهلة الفهم، وقد تراوحت االستجابات وفق التدرج الخماسي        

 وتم التأكـد مـن صـدق المحكمـين كمـا تـم              ،)معارض بشدة (،  )معارض(،  )محايد) (موافق(

 .ايضاحه في اختبار االتجاهات نحو التوجية اإلسالمي لعلم النفس

التوجيــه مجــال قيــاس فاعليــة الــذات األكاديميــة فــي     من صــدق وثبــات   التحقــق مــ -

 : اإلسالمي لعلم النفس

للتاكد من صدق المحـك تـم حـساب معامـل االرتبـاط بـين درجـات أفـراد العينـة علـى            

ــذات األكاديميــة فــي مجــال التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس      مقيــاس   ومقيــاس فاعليــة ال

وهو معامل ارتبـاط مرتفـع   ) ٠٫٨٩(وقد بلغت قيمته ) ٢٠٠٢(فعالية الذات األكاديمية  سالم     

 .يدل على تمتع مقياس البحث الحالي بالصدق



 

 
٢١٠

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون بــين درجــة كــل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس      

 . النتائج ) ٨( جدول ويوضحوالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه 

علية الذات األكاديمية في التوجيه معامالت ارتباط مفردات مقياس فا) ٨(جدول 

 اإلسالمي لعلم النفس بالبعد الفرعي لكل مفردة
 "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة   البند

٠٫٥٥٧ ٥ @@٠٫٥٧١ ٤ @@٠٫٤٩٤ ٣ @@٠٫٥٩٧ ٢ @@٠٫٥٣٥ ١@@ 

٠٫٥٨٥ ١٠ @@٠٫٥٣٥ ٩ @@٠٫٤٦٩ ٨ @@٠٫٥٥٠ ٧ @@٠٫٤٤٤ ٦@@ 

٠٫٥٣٣ ١٥ @@٠٫٥٠٤ ١٤ @@٠٫٦٠٢ ١٣ @@٠٫٥٤٤ ١٢ @@٠٫٧١١ ١١@@ 

٠٫٥٢٧ ٢٠ @@٠٫٥٨٥ ١٩ @@٠٫٤٦١ ١٨ @@٠٫٥٩٨ ١٧ @@٠٫٤٦٨ ١٦@@ 

٠٫٣٩١ ٢٥ ٠٫٠٩٢ ٢٤ ٠٫٠٣٦ ٢٣ @@٠٫٤٣٧ ٢٢ @@٠٫٥٧٢ ٢١@@ 

٠٫٦٣ ٣٠ @@٠٫٤٦٢ ٢٩ @@٠٫٥١٤ ٢٨ @@٠٫٥٩٣ ٢٧ @@٠٫٤٥٣ ٢٦@@ 

٠٫٥٢٣ ٣٣ @@٠٫٦١٥ ٣٢ @@٠٫٥١٠ ٣١@@     

دال عنــد مــستوى داللــة                                                           @ ٠٫٠١دال عنــد مــستوى داللــة   @@ 

٠٫٠٥ 

 عــدا  ٠٫٠١رتبــاط عنــد مــستوى داللــة     داللــة جميــع معــامالت اإل  يتــضح  ) ٨(جــدول  مــن 

نهائيـة  في الصورة األولية للمقياس، وتم حذفهما مـن الـصورة ال       ) ٢٤(،  ) ٢٣(المفردتين رقم   

 . للمقياس

كما قام الباحث بحساب معامل ارتباط بيرسـون بـين درجـة كـل فقـرة مـن فقـرات                    

  .النتائج) ٩(، ويوضح جدول المقياس والدرجة الكلية للمقياس
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معامالت ارتباط مفردات فاعلية الذات األكاديمية في التوجيه اإلسالمي لعلم ) ٩(جدول 

 النفس بدرجتة الكلية 
 "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة  البند "ر"قيمة   البند

٠٫٤١٩ ٥ @@٠٫٥٨٩ ٤ @@٠٫٤٣٦ ٣ @@٠٫٥٦٤ ٢ @@٠٫٣٤٩ ١@@ 

٠٫٤٢٦ ١٠ @@٠٫٥٢٥ ٩ @@٠٫٤٣٤ ٨ @@٠٫٤١٢ ٧ @@٠٫٥١٨ ٦@@ 

٠٫٥١٠ ١٥ @@٠٫٣٧٩ ١٤ @@٠٫٥٣١ ١٣ @@٠٫٥٠٠ ١٢ @@٠٫٥٥٩ ١١@@ 

٠٫٤٥٠ ٢٠ @@٠٫٥٥٥ ١٩ @@٠٫٣١٧ ١٨ @@٠٫٣٥٩ ١٧ @@٠٫٣٨٥ ١٦@@ 

٠٫٤٧٤ ٢٥ @٠٫١٨٨ ٢٤ @٠٫٢٣٧ ٢٣ @@٠٫٣٤٨ ٢٢ @@٠٫٤٦٩ ٢١@@ 

٠٫٤٥٠ ٣٠ @@٠٫٣١٣ ٢٩ @@٠٫٥٣٧ ٢٨ @@٠٫٤٧٤ ٢٧ @@٠٫٣٩٣ ٢٦@@ 

٠٫٣٦٧ ٣٢ @@٠٫٣٨٨ ٣١@@       

    ٠٫٠١دال عند مستوى داللة @@ 

الـــذات مفـــردات فاعليـــة بـــين داللـــة جميـــع معـــامالت االرتبـــاط ) ٩( جـــدول يتـــضح مـــن

 عـدا  ٠٫٠١درجة الكلية عند مستوى داللـة  والاألكاديمية في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس    

في الصورة األولية للمقياس فقد كان معامل ارتباطها بالدرجـة     ) ٢٤(،  ) ٢٣(المفردتين رقم   

 . ٠٫٠٥الكلية للمقياس دال عند 

بعــاد تبــاط بــين أ بحــساب معــامالت االر االتــساق الــداخلي  كمــا تــم التأكــد مــن صــدق   

ــة فــي     ــذات األكاديمي ــة ال ــنفس    مجــال مقيــاس فاعلي ــه اإلســالمي لعلــم ال والدرجــة التوجي

 . النتائج)١٠(ويوضح جدول الكلية للمقياس 

ارتباط أبعاد مقياس فاعلية الذات األكاديمية في التوجيه اإلسالمي لعلم ) ١٠(جدول 

 النفس بدرجتة الكلية
 البعد الرابع  البعد الثالث بعد الثاني ال البعد األول  أبعاد المقياس

 @@٠٫٧٤٥ @@٠٫٨٢٦ @@٠٫٧٧٩ @@٠٫٧٤٦ "ر"قيمة معامل االرتباط 



 

 
٢١٢

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

مقيـــاس فاعليـــة الـــذات  جميـــع أبعـــاد  معـــامالت ارتبـــاطداللـــة) ١٠(جـــدول مـــن ضح يتـــ

  مستوى داللة   للمقياس عند  الكليةدرجة  الاألكاديمية في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس ب      

٠٫٠١ 

التأكــد مــن صــدق المقارنــة الطرفيــة لمقيــاس فاعليــة الــذات األكاديميــة فــي      تــم وقــد 

التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس بمقارنــة متوســطات الــدرجات التــي حــصل عليهــا    مجــال 

 مــن أفــراد عينــة الدراســة علــى أبعــاد المقيــاس وعلــى المقيــاس       % ٢٥ وأقــل % ٢٥أعلــى 

 . النتائج) ١١( جدول ، ويوضح ككل

المجموعتين الطرفيتين على كل بعد متوسطات درجات اللة الفروق بين د) ١١(جدول 

 والدرجة من أبعاد مقياس فاعلية الذات األكاديمية في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

 الكلية للمقياس
 "ت"قيمة  أبعاد مقياس مقياس فاعلية الذات األكاديمية في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

 @@٢٠٫٥٨٥ دراسي في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس معتقدات التحصيل ال

 @@٢٢٫٠٣٤ معتقدات اداء التكليفات الدراسية

 @@١٨٫٨٨٠ معتقدات تنظيم الذات األكاديمية

 @@١٥٫١٥٤ معتقدات االداء في موقف االمتحان

 @@١٦٫٦١١ الدرجة الكلية مقياس فاعلية الذات األكاديمية في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

 ٠٫٠١دال عند مستوى داللة @@ 

داللـة الفـروق بـين متوسـطات درجـات المجمـوعتين الطـرفيتين              يتـضح   ) ١١(جدول  من  

التوجيــه اإلســالمي لعلــم  مجــال  أبعــاد مقيــاس فاعليــة الــذات األكاديميــة فــي    جميــععلــى 

وبــذلك تأكــد صــدق االتــساق    ٠٫٠١عنــد مــستوى داللــة   الــنفس والدرجــة الكليــة للمقيــاس  

مقيـاس بعـدة    القـام الباحـث بالتأكـد مـن ثبـات           كمـا   . والمقارنة الطرفية للمقياس  الداخلي  

 .النتائج) ١٢(طرق ويوضح جدول 
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معامالت الثبات لمقياس فعالية الذات األكاديمية في مجال التوجيه اإلسالمي ) ١٢(جدول 

 لعلم النفس

 طريقة حساب

 معامل الثبات

معامل ألفا 

 -لكيودر

 ريتشاردسون

 اونسبيرمان بر
 معامل

 جتمان

Strict 

Parallel 

 عدد البنود

 بعد التصحيح

 ٣٢ @@٠٫٨٢٨ @@٠٫٧٥٧ @@٠٫٧٦٧ @@٠٫٨٤٥ قيمة معامل الثبات

معـــامالت الثبـــات دالـــة عنـــد مـــستوى داللـــة      جميـــع أن قـــيم  يتـــضح )١٢(جـــدول مـــن 
 ،وبذلك يمكن القول بأن مقياس فاعلية الذات األكاديمية في التوجيه اإلسالمي لعلـم        ٠٫٠١

 االعتمــاد عليـه فـي الدراســة   إلـى طمئنـان  الـنفس يتمتـع بالــصدق والثبـات، وبالتـالي يمكــن اإل    
 .الحالية
ــه اإلســالمي لعلــم         - ــذات األكاديميــة فــي التوجي ــة ال ــصورة النهائيــة لمقيــاس فاعلي ال
فــي ضــوء مــا قــام بــه الباحــث مــن إجــراءات إلعــداد المقيــاس بلــغ عــدد مفــردات        : الــنفس

) ٨(مفـــردة تعبـــر عـــن أبعـــاد المقيـــاس ككـــل بواقـــع ) ٣٠(نهائيـــة المقيـــاس فـــي صـــورته ال
لبعـد الثالـث والرابـع، وتتـراوح     كـل مـن ا  مفـردات ل ) ٧(لبعد األول والثـاني،  لكل من ا   اتمفرد

ــين     ــى المقيــاس مــا ب ــدرجات عل مواصــفات مقيــاس  ) ١٣(ويوضــح جــدول  . درجــة) ١٢٠-٠(ال
 الـــنفس، بعـــد حـــذف المفـــردات  لـــمفاعليـــة الـــذات األكاديميـــة فـــي التوجيـــه اإلســـالمي لع 

 .من الصورة األولية للمقياس) ٢٤(،)٢٣(

مواصفات مقياس مقياس فاعلية الذات األكاديمية في التوجيه اإلسالمي ) ١٣(جدول 

 لعلم النفس
 % العدد العبارات السالبة العبارات الموجبة البعد

 ٢٦٫٦ ٨ ٥،١٧،٢١،٢٨ ١،٩،١٣،٢٤ معتقدات التحصيل الدراسي

 ٢٦٫٦ ٨ ١٠،١٤،٢٢،١٨ ٢،٦،٢٥،٢٩  أداء التكليفات الدراسيةمعتقدات

 ٢٣٫٣ ٧ ٧،١١،١٩،٢٦ ٣،١٥،٢٠ معتقدات تنظيم الذات األكاديمية

 ٢٣٫٣ ٧ ٢٣،٢٧،٣٠ ٤،٨،١٢،١٦ معتقدات األداء في موقف االمتحان

 ١٠٠ ٣٠ ١٥ ١٥ المجموع
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 اعداد الباحث" م تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكري"برنامج : ثالثاً
  Program Constructoin :بناء البرنامج

بناء البرنامج هو ذلك النـشاط المـستمر المـشترك بـين أجهـزة اإلرشـاد ومـستقبلية                  

حيث تعرف من خاللـه المـشكالت وتحـدد فيـه األهـداف كمـا تتخـذ فيـه اإلجـراءات لبلـوغ                       

ويهـدف بنـاء البرنـامج      . خطـيط  ويعني ذلك أن البناء هو اإلجراء التطبيقي للت        ،تلك األهداف 

اإلرشــــادي إلــــى تنميــــة مهــــارات مجموعــــة مــــن األفــــراد أو إكــــسابهم مهــــارات جديــــدة   

وقد اطلع الباحث على عدة بـرامج فـي تنميـة االتجاهـات اإليجابيـة ومنهـا                  ).١٩٩٨الطنوبي،(

 في بناء وتنميـة االتجاهـات، وبرنـامج دراسـة     (٢٠٠١، Schwarz & Bohner)برنامج دراسة 

 . في إثارة التغيير نحو اإلتجاهات االيجابية .Finch Eشفين

كـل مـن االتجاهـات اإليجابيـة نحـو التوجيـة            تنميـة فـي   الهـدف العـام للبرنـامج       ويتمثل  

ــنفس،      ــم الـ ــدى طـــالب علـ ــة لـ ــذات األكاديميـ ــة الـ ــنفس وفعاليـ ــالمي لعلـــم الـ ــذين  اإلسـ وهـ

 الطـالب  مـساعدة  امشـأنه  منالبحث   عينة لدى امبتنميته الباحث يقوم المتغيرين اللذين 

زيــادة فعــاليتهم فــي المجــاالت األكاديميــة والعمليــة التعليميــة واألنــشطة الجامعيــة،   علــى

وبالتالي تحقيق أداء أفـضل فـي مواقـف االمتحانـات وإجـراء التكليفـات والواجبـات، إضـافة               

ر، إلى تنمية اإلتجاة نحو علم النفس اإلسالمي، والموضوعية فـي نقـد علـم الـنفس المعاصـ                 

بما يحقق ازالة التنـافر المعرفـي لـدى الطـالب فيمـا يتعلـق بـبعض موضـوعات وقـضايا علـم                       

ــدامى ذوي         ــسلمين  القـ ــاء المـ ــدير علمـ ــافي بتقـ ــاء الثقـ ــن االنتمـ ــد مـ ــق مزيـ ــنفس، وتحقيـ الـ

اإلسهامات االبتكارية في الموضـوعات النفـسية، وتـصور هـذه المعرفـة النفـسية فـي حيـز                   

التـراث فـي تقـديم خدمـة نفـسية جيـدة تتناسـب وتتوافـق مـع                  التنفيذ واالستفادة من هـذا      

ثقافة العميـل، ممـا يـسهل اللغـة المـشتركة بـين أطـراف العمليـة االسترشـادية وسـرعة                     

ــدبر كاحـــدى           ــان الطـــالب بعـــض مهـــارات التـ ــى إتقـ ــنهم، إضـــافة إلـ ــة والثقـــة بيـ ــاء األلفـ بنـ

تعلم وتحولــه إلــى  اســتراتيجيات التفكيــر ذات الــشحنة الوجدانيــة التــي تــسهل عمليــة الــ    
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متعــة، تــنعكس إيجابيــاً علــى منــاخ الــتعلم والحالــة النفــسية للمتعلمــين، وبــذلك يكــون           

ــامج هــو   ــذات األكاديميــة واالتجاهــات الدراســية نحــو     : الهــدف العــام للبرن تنميــة فعاليــة ال

اإلشـارات  ذات بعض آيـات القـرآن الكـريم    الطـالب لـ  تـدبر  بالتوجيه اإلسالمي لعلم الـنفس      

 الفرعيــة األهــداف مــن جملــة التــدريبي للبرنــامج العــام الهــدفهــذا  عــن يتفــرع و،النفــسية

 : تحقيقها وهي يهدف البرنامج إلى تعلميه نتاجات هيئة على جاءت

 .الموضوعية في نقد علم النفس المعاصر -

 .االستمتاع المعرفي بالتوجية اإلسالمي لعلم النفس -

 .فس وتطبيقاتهإدراك أهمية التوجية اإلسالمي لعلم الن -

 .االتجاه نحو تطبيق مبادئ التوجية اإلسالمي لعلم النفس في مجال العمل -

 .االتجاه نحو علماء التوجيه اإلسالمي لعلم النفس -

 .االتجاه نحو البحث في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس -

 .تنمية معتقدات التحصيل الدراسي في مجال التوجيه اإلسالمي لعلم النفس -

نميــة معتقــدات أداء التكليفــات الدراســية فــي مجــال التوجيــه اإلســالمي لعلــم         ت -

 .النفس

تنميــة معتقــدات تنظــيم الــذات األكاديميــة فــي مجــال التوجيــه اإلســالمي لعلــم           -

 .النفس

تنميــة معتقــدات االداء فــي موقــف االمتحــان فــي مجــال التوجيــه اإلســالمي لعلــم        -

 .النفس

رنـامج التـدريبي علـى عـدة مـصادر منهـا اإلطـار النظـري          اعتمد الباحث في إعـداد الب     وقد

الدراسات العربية واألجنبية السابقة والتي أمكن للباحث الحصول عليها والتـي           وللدراسة  

 .ولت فاعلية البرامج التدريبية المعدة لهذه الفئةاتن
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جلسة، تقدم ألفراد المجموعة التجريبيـة بواقـع جلـستين          ) ٢٣(ويتكون البرنامج من    

 موضـحة، وقـد حـرص الباحـث        دقيقة) ٥٠(الواحدة حوالي    األسبوع، وتبلغ مدة الجلسة      في

أنــشطة ، وقــد تنوعــت )٣(علــى تحــديث مقــاطع الفيــديو المــستخدمة فــي البرنــامج بملحــق  

وهي األنشطة التي تبدأ بها الجلسات التدريبية، والتي يتم       لتشمل أنشطة التهيئة     البرنامج

خاللهـا يهيـأ الطـالب للمهـارة المـراد تعلمهـا فـي الجلـسة،            ن  ومـ  الجلـسة،    أولتطبيقها في   

هي األنشطة التـي اسـتند     ف األنشطة الرئيسية والتجويد، اما   التالوة  استراتيجية  عن طريق   

عليها الباحث في التـدريب علـى مهـارات التـدبر، لتحقيـق كـل أهـداف البرنـامج ويـستغرق                     

: ، وأخيراً األنـشطة الختاميـة     دقيقةثالثون  خمس و تطبيق األنشطة الرئيسية في الجلسة      

لغلق التي تهـدف إلـى تلخـيص الجلـسة والتأكـد مـن اتقـان الطـالب للمهـارة،                  وهي أنشطة ا  

 . مختصر أهداف برنامج البحث) ١٤(ويوضح جدول 

 أهداف جلسات برنامج البحث) ١٤(جدول 
 األهداف م

إيجابيـة  ك ، ووضع قواعد الجلسات التدريبيةامجالبرنيتعرف على  و،أن يتعرف الطالب إلى زمالئه وإلى الباحث     ١

 .تحديد مستوى الطالب في القياس القبليو ،المناقشة والحوار

 ، أن يعدد الطالب بعض آيات القرآن الكريم ذات اإلشارات النفسيةرنامج،أن يعرف الطالب أهداف الب ٢

 .ج أن يتفق الطالب مع الباحث على بعض اآليات التي سيتناولها البرنام

، وأن يطبـق مفهومـه   عوقـات التـدبر وصـوارفه    ، وأن يعـرف م    ةتـ أن يقدر أهمي  ، و أن يعرف الطالب مفهوم التدبر     ٣

 .قرآنية كتدريب عملي ية آعلى

 .آية قرآنية كتدريب عمليعلى  هايطبق ، و وخطواته،أن يعرف الطالب وسائل التدبر ٤

علـى آيـة    " االسـقاط والتأويـل   "رات تطبيق اسـتراتيجية        مها يطبقأن  ، و أن يعرف الطالب استراتيجيات التدبر     ٥

 . ذات اشارة نفسيةقرآنية كتدريب عملي

 ذات القـــرآن الكـــريمآيـــات أن يكتـــسب الطالـــب بعـــض مهـــارات تطبيـــق اســـتراتيجية االشـــتقاق فـــي تـــدبر    ٦

 .االشارت النفسية

 .تدبر القرآن الكريمفي " الفهم والتفسير"أن يكتسب الطالب بعض مهارات تطبيق استراتيجية  ٧

أن يكتـسب بعـض مهـارات      ، و في تدبر القـرآن الكـريم     " التفسير بالحقائق العلمية  "أن يعرف الطالب ضوابط      ٨
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 .في تدبر القرآن الكريم ذات االشارت النفسية" التفسير بالحقائق العلمية"تطبيق استراتيجية 

، للتعرف علـى مراحـل النمـو    الخامسة من سورة الحجأن يُطبق الطالب مهارات تدبر القرآن الكريم في اآلية     ٩

 .بناء اتجاهات ايجابية نحو االشارات النفسية في القرآن الكريماالنساني، و

ــدبر القــرآن الكــريم  أن يُطبــق الطالــب مهــارات    ١٠ ــه تعــالى  ت ــاتِكُمْ الَ    (:  فــي قول ــونِ أُمَّهَ ــن بُطُ ــرَجَكُم مِّ وَاهللاُ أَخْ

 وأن يتعرف على )٧٨/سورة النحل) (لَ لَكُمُ الْسَّمْعَ وَاألَبْصَارَ وَاألَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ     تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَ  

 . Sensationدور الحواس في التواصل مع البيئة من خالل االحساس 

صرون ﴾ ﴿فــال أقــسم بمــا تبــصرون ومــا ال تبــ   : أن يُطبــق الطالــب مهــارات تــدبر القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى      ١١

 Cognitive العتبـات االدراكيـة  (و يستخرج الطالب بعض محددات االدراك لدى االنـسان  ) ٣٨،٣٩: الحاقة(

Thresholds(وتطبيقاتها في واقع الحياة ،. 

فَظُـوا  قُـل لِّلْمُـؤْمِنِينَ يَغُـضُّوا مِـنْ أَبْـصَارِهِمْ وَيَحْ     : (أن يُطبق الطالب مهارات تدبر القرآن الكريم في قوله تعـالى   ١٢

 من خالل استراتيجية التفسير العلمي لآلية،  )٣٠:النور)  (فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

 .وفوائد غض البصر، ومساوئة من خالل نتائج أبحاث الدماغ، وتطبيقاتها في السلوك

﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ  : م في قوله تعالى   أن يُطبق الطالب مهارات تدبر القرآن الكري       ١٣

، واهميـة التـدين   )٣٠:الـروم (النَّاسَ عَلَيْهَا ال تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَـيِّمُ وَلَكِـنَّ أَكْثَـرَ النَّـاسِ ال يَعْلَمُـونَ ﴾                

 .االنسانيكأحد أهم دوافع السلوك 

 فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنُبٍ وَهُـمْ  ۖوَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ : (أن يُطبق الطالب مهارات تدبر القرآن الكريم في قوله تعالى        ١٤

ــا يَــشْعُرُونَ  ــلِ بَيْــتٍ يَكْ  ) ١١(لَ ــىٰ أَهْ ــمْ عَلَ ــلْ أَدُلُّكُ ــعَ مِــن قَبْــلُ فَقَالَــتْ هَ ــهِ الْمَرَاضِ ــا عَلَيْ ــهُ  وَحَرَّمْنَ ــمْ لَ ــمْ وَهُ ــهُ لَكُ فُلُونَ

 )١٣(فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنَُها وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَـا يَعْلَمُـونَ         ) ١٢(نَاصِحُونَ  

 " إِنَّ خَيْـرَ مَـنِ اسْـتَأْجَرْتَ الْقَـوِيُّ الْـأَمِينُ     ۖا أَبَـتِ اسْـتَأْجِرْهُ    قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَ  :" ودراسة دوافع األمومة، وقوله تعالى    

 . عاطفة الحب، وقيم العفافودراسة 

وَلَقَـدْ آتَيْنَـا لُقْمَـانَ الْحِكْمَـةَ أَنِ اشْـكُرْ لِلَّـهِ وَمَـنْ        : (أن يُطبق الطالب مهارات تدبر القرآن الكريم في قوله تعـالى          ١٥

 ودراسـة  )١٩ -١٢: سـورة لقمـان  ) (١٩(إلـى اآليـة   ) ١٢(نَّمَا َيشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيـدٌ    يَشْكُرْ فَإِ 

 . بعض معاييروأخالقيات السلوك اإلنساني في ضوء وصايا لقمان

ــرِدِ ( ﴿: أن يُطبــق الطالــب مهــارات تــدبر القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى    - ١٦ ــنْ يُ ــدْرَهُ   فَمَ ــشْرَحْ صَ ــهُ يَ ــهُ أَنْ يَهْدِيَ  اللَّ

لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الـرِّجْسَ عَلَـى                    

 .اتيجية االعجاز العلمي في اآلية الشريفة من خالل استر)١٢٥/ األنعام(الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ 

 ۖوَلَمَّـا سَـكَتَ عَـنْ مُوسَـى الْغَـضَبُ أَخَـذَ الْـأَلْوَاحَ       : أن يُطبق الطالب مهارات تدبر القرآن الكـريم فـي قولـه تعـالى      ١٧

عرف على أثر الغضب في الـسلوك  ، والت)١٥٤: االعراف) (وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ     

 .والتعامل معه
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 األهداف م

ــقَ هَلُوعــاً : أن يُطبــق الطالــب مهــارات تــدبر القــرآن الكــريم فــي قولــه تعــالى   ١٨ إِذَا مَــسَّهُ الــشَّرُّ @ ﴿إِنَّ الْإِنْــسَانَ خُلِ

أُولَئِـكَ  @ ذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ      وَالَّ:  إلى قوله تعالى  @ إِلَّا الْمُصَلِّينَ @ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً     @ جَزُوعاً  

ــونَ﴾    ــاتٍ مُكْرَمُ ــي جَنَّ ــسلوكي      ) ٣٥-١٩: ا المعــارج (فِ وأن يــستخرج الطالــب بعــض طــرق العــالج المعرفــي ال

Cognitive behavioural therapyالضطراب الهلع باالسترشاد باآليات الكريمة. 

إِلَـهِ  ) ٢(مَلِـكِ النَّـاسِ   ) ١(﴿ قُلْ أَعُـوذُ بِـرَبِّ النَّـاسِ    : قرآن الكريم في قوله تعالىأن يُطبق الطالب مهارات تدبر ال     - ١٩

سـورة  ) (٦(مِـنَ الْجِنَّـةِ وَالنَّـاسِ    ) ٥(الَّذِي يُوَسْـوِسُ فِـي صُـدُورِ النَّـاسِ         ) ٤(مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ     ) ٣(النَّاسِ  

 .   (OC)، واألفكار القسريةتعاذة كآلية لوقف التفكير السلبيالتدريب على استخدام االس، )الناس

وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِـي كَيْـفَ تُحْيِـي الْمَـوْتَى            : قوله تعـالى   في   تدبر القرآن الكريم  أن يُطبق الطالب مهارات      ٢٠

لَ فَخُـذْ أَرْبَعَـةً مِـنَ الطَّيْـرِ فَـصُرْهُنَّ إِلَيْـكَ ثُـمَّ اجْعَـلْ عَلَـى كُـلِّ               قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَـئِنَّ قَلْبِـي قَـا            

وَكَذَلِكَ (: وقوله تعالى ). ٢٦٠ :البقرة ("جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً واعلم أن اهللا عزيز حكيم           

لْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَـذَا رَبِّـي               نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَا    

ي لَـأَكُونَنَّ مِـنَ   فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّـا أَفَـلَ قَـالَ لَـئِنْ لَـمْ يَهْـدِنِي رَبـِّ                

الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّـا تُـشْرِكُونَ             

تنباط سـ  وا)٧٩-٧٥نعـام  األ) (ا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفً       

 . Thinkingبعض مهارات التفكير

ــنفس فــي مجــال   اســهامات العلمــاء المــسلمين  أن يعــرف ويقــدر بعــض    ٢١ ــن ســينا،    ال البــشرية، كــالرازي، واب

 والكندي، وابن مسكويه، والفارابي، والغزالي وغيرهم

ات علم النفس في خدمـة البـشرية، أن يعـرف ثوابـت التوجيـه اإلسـالمي لعلـم                 أن يعرف ويقدر بعض اسهام     ٢٢

 .النفس، وأن يتحلى بالموضوعية في نقد علم النفس

 .تقييم اداء الطالب في القياس البعدي، التغذية الراجعة من الطالب فيما يتعلق بالبرنامج ٢٣

 

وجيـه واإلرشـاد، وقـد      تم تطبيق البرنـامج علـى عينـة اسـتطالعية مـن طـالب دبلـوم الت                

أظهــرت النتــائج حاجــة البرنــامج إلــى جلــسة خاصــة بالموضــوعية فــي نقــد علــم الــنفس            

ــى          ــز عل ــى التركي ــامج إل ــائج الدراســة االســتطالعية حاجــة البرن المعاصــر، كمــا أظهــرت نت

األمثلــة العمليــة والتطبيقيــة، والواجبــات والتكــاليف الطالبيــة لزيــادة مــستوى فعاليــة الــذات  

معتقــدات تنظــيم الــذات األكاديميــة فــي التوجيــة اإلســالمي   ة فــي البعــد الفرعــي األكاديميــ
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واستخدام المناقشة والحوار واألسئلة واالختبارات القصيرة لرفـع مـستوى           ،لعلم النفس 

، وبالتـالي  التوجيـة اإلسـالمي لعلـم الـنفس    مجـال  فـي   متحـان معتقدات األداء فـي مواقـف اإل     

الدرجـــة ( ميـــة فـــي التوجيـــه اإلســـالمي لعلـــم الـــنفس فاعليـــة الـــذات األكاديرفـــع مـــستوى 

 ).الكلية

 : عينة الدراسة 
مــام  مــن طــالب الــدبلومات الجامعيــة بجامعــة اإلاطالبــ) ١١٣ (مــنعينــة البحــث تكونــت 

، تــم محمــد بــن ســعود اإلســالمية ممــن يدرســون مقــرر التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس       

 ،ثلـــون المجموعـــة التجريبيـــة طالـــب يم) ٥٥ (تقـــسيمهم إلـــى مجمـــوعتين األولـــى تـــشمل  

 .يمثلون المجموعة الضابطةطالب ) ٥٨ (والثانية مكونة من

 حقق من تجانس المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قام الباحث باختبار         للتو

 الـضابطة  والمجموعـة  التجريبيـة  المجموعـة  طـالب  درجـات  بـين فـروق   الداللة اإلحصائية لل  

ومقيـاس   الفرعيـة،  وأبعـاده  وجية اإلسـالمي لعلـم الـنفس      االتجاهات نحو الت   مقياسي على

القبلــي، وذلــك  القيــاس  فــيفاعليــة الــذات األكاديميــة فــي التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس 

 .النتائج على الترتيب) ١٦(، )١٥(ويوضح جدول  ، "ت" اختبار باستخدام
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 لفروق بينداللة ال" ت"نتائج اختبار ) ١٥(جدول 

الضابطة والتجريبية على مقياس االتجاهات نحو التوجيه المجموعة متوسطات  

  في القياس القبلي الفرعية لعلم النفس وأبعاده    اإلسالمي
نحو التوجيه  أبعاد مقياس االتجاهات

 اإلسالمي لعلم النفس
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  علم النفس المعاصرالموضوعية في نقد ٢٫٨٣٠ ٢٥٫١٤ ٥٥ التجريبية

 ٢٫٦١٩ ٢٥٫٢٢ ٥٨ الضابطة

٠٫٨٨٤ ٠٫١٤٦ 

االستمتاع المعرفي بالتوجية اإلسالمي لعلم  ٣٫٢٢٩ ٢٦٫٠١ ٥٥ التجريبية

 النفس
 ٣٫٧٣٦ ٢٥٫١٩ ٥٨ الضابطة

٠٫٢١٥ ١٫٢٤٧ 

أهمية التوجية اإلسالمي لعلم النفس  ٤٫٨٤٩ ٣٠٫٧٨ ٥٥ التجريبية

 وتطبيقاته
 ٥٫٢٤٢ ٢٩٫٦٥ ٥٨ الضابطة

٠٫٢٣٥ ١٫١٩٣ 

 تطبيق مبادئ التوجية اإلسالمي لعلم النفس ٣٫٨٧١ ٢٩٫٢٩ ٥٥ التجريبية

 في مجال العمل
 ٥٫١١٣ ٢٨٫٧٧ ٥٨ الضابطة

٠٫٥٤٠ ٠٫٦١٤ 

االتجاه نحو علماء التوجيه اإلسالمي لعلم  ٣٫٦٣٣ ٢٩٫١٥ ٥٥ التجريبية

 النفس
 ٥٫٢٣٤ ٢٨٫٤٨ ٥٨ ابطةالض

٠٫٤٢٤ ٠٫٨٠٣ 

 اإلسالمي  االتجاه نحو البحث في التوجيه ٣٫٦٧٤ ٢٧٫٦٢ ٥٥ التجريبية

 لعلم النفس
 ٣٫٩٩٢ ٢٧٫١٢ ٥٨ الضابطة

٠٫٤٩٥ ٠٫٦٨٤ 

 الدرجة الكلية لالتجاهات ١٤٫٩١٣ ١٦٧٫٩٩ ٥٥ التجريبية

 ١٩٫٦٢٥ ١٦٤٫٤٢ ٥٨ الضابطة

٠٫٢٨٠ ١٫٠٩٤ 
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لداللة الفروق بين المجموعة الضابطة والتجريبية على " ت"نتائج اختبار ) ١٦(جدول 

 وأبعادهالتوجيه اإلسالمي لعلم النفس مجال مقياس فاعلية الذات األكاديمية في 

 القبلي القياس في الفرعية
فاعلية الذات األكاديمية في مجال التوجيه 
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 معتقدات التحصيل الدراسي  ٢٫٥٠٦ ٢٣٫١٦ ٥٥ التجريبية

 في التوجية اإلسالمي لعلم النفس
 ٣٫٠٨٩ ٢٢٫٢٥ ٥٨ الضابطة

٠٫٠٩٠ ١٫٧١٠ 

 معتقدات اداء التكليفات الدراسية  ٣٫٥٢٢ ٢١٫٩٣ ٥٥ التجريبية

 بالتوجية اإلسالمي لعلم النفس
 ٣٫٤٨١ ٢٠٫٩٩ ٥٨ الضابطة

٠٫١٥٦ ١٫٤٢٩ 

 معتقدات تنظيم الذات األكاديمية  ٣٫٥٨٩ ٢٠٫٥٤ ٥٥ التجريبية

 في التوجية اإلسالمي لعلم النفس 
 ٤٫٢١٠ ٢٠٫٣٤ ٥٨ الضابطة

٠٫٧٨٣ ٠٫٢٧٧ 

 معتقدات األداء في مواقف االمتحان ٣٫٣٩٧ ٢٣٫١٩ ٥٥ التجريبية

 في التوجية اإلسالمي لعلم النفس
 ٣٫١٣٦ ٢٢٫١٨ ٥٨ الضابطة

٠٫١٠٥ ١٫٦٣٦ 

 الدرجة الكلية لمقياس فاعلية الذات  ٩٫٤٩١ ٨٨٫٨٢ ٥٥ التجريبية

األكاديمية في التوجيه اإلسالمي لعلم 

 النفس

 ٩٫٥٠٨ ٨٥٫٧٦ ٥٨ الضابطة

٠٫٠٩٠ ١٫٧١١ 

 

) ٠٫٠٥( داللـة     عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى          )١٥(يتضح من جدول    

 االتجاهــات مقيــاس علــى الــضابطة والمجموعــة التجريبيــة المجموعــة طــالب درجــاتبــين 

) ١٦( وجميـع أبعـاده الفرعيـة، كمـا يتـضح مـن جـدول        نحو التوجيـه اإلسـالمي لعلـم الـنفس       

بـــين درجـــات طـــالب ) ٠٫٠٥(عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستوى داللـــة   

فاعليــة الــذات األكاديميــة فــي   المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الــضابطة علــى مقيــاس    
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، ممــــا يعنــــي تكــــافؤ مجــــال التوجيــــه اإلســــالمي لعلــــم الــــنفس وجميــــع أبعــــاده الفرعيــــة

 .  البحثصالحيتهما لتطبيق تجربةاالطمئنان إلى  المجموعتين، وبالتالي

 : نتائج الدراسة
 فيمــا يلــي يعــرض الباحــث نتــائج البحــث مــن خــالل عــرض نتــائج األســاليب اإلحــصائية   

 : مة في التحقق من فروض البحث وتفسير هذة النتائجالمستخد

 :التحقق من صحة الفرض األول وينص على: أوالً
بالفعاليـة  " تدبر اإلشارات النفـسية فـي بعـض آيـات القـرآن الكـريم             "يتصف برنامج    -

الداخلية في تنمية فاعلية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسـالمي            

وأبعادهما الفرعية لدى طالب دبلوم اإلرشاد والتوجيه بجامعة اإلمام محمد فس لعلم الن

 . بن سعود اإلسالمية بالرياض

للفروق بين متوسطات   " ت"للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار          

ــ  ــات المجموعـ ــ  ةدرجـ ــى مقياسـ ــة، و    ي التجريبيـــة علـ ــذات األكاديميـ االتجاهـــات فعاليـــة الـ

ــنفس  نحــالدراســية  ــه اإلســالمي لعلــم ال القبلــي  الفرعيــة فــي القيــاس   مــا وأبعاده،و التوجي

 .النتائج) ١٧(البعدي، ويوضح جدول و

بـين درجـات    ) ٠٫٠١( عند مـستوى داللـة       دالة احصائياً وجود فروق   ) ١٧(يتضح من جدول    

ــذات األكاديميــة  يطــالب المجموعــة التجريبيــة علــى مقياســ    االتجاهــات نحــو  و ، فاعليــة ال

 فــي القيــاس القبلــي والبعــدي لــصالح   مــا الفرعيــة  وأبعاده،ه اإلســالمي لعلــم الــنفس التوجيــ

معتقدات األداء في مواقف اإلمتحان في التوجية اإلسالمي لعلـم          "عد  القياس البعدي، عدا بُ   

، ممـا يعنـي   ) ٠٫٠٥(عنـد مـستوى داللـة    فيـه   ، حيث وُجدت فروق ذات داللة إحصائية        "النفس

ــة   ــن الفعاليـ ــد مـ ــةالدالتأكـ ــامج الاخليـ ــة لبرنـ ــة   دراسـ ــذات األكاديميـ ــة الـ ــة فاعليـ ــي تنميـ  ، فـ

ــنفس وجميــع أبعاده    و ــة   الفرعيــةمــااالتجاهــات نحــو التوجيــه اإلســالمي لعلــم ال ــدى عين  ل

  .البحث



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٢٣

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

للفـروق بـين    " ت"قام الباحث بإجراء اختبار     وللتأكد من األثر الممتد لبرنامج الدراسة،       

فعاليــة الــذات األكاديميــة،   ي علــى مقياســاًتجريبيــة أيــضمتوســطات درجــات المجموعــة ال 

 الفرعية فـي القيـاس      ما وأبعاده ،نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس    الدراسية  االتجاهات  و

 وذلـــك للتأكـــد مـــن عـــدم وجــود فـــروق بينهمـــا، وبالتـــالي التأكـــد مـــن أن  ، والتتبعـــيالبعــدي 

 .النتائج) ١٨(ضح جدول ويوالتحسن في المجموعة التجريبية يرجع لتأثير برنامج الدراسة، 

 فاعلية فيالمجموعة التجريبية لدى أفراد لداللة الفروق " ت"نتائج اختبار ) ١٧(جدول 

ما نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس وأبعادهالدراسية االتجاهات والذات األكاديمية 

 البعديالقبلي و في القياس الفرعية
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 ٢٫٦٢٨ ٢٤٫٦٢ ٥٥ البعدي
 معتقدات التحصيل الدراسي

 ٢٫٥٠٦ ٢٣٫١٦ ٥٥ القبلي
٠٫٠٠٠ ٣٫٦٣٥@@ 

 ٣٫٢١٥ ٢٣٫٠٠ ٥٥ البعدي
 معتقدات اداء التكليفات

 ٣٫٥٢٢ ٢١٫٩٣ ٥٥ القبلي
٠٫٠٠٦ ٢٫٨٨٨@@ 

معتقدات تنظيم الذات  ٢٫١٧٧ ٢٣٫٣١ ٥٥ البعدي

 ٣٫٥٨٩ ٢٠٫٥٤ ٥٥ القبلي األكاديمية
٠٫٠٠٠ ٥٫٠٢٦@@ 

معتقدات األداء في مواقف  ٣٫١٤٨ ٢٣٫٨٦ ٥٥ البعدي

 ٣٫٣٩٧ ٢٣٫١٩ ٥٥ القبلي االمتحان
٠٫٠٣٢ ٢٫١٩٨@ 

 ٦٫٧٧٦ ٩٤٫٧٩ ٥٥ البعدي
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 لمقياسلالدرجة الكلية 

 ٩٫٤٩١ ٨٨٫٨٢ ٥٥ القبلي 
٠٫٠٠٠ ٦٫٢٦٩@@ 

علم في تقييم الموضوعية  ٣٫٧٤٨ ٢٨٫٠٣ ٥٥ البعدي

 ٢٫٨٣٠ ٢٥٫١٤ ٥٥ القبلي  المعاصرالنفس
٠٫٠٠٠ ٥٫٨٢٤@@ 

التوجيه باالستمتاع المعرفي  ٣٫٧٦٩ ٢٧٫٨٤ ٥٥ بعديال

 ٣٫٢٢٩ ٢٦٫٠١ ٥٥ القبلي اإلسالمي لعلم النفس
٠٫٠٠١ ٣٫٥٦٦@@ 
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 @@٠٫٠٠١ ٣٫٤٤٧ ٤٫٦٤٤ ٣٣٫٠٣ ٥٥ البعدي أهمية التوجية في دااالعتق 



 

 
٢٢٤

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د
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 ٤٫٨٤٩ ٣٠٫٧٨ ٥٥ القبلي اإلسالمي لعلم النفس

تطبيق مبادئ التوجية  ٤٫٣٥٩ ٣١٫٠٠ ٥٥ البعدي

 اإلسالمي

 لعلم النفس
 ٣٫٨٧١ ٢٩٫٢٩ ٥٥ بليالق

٠٫٠٠٤ ٣٫٠٠٧@@ 

االتجاه نحو علماء التوجيه  ٣٫٨٥٩ ٣٠٫٤٣ ٥٥ البعدي

 ٣٫٦٣٣ ٢٩٫١٥ ٥٥ القبلي لعلم النفس اإلسالمي
٠٫٠٠٨ ٢٫٧٦١@@ 

االتجاه نحو البحث في  ٤٫٨١٩ ٢٩٫١٣ ٥٥ البعدي

 اإلسالمي لعلم  التوجيه

 ٣٫٦٧٤ ٢٧٫٦٢ ٥٥ القبلي النفس
٠٫٠٠٠ ٣٫٧٣٩@@ 

 ٢٠٫٥٨٤ ١٧٩٫٤٧ ٥٥ البعدي
  للمقياسالكليةالدرجة 

 ١٤٫٩١٣ ١٦٧٫٩٩ ٥٥ القبلي
٠٫٠٠٠ ٤٫٩٠٦@@ 

 ).٠٫٠٥ (دالة عند مستوى @ ).           ٠٫٠١ (دالة عند مستوى@@ 

 فاعلية فيالمجموعة التجريبية لدى أفراد لداللة الفروق " ت"نتائج اختبار ) ١٨(جدول 

ما نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس وأبعادهراسية الداالتجاهات والذات األكاديمية 

 يتتبعال البعدي و في القياسالفرعية
س
قيا
الم

 

س مقياسالأبعاد 
قيا
ال

ب 
طال
د ال
عد

 

ط 
س
متو
ال

بي
سا
لح
ا

ف  
حرا
االن

ري
عيا
الم

 

مة 
قي

"
اللة "ت
الد

وى 
ست
م

 

 ٢٫٦٢٨ ٢٤٫٦٢ ٥٥ البعدي
 سيمعتقدات التحصيل الدرا

 ٢٫٣٩٨ ٢٤٫٣٧ ٥٥ التتبعي

١٫٧٥٥ 

 

٠٫٠٨٥ 

 

 ٣٫٢١٥ ٢٣٫٠٠ ٥٥ البعدي
 معتقدات اداء التكليفات

 ٢٫٢٤٨ ٢٢٫٨٥ ٥٥ التتبعي

٠٫٤٦٢ 

 

٠٫٦٤٦ 

 

 ٢٫١٧٧ ٢٣٫٣١ ٥٥ البعدي
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معتقدات تنظيم الذات  

 ١٫٧٥٦ ٢٣٫٠٩ ٥٥ التتبعي األكاديمية

٠٫٩٧٠ 

 

٠٫٣٣٦ 

 



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٢٥

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
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عتقدات األداء في مواقف م ٣٫١٤٨ ٢٣٫٨٦ ٥٥ البعدي

 ٢٫١٥٧ ٢٣٫٦٦ ٥٥ التتبعي االمتحان

٠٫٦٨٤ 

 

٠٫٤٩٧ 

 

 لمقياسلالدرجة الكلية  ٦٫٧٧٦ ٩٤٫٧٩ ٥٥ البعدي

 ٤٫٩٩٤ ٩٣٫٩٨ ٥٥ التتبعي 
٠٫١٣٥ ١٫٥١٨ 

علم في تقييم الموضوعية  ٣٫٧٤٨ ٢٨٫٠٣ ٥٥ البعدي

 ٣٫٠٦١ ٢٧٫٨٣ ٥٥ التتبعي  المعاصرالنفس

٠٫٦٠٦ 

 

٠٫٣٦٩ 

 

التوجيه باالستمتاع المعرفي  ٣٫٧٦٩ ٢٧٫٨٤ ٥٥ البعدي

 ٣٫٠٥٤ ٢٧٫٩٣ ٥٥ التتبعي اإلسالمي لعلم النفس

٠٫٣٤٢ 

 

٠٫٧٣٣ 

 

 أهمية التوجيةاالعتقلد في  ٤٫٦٤٤ ٣٣٫٠٣ ٥٥ البعدي

 ٣٫٣١٩ ٣٢٫٦٤ ٥٥ التتبعي اإلسالمي لعلم النفس

١٫١٦٨ 

 

٠٫٢٤٨ 

 

 تطبيق مبادئ التوجية اإلسالمي ٤٫٣٥٩ ٣١٫٠٠ ٥٥ البعدي

 ٣٫٦٢٨ ٣٠٫٨٠ ٥٥ التتبعي لعلم النفس

١٫٢٤٤ 

 

٠٫٢١٩ 

 

االتجاه نحو علماء التوجيه  ٣٫٨٥٩ ٣٠٫٤٣ ٥٥ البعدي

 ٣٫٤٤٢ ٣٠٫٢٤ ٥٥ التتبعي لعلم النفس اإلسالمي

١٫٣٩٤ 

 

٠٫١٦٩ 

 

  االتجاه نحو البحث في التوجيه ٤٫٨١٩ ٢٩٫١٣ ٥٥ البعدي

 ٤٫١٣٤ ٢٨٫٩٨ ٥٥ التتبعي اإلسالمي لعلم النفس

٠٫٧٣٣ 

 

٠٫٤٦٧ 

 

 ٢٠٫٥٨٤ ١٧٩٫٤٧ ٥٥ البعدي
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  للمقياسالدرجة الكلية
 ١٦٫٢٧٥ ١٧٨٫٤٢ ٥٥ التتبعي

٠٫١٨٩ ١٫٣٣١ 

 بـين درجـات طـالب المجموعـة         اًائي إحـص  دالـة وجود فروق   عدم  ) ١٨(يتضح من جدول    

االتجاهات نحو التوجيه اإلسالمي لعلم و ، فاعلية الذات األكاديمية   يعلى مقياس التجريبية  

األثـر الممتـد    ، وبالتـالي التأكـد مـن         والتتبعـي   فـي القيـاس البعـدي      مـا الفرعيـة    وأبعاده ،النفس

 فـي تنميـة فاعليـة الـذات         خليـة الداالفعالية  احتفاظ البرنامج ب  مما يعني التأكد من     للبرنامج،  



 

 
٢٢٦

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 بعـد فـصل    األكاديمية فـي مجـال التوجيـه اإلسـالمي لعلـم الـنفس وجميـع أبعـاده الفرعيـة                  

 .دراسي من تطبيقه

 :التحقق من صحة الفرض الثاني وينص على: ثانياً
بالفعاليــة " تــدبر اإلشـارات النفـسية فــي بعـض آيـات القــرآن الكـريم     "يتـصف برنـامج    -

 فاعلية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسـالمي          الخارجية في تنمية  

وأبعادهما الفرعية لدى طالب دبلوم اإلرشاد والتوجيه بجامعـة اإلمـام محمـد    لعلم النفس   

 .بن سعود اإلسالمية بالرياض

للفروق بين متوسطات   " ت"للتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث بإجراء اختبار          

ــات المجم ــدرجــ ــة ةوعــ ــضابطة   التجريبيــ ــة الــ ــ والمجموعــ ــى مقياســ ــذات   يعلــ ــة الــ فعاليــ

 الفرعيـة   ما وأبعاده ،نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس    الدراسية  االتجاهات  األكاديمية، و 

 .النتائج) ١٩(في القياس البعدي، ويوضح جدول 

 ابطة فيوالضالمجموعة التجريبية بين أفراد لداللة الفروق " ت"نتائج اختبار ) ١٩(جدول 

نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس الدراسية االتجاهات وفاعلية الذات األكاديمية 

  البعدي  في القياسما الفرعيةوأبعاده
س
قيا
الم
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عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 ٢٫٦٢٨ ٢٤٫٦٢ ٥٥ التجريبية
 معتقدات التحصيل الدراسي

 ٣٫٦٣٣ ٢٢٫٢٣ ٥٨ الضابطة
٠٫٠٠٠ ٤٫٠١٢@@ 

 ٣٫٢١٥ ٢٣٫٠٠ ٥٥ التجريبية
 معتقدات اداء التكليفات

 ٤٫٠٧٥ ٢٠٫٧٤ ٥٨ الضابطة
٠٫٠٠١ ٣٫٢٦٦@@ 

معتقدات تنظيم الذات  ٢٫١٧٧ ٢٣٫٣١ ٥٥ التجريبية

 ٣٫٨٨١ ١٩٫٨٤ ٥٨ الضابطة األكاديمية
٠٫٠٠٠ ٥٫٨٩٧@@ 
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 @@٠٫٠٠٠ ٣٫٦١٣ ٣٫١٤٨ ٢٣٫٨٦ ٥٥ التجريبيةمعتقدات األداء في مواقف 



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٢٧

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
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 القياس مقياسالأبعاد 
عدد 

 الطالب

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 ٣٫٠٧٤ ٢١٫٧٥ ٥٨ الضابطة االمتحان

 لمقياسلالدرجة الكلية  ٦٫٧٧٦ ٩٤٫٧٩ ٥٥ التجريبية

 ١٠٫٤٠٦ ٨٤٫٥٦ ٥٨ الضابطة 
٠٫٠٠٠ ٦٫٢٢٤@@ 

علم في تقييم الموضوعية  ٣٫٧٤٨ ٢٨٫٠٣ ٥٥ التجريبية

 ٣٫٧١٥ ٢٥٫٦٩ ٥٨ الضابطة  المعاصرالنفس
٠٫٠٠١ ٣٫٣٣٩@@ 

التوجيه باالستمتاع المعرفي  ٣٫٧٦٩ ٢٧٫٨٤ ٥٥ التجريبية

 ٣٫٧٢٦ ٢٥٫١٧ ٥٨ الضابطة اإلسالمي لعلم النفس
٠٫٠٠٠ ٣٫٧٩٣@@ 

 أهمية التوجيةالعتقلد في ا ٤٫٦٤٤ ٣٣٫٠٣ ٥٥ التجريبية

 ٥٫٦٠٤ ٣٠٫١١ ٥٨ الضابطة اإلسالمي لعلم النفس
٠٫٠٠٣ ٣٫٠١١@@ 

تطبيق مبادئ التوجية  ٤٫٣٥٩ ٣١٫٠٠ ٥٥ التجريبية

 اإلسالمي

 لعلم النفس
 ٥٫٢٨٦ ٢٩٫١١ ٥٨ الضابطة

٠٫٠٤١ ٢٫٠٦٤@ 

االتجاه نحو علماء التوجيه  ٣٫٨٥٩ ٣٠٫٤٣ ٥٥ التجريبية

 ٥٫٢٣٨ ٢٨٫٦٧ ٥٨ الضابطة لعلم النفس اإلسالمي
٠٫٠٤٤ ٢٫٠٤٢@ 

االتجاه نحو البحث في  ٤٫٨١٩ ٢٩٫١٣ ٥٥ التجريبية

 اإلسالمي لعلم  التوجيه

 ٤٫٤٤٧ ٢٦٫٧٦ ٥٨ الضابطة النفس
٠٫٠٠٨ ٢٫٧١٤@@ 

 ٢٠٫٥٨٤ ١٧٩٫٤٧ ٥٥ التجريبية
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  للمقياسالدرجة الكلية
 ٢١٫٢٠٠ ١٦٥٫٥١ ٥٨ الضابطة

٠٫٠٠١@@ ٣٫٥٤٧ 

 ).٠٫٠٥ (دالة عند مستوى @ ).                                 ٠٫٠١ (دالة عند مستوى@@ 

 بـــين درجـــات طـــالب المجموعـــة اً إحـــصائيدالـــةوجـــود فـــروق ) ١٩(يتـــضح مـــن جـــدول 

حــو التوجيــه االتجاهــات نو ، فاعليــة الــذات األكاديميــةالتجريبيــة والمجموعــة الــضابطة  فــي

، )٠٫٠١ ( داللـة   فـي القيـاس البعـدي، عنـد مـستوى          مـا الفرعيـة    وأبعاده ،اإلسالمي لعلم النفس  

االتجـاه نحـو علمـاء    ، و لعلم النفس  تطبيق مبادئ التوجية اإلسالمي   عدا البعدين الفرعيين    

ممـا  ،  )٠٫٠٥(، حيـث كانـت الفـروق دالـه عنـد مـستوى داللـة                التوجيه اإلسالمي لعلـم الـنفس     



 

 
٢٢٨

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 في تنميـة فاعليـة الـذات األكاديميـة فـي مجـال              الخارجية للبرنامج التأكد من الفعالية    يعني  

 .التوجيه اإلسالمي لعلم النفس وجميع أبعاده الفرعية

ــار   كمــا للفــروق بــين متوســطات درجــات المجموعــة    " ت" قــام الباحــث بــإجراء اختب

نحــو التوجيــه  ســية الدرااالتجاهــات فعاليــة الــذات األكاديميــة، و    ي علــى مقياســ ضابطةالــ

وذلـك للتأكـد مـن    البعـدي،  القبلـي و  الفرعيـة فـي القيـاس    ما وأبعاده،اإلسالمي لعلم النفس  

عدم وجود فروق بينهما، وبالتالي التأكد من أن التحـسن فـي المجموعـة التجريبيـة يرجـع                  

 .النتائج) ٢٠(ويوضح جدول لتأثير برنامج الدراسة، 

 فاعلية الضابطة فيالمجموعة لدى أفراد  الفروق لداللة " ت"نتائج اختبار ) ٢٠(جدول 

ما نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس وأبعادهالدراسية االتجاهات والذات األكاديمية 

 البعديالقبلي و في القياس الفرعية
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مستوى 

 الداللة

 ٣٫٦٣٣ ٢٢٫٢٣ ٥٨ البعدي
 معتقدات التحصيل الدراسي

 ٣٫٠٨٩ ٢٢٫٢٥ ٥٨ القبلي

٠٫٠٤٧ 

 

٠٫٩٦٢ 

 

 ٤٫٠٧٥ ٢٠٫٧٤ ٥٨ البعدي
 معتقدات اداء التكليفات

 ٣٫٤٨١ ٢٠٫٩٩ ٥٨ القبلي

٠٫٦٤٥ 

 

٠٫٥٢١ 

 

معتقدات تنظيم الذات  ٣٫٨٨١ ١٩٫٨٤ ٥٨ البعدي

 ٤٫٢١٠ ٢٠٫٣٤ ٥٨ القبلي ديميةاألكا

١٫٨٥٤ 

 

٠٫٠٦٩ 

 

معتقدات األداء في مواقف  ٣٫٠٧٤ ٢١٫٧٥ ٥٨ البعدي

 ٣٫١٣٦ ٢٢٫١٨ ٥٨ القبلي االمتحان

١٫٣٨٩ 

 

٠٫١٧٠ 

 

 ١٠٫٤٠٦ ٨٤٫٥٦ ٥٨ البعدي
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 لمقياسلالدرجة الكلية 

 ٩٫٥٠٨ ٨٥٫٧٦ ٥٨ القبلي 
٠٫١٠٥ ١٫٦٤٩ 

علم في تقييم الموضوعية  ٣٫٧١٥ ٢٨٫٠٣ ٥٨ البعدي

 ٢٫٦١٩ ٢٥٫١٤ ٥٨ القبلي  المعاصرالنفس

٠٫٩٨١ 
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 ٠٫٩٦٧ ٠٫٠٤٢ ٣٫٧٢٦ ٢٧٫٨٤ ٥٨ البعديالتوجيه باالستمتاع المعرفي 
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المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

قيمة 

 "ت"

مستوى 

 الداللة

 ٣٫٧٣٦ ٢٦٫٠١ ٥٨ القبلي اإلسالمي لعلم النفس

 أهمية التوجيةاالعتقاد في  ٥٫٦٠٤ ٣٣٫٠٣ ٥٨ البعدي

 ٥٫٢٤٢ ٣٠٫٧٨ ٥٨ القبلي اإلسالمي لعلم النفس

١٫٦٨٥ 

 
٠٫٠٩٨ 

 تطبيق مبادئ التوجية اإلسالمي ٥٫٢٨٦ ٣١٫٠٠ ٥٨ البعدي

 ٥٫١١٣ ٢٩٫٢٩ ٥٨ القبلي لعلم النفس

١٫٤٢٧ 

 
٠٫١٥٩ 

االتجاه نحو علماء التوجيه  ٥٫٢٣٨ ٣٠٫٤٣ ٥٨ البعدي

 اإلسالمي

 م النفسلعل
 ٥٫٢٣٤ ٢٩٫١٥ ٥٨ القبلي

١٫٠٧٥ 

 
٠٫٢٨٧ 

  االتجاه نحو البحث في التوجيه ٤٫٤٤٧ ٢٩٫١٣ ٥٨ البعدي

 ٣٫٩٩٢ ٢٧٫٦٢ ٥٨ القبلي اإلسالمي لعلم النفس

٠٫٨٠٠ 

 
٠٫٤٢٧ 

 ٢١٫٢٠٠ ١٧٩٫٤٧ ٥٨ البعدي
  للمقياسالدرجة الكلية

 ١٩٫٦٢٥ ١٦٧٫٩٩ ٥٨ القبلي
٠٫٣٠٤ ١٫٠٣٧ 

 بـين درجـات طـالب المجموعـة         اً إحـصائي  دالـة وجود فروق   عدم  ) ٢٠(يتضح من جدول    

االتجاهات نحو التوجيه اإلسـالمي لعلـم       و ، فاعلية الذات األكاديمية   يعلى مقياس ضابطة  ال

صـحة الفـرض     في القيـاس القبلـي والبعـدي، وبالتـالي التأكـد مـن               ما الفرعية  وأبعاده ،النفس

يرجــع لتــأثير برنــامج    فــي القيــاس البعــدي   أن التحــسن فــي المجموعــة التجريبيــة    واألول، 

 .الدراسة

 : تعقيب
فعالية برنامج الدراسة القائم علـى مـدخل تـدبر اإلشـارات            التاكد من   مما سبق يتضح    

النفسية في آيات القرآن الكريم في تنمية اتجاهات الطـالب نحـو التوجيـه اإلسـالمي لعلـم            

مية بُعدين هامين من أبعاد فعالية الذات األكاديمية فـي مجـال التوجيـه               وكذلك تن  ،النفس

اإلســالمي لعلــم الــنفس وهمــا بُعــدي معتقــدات التحــصيل الدراســي فــي التوجيــة اإلســالمي   



 

 
٢٣٠

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

ــنفس،   داء التكليفــات الدراســية فــي مجــال التوجيــة اإلســالمي لعلــم     أمعتقــدات ولعلــم ال

 .النفس

ي تناولــت توظيــف القــرآن الكــريم فــي تنميــة ويتفــق ذلــك مــع عديــد مــن الدراســات التــ

، ) ١٤١١(،المغــــامس ) ١٤٠٢(المهــــارات واالتجاهــــات األكاديميــــة ومنهــــا دراســــة الحجيلــــى  

ــيالن  ــي ) ١٩٩١(العقــ ــسايح )١٩٩٢(، العريفــ ــسويدى ) ١٩٩٤(، الــ ، ) ١٩٩٥(، عــــوض ) ١٩٩٤(، الــ

بويـــة بـــوزارة التربيـــة ، دراســـة اإلدارة العامـــة للبحـــوث التر) ١٩٩٩(، ثابـــت ) ١٤١٥(المغـــامس

). ٢٠١٠(، أحمـــد عـــوض ) ٢٠٠٨(، مـــشدود ) ٢٠٠٣(، العنـــزى )٢٠٠٢(، معلـــم ) ١٤٢٣(والتعلـــيم 

ومـــن الدراســـات التـــي تناولـــت توظيـــف القـــرآن الكـــريم فـــي تنميـــة االتجاهـــات العلميـــة          

، عبـد   ) ٢٠٠٥(، كـشكو  ) ١٤١٤(الغامـدي    والمهارات األكاديمية في العلوم الطبيعية دراسة     

،الغيلـي،  ) ١٤٢٩(، المـالكي    ) ١٤٣٠(، النقيثـان    ) ٢٠٠٨(،الصنيع  ) ٢٠٠٦(، السنباني )٢٠٠٥ (الغنى

 ).٢٠٠٩(المنصوري 

طــالع علــى األصــول القرآنيــة لــبعض العمليــات حيــث يــوفر البرنــامج للطــالب خبــرات اإل

،  الكـــريم والموضـــوعات النفـــسية، وأطـــراف مـــن اإلعجـــاز العلمـــي والنفـــسي فـــي القـــرآن   

علماء المسلمين األوائل في موضوعات النفس والتربيـة التـي تتناولهـا اآليـات              وكذلك آراء   

يمـاني للبرنـامج ومـا يـصاحبه مـن طمأنينـة            المتضمنة في برنامج الدراسة ، وال يخفى الدور اإل        

  بقراءة اآليات وتدبرها وفهم معانيها ومـدلوالتها، ممـا يولـد جـواً            الطالبللقلب تحصل لدى    

الــشرطي بــين موضــوع الدراســة ومنــاخ الب، وهــذا النــوع مــن االقتــران مــن االرتيــاح لــدى الطــ

كمـا  ،  على اتجاهات الطالب نحو التوجيه اإلسـالمي لعلـم الـنفس          ايجابياً  ينعكس  االرتياح  

أن البرنــامج يلقــي حجــراً يحــرك اتجاهــات الطــالب نحــو تطبيــق مبــادئ التوجيــه اإلســالمي    

ــا      ــاالت حيـ ــي مجـ ــل وفـ ــاالت العمـ ــي مجـ ــنفس فـ ــه    تهملعلـــم الـ ــسفر عنـ ــا تـ ــالل مـ ــن خـ ، مـ

المناقــشات مــن تطبيقــات عمليــة لألســس والمــضامين النفــسية التــي تطرحهــا اآليــات فــي  
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التـي  للتدبر أن الخطوات االجرائية المحددة ، كما مجاالت الحياة والتعلم واإلرشاد والعالج  

ويل أي التاتقان آلياته المتمثلة فتعمل على يل الغموض عن مفهومة و  زتُيقترحها البرنامج   

ورغـــم تأكيـــد . واالســـقاط، واالشـــتقاق، والتفـــسير بالحقـــائق العلميـــة، واإلعجـــاز العلمـــي 

البرنامج علـى الـدور الهـام لبحـوث علـم الـنفس المعاصـر التـي تتـسم بالدقـة والموضـوعية                       

ال أن البرنــامج لــم يحــدث فــارق ذو داللــة فيمــا    إوالتــي ال تخــالف أي مــن المبــادئ اإلســالمية ،   

موضوعية في نقد علـم الـنفس المعاصـر، ويمكـن أن يفـسر ذلـك بمـا اسـتقر فـي                      يتعلق بال 

ة، وهذا عوجدان الطالب من ربط علم النفس دائماً ببعض النظريات النفسية سيئة السم         

 لـدى طـالب علـم        أحد المخططات المشوهة في البنيـة المعرفيـة        يمثل و اً خاطئ اًعد تعميم يُ

 كمـا أن  ،العـالج المعرفـي لهـذا التعمـيم الخـاطئ     ة الحالية بـضرور  وتوصي الدراسة    النفس،  

تحقيق تنظيم الذات األكـاديمي وتـصحيح معتقـدات الـذات عـن كفـاءة األداء فـي مواقـف                  

االمتحان في التوجية اإلسالمي لعلم الـنفس تحتـاج إلـى مزيـد مـن الجهـود وفتـرات تـدريب                    

ا أنهــا تــرتبط  كمــنظــراص الرتباطهــا الــشديد بــسمات الشخــصية،   أطــول علــى مهاراتهــا،  

 .بجميع المواد الدراسية بصفة عامة

 

@      @      @ 
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في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 :توصيات الدراسة
تـدبر اإلشـارات النفـسية      "برنـامج   في ضوء نتائج الدراسة التي أشارت إلى فعاليـة           -١

االتجاهـات الدراسـية    و فـي تنميـة فاعليـة الـذات األكاديميـة            "في بعض آيات القرآن الكريم    

رشاد والتوجيه طالب دبلوم اإللدى  الفرعية  ماوأبعادهعلم النفس   لنحو التوجيه اإلسالمي    

، يُوصـي البحـث باالستـشهاد باآليـات         اإلسالمي بجامعة اإلمام محمد بـن سـعود اإلسـالمية         

القرآنية المتعلقـة بالموضـوعات النفـسية، والتـي تمثـل ثوابـت راسـخة فـي البنيـة المعرفيـة                   

المعنى، وانـدماج المعلومـات الجديـدة فـي البنيـة            يلدى الطالب، مما يُسهل عملية التعلم ذ      

المعرفية للطالب، وتالفى ثنائية القرآن الكربم وعلم النفس كجزيـرتين منعـزلتين داخـل              

 .البنية المعرفية للمتلقي

االعتماد على استراتيجية التـدبر كطريقـة مـن طـرق تـدريس التوجيـه اإلسـالمي               -٢

مل الـشرح والتفـسير، والتأمـل، ثـم النقـاش      ، لما تثيره من عمليات عقلية تـش  لعلم النفس 

والحــوار، كمــا أنهــا اســتراتجية ذات جوانــب وجدانيــة ايجابيــة تجعلهــا األنــسب لتنميــة          

 .االتجاهات الدراسية ذات المكون االنفعالي الهام

مــــي فــــي القــــرآن الكــــريم    لاإلعجــــاز العالتفــــسير العلمــــي، و توظيــــف مــــدخل   -٣

ــوعات فـــي بـــضوابطهما  ــا علـــم الـــنفس موضـ ــريم   ، ممـ ــرآن  الكـ ــاء القـ يمثـــل جـــسراً اللتقـ

 .والموضوعات النفسية

، وتــصحيح االهتمــام بتنميــة اتجاهــات الطــالب نحــو التوجيــة اإلســالمي ورعايتهــا  -٤

 .األخطاء الذهنية غير الموضوعية عن علم النفس المعاصر

ــين       -٥ ــدريب المعلمـ ــداد وتـ ــي إعـ ــنفس فـ ــم الـ ــالمي لعلـ ــة اإلسـ ادراج دورات التوجيـ

 .ن الطالبين واالخصائيين النفسيين على مختلف تخصصاتهم الفرعيةوالدعاة والمرشدي
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ــاحثين فــي العلــوم الــشرعية والمتخصــصين فــي علــم        -٦ تــشجيع التعــاون بــين الب

 .النفس وتكوين فرق بحثية الجراء دراسات متكاملة في التوجية اإلسالمي لعلم النفس

س لتكـون فـي     توفير مراجع التوجيه اإلسالمي لعلم النفس فـي مكتبـات المـدار            -٧

 .متناول االساتذة للرجوع اليها

مراجعة وتنقية مقررات علم النفس في المدارس والجامعات في ضوء المبـادئ             -٨

 .واألصول اإلسالمية

 :البحوث المقترحة
 . تنمية مهارات فعالية الذات األكاديمية في أداء الطالب في مواقف االمتحان -١

 . ية لدى الطالب تنمية مهارات فعالية تنظيم الذات األكاديم -٢

 . تنمية مهارات النقد الموضوعي لعلم النفس المعاصر وترشيد االتجاهات نحوه -٣

 
@      @      @ 
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في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 المراجع
دراسة مقارنة مـستويات خريجـي      ). ١٤٢٣(اإلدارة العامة للبحوث التربوية بوزارة التربية والتعليم         )١

ــريم     ــرآن الكـ ــظ القـ ــي تحفـ ــام وخريجـ ــيم العـ ــترجاع .التعلـ ــم اسـ ــرابط ١٤/٢/٢٠١٦ه  تـ ــى الـ :  علـ

http://www.qassimedu.gov.sa/edu/showthread.php?t=٨٤٧٨ 

تـم اسـترجاعه    )٢٠١٠ ("تأثير القرآن الكريم في النفس البشرية وإصـالحها وتهـذيبها وسـموها   " )٢

 :  مــــــــــــــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــرابط١٥/١١/٢٠١٥فـــــــــــــــــــــــــــــي  

http://www.hazemsakeek.com/vb/showthread.php 

 .دار الفكر: بيروت. مقدمة في أصول التفسير) ١٤٢٥ (أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية )٣

تحقيــق زائـد بــن   .حــادي األرواح إلـى بــالد األفـراح  .  محمـد بــن أبـي بكــر بـن أيـوب    ،ابـن قـيم الجوزيــة   )٤

 .مجمع الفقه اإلسالمي:  جدة.)١٤٢٨(أحمد النشري 

ــ )٥ . اإلعجــاز النفــسي فــي القــرآن دراســة تأصــيلية   ).٢٠٠٥ (عبــد اهللا علــى عبــد الــرحمن ، سعودأبــو ال

 . ردنكلية الدراسات العليا باأل، رسالة ماجستير 

مـن  (االتجاهـات الوالديـة نحـو تربيـة الطفـل تربيـة اسـالمية        ). ١٩٩٠(هناء إبراهيم يحيى  ،  أبو شهبة  )٦

 .٦٦٣ –٦١١، المجال الثالث، )٢(مج ،  "ة فى االسالمللطفول"مجلة المؤتمر الدولى ). منظور اسالمى

اتجاهــات طــالب اإلرشــاد النفــسي نحــو اختــصاصهم دراســة   ). ٢٠٠٨(أبــو مــصطفى، نظمــى عــودة   )٧

مجلـة  . ميدانية على عينة من طالب اختصاص اإلرشاد النفسي فـي كليـة التربيـة، جامعـة األقـصى                

 ٤٤٤-٤١١، )٢(ع ، )١٦(مج، سلسلة الدراسات اإلنسانية، الجامعة اإلسالمية

 رسـالة ماجـستير غيـر    .أثـر التغذيـة الراجعـة علـى فعاليـة الـذات      ). ١٩٩٤( السيد محمد   ،أبو هاشم  )٨

 .منشورة، كلية التربية، جامعة الزقازيق

دراسـة تحليليـة مقارنـة      : فلسفة العلـوم الطبيعيـة فـي التـراث اإلسـالمي          ). ١٩٨٧(أحمد فؤاد باشا     )٩

 ).    ٤٩ (ع.لم المعاصرمجلة المس. في المنهج العلمي
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موســوعة اإلعجــاز . المــنهج العلمــي المعاصــر فــي ضــوء القــرآن الكــريم ). ٢٠١٠(أحمــد فــؤاد باشــا  )١٠

-http://quran :  مــن علــى الــرابط١٧/٦/٢٠١٦ تـم اســترجاعه فــي  ،العلمــي فــي القــران والــسنة

m.com/container.php?fun=artview&id=١٣ 

أثـر برنـامج تـدريبي فـي الكفـاءة األكاديميـة للطـالب علـى فاعليـة            ). ٢٠٠١(نى حسن السيد    م،  بدوي )١١

 ).٢٩(، العدد المجلة المصرية للدرسات النفسية. الذات

رسـالة دكتـوراة    . التوجيه اإلسـالمي لمنهجيـة البحـث التربـوي المعاصـر          ). ١٤٢٧(عبد اهللا   ،  البيشي )١٢

 .تربية اسالمية مقارنة ، جامعة أم القرى

فاعلية حفظ القرآن الكريم على بعض مهارات األداء والفهم في القراءة .)١٩٩٩( سهام ،ثابت )١٣

، رســالة ماجــستير غيــر منــشورة،  كليــة التربيــة   الجهريــة لــدى تالميــذ  الــصف الخــامس االبتــدائي  

 .بشبين الكوم، جامعة المنوفية

كلية التربية بجامعة مجلة  .بين العلم و الدين: علم النفس اإلسالمي). ١٩٩٣( حسن محمد ،ثاني )١٤

 ).  ١٧(، العدد)٢(مجلد ، عين شمس

اللغـة العربيـة خـالل    : تأثير القرآن الكريم فـي دراسـة  .)١٤٠٢(عبد الرحمن محمد سعد   ،  الحجيلى )١٥

رســـالة ماجـــستير غيـــر منـــشورة، الجامعـــة اإلســـالمية، المدينـــة . القـــرون الـــثالث األولـــى للهجـــرة

 . المنورة

رسالة ماجـستير فـي     . صوارف فهم القرآن الكريم وعالجها    ). ١٩٨٦( سامية عاهد محمد     ،حرب )١٦

 . الجامعة األردنية-التفسير كلية الدراسات العليا

عالقة الفاعلية الذاتية المدركة باالكتئاب والتوتر لدى طلبة  ). ٢٠٠٦( نسيمة ،  داود &نزيه،  حمدي )١٧

 ١٣١ -١١٨،)١ (ع ،)٢٧ ( مج، ربويةمجلة دراسات التكلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية، 

 من ٧/٩/٢٠١٥تم استرجاعه في  .األثر القلبي والسبيل العملي.. تدبر القرآن). ١٤٢٦(خالد رُوشه  )١٨

     ٨٢٩٨٤/http://www.almoslim.net/node  : على الرابط
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انويـة فـي مدينـة الناصـرة فـي ضـوء           فاعليـة الـذات لـدى طلبـة المـدارس الث          ). ٢٠٠٧(عبد اهللا   ،  خالدي )١٩

 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، اربد. بعض المتغيرات

بحـاث  مجلـة جامعـة النجـاح لأل    . موانع تأثير القرآن في النفوس وعالجها     ). ٢٠١١(محسن  ،  الخالدي )٢٠

 )٥(، العدد )٢٥( مجلد)العلوم االنسانية(

اتجاهات طلبة التربية الخاصة في ). ٢٠١١(يوسف  رامي عبداهللا ،طشطوش & أحمد خالد،خزاعلة )٢١

 مكتــب ،مجلــة رســالة الخلــيج .جامعــة القــصيم نحــو تخصــصهم األكــاديمي فــي ضــوء المتغيــرات 

 ١٣٥-١٠١ ،)١٢٢(،ع التربية العربي لدول الخليج

اتجاهـات طـالب وطالبـات علـم الـنفس بجامعـة الملـك سـعود                ).١٩٩٦( فهـد بـن عبـد اهللا         ،الربيعة )٢٢

المجلـة العلميـة لكليـة اآلداب       .  دراسـة اسـتطالعية      –ألخـصائي النفـسي اإلكلينيكـي       نحو مهنة ا  

  ٩٥ - ٦٥ ،)٢٠ ( ، ع)١(مج. جامعة المنيا

 - المـنهج  -المفهوم: التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية   ). ١٤١٦(إبراهيم عبد الرحمن    رجب،   )٢٣

 .دار عالم الكتب: الرياض.  التطبيقات-المدخل

مجلة جامعـة أم    . مفهوم التالوة والترتيل والتدبر في القرآن     ). ١٤٢٥(مد محمد   منظور مح ،  رمضان )٢٤

 ١٣٢-٦١، ) ٣٠(، العدد) ١٨(، ج القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها

 .البنيـة التأمليـة للكفـاءة الذاتيـة األكاديميـة ومحـدداتها       ). ١٩٩٩نـوفمبر،   (فتحـي مـصطفى     ،  الزيات )٢٥

 السادس، مركز اإلرشاد النفسي، كلية التربية، جامعة عين شـمس،           لمؤتمر الدولي لبحث مقدم   

 .القاهرة

 .دار عمار للنشر والتوزيع :عمان. األردن) ١ط. (االتجاهات والميول العلمية في تدريس العلوم).١٩٨٨ (محمود عايش ،زيتون )٢٦

دراسـي لـدى   عالقـة فاعليـة الـذات والفـرع األكـاديمي بـدافع اإلنجـاز  ال       ).٢٠٠٩(رفقـة خليـف     ،  سالم )٢٧

 ١٦٩-١٣٤ ،)٢٣(، عمجلة البحوث التربوية والنفسية. طالبات كلية عجلون الجامعية
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 المــؤتمر. طبيعــة فعاليــة الــذات لــدى طــالب الجامعــة  ). ٢٠٠٢مــارس، (ســالم، محمــد عبــد الــسالم   )٢٨

ديث والتنميـة فـي العـالم    حـ كليـة التربيـة جامعـة حلـوان التربيـة وقـضايا الت            . العلمي الثانوي العاشر  

 . لعربيا

أثر برنامج مقتـرح فـي أحكـام القـرآن الكـريم علـى تنميـة مهـارات              .)١٩٩٤( حمدان سيـد    ،السايح )٢٩

مجلــة العلــوم القــراءة الجهريــة عنــد طــالب الفرقــة النهائيــة شــعبة اللغــة العربيــة بكليــة التربيــة،   

 ). ٧ (،ع، تربية قنا، جامعة جنوب الوادىالتربوية

فاعلية الذات ودافعية اإلنجاز ا لدراسي وأثرهما فـي التحـصيل             ).٢٠٠٥( محمد عبد اهللا    ،  سحلول )٣٠

 رسالة ماجستير غيرة منشور ة، جامعة اليرموك، .األكاديمي لدى طلبة الثانوية في مدينة صنعاء

 .ربدإ

التأصيل اإلسالمي لعلـم الـنفس فـي ضـوء توجيهـات القـرآن         ). ٢٠٠١( جميلة عبد اهللا حسن      ،سقا )٣١

صـول اإلسـالمية للتربيـة، جامعـة أم         قـسم األ  ،  رسـالة دكتـوراة   . لمطهرةالكريم والسنة النبوية ا   

  .القرى

: ، القـاهرة )٢ط .( الجديد في تدريس العلـوم    ). ١٩٧٢(سعد عبد الوهاب    ،   نادر &محمد صابر ،  سليم )٣٢

 .مطبعة المعرفة

أثر تدريس وحدة مطورة من مادة األحياء متضمنة ). ٢٠٠٦( صالح عبد القوي اسماعيل ،السنباني )٣٣

. اإلعجاز العلمي للقرآن والسنة في تحـصيل طلبـة الـصف األول الثـانوي واتجاهـاتهم نحـو المـادة                  

 . اليمن–جامعة صنعاء . رسالة ماجستير غير منشورة

 . مجلة البيان:الرياض.)٢ط(. تدبر القرآن الكريم). ١٤٢٣( سلمان بن عمر ،السنيدي )٣٤

 الكـــريم، وتالوتـــه ومـــستوى األداء العالقـــة بــين حفـــظ القـــرآن . )١٩٩٤(وضـــحى علـــى ، الــسويدى  )٣٥

لمهارات القراءة الجهرية، والكتابة لـدى عينـة مـن تالميـذ وتلميـذات الـصف الرابـع االبتـدائي بدولـة              

 ١٧-١٥،)١١١(، العدد مجلة، التربية، اللجنة الوطنية القطرية. قطر



 

 
٢٣٨

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

الـذات لـدى ذوي     العالقـة بـين الـدافع لإلنجـاز وفعاليـة           ). ٢٠١٢(عبد الواحـد محمـد مـصطفى        ،  الشامي )٣٦

، ) ١٢(، العــدد مجلــة كلــة التربيــة جامعــة بورســعيد . صــعوبات الــتعلم مــن طــالب الثانويــة االزهريــة 

٧٨٠-٨٤٩ 

 .  منشأة المعارف:سكندريةاإل. شارات النفسية في القرآن الكريماإل). ٢٠٠٨(لطفي ، الشربيني )٣٧

ــة، م. االتجاهـــات البيئيـــة). ١٩٨٧(شـــفيق ، حـــسان &الـــصباريني، محمـــد ســـعيد   )٣٨  جلـــة قـــضايا بيئيـ

 ، )٣١( العدد.جمعية حماية البيئة: الكويت

مجلـة جامعـة اإلمـام محمـد بـن       .التأصيل اإلسالمي لعلم النفس ). ١٤١٩(عبد اهللا بن ناصر     ،  الصبيح )٣٩

 ٥٠٦-٤٦٩، ) ٢٢(، السنة ) ٢٢(، العدد سعود اإلسالمية

فــي دراســات فــي علــم . جالجوانــب النفــسية للمقــدم علــى الــزوا  ).٢٠٠١( صــالح إبــراهيم ،الــصنيع )٤٠

 . دار عالم الكتب: الرياض . صيليأالنفس من منظور ت

دراسة ميدانية على حفًاظ وحافظـات القـرآن الكـريم بمعهـد            ). ٢٠٠٨( صالح بن إبراهيم       ،الصنيع )٤١

. اإلمــام الــشاطبي مقارنــة مــع عينــة مــن طــالب وطالبــات جامعــة الملــك عبــد العزيــز بمدينــة جــدة   

 ٢٩٨ -٢٣٧، )٦(،ع طبي للدراسات القرآنيةمجلة معهد اإلمام الشا

 ٣٠/٨/٢٠١٦ تـم اسـترجاعه بتـاريخ    .الفاعليـة الذاتيـة األكاديميـة   ). ٢٠١٢( محمـد مـسلم  ، الـضمور  )٤٢

ــرابط  ــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.almawked.com/?page=details&newsID=٢٣٦١&cat=٢ 

اء للصف الثاني علمي    أثر تدريس وحدة مطورة لمنهج األحي     ). ٢٠٠٢(ملوك عبد اهللا قائد     ،  طامش )٤٣

رسـالة ماجـستير بقـسم المنـاهج والعلـوم          . من منظـور إسـالمي علـى االتجاهـات نحـو المـساواة            

 .كلية اآلداب جامعة صنعاء



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٣٩

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

أزمــة علــم الــنفس المعاصــر فــي النظريــة ومــصادر المعرفــة والمنهجيــة  ). ١٤٢١(نــزار ســعيد ، العــاني )٤٤

معهد العالمي للفكر اإلسالمي، الواليات المتحدة      ال). ٢٢(العدد  . مجلة إسالمية المعرفة  . والمعايير

 . األمريكية

 .الملتقـى األول لتـدبر القـرآن تحريـر وتأصـيل          . سـبيل تـدبر كتـاب اهللا      ). ١٤٣٠( صالح حسين    ،العايد )٤٥

 .المملكة العربية السعودية : مركز تدبر لالستشارات التربوية والتعليمية

م اإلعجاز العلمي فـي القـرآن الكـريم فـي تـدريس             أثر استخدا ). ٢٠٠٥(هبه طه محمد    ،  عبد الغنى  )٤٦

ــا فــي اكتــسابهم     " األرض والغــالف الجــوى  " وحــدة  ــة المني ــذ الــصف األول اإلعــدادي بمدين لتالمي

رســالة ماجــستير غيــر منــشورة ، قــسم المنــاهج  . للمفــاهيم العلميــة واالتجــاه نحــو مــادة العلــوم 

 . جامعة المنيا–وطرق تدريس كلية التربية 

اتجاه المعلـم نحـو تـدريس مـادة تخصـصه وعالقتـه       . )١٩٩٣ابريل،(فتحى عبد الحميد ، درعبد القا )٤٧

ــة  ــه التربوي ــاني إلعــداد معلــم التعلــيم العــام بالمملكــة العربيــة        . بكفاءت بحــث مقــدم للمــؤتمر الث

 .٤٥٣ -٤١٣ ،) ٣(ج السعودية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، 

ي القــرآن الكــريم وأثــره فــي تنميــة الملكــة الفقهيــة   فقــة التــدبر فــ .  محمــد فتحــي محمــد ، العتربــي )٤٨

 ).٢٥( ، السنة السابعة، العددحولية مركز البحوث والدراسات اإلسالمية. والتفسيرية

أثــر حفــظ القــرآن الكــريم فــي التحــصيل اللغــوي فــي مجــال     . )١٩٩٢(يوســف عبــداهللا ، العريفــي )٤٩

ماجستير غير منشورة كلية التربيـة،  رسالة . القواعد النحوية لدى تالميذ الصف الثالث المتوسط 

  .جامعة أم القرى

الملتقـى األول لتـدبر القـرآن تحريـر         . مفهـوم التـدبر عنـد اللغـويين       ). ١٤٣٠( عويض حمود    ،العطوي )٥٠

 .مركز تدبر لالستشارات التربوية والتعليمية:  المملكة العربية السعودية.وتأصيل



 

 
٢٤٠

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

للعالقـة بـين حفـظ القـرآن الكـريم وتالوتـه،       دراسـة اسـتطالعية    .)١٩٩١(محمـد مرسـى   ، العقـيالن  )٥١

 بحث مقـدم للقـاء الـسنوي        .ومستوى األداء لمهارات القراءة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي        

 .الثالث للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية، جامعة الملك سعود، الرياض

:     مــن  الــرابط ٢٠١٦/ ٣٠/٨ تــم اســترجاعه بتــاريخ   .علــم الــنفس الحــديث مــن منظــور إســالمي      )٥٢

-chrome=sourceid?search/sa.com.google.www://https

ie&٢=espv&١=ion&٢psyapi 

عه فـــي تـــم اســـترجا . ن بـــين النظريـــة والتطبيـــق  آتـــدبر القـــر ). ٢٠٠٨(رقيـــة طـــه جـــابر   ، علـــواني )٥٣

 .sa.edu.ksu/٢٥٣٢١/faculty://httppdf.oloom/Arabic : ط من على الراب١٨/٧/٦٢٠١

االتجاهات نحو التحديث وعالقتها بمنظومة ). ٢٠٠٤(عزت يحيى ،  عسلية&محمد محمد، عليان )٥٤

 :مر التربــوي األولبحــث مقــدم إلــى مــؤت . القــيم لــدى الــشاب الجــامعي المعاصــر النتفاضــة األقــصى  

 . الجامعة اإلسالمية،كلية التربية ،"التربية في فلسطين وتغيرات العصر"

أثـر تعلـيم قواعـد اللغـة العربيـة باسـتخدام الـشاهد القرآنـي فـي          . )٢٠٠٣( شـيبان هـايف   ،العنـزى  )٥٥

 رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة ، كليـة التربيـة، جامعـة         .تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتـدائي     

 . لك سعودالم

ني مقترح في تعديل االتجاهـات الـسلبية نحـو مـادة            آفعالية برنامج قر   .)٢٠١٠( أحمد عبده    ،عوض )٥٦

ــة  ــد النحويــــــــــ ــي   .القواعــــــــــ ــترجاعه فــــــــــ ــرابط  ٢٩/٥/٢٠١٦تــــــــــــم اســــــــــ ــى الــــــــــ ــن علــــــــــ :  مــــــــــ

Ahmedawad.٩٩k.org/abhath/barnamegkoraani.doc 

رات القـراءة والكتابـة لـدى       أثـر القـرآن الكـريم علـى تنميـة مهـا           ).١٩٩٥(فايزة السيد محمد    ،  عوض )٥٧

 .٤٦٤-٤٣٤،) ٢(، المجلد األول، العددمجلة كلية التربية، جامعة حلوان .تالميذ التعليم األساسي

 داليـا  &محمد محمود، عبد الوهـاب  عيسى، ماجد محمد عثمان، الديب، محمد مصطفى، سعودى،     )٥٨

ــرى ــى تحـــس      ). ٢٠١١( خيـ ــائم علـ ــدريس قـ ــة التـ ــضاء هيئـ ــدريبي ألعـ ــامج تـ ــر برنـ ــذات  أثـ ــة الـ ين فعاليـ



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٤١

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

األكاديميــة فــي الدافعيــة لإلنجــاز واالتجــاه نحــو الــتعلم لــدى طالبهــم ذوي صــعوبات الــتعلم بكليــة  

، تـــم اســـترجاعه فـــي   ١٤٦) ع(، مجلـــة كليـــة التربيـــة بجامعـــة األزهـــر     .التربيـــة جامعـــة الطـــائف  

٦٦٢٦  ١٨/٧/٢٠١٦?php.showthread/net.oalemforumm://http  

ثـر التـدريس باآليـات القرآنيـة الكونيـة علـى التحـصيل        أ). ١٤١٤( محمـد بـن أحمـد العجـي    ، الغامـدي  )٥٩

رسالة ماجـستير غيـر منـشورة جامعـة         . العلمي لوحدة من مقرر العلوم بالصف الثاني المتوسط       

 .أم القرى

، تـــم  موقـــع القـــرآن وعلومـــه.)٩ط. (لكـــريمكيـــف نتعامـــل مـــع القـــران ا).٢٠٠٧(محمـــد ، الغزالـــي )٦٠

 :  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط٣٠/٣/٢٠١٦اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترجاعه بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

www.nquran.com/index.php?group=view&rid=٣٤٢٠    

مـدى ممارسـة معلـم القـرآن الكـريم      ). ٢٠٠٩( عبـد اهللا عثمـان   ،المنـصوري &  زيـد بـن علـي   ،الغيلـي  )٦١

: د اإلمـام الـشاطبي للدراسـات القرآنيـة          مجلـة معهـ   . لألنشطة التدريسية الالزمـة لتحقيــق التـدبر       

 ١٥٤-١١١، ) ٢(، ع ) ٢٥(مج ،  جدة

 .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي: هيرندون. إسالمية المعرفة). ١٩٨٦( إسماعيل راجي ،الفاروقي )٦٢

فعالية إستخدام إسـتراتيجية الـتعلم التعـاونى فـى تنميـة مهـارات حـل                ). ٢٠٠٨(محمد أنور   ،  فراج )٦٣

تـم  ،   جامعـة االسـكندرية    –مجلـة كليـة التربيـة       ". جاه نحو دراسة علـم الـنفس      المشكالت واإلت 

 ١٢٣٤٥٦٧٨٩/١١٣٤٦/http://hdl.handle.net : علــى الــرابط ٣٠/٣/٢٠١٦اســترجاعه بتــاريخ  

ــة العلــم واإلرادة   . )١٩٧٥ (محمــد بــن أبــي بكــر أيــوب   ، الزرعــي ــاح دار الــسعادة ومنــشور والي . مفت

 . دار الكتب العلمية: بيروت

ــرآن ). ٢١/٩/٢٠١٠( عـــائض ،قرنـــيال )٦٤ ــرق القـ ،تـــم  )١١٦٢٠ (،ع ،جريـــدة الـــشرق األوســـط . لـــن يحتـ

ــترجاعه  ــرابط  ١٧/٦/٢٠١٥اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــى الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ :  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

http://www.aawsat.com/details.asp?issueno=١١٧٠٠&article=٥٨٧٦٣٥ 



 

 
٢٤٢
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ورقة قدمت إلى   .  وأسسه العامة  مفهوم التوجيه اإلسالمي للعلوم وأهدافه    ). ١٤١٣(مناع  ،  القطان )٦٥

 .مؤتمر التوجيه اإلسالمي للعلوم، القاهرة، جامعة االزهر

  .دار الشروق: القاهرة. حول التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية).١٩٩٨(محمد ، قطب )٦٦

اتجاهات طلبة جامعـة الـسلطان قـابوس نحـو         ). ٢٠٠٤(خولة هالل   ،  على مهدي ، المعمري   ،  كاظم )٦٧

 ٣٦-٩، )١(،العدد ) ٥(، مجلد لة العلوم النفسية والتربويةمج .علم النفس

 تـم اسـترجاعه بتـاريخ    طريق االسالم، .غض البصر  دالئل إعجازية). ٢٠٠٨(مصباح سيد  ، كامل )٦٨

 ١٨٩١/ar.islamway.net/book:   على الرابط ١٥/١١/٢٠١٥

العلمـي بـالقران   أثر برنامج تقني مقتـرح فـي ضـوء اإلعجـاز          ). ٢٠٠٥(عماد جميل حمدان    ،  كشكو )٦٩

رسالة ماجستير . على تنمية التفكير التاملي في العلوم لدى طلبة الصف التاسع االساسي بغزة           

 .غير منشورة ، قسم المناهج وطرق التدريس ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة

 المجلـة . اتجاهـات طـالب جامعـة قطـر نحـو علـم الـنفس             ). ١٩٩٧(عبـدالعزيز عبـدالرحمن     ،  كمال )٧٠

       .ص٤٦ ،)٤٢(ع ،)١١(المجلد ،التربوية بجامعة الكويت

. حب القراءة، مفاتيح تدبر القرآن والنجاح فـي الحيـاة         : مفاتيح التدبر ). ١٤٢٥(عبدالكريم  ،  الالحم )٧١

 .فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض

عجـاز العلمـي   موسـوعة اإل . تركيب المخ البشري في ضوء القرآن  ). ٢٠١٦ ( حسين رضوان  ،اللبيدي )٧٢

  ٥٥a.net.www:  من على الرابط١٤/٢/٢٠١٦تم استرجاعه في . للقرآن والسنة

أثــر اســتخدام إســتراتيجية الموعظــة القرآنيــة فــي   ). ١٤٢٩(عبــدالرحمن عبــداهللا محمــد  ، المــالكي )٧٣

دراسـة  _ تنمية السلوك الوجداني لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مادة التربية اإلسـالمية              

 ٥٨-٢٩، )٣٠(ع  ،رسالة التربية وعلم النفس مجلة. تجريبيةشبه 

دراســة ميدانيــة علــى (اتجاهــات طلبــة جامعــة مؤتــه نحــو علــم الــنفس  ). ٢٠٠٧( شــاكر ،المحاميــد )٧٤

 ٣٦٨-٣٤٧). ١(، العدد )٢٣(المجلد مجلة جامعة دمشق . )عينة من طلبة جامعة مؤته
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عاليـة الـذات اللغويـة ومـا وراء الفهـم           ف) : " ٢٠٠٦(حمـد حـسن     ، أ  عاشـور  ؛   حسانين محمـد   ،محمد )٧٥

". وإستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا فى ضوء التخصص والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعـة   

 – ١٨١،  )٣(ج ) ١٢٩(ع ، كلية التربية جامعة األزهر، مجلة البحوث التربوية والنفسية واالجتماعية 

٢٢٩.  

. ة ومتكاملة للتأصيل اإلسالمي للدراسات النفسية       نحو خطة منظم  ). ١٩٩٥(عبد الحليم   ،  محمود )٧٦

 ١٦٩-١٣٣، ) ٥( ، العددرسالة التربية وعلم النفس

فعالية الذات األكاديمية وعالقتها ببعض سمات الشخـصية لـدى          ). ٢٠١٠(المخالفي، عبد الحكيم     )٧٧

 ،)٢٦(، مــج  مجلــة جامعــة دمــشق. دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة صــنعاء   -الطلبــة

٥١٤-٤٨١ 

في عبد اهللا بن ناصر الصبيح . صيل اإلسالميأمحاضرات غير منشورة في الت .)١٩٩١(كمال ، مرسى )٧٨

مجلـة جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية، العـدد              . التأصيل اإلسالمي لعلـم الـنفس     ). ١٤١٩(

 ٥٠٦-٤٦٩، ) ٢٢(، السنة ) ٢٢(

 نــدوة التأصــيل اإلســالمي  ).١٩٨٧( مركــز البحــوث بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية    )٧٩

  .العلمي  عمادة البحث–جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية :  الرياض.للعلوم االجتماعية

العالقــة بــين إتقــان تــالوة القــرآن الكــريم، ومــستوى أول     . )٢٠٠٨(علــى عبــداهللا علــى  ، مــشدود )٨٠

 . بية، جامعة صنعاء، اليمنرسالة ماجستير غير منشورة، كلية التر .مهارات القراءة الجهرية

دار الفكـر للطباعـة   : عمـان .  األردن)١ط(. علم النفس االجتماعي).٢٠٠٠( خليل عبد الرحمن  ،المعايطة )٨١

 .والنشر والتوزيع

دور القرآن الكريم في تنمية مهارات القراءة والكتابة لـدى تالميـذ   . )١٤١١( سعيد فالح ،المغامس )٨٢

 الكتــاب الــسنوي الثالــث إصــدار الجمعيــة الــسعودية للعلــوم .رةالمرحلــة االبتدائيــة بالمدينــة المنــو

  .التربوية والنفسية، جامعة الملك سعود
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العالقــة بــين حفــظ القــرآن الكــريم، وتعلــيم اللغــة العربيــة لغيــر      ). ١٤١٥( ســعيد فــالح  ،المغــامس )٨٣

العـدد  ،   بالريـاض  مجلة جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية            الناطقين بها، دراسة ميدانية،     

)١٢٧ - ٨٩، )١١ 

 .)٤ط . (قواعــد التــدبر األمثــل لكتــاب اهللا عزوجــل). ١٤٣٠(عبــدالرحمن حــسن حبنكــة ، الميــداني )٨٤

 .دار القلم : دمشق

ـــدوة. مـــنهج التأصـــيل اإلســـالمي لعلـــم الـــنفس  ) . ١٩٨٩(محمـــد عثمـــان ، نجـــاتي  )٨٥ علــــم : أبحــــاث نـ

لتعـــاون مـــع الجمعيـــة العربيـــة للتربيـــة  المعهــــد العالمــــي للفكــــر اإلســـالمي با .  القاهــــرة–النفــــس

 . اإلسالمية 

 . علم الكتب: القاهرة.بحوث نفسية وتربوية ).١٩٧٥ (محمد لبيب وآخرون، النجيحي )٨٦

 .مؤسسة الرسالة: بيروت. علم النفس التربوى .)١٩٩٧(عبدالمجيـــد ، نشواتي )٨٧

لـدى طلبـة التحفـيظ      مـستويات الطمأنينـة النفـسية        ).ـهـ ٢٩/٢/١٤٣٠( إبـراهيم بـن حمـد        ،النقيثان )٨٨

لملتقـى الرابـع للجمعيـات الخيريـة     مقـدم ل حـث   ب.وكل من التعليم العام والتعليم الفنـي والتقنـي   

 جمعيـات تحفـيظ القـرآن الكـريم ودورهـا           :لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكـة العربيـة الـسعودية        

المملكة العربيـة    الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ب     ةلجمعيا: المنطقة الشرقية ،  في تحقيق األمن  

 .السعودية

مجلـة   .سـاليبه، أسـبابه،آثاره   أمفهومـه،   : تدبر القـران الكـريم    ). ١٤٣٢(فهد مبارك عبد اهللا     ،  الوهبي )٨٩

 ).٨(الدراسات القرآنية العدد 

بحــث مقــدم . تحريــر معنــى التــدبر عنــد المفــسرين  ). ١٤٢٩يونيــو،(فهــد مبــارك عبــد اهللا  ، الــوهيبي )٩٠

 المملكـة  ،مركز تدبر لالستـشارات التربويـة والتعليميـه   ،  تحرير وتأصيل لملتقى األول لتدبر القرآن     ل

 . العربية السعودية
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ورقــة عمــل . مرئيــات ومقترحــات حــول خطــة تأصــيل العلــوم االجتماعيــة ). ١٤٠٧(مقــداد ، يــالجن )٩١

عمــادة البحــث العلمــي بجامعــة اإلمــام   . مقدمــة إلــى نــدوة التأصــيل اإلســالمي للعلــوم االجتماعيــة   
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 ) ١(ملحق 

 حو التوجيه اإلسالمي لعلم النفسمقياس االتجاهات ن
: .......... الـشعبة   : .................. الدبلوم  : ......................... االسم: أوالً البيانات الشخصية  

 :................................العمل :................. التخصص الجامعي:.................. العمر

ــاس  ــات المقيـ ــا: تعليمـ ــشدة     فيمـ ــدار الـ ــي تـــصف مقـ ــارات التـ ــة مـــن العبـ ــي مجموعـ  يلـ

االنفعالية التي تبديها نحو التوجيه اإلسالمي لعلـم الـنفس بـالقبول أو الـرفض أو التـردد مـن                 

أوافـق بـشدة، أوافـق، محايـد، معـارض، معـارض       : خالل خمسة بدائل أمام كل عبارة هي  

أمام العبارة فـي الخانـة   ) √(بشدة، والمطلوب منك قراءة كل عبارة بدقة ثم وضع عالمة         

برجاء التأكد من االجابة على كل العبارات علماً بان المقيـاس يـستخدم             . التي تعبر عنك  

المهـم ان تعبـر عـن    . ألغراض البحث العلمـي وانـه ال توجـد اجابـة صـحيحة وأخـرى خاطئـة          

 .   ولك خالص الشكر على تعاونك الصادق. رأيك بصدق وصراحة ودون تجمل
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      .يُقدم علم النفس المعاصر حلوالً لمعاناة اإلنسان وآالمه ١

      .أتشرف بمعرفتي للتوجيه اإلسالمي لعلم النفس ٢

٣ 
تُــساعدني ثقــافتي بالتوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس فــي تحقيــق الطمأنينــة   

 .واألمن النفسي
     

      .دراسة التوجيه اإلسالمي لعلم النفس في تخصصي المهنيتُفيدني  ٤

      .أفخر بآراء علماء المسلمين األوائل في موضوعات النفس االنسانية ٥

٦ 
ما ينفق على البحث العلمي في ميدان التوجيه اإلسـالمي لعلـم الـنفس غيـر                

 .كاف
     

٧ 
 علــى تفــسيراته تجاهــل علــم الــنفس المعاصــر لموضــوع الــروح يــؤثر ســلبياً   

 .للسلوك
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٨ 
أســعى لتحــصيل معلومــات التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس فقــط بغــرض     

 .تخطي االمتحان
     

٩ 
أتجنب متابعة األحاديث اإلعالمية التي تعالج قضايا التوجيه اإلسالمي لعلـم           

 .النفس
     

١٠ 
ــاول اإلســالمي لقــضايا ع       ــنفس المــسلمين مهــارات التن ــم يفتقــد علمــاء ال ل

 .النفس المعاصرة
     

١١ 
دارسي التوجيـه اإلسـالمي لعلـم الـنفس غيـر قـادرين علـى تطبيقـه فـي بيئـة                

 .العمل
     

      .مجال البحث في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس في أتخصص أن أتمنى ١٢

      .علم النفس المعاصر يُبرر السلوكيات غير السوية ١٣

١٤ 
ــالم   ــه اإلسـ ــي بالتوجيـ ــلوك     معرفتـ ــم سـ ــن فهـ ــي مـ ــنفس تمكننـ ــم الـ ي لعلـ

 .اآلخرين
     

١٥ 
التوجيه اإلسالمي لعلم النفس يحقق التوازن بين حاجات اإلنسان الماديـة         

 .والروحية
     

١٦ 
ــنفس فــي تخصــصي المهنــي يبعــث فــي         ــه اإلســالمي لعلــم ال تطبيــق التوجي

 .نفسي الثقة والسرور
     

١٧ 
ضـــوعات الـــنفس تعـــد تكـــراراً آلراء آراء علمـــاء المـــسلمين األوائـــل فـــي مو

 .فالسفة اليونان
     

      .نقد علم النفس المعاصر واالستفادة من تطبيقاته أفضل من نبذه كلياً ١٨

      .يستند البحث في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس إلى المنهج العلمي ١٩

      .ألفراديُسهم التوجيه اإلسالمي لعلم النفس في مواجهة الضغوط لدى ا ٢٠

      .ال توجد أهمية لمجال التوجيه اإلسالمي لعلم النفس في سوق العمل ٢١

      .التوجيه اإلسالمي لعلم النفس يُعوق إبداعات علماء النفس المسلمين ٢٢

٢٣ 
تهدف بحوث التوجيـه اإلسـالمي لعلـم الـنفس إليجـاد قواعـد نفـسية تحـل                   

 .مشكالت الناس
     

      .لمعاصر يُهمل دراسة موضوعات التدين واإليمانعلم النفس ا ٢٤
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      .الحوار في موضوعات التوجيه اإلسالمي لعلم النفس يُشعرني بالملل ٢٥

٢٦ 
تحـسين العالقـات الشخـصية     التوجيـه اإلسـالمي لعلـم الـنفس فـي      يُخفـق 

 .في بيئة العمل
     

      .النفسأتمنى العمل في أحد ميادين التوجيه اإلسالمي لعلم  ٢٧

٢٨ 
يقتــصر دور علمــاء التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس علــى دراســة الجانــب         

 .الروحي فقط
     

      .أرغب في إكمال دراستي العليا في مجال التوجيه اإلسالمي لعلم النفس ٢٩

      .شراء كتب علم النفس المعاصر وقراءتها استثمار للمال والوقت ٣٠

      .التوجيه اإلسالمي لعلم النفس ألقتنيها بمكتبتيأشتري كتب ومجالت  ٣١

٣٢ 
التربيـة والتعلـيم    قـضايا  خدمـة  التوجيه اإلسالمي لعلم النفس فـي  يسهم

 . والتدريب
     

      .زيادة اإلنتاجية في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس غير مفيد ٣٣

٣٤ 
ــو      ــنفس العل ــه اإلســالمي لعلــم ال ــتقن علمــاء التوجي ــشرعية يجــب أن ي م ال

 .وعلم النفس المعاصر
     

      .التوجيه اإلسالمي لعلم النفس خارج دائرة اهتماماتي ٣٥

      .علم النفس المعاصر نظري غير قابل للتطبيق في واقع الحياة ٣٦

      .دراسة التوجيه اإلسالمي لعلم النفس تصيبني بالكآبة ٣٧

      .لتفرقة غير العادلة بين الجنسينالتوجيه اإلسالمي لعلم النفس يؤكد ا ٣٨

٣٩ 
يمكن للمرشد الطالبي عالج مشكالت طالبـه فـي ضـوء التوجيـه اإلسـالمي               

 .لعلم النفس
     

      .يمكن التوفيق بين الحقائق الشرعية والعلمية بالطرق المنهجية ٤٠

٤١ 
ن تتسم بحوث التوجيه اإلسالمي لعلم النفس بالذاتية وتعتمد على التخمي         

 .الشخصي
     

      .جميع ما يُدرس في علم النفس المعاصر مخالف لألصول اإلسالمية ٤٢

٤٣ 
ــدرس التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس كمــادة إجباريــة لجميــع       يجــب أن يُ

 .الطالب
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      .يستحيل عالج األمراض النفسية في ضوء التوجيه اإلسالمي لعلم النفس ٤٤

٤٥ 
 وضـــع خطـــط عـــالج لمرضـــاه فـــي ضـــوء التوجيـــه   يمكـــن للطبيـــب النفـــسي

 .اإلسالمي لعلم النفس
     

      .يميل علماء التوجيه اإلسالمي لعلم النفس إلى لي عنق الحقائق ٤٦

٤٧ 
إعــداد باحــث فــي التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس يــستلزم وقــت أطــول          

 .وجهد أكبر
     

      .فس المعاصريمكن تطبيق المنهج العلمي في بعض بحوث علم الن ٤٨

٤٩ 
أحـــرص علـــى معرفـــة المزيـــد عـــن التوجيـــه اإلســـالمي لعلـــم الـــنفس حتـــى   

 .أستطيع تطبيقه
     

٥٠ 
أشـــعر أن التوجيـــه اإلســـالمي لعلـــم الـــنفس كـــالم فلـــسفي ال يفيـــد بواقـــع 

 .الحياة
     

٥١ 
يصعب على المعلم زيادة تحصيل طالبـه فـي ضـوء التوجيـه اإلسـالمي لعلـم                 

 .النفس
     

      .لعلماء التوجيه اإلسالمي لعلم النفس مهمة ورسالة جليلة ٥٢

      .البحث في مجال التوجيه اإلسالمي لعلم النفس من قبيل الترف العلمي ٥٣

      .أعتقد أن ما ينفق على البحث في مجاالت علم النفس المعاصر غير كافٍ ٥٤

٥٥ 
علـى الـتحكم    قـدرة  ثـر التوجيه اإلسالمي لعلم الـنفس تجعلنـي أك   دراسة

 .في انفعاالتي
     

٥٦ 
مــن الــصعب تطبيــق مبــادئ التوجيــه اإلســالمي لعلــم الــنفس فــي تخصــصي     

 المهني
     

٥٧ 
يمكن لعلماء التوجيه اإلسالمي لعلم النفس تناول كافـة موضـوعات علـم          

 .النفس المعاصر
     

٥٨ 
المي لعلــم أتمنـى أن أكــون عـضواً فــي فريـق بحثــي فـي مجــال التوجيـه اإلســ     

 النفس
     

 



 

 
٢٥٨

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 )  ٢(ملحق 

 مقياس فعالية الذات األكاديمية  في التوجيه اإلسالمي لعلم النفس
:........................ الــــــدبلوم:..................................... االســــــم: أوالً البيانــــــات الشخــــــصية

 :.....................العمل....................... :التخصص الجامعي:.................. العمر:.......... الشعبة

فيمــا يلــي مجموعـة مــن العبــارات التــي تـصف بعــض مــا تعتقــده أو   : تعليمـات المقيــاس 

وأمـام كـل عبـارة      . يمكن أن تؤديه مـن سـلوكيات فـي مختلـف مواقـف حياتـك الدراسـية                

المطلـوب منـك   . دةأوافق جداً ، أوافق ، محايد ، معارض ،  معارض بـش        : خمسة بدائل هي    

برجـاء  . أمام العبارة في الخانـة التـي تعبـر عنـك          ) √(قراءة كل عبارة بدقة ثم وضع عالمة        

التأكد من االجابة على كل العبارات علماً بان المقياس يستخدم ألغراض البحث العلمي             

المهــم ان تعبــر عــن رأيــك بــصدق وصــراحة  . وانــه ال توجــد اجابــة صــحيحة وأخــرى خاطئــة 

 .  ولك خالص الشكر على تعاونك الصادق . لودون تجم
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١ 
يمكننــي الحــصول علــى تقــدير مرتفــع فــي مقــرر التوجيــه اإلســالمي لعلــم          

 .النفس
     

٢ 
يمكننــي القيــام بكافــة التكليفــات الدراســية فــي التوجيــه اإلســالمي لعلــم     

 .النفس بمستوى جيد
     

٣ 
لدي القدرة على االلتزام التـام بمواعيـد محاضـرات مقـرر التوجيـه اإلسـالمي               

 .لعلم النفس
     

      .أثق في نفسي أثناء أداء امتحانات التوجيه اإلسالمي لعلم النفس ٤

٥ 
أجد صعوبة في  التكيـف الدراسـي مـع موضـوعات التوجيـه اإلسـالمي لعلـم                 

 .النفس 
     

      . بحثية جيدة في التوجيه اإلسالمي لعلم النفسأمتلك مهارات ٦

      .أجد صعوبة في تنظيم أوقاتي لمذاكرة التوجيه اإلسالمي لعلم النفس ٧



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٥٩

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 

 م

 

دة العبارة
ش
ق ب
واف
أ

 

فق
وا أ

ايد 
مح

ض 
عار
م

 

دة
ش
ة ب
شد
ض ب

عار
م

٨ 
يمكننــي أن أُنظــم أفكــاري وأرتبهــا فــي موقــف امتحــان التوجيــه اإلســالمي     

 .لعلم النفس
     

٩ 
ه اإلسالمي لعلـم  لدي القدرة  على حل مشكالتي الدراسية في مقرر التوجي      

 .النفس
     

١٠ 
أجــد صــعوبة فــي تنفيــذ التكليفــات الدراســية فــي التوجيــه اإلســالمي لعلــم      

 .النفس
     

      .أغفل عن مراقبة الوقت ١١

      .مستعد المتحان التوجيه اإلسالمي لعلم النفس في أي وقت ١٢

      .لدي القدرة على حفظ الشواهد واألدلة من القرآن والسنة  ١٣

١٤ 
لــدى دائمــا نقــاط ضــعف فــي انجــاز تكليفــات مقــرر التوجيــه اإلســالمي لعلــم   

 .النفس
     

      .التزم بدقة بالجدول الذي أضعه لمذاكرة التوجيه اإلسالمي لعلم النفس  ١٥

١٦ 
يسهل علي فهم تعليمات وأسئلة أي امتحان فـي التوجيـه اإلسـالمي لعلـم             

 .النفس
     

١٧ 
دي في تحصيل موضوعات التوجيـه اإلسـالمي لعلـم الـنفس ال          أعتقد أن جه  

 .يحقق تفوقي
     

١٨ 
دائماً ما أتأخر في انجاز التكليفات الدراسية لمقرر التوجيه اإلسـالمي لعلـم           

 .النفس
     

١٩ 
ــه        ــذاكرة التوجيـ ــيط لمـ ــد التخطـ ــات عنـ ــد األولويـ ــى تحديـ ــدرة علـ ــد القـ افتقـ

 .اإلسالمي لعلم النفس
     

٢٠ 
ني مـــشكلة تنظـــيم أفكـــاري لإلجابـــة علـــى أســـئلة مقـــرر التوجيـــه   تـــواجه

 .اإلسالمي لعلم النفس
     

      .يصعب علي فهم الكثير من موضوعات التوجيه اإلسالمي لعلم النفس ٢١

٢٢ 
قدراتي ال تسعفني في أداء أي مهام تطلب مني في التوجيه اإلسالمي لعلـم        

 .النفس
     

     ذا ما وجهت لي أسـئلة فـي مقـرر التوجيـه اإلسـالمي          أُجهز اإلجابة بسرعة إ    ٢٣



 

 
٢٦٠

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د
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 .لعلم النفس

٢٤ 
الدراسية تعالج مشكلة كثرة موضوعات التوجيه اإلسالمي لعلم  مهاراتي

 .النفس 
     

      .اهتم بأدق التفاصيل عند إجرائي بحوث التوجيه اإلسالمي لعلم النفس ٢٥

٢٦ 
 وتحديـد األنـشطة عنـد اسـتذكار         لدي القدرة على تحليل المهـام الدراسـية       

 .التوجيه اإلسالمي
     

      .اشعر باالرتباك عند دخولي مكان امتحان التوجيه اإلسالمي لعلم النفس ٢٧

      استطيع فهم موضوعات التوجيه اإلسالمي لعلم النفس بسرعة ٢٨

٢٩ 
ــه     ــد أداء التكليفـــات المطلوبـــة فـــي التوجيـ أهـــتم بالـــشكل والمـــضمون عنـ

 .المي لعلم النفساإلس
     

 

 

 



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٦١

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

  " تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكـريم        جلسات برنامج   ) "٣(ملحق  
 بكر محمد سعيد عبد اهللا. داعداد 
 األنشطة )١(

  والزمنلوظائفوا

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــــــشاط   :تمهيــــــــ

ــة ــة،  التهيئــــــــــ  واأللفــــــــــ

 مبــدأ اإليجابيــة وإرســاء

  الحــوار والمناقــشة فــي

 )د١٥(

 :نــــــــــشاط أساســــــــــي

 )د٣٠(القياس القبلي 

تلخيص  :نشاط ختامي

 )د٥(أعمال الجلسة 

ــ - إلــــى ب الــــف الطرأن يتعــ

 .الباحثزمالئه وإلى 

زمـــالءه أن يــألف الطالـــب   -

 . الباحث والبرنامجو

 يتفــــق الطــــالب علــــى   أن -

، إيجابية المناقـشة والحـوار    

 .وقواعد القاعة التدريبية

الطـــالب ستوى مـــد يـــحد ت-

  .القبلي القياس في

ــ -  باســــــــــــــــــــتخدام رف االتعــــــــــــــــــ

 Name- Faceإســــتراتيجية

Associations  

 حـــوار مفتـــوح مـــع الطـــالب عـــن     -

 .البرنامج والعائد من ممارسته

االتجاهــات نحــو  مقياســي تطبيــق -

التوجيـــه اإلســـالمي لعلـــم الـــنفس،    

فعالية الذات األكاديمية في مجال     و

 .التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

 . عارف نموذج ت-

مقياسـي   نسخ   -

البحــــــــث بعــــــــدد 

 .العينة

 

 

 األنشطة )٢(

  والزمنلوظائفوا
 اإلمكانات المحتوى األهداف

 :تمهيــــــــــدينــــــــــشاط 

تكـــــــوين مجموعـــــــات 

الـــــــــــتعلم التعـــــــــــاوني، 

ــتراتيجية  واســــــــــــــــــــــــــ

(KLW)) د١٥( 

 :نــــــــــشاط أساســــــــــي

 )د٣٠(عصف ذهني 

 :ختــــــــــــامي نــــــــــــشاط

، تلخـــــــــيص الجلـــــــــسة

وتكليــــــــــف الطــــــــــالب 

بـــالقراءة عـــن مفهـــوم 

 )د٥ (.التدبر

 أهـداف   بالـ ف الط رأن يع  -

 .البرنامج

بعـــض يعـــدد الطـــالب  أن  -

ــريم   ــرآن الكـ ــات القـ  ذات آيـ

 . اإلشارات النفسية

يتفــــــق الطــــــالب مــــــع  أن -

الباحــث علــى بعــض اآليــات   

 .التي سيتناولها البرنامج

عـــرض تقـــديمي  تهيئـــة وتمهيـــد و-

 . البرنامجألهداف 

حوار مفتـوح مـع     عصف ذهني ثم     -

قـــرآن الكـــريم الطــالب عـــن آيــات ال  

 .ذات اإلشارات النفسية

ــي    - ــوعات اآليـــات التـ تـــصنيف موضـ

اختارهـــــا الطـــــالب، واالتفـــــاق علـــــى 

يتفـــــق نمـــــاذج مـــــن كـــــل تـــــصنيف  

فـي  اولهـا  ن علـى ت الباحثالطالب مع  

 .البرنامج

 يقـــوم الباحـــث بعـــرض مكونـــات -

وتكليف الطـالب بـالقراءة     البرنامج،  

 .عن مفهوم التدبر

 عرض تقديمي    -

لمكونــــــــــــــــــــــات 

ــامج   الب رنــــــــــــــــــــــــ

 . وأهدافه

 أوراق بيـــــــضاء  -

 . وأقالم
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في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس
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 األنشطة )٣(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ

عــالم الــدكتور قــصة 

 ميلـر األجنة الدكتور   

 )د١٥(

 :نــــــشاط أساســــــي

 )د١٥( عصف ذهني

مناقـــــــــشة عـــــــــن  -

 )د١٥(مفهوم التدبر 

ــام  تلخـــــــيص  :ختـــــ

، والواجبات  الجلسة

 )د٥(

ــ -  بالـــــطف الرأن يعـــ

 .مفهوم التدبر

ــدر الطالـــــــب  أن  - يقـــــ

 . أهمية التدبر

يعـــــرف الطالـــــب  أن -

ــات التـــــــــــدبر   معوقـــــــــ

 .وصوارفه

أن يطبـــق مفهومــــه   -

علــــــــى آيــــــــة قرآنيــــــــة  

 .كتدريب عملي

عرض قصة الدكتور ميلـر      تهيئة وتمهيد و   -

 . سالمهإ و الكريمنآلقرلفي تدبره 

حوار مفتـوح مـع الطـالب      عصف ذهني ثم     -

 . ومعوقاتهأهمية التدبرعن 

مناقــشة عــن مفهــوم التــدبر والمفــاهيم      -

ــر، التبــــصر، التأويــــل،  (ذات الــــصلة بــــه  التفكــ

 ....)التفسير

 يقوم الباحث بـشرح عـرض تقـديمي عـن           -

 .مفهوم التدبر واهميته ومعوقاته

تكليــــــف الطــــــالب وتلخــــــيص الجلــــــسة  -

 .بالقراءة عن وسائل التدبر وخطواته

عرض تقديمي    -

عــــــــن مفهــــــــوم 

لمفـاهيم  وا التدبر

ــه   ــصلة بــــ ذات الــــ

هميتــــــــــــــــــــــــــه  وأ

ــه  ومعوقاتــــــــــــــــــــ

 . وصوارفه

 أوراق بيـــــــضاء  -

 .وأقالم

 
 األنشطة )٤(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ
ــدبر    ــن تـــ قـــــصص مـــ

. الــصحابة والتــابعين 
 )د١٥(

 - :نـــشاط أساســـي
 )د١٥( استقراء
ــامي نــــــــشاط  :ختــــــ

، تلخـــــيص الجلـــــسة
وتكليــــــف الطــــــالب 

ئل بالقراءة عن وسا 
 )د٥ (.التدبر

ن يعــــرف الطالــــب  أ  -
ــدبر   ــائل التـــــــــــ وســـــــــــ

 .وخطواته
ــق - الطالـــــب  أن يطبـــ

ــدبر   ــائل التـــــــــــ وســـــــــــ
 .وخطواته

ــ -  بالـــــف الطرأن يعـــ
ــارات  مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . التدبراستراتيجياتو

اذج تـدبر القـرآن     نمـ عرض   تهيئة وتمهيد و   -
 . حلعند السلف الصا الكريم

ــتقراء  - ــه  اسـ ــدبر وخطواتـ ــائل التـ  مـــن وسـ
 .تدبر القرآن الكريمنماذج الصالحين في 

يقوم الباحث بـشرح عـرض تقـديمي عـن           -
 .واستراتيجياتهوسائل التدبر وخطواته 

بوضـع  تكليـف الطـالب     وتلخيص الجلسة    -
التــي التــدبر قائمــة بمهــارات واســتراتيجيات 

 .يقترحها

عرض تقديمي    -
عـــــــــن وســـــــــائل 
التـــدبر وخطواتـــه 
 . واستراتيجياته

 أوراق بيـــــــضاء  -
 .وأقالم

ــل - ــة عمــــ   ورقــــ
ــارات   ــد مهـــ لرصـــ

 .التدبر
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 األنشطة )٥(
 لوظائفوا

 والزمن
 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ
ــات   ــة الواجبـ مراجعـ

 )د١٥(
 - :نـــشاط أساســـي
ــر  -نــــــــــشاط فكــــــــ

 )د١٥(  شارك-زاوج
ــامي نــــــــشاط  :ختــــــ

، تلخـــــيص الجلـــــسة
وتكليــــــف الطــــــالب 

 )د٥ (.بالواجبات

ــارن - ــب أن يقـــ  الطالـــ
اســـتراتيجيات  بعـــض
 .التدبر

ف الطالـــــب  أن يعـــــر-
ــق   ــارات تطبيــــــــ مهــــــــ

اســـــــــــــــــــــــــــــتراتيجية   
" االســـــقاط والتأويـــــل"

ــة ذات    ــة قرآنيـ ــى آيـ علـ
 .اشارة نفسية

 .  تهيئة وتمهيد ومراجعة الواجبات-
ــديو  - ــدبر   " عـــرض فيـ ــى تـ كيـــف الـــسبيل إلـ

 لــشيخ صــالح المغامــسي لالقــرآن الكــريم ؟  
 دقيقة) ٤٫٥٧(

ــشاط - ــر( نـــــــــ ــارك- زاوج-فكـــــــــ  ) شـــــــــ
رآن الســـــتخالص اســـــتراتيجيات تـــــدبر القـــــ

 .الكريم
يقوم الباحث بـشرح عـرض تقـديمي عـن           -

 .استراتيجيات التدبر
 .استراتيجيات التدبر نشاط مقارنة -
تكليــــــف الطــــــالب وتلخــــــيص الجلــــــسة  -

 ".االسقاط والتأويل"بتطبيق استراتيجية 

كيــــف "فيــــديو  -
الــسبيل إلــى تــدبر 

القــرآن الكــريم ؟  
للــــــــــــــــــــــــــــــشيخ 

 .المغامسي
عرض تقديمي    -

الســــــــتراتيجيات 
، أوراق تــــــــــــــدبرال

 .بيضاء وأقالم
 نمــوذج مقارنــة -

ــتراتيجيات  اســــــــ
، وورقــــــة التــــــدبر

االســـقاط "عمــل  
 ".والتأويل

 
 األنشطة )٦(

 لوظائفوا
 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ
ــات   ــة الواجبـ مراجعـ

 )د١٥(
 - :نـــشاط أساســـي
ــر  -نــــــــــشاط فكــــــــ

  شـــــــــــــــــارك -زاوج
 )د٣٠(

ــامي نــــــــشاط  :ختــــــ
، تلخـــــيص الجلـــــسة
ــ الب وتكليــــــف الطــــ

 )د٥ (.بالواجبات

أن يكتسب الطالب   -
بعض مهارات تطبيـق    
اســـــــــــــــــــــــــــــتراتيجية  
االشـــــتقاق فـــــي تـــــدبر 
آيـــات القـــرآن الكـــريم 
ذات االشــــــــــــــــــــــــارت 

 .النفسية

 .  تهيئة وتمهيد ومراجعة الواجبات-
لــشيخ خالــد ل " رحلــة التــدبر" عــرض فيــديو -

 دقيقة) ٥٫٣٤(الخليوي 
يقوم الباحث بـشرح عـرض تقـديمي عـن           -

 .جية االشتقاقاستراتي
لتطبيـــق  ) شـــارك- زاوج-فكـــر(نـــشاط  -

ــرآن    ــدبر القــ ــتقاق فــــي تــ ــتراتيجية االشــ اســ
 .الكريم

تكليــــــف الطــــــالب وتلخــــــيص الجلــــــسة  -
الفهـــــــــــم "بمـــــــــــستلزمات اســـــــــــتراتيجية 

 .في تدبر القرآن الكريم "والتفسير

ــديو - ــة  "فيــ رحلــ
للــــــشيخ " التــــــدبر

ــوي  ــد الخليــــ خالــــ
 .دقيقة) ٥٫٣٤(

عرض تقديمي    -
ية الســـــــــــــتراتيج

 االشتقاق 
 أوراق بيـــــــضاء  -

 .وأقالم
ورقـــــــة عمـــــــل -

تطبيـــــق مهـــــارة  
 ".االشتقاق"

 



 

 
٢٦٤

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 األنشطة )٧(
 لوظائفوا

 والزمن
 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ
ــات   ــة الواجبـ مراجعـ

 )د١٥(
 - :نـــشاط أساســـي
ــر  -نــــــــــشاط فكــــــــ

  شـــــــــــــــــارك -زاوج
 )د٣٠(

ــامي نــــــــشاط  :ختــــــ
، تلخـــــيص الجلـــــسة

وتكليــــــف الطــــــالب 
 )د٥ (.بالواجبات

ن أ - -
يكتــــــــسب الطالــــــــب  
بعض مهارات تطبيـق    

الفهــــم  "ةاســــتراتيجي
ــدبر " والتفــــسير فــــي تــ

 .القرآن الكريم
 
 

 .  تهيئة وتمهيد ومراجعة الواجبات-
لــشيخ خالــد ل " رحلــة التــدبر" عــرض فيــديو -

 دقيقة) ٥٫٣٤(الخليوي 
يقوم الباحث بـشرح عـرض تقـديمي عـن           -

 .استراتيجية االشتقاق
لتطبيـــق  ) شـــارك- زاوج-فكـــر(نـــشاط  -

ــتراتيجية  ــسير "اسـ ــم والتفـ ــدبر  " الفهـ ــي تـ فـ
 .القرآن الكريم

تكليــــــف الطــــــالب وتلخــــــيص الجلــــــسة  -
ضـوابط اإلعجـاز العلمـى فـى        "بدراسة فيـديو    

  د زغلــول النجــار ، د محمــد العريفــى " القــرآن
 . ومناقشته في المحاضرة القادمة)٦٫١٣(

ــديو - ــة  "فيــ رحلــ
للــــــشيخ " التــــــدبر

ــوي  ــد الخليــــ خالــــ
 .ةدقيق) ٥٫٣٤(

عرض تقديمي    -
الســـــــــــــتراتيجية 

 االشتقاق 
 أوراق بيـــــــضاء  -

وأقــــــالم، ورقــــــة  
عمــــــــل مهــــــــارة 

الفهــــــــــــــــــــــــــــم "
 ."والتفسير

ضــــــوابط "فيـــــديو 
 ".اإلعجاز العلمى 

 
 األنشطة )٨(

 لوظائفوا
 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ
ــات   ــة الواجبـ مراجعـ

 )د١٥(
 :نــــــشاط أساســــــي

الــصف "اســتراتيجية 
 )د٣٠( ".المقلوب
ــامي نــــــــشاط  :ختــــــ

، تلخـــــيص الجلـــــسة
وتكليــــــف الطــــــالب 

 )د٥ (.بالواجبات

أن - -
يعرف الطالب ضـوابط    

ــائق  " ــسير بالحقـــ التفـــ
فــــــي تــــــدبر  "العلميــــــة 

 .القرآن الكريم
ن  أ           -  -

يكتــــــــسب الطالــــــــب  
بعض مهارات تطبيـق    

التفـسير   "ةاستراتيجي
فـي   "بالحقائق العلميـة  

ــدبر  ــاتتــــ ــرآن آيــــ  القــــ
الكريم ذات االشارت   

 .النفسية

 . ئة وتمهيد ومراجعة الواجبات تهي-
ضوابط اإلعجـاز العلمـى فـى      " عرض فيديو    -

  د زغلــول النجــار ، د محمــد العريفــى:" القــرآن
 د) ٥٫٣٤(

 يقــوم الطــالب بــشرح الفيــديو واســتخراج -
فـــي " التفـــسير بالحقـــائق العلميـــة  "ضـــوابط 

  .تدبر القرآن الكريم
لتطبيـــق  ) شـــارك- زاوج-فكـــر(نـــشاط  -

" تفـــسير بالحقـــائق العلميـــة ال"اســـتراتيجية 
 في تدبر القرآن الكريم

بجمـع  تكليف الطـالب    وتلخيص الجلسة    -
ــي      ــسان فــ ــق االنــ ــوار خلــ ــات أطــ ــرآن آيــ القــ

 .الكريم

ضــوابط  "فيــديو -
 ".اإلعجاز العلمى

عرض تقديمي    -
الســـــــــــــتراتيجية 

ــسير " التفـــــــــــــــــــــ
ــائق  بالحقـــــــــــــــــــــ

 ". العلمية
 أوراق بيـــــــضاء  -

 .وأقالم
ورقـــــــة عمـــــــل -

ــسير " التفـــــــــــــــــــــ
ــائق  بالحقـــــــــــــــــــــ

 "العلمية
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 األنشطة )٩(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ

ــات   ــة الواجبـ مراجعـ

 د) ١٥(

 :نــــــشاط أساســــــي

اســتراتيجية الــتالوة  

يــــشرف (والتجويــــد 

عليهــــــــــا الطــــــــــالب 

المتقنـــــــون للـــــــتالوة 

ــد ، وعــصف ) والتجوي

  د)٣٠( ذهني

ــامي نــــــــشاط  :ختــــــ

، تلخـــــيص الجلـــــسة

وتكليــــــف الطــــــالب 

  د)٥( .بالواجبات

أن - -

يُطبق الطالب مهارات   

 تـــدبر القـــرآن الكـــريم  

في اآلية الخامـسة مـن      

ســورة الحــج، للتعــرف  

ــو   ــل النمـــ ــى مراحـــ علـــ

 االنساني،

 بنــــــــــاء - -

اتجاهات ايجابيـة نحـو     

االشارات النفسية في   

 .القرآن الكريم

-   

 مراجعــة الواجبــات، وعــرض فيــديو قــصة   -

اكبـر علمـاء االجنـة فـي        " كيث مـور  "اسالم  

 د) ٢٫٣٠.(العالم

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْـتُمْ  : ( تالوة قوله تعالى   -

فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِـنْ تُـرَابٍ          

ثُمَّ مِـنْ نُطْفَـةٍ ثُـمَّ مِـنْ عَلَقَـةٍ ثُـمَّ مِـنْ مُـضْغَةٍ                 

 ....".مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ 

/  الـــشيخ عبـــد اهللا المـــصلح   فيـــديوعـــرض 

. اإلعجـــاز العلمـــي فـــي مـــاء الرجـــل والمـــرأة  

 د ) ٥٫١٤(

ــشاط  - ــي نـ ــصف ذهنـ ــق  عـ ــارات لتطبيـ مهـ

 اآلية الخامـسة   في تدبر تدبر القرآن الكريم  

 .بصورة الحج

آيـات   ب تلخيص الجلسة، وتكليف الطالب    -

 . في القرآن الكريم حواس اإلنسانعن

ــصة  - ــديو قــــ  فيــــ

كيـــــث  "اســـــالم  

بر علمـاء   اك" مور

االجنــــــــــة فـــــــــــي  

 د) ٢٫٣٠.(العالم

مقطــــع فيــــديو  -

ــشيخ عبـــد اهللا   الـ

/ المــــــــــــــــــــــصلح 

ــي   ــاز العلمـ اإلعجـ

ــل    ــاء الرجـ ــي مـ فـ

والمـــــــرأة الـــــــذي  

 .ينـــتج بـــه الحمـــل

 د) ٥٫١٤(

 أوراق بيـــــــضاء  -

 .وأقالم

 

 
 األنشطة )١٠(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ

ــات   ــة الواجبـ مراجعـ

 د) ١٥(

ــينــــــشاط أس  :اســــ

تعلـــــــــــــــــم فـــــــــــــــــي 

أن يُطبق   -

ــدبر   الطالــب مهــارات ت

ــرآن الكــــريم فــــي    القــ

وَاهللاُ : (قولــــــــه تعــــــــالى

ــونِ   ــرَجَكُم مِّــن بُطُ أَخْ

 . مراجعة الواجبات-

حقــائق قرآنيــة  " عــرض أجــزاء مــن فيــديو  -

 د) ٢٤. (١الحواس عند اإلنسان جزء

ق يـــطبفـــي مجموعـــات وت   عـــصف ذهنـــي -

 علــى رات تــدبر القـرآن الكـريم  مهـا ل البالطـ 

مقطــــع فيــــديو  -

ــة   ــائق قرآنيـــ حقـــ

ــد   ــواس عنــــ الحــــ

ــز  .١ء اإلنـــسان جـ

 د) ٢٤(



 

 
٢٦٦

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 األنشطة )١٠(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

  د)٣٠( مجموعات

ــامي نــــــــشاط  :ختــــــ

، تلخـــــيص الجلـــــسة

وتكليــــــف الطــــــالب 

  د)٥ (.بالواجبات

أُمَّهَــــاتِكُمْ الَ تَعْلَمُــــونَ 

شَـــــيْئًا وَجَعَـــــلَ لَكُـــــمُ 

الْـــــــــسَّمْعَ وَاألَبْـــــــــصَارَ  

ــدَةَ لَعَلَّكُـــــــــمْ   وَاألَفْئِـــــــ

ســــــورة ) (تَــــــشْكُرُونَ

ــل وأن ) ٧٨/النحـــــــــــــــ

يتعــــــــــرف علــــــــــى دور 

الحــواس فــي التواصــل  

ــالل    ــة مـــن خـ ــع البيئـ مـ

االحـــــــــــــــــــــــــــــــــساس 

Sensation.  

 .اآلية

 تلخـــــيص الجلـــــسة، وتكليـــــف الطـــــالب    -

 باقتراح بعض التطبيقات التربوية لآلية

  ) سورة النحل/ ٧٨(

 أوراق بيـــــــضاء  -

 .وأقالم

 

 
 األنشطة )١١(

 لوظائفوا
 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــ  :تمهيــــــديشاط نــــ
ــات   ــة الواجبـ مراجعـ

 د) ١٠(
 :نــــــشاط أساســــــي

ــتالوة   اســتراتيجية ال
، والتجويــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــتراتيجيات  واســـــــــــــ
  د)٣٥( التدبر

 :ختــــــــامي نــــــــشاط
، تلخـــــيص الجلـــــسة

وتكليــــــف الطــــــالب 
  د)٥ (بالواجبات

أن - -
يُطبق الطالب مهارات   
 تــــدبر القــــرآن الكــــريم

ــي  ــالى فـ ــه تعـ ــال : قولـ ﴿فـ
ــا تبــــصرون   أقــــسم بمــ
ــصرون ﴾  ــا ال تبـــــــــ  ومـــــــــ

ــة( ) ٣٨،٣٩: الحاقـــــــــــــــ
ويــــــستخرج الطالــــــب  
بعـــــــــــض محـــــــــــددات 
ــسان   ــدى االنـ االدراك لـ

ــة ( ــات االدراكيــــ  العتبــــ
Cognitive 

Thresholds( ،
وتطبيقاتهـــا فـــي واقـــع 

 .الحياة

  . تهيئة ومناقشة الواجبات-
" بـــصارعتبـــة اإل"فـــالش اختبـــار  عـــرض -

 .ومناقشته
ق يـ طبفـي مجموعـات وت    عـصف ذهنـي  -

 الكـــريممهــارات تـــدبر القــرآن   ل البالطــ 
 .على اآلية

 شــرح اآليــات فــي ضــوء مــصطلح عتبــة   -
 .االدراك البصري

 تلخـــيص الجلـــسة، وتكليـــف الطـــالب   -
عتبــة " فــي ضــوء  حاســة الــسمع بتنــاول 
 ". االبصار

فــــــــالش اختبــــــــار  -
 عتبــــــــــــة االبــــــــــــصار

"Absolute 
threshold "  علـــــــى

 الرابط
garyfisk.com/a
nim/threshold 

 أوراق بيــــــــــــــــضاء -
 .وأقالم

 



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٦٧

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 األنشطة )١٢(
 لوظائفوا

 والزمن
 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــشاط  ــدينــــ  :تمهيــــ
مراجعــــة الواجبــــات 

 د) ١٠(
ــي  ــشاط أساســــ  :نــــ

اســـتراتيجية الـــتالوة 
، والتجويـــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــتراتيجيات  واســــــــــــــ
  د)٣٥( التدبر

ــشاط ــامي نــــــ  :ختــــــ
، تلخـــــيص الجلـــــسة 

ــالب   وتكليــــــف الطــــ
  د)٥ (بالواجبات

أن يُطبــــق  -
ــدبر   ــارات تـ الطالـــب مهـ
القرآن الكريم في قوله    

ــ ــؤْمِنِينَ  : (الىتعـ قُـــل لِّلْمُـ
يَغُـــضُّوا مِــــنْ أَْبــــصَارِهِمْ  
وَيَحْفَظُـــــوا فُـــــرُوجَهُمْ  
ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّـهَ      

ــصْنَعُونَ  ــا يَـــ ــرٌ بِمَـــ )  خَبِيـــ
مـــن خـــالل  )  ٣٠:النـــور(

اســــتراتيجية التفــــسير 
ــد   ــة، وفوائــ ــي لآليــ العلمــ
غــض البــصر، ومــساوئة 
من خـالل نتـائج أبحـاث       

قاتهـا فـي    الدماغ، وتطبي 
 .السلوك

  . تهيئة ومراجعة الواجبات-
 غـض البـصر وتـأثيره علـى      " عرض فيديو    -

 ) ٤٫٣١ (" للدكتور الكحيلالدماغ
ق يــطبفــي مجموعــات وت   عــصف ذهنــي -
 على  مهارات تدبر القرآن الكريم   ل البالط
 .اآلية

 شــرح اآليــة كنمــوذج لــدور غــض البــصر   -
 .في حل مشكالت السلوك الجنسي

قــصة فــي بريطانيــا غــض  " فيــديو عــرض -
ــصره ف ــلم بــــسببه أبــ ــد الجبيــــر  .د" ســ خالــ

)٧٫١٥( 
ــالب   - ــسة، وتكليــــف الطــ  تلخــــيص الجلــ

حـل  وغض البـصر  باقتراح آلية للعالقة بين     
 . السلوك الجنسيانحراف مشكالت 

غـــــض " فيــــديو   -
البـــــــصر وتـــــــأثيره 
علــــــــــى الــــــــــدماغ 
للــــــــــــــــــــــــــــدكتور 

  "  الكحيل
ــديو غــــــض   - فيــــ

اسـلم   -بصره فـا    
 خالــــــد -بــــــسببه 

 )٧٫١٥(جبير ال
ــضاء -  أوراق بيـــــــ

 .وأقالم
 

 
 األنشطة )١٣(

 لوظائفوا
 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

 :تمهيـدي نشاط  
مراجعـــــــــــــــــــــــــة 

 د) ١٠(الواجبات 
 :نشاط أساسـي  

اســــــــــــــتراتيجية 
، التالوة والتجويد   

ــتراتيجيات  واســــ
  د)٣٥( التدبر

 :ختـــامي نـــشاط
تلخــــــــــــــــــــــــــيص 
، الجلــــــــــــــــــــــــسة

وتكليف الطـالب   
  د)٥ (بالواجبات

بق أن يُط - -
تــــدبر الطالــــب مهــــارات 

قولـه   فـي    القرآن الكريم 
ــالى ــكَ  : تعـ ــأَقِمْ وَجْهَـ ﴿فَـ

ــهِ   ــَرةَ اللَّ ــا فِطْ لِلــدِّينِ حَنِيفً
ــا   ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ الَّتِــي فَطَ
ال تَبْدِيلَ لِخَلْـقِ اللَّـهِ ذَلِـكَ        
ــنَّ   ــيِّمُ وَلَكِــــ ــدِّينُ الْقَــــ الــــ
 أَكْثَرَ النَّـاسِ ال يَعْلَمُـونَ ﴾      

ــروم( ــة و،  )٣٠:الــــ اهميــــ
ــم    ــد أهــــ ــدين كأحــــ التــــ
دوافـــــــــــــع الـــــــــــــسلوك 

 .االنساني

 عـرض   -.  تهيئة ومناقشة الواجبـات    - -
محمــد . فطــرة اهللا التــي فطــر النــاس عليهــا د  "فيــديو 

 . ومناقشتهد) ٣٫٢٣(راتب النابلسي 
ــي - ــات وت   عـــصف ذهنـ ــي مجموعـ ــطبفـ ــيـ  البق الطـ
 . على اآليةمهارات تدبر القرآن الكريمل

دين دافع نفسي ينبغي  شرح اآليات في ضوء أن الت    -
 .اشباعه

 بالبحــث عــن تلخــيص الجلــسة، وتكليــف الطــالب - 
ــه      ــسان وتطبيقاتـ ــلوك االنـ ــي سـ ــدين فـ ــع التـ ــر دافـ أثـ

 .  العالجية

ــديو  - فيــــــ
فطــرة اهللا 
التـــي فطـــر 
النـــــــــــــاس 
ــا د . عليهـــــ

محمـــــــــــــد 
راتــــــــــــــــب 
النابلـــــسي 

 د) ٣٫٢٣(
 أوراق        -

ــضاء  بيـــــــــــ
 .وأقالم

 



 

 
٢٦٨

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 
 األنشطة )١٤(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات ىالمحتو األهداف

ــدينـــــــشاط   :تمهيـــــ

ــات   ــة الواجبــ مراجعــ

 د) ١٠(

 :نـــــــشاط أساســـــــي

اســـتراتيجية الـــتالوة   

ــد ،  تعلــم فــي  والتجوي

  د)٣٥( مجموعات

ــامي نـــــــــشاط  :ختـــــــ

، تلخــــــيص الجلــــــسة

وتكليـــــــف الطـــــــالب 

  د)٥ (بالواجبات

أن يُطبــــــق الطالــــــب    -

مهــارات تــدبر القــرآن الكــريم فــي   

ــصِّيهِ : (قولــه تعــالى  ــهِ قُ ــتْ لِأُخْتِ  ۖ وَقَالَ

فَبَـــصُرَتْ بِـــهِ عَـــن جُنُـــبٍ وَهُـــمْ لَـــا      

ــهِ ) ١١(يَــــــــشْعُرُونَ  ــا عَلَيْــــــ وَحَرَّمْنَــــــ

ــلْ    ــتْ هَــ ــلُ فَقَالَــ ــعَ مِــــن قَبْــ الْمَرَاضِــ

أَدُلُّكُـــمْ عَلَـــىٰ أَهْـــلِ بَيْـــتٍ يَكْفُلُونَـــهُ  

ــحُونَ    ــهُ نَاصِــــ ــمْ لَــــ ــمْ وَهُــــ ) ١٢(لَكُــــ

لَـا  فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَـرَّ عَيْنُهَـا وَ        

ــهِ حَـــقٌّ   ــدَ اللَّـ تَحْـــزَنَ وَلِـــتَعْلَمَ أَنَّ وَعْـ

) ١٣(وَلَٰكِــــنَّ أَكْثَــــرَهُمْ لَــــا يَعْلَمُــــونَ 

ودراســــة دوافــــع األمومــــة، وقولــــه 

ــا أََبــــتِ  :" تعــــالى قَالَــــتْ إِحْــــدَاهُمَا يَــ

 إِنَّ خَيْـرَ مَـنِ اسْــتَأْجَرْتَ   ۖاسْـتَأْجِرْهُ  

ودراســــة عاطفــــة " الْقَــــوِيُّ الْــــأَمِينُ

 .وقيم العفافالحب، 

ــات، -   تهيئـــــــــة ومراجعـــــــــة الواجبـــــــ

ومناقشة أثر دافـع التـدين فـي سـلوك      

 .  االنسان وتطبيقاته 

فــــي مجموعــــات    عــــصف ذهنــــي - -

مهارات تدبر القـرآن    ل البق الط يطبوت

 . على اآليةالكريم

 شــــرح اآليتــــان كنمــــوذج لعاطفــــة    -

 .األمومة، واألخوة، والمحبة والعفاف

 لطـالب تلخيص الجلسة، وتكليـف ا     -

بــــاقتراح بعــــض التطبيقــــات التربويــــة  

لآليــــة فــــي ضــــوء دور االنفعــــاالت فــــي   

 .السلوك

ــع  - مقطـــ

فيـــــــــــــــديو 

ــارتون( ) كـ

لقــــــــــــــصة 

ســـــــــــــيدنا 

  موسى

 أوراق        -

ــضاء  بيـــــــــــ

 .وأقالم

 

 



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٦٩

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 
 األنشطة )١٥(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــشاط  ــدينــــ  :تمهيــــ

مراجعــــة الواجبــــات 

 د) ١٠(

ــي  ــشاط أساســــ  :نــــ

وة اســـتراتيجية الـــتال

، والتجويـــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــتراتيجيات  واســــــــــــــ

  د)٣٥( التدبر

ــشاط ــامي نــــــ  :ختــــــ

، تلخـــــيص الجلـــــسة 

ــالب   وتكليــــــف الطــــ

  د)٥ (بالواجبات

أن يُطبــــق  -

ــارات   ــدبر الطالـــب مهـ تـ

قوله  في   القرآن الكريم 

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ   : (تعالى

ــةَ أَنِ اشْــكُرْ لِلَّــهِ  الْحِكْمَ

ــا   ــنْ يَــــــشْكُرْ فَإِنَّمَــــ وَمَــــ

ــشْكُرُ لِنَ ــنْ  يَــ ــسِهِ وَمَــ فْــ

كَفَــــرَ فَــــإِنَّ اللَّــــهَ غَنِــــيٌّ    

) ١٩(إلى اآليـة    ) ١٢(حَمِيدٌ  

 ) ١٩ -١٢: سورة لقمان(

أن يتعرف   -

علــــــى بعــــــض معــــــايير 

وأخالقيـــــات الـــــسلوك 

اإلنـــساني، والشخـــصية 

ــوء    ــي ضـــ ــة، فـــ المتوازنـــ

 .وصايا لقمان

 . مراجعة الواجبات-

وصــايا لقمــان   "فيــديو   عــرض جــزء مــن   -

. لـشيخ صـالح المغامـسي     ل"  الحكيم إلبنـه    

 د) ٧٫٥٧(

ق يــطبفــي مجموعــات وت   عــصف ذهنــي -

 على  مهارات تدبر القرآن الكريم   ل البالط

 .اآلية

معـالم الشخـصية    شرح اآلية كنمـوذج ل  -

 .المتوازنة

 تلخــيص الجلــسة، وتكليــف الطــالب    - -

بعمـل خريطـة ذهنيــة لجوانـب الشخــصية    

 . المتوازنة

ــايا "فيـــــديو  - وصـــ

ــيم   ــان الحكــ لقمــ

ــ  الــــــشيخ -ه إلبنــــ

ــسي "    للمغامـــــــــــــــ

لــــــــــــــــــــــــــــــــشيخ ل

. يالمغامــــــــــــــــــس

 د) ٧٫٥٧(

ــضاء -  أوراق بيـــــــ

 .وأقالم

 

 



 

 
٢٧٠

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 
 األنشطة )١٦(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــشاط  ــدينــــ  :تمهيــــ

مراجعــــة الواجبــــات 

 د) ١٠(

ــي  ــشاط أساســــ  :نــــ

اســـتراتيجية الـــتالوة 

، والتجويـــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــتراتيجيات  واســــــــــــــ

  د)٣٥( التدبر

ــشاط ــامي نــــــ  :ختــــــ

 ،تلخـــــيص الجلـــــسة 

ــالب   وتكليــــــف الطــــ

  د)٥ (بالواجبات

أن - -

يُطبق الطالـب مهـارات     

 فـي  تدبر القرآن الكريم  

فَمَـنْ يُـرِدِ    ( ﴿: قوله تعـالى  

ــهُ َيــــشْرَحْ   ــهُ أَنْ يَهْدِيَــ اللَّــ

صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ    

أَنْ يُــضِلَّهُ يَجْعَــلْ صَــدْرَهُ   

ضَـــــيِّقًا حَرَجًـــــا كَأَنَّمَـــــا   

مَاءِ يَــــــصَّعَّدُ فِــــــي الــــــسَّ 

ــهُ   كَــــــذَلِكَ يَجْعَــــــلُ اللَّــــ

الــرِّجْسَ عَلَــى الَّــذِينَ لَــا    

ــونَ ﴾ ــام (يُؤْمِنُـــــ / األنعـــــ

مـــــــــــــن خـــــــــــــالل   ) ١٢٥

اســـــتراتيجية االعجـــــاز 

ــة   ــي اآليــــــ ــي فــــــ العلمــــــ

 .الشريفة

ــات  - ــة ومناقــشة الواجب عــرض و  تهيئ

انتـــاج الطــــالب مــــن الخــــرائط الذهنيــــة  

 .لجوانب الشخصية المتوازنة

ن فـي قولـه     رآاعجاز الق "فيديو   عرض   -

ــهُ يَــشْرَحْ  : "تعــالى ــهُ أَنْ يَهْدِيَ ــرِدِ اللَّ ــنْ يُ فَمَ

 . ومناقشتهد) ٦٫١٧" (صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

ق يطبفي مجموعات وت    عصف ذهني  -

 مهــارات تــدبر القــرآن الكــريمل البالطــ

 .على اآلية

ــة     - ــر كميـ ــوء أثـ ــي ضـ ــات فـ ــرح اآليـ  شـ

االكـــسجين والحالـــة االنفعاليـــة علـــى    

 .اتخاذ القرار

 تلخــيص الجلــسة، وتكليــف الطــالب  -

 .  بالبحث عن آية لعالج ضيق الصدر

ــديو  - ــاز "فيــــــ اعجــــــ

ــران ــه  القــــ ــي قولــــ  فــــ

فَمَنْ يُـرِدِ اللَّـهُ     ": تعالى

ــشْرَحْ   ــهُ يَـــــ أَنْ يَهْدِيَـــــ

" صَــــــــدْرَهُ لِلْإِسْــــــــلَامِ 

 د) ٦٫١٧(

ــديو  ــاز فيــــــــ اإلعجــــــــ

العلمــــــى فــــــى قولــــــه 

ــالى  ــل -تعـــــــ  يجعـــــــ

" صــدره ضــيقا حرجــا  

 .المصلح. د

اق بيــــــــــــــــــضاء  أور-

 .وأقالم

 



 

 
 يةاإلنسانية واالجتماعمجلة العلوم   ٢٧١

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 
 األنشطة )١٧(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــشاط  ــدينــــ  :تمهيــــ

مراجعــــة الواجبــــات 

 د) ١٠(

ــي  ــشاط أساســــ  :نــــ

اســـتراتيجية الـــتالوة 

، والتجويـــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــتراتيجيات  واســــــــــــــ

  د)٣٥( التدبر

ــشاط ــامي نــــــ  :ختــــــ

، تلخـــــيص الجلـــــسة 

ــالب   وتكليــــــف الطــــ

  د)٥ (بالواجبات

أن - -

يُطبـــــــــق الطالـــــــــب  

ــارات تــــــــــدبر  مهــــــــ

 فــي القــرآن الكــريم

ــالى  ــه تعــ ــا : قولــ وَلَمَّــ

َسكَتَ عَـنْ مُوسَـى     

 ۖالْغَضَبُ أَخَذَ الْـأَلْوَاحَ   

 هُـدًى  نُـسْخَتِهَا  وَفِي

 هُـــمْ لِلَّـــذِينَ وَرَحْمَـــةٌ

) يَرْهَبُـــــــونَ لِـــــــرَبِّهِمْ

ــراف( ، )١٥٤: االعـــــــــ

ــر    ــى أثـ ــرف علـ والتعـ

الغـــــــــــــضب فـــــــــــــي 

الــسلوك والتعامــل  

 .معه

  . تهيئة ومراجعة الواجبات-

ولمـا سـكت    " فيديو   " عرض جزء من فيديو      -

 . لشيخ المغامسيل"  عن موسى الغضب

ق يــــطبفــــي مجموعــــات وت   عــــصف ذهنــــي -

ــدبر القــرآن الكــريم   ل البالطــ  علــى مهــارات ت

 .اآلية

 شــــرح اآليــــة كنمــــوذج لــــدور الغــــضب فــــي  -

 .السلوك االنساني

للدكتور طارق  " ادارة الغضب "فيديو   عرض   -

  د) ٤٫١٠" (الحبيب

 بتطبـق   تلخيص الجلسة، وتكليـف الطـالب      -

 . مهارات ادراة الغضب في حياتية اليومية

ــا "فيـــــــديو  - ولمـــــ

ــن   ــكت عـــــــ ســـــــ

ــضب  ــى الغـ "  موسـ

ــالح  ل لــــــــشيخ صــــــ

 .يالمغامس

ــديو  - ادارة " فيـــــــ

 للـدكتور  "الغضب

 "  طـــــارق الحبيـــــب

 د) ٤٫١٠(

ــضاء -  أوراق بيـــــــ

 .وأقالم

 



 

 
٢٧٢

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 
 األنشطة )١٨(

 لوظائفوا

 والزمن

 اتاإلمكان المحتوى األهداف

ــشاط  ــدينــــ  :تمهيــــ

مراجعــــة الواجبــــات 

 د) ١٠(

ــي  ــشاط أساســــ  :نــــ

اســـتراتيجية الـــتالوة 

، والتجويـــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــتراتيجيات  واســــــــــــــ

  د)٣٥( التدبر

ــشاط ــامي نــــــ  :ختــــــ

، تلخـــــيص الجلـــــسة 

ــالب   وتكليــــــف الطــــ

  د)٥ (بالواجبات

ــق - - أن يُطبـــ

ــارات   ــب مهـــ ــدبر الطالـــ تـــ

ــه  فــي القــرآن الكــريم  قول

ــقَ : تعــالى ــسَانَ خُلِ ﴿إِنَّ الْإِنْ

ــ ــشَّرُّ  @ اً هَلُوعـ ــسَّهُ الـ إِذَا مَـ

وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ   @ جَزُوعاً  

إلـى  @ إِلَّا الْمُصَلِّينَ @ مَنُوعاً  

 وَالَّــذِينَ هُــمْ  : قولــه تعــالى 

عَلَــى صَــلَاتِهِمْ يُحَــافِظُونَ    

ــاتٍ  @  ــي جَنَّـــــ ــكَ فِـــــ أُولَئِـــــ

:  المعــــــارج ا (مُكْرَمُــــــونَ﴾

٣٥-١٩ ( 

 أن                       - -

يــستخرج الطالــب بعــض   

المعرفـــــي طـــــرق العـــــالج 

الــــــــسلوكي الضــــــــطراب 

 االسترشاد باآليات الهلع ب 

  .الكريمة

 مراجعــــة الواجبــــات تهيئــــة وعــــرض -

تجــارب الطــالب فــي ادارة الغــضب منــذ     

  .الجلسة السابقة

تفـسير سـورة    "عرض جزء من فيديو     -

 "  محمد راتب النابلسي . دالمعارج 

ق يـ طبفي مجموعـات وت     عصف ذهني  -

  الكــريممهــارات تــدبر القــرآن ل البالطــ

 .على اآلية

لعـــــــالج  شـــــــرح اآليـــــــات كنمـــــــوذج ل -

 .المعرفي السلوكي الضطراب الهلع

 تلخــيص الجلــسة، وتكليــف الطــالب    -

ــي    ــات فــ ــاد باآليــ بتفــــسير دور االسترشــ

 . عالج اضطراب الهلع

تفـــسير "فيـــديو  -

ســــورة المعـــــارج   

ــب  .د ــد راتــــ محمــــ

 "  النابلسي 

ــضاء -  أوراق بيـــــــ

 .وأقالم
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 األنشطة )١٩(

 لوظائفوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــشاط  ــدينــــ  :تمهيــــ

مراجعــــة الواجبــــات 

 د) ١٠(

ــي  ــشاط أساســــ  :نــــ

اســـتراتيجية الـــتالوة 

، والتجويـــــــــــــــــــــــــــــــد 

ــتراتيجيات  واســــــــــــــ

  د)٣٥( التدبر

ــشاط ــامي نــــــ  :ختــــــ

، تلخـــــيص الجلـــــسة 

ــالب   وتكليــــــف الطــــ

  د)٥ (بالواجبات

أن - -

يُطبـــــــــق الطالـــــــــب  

ــارات  تــــــــــدبر مهــــــــ

 فــي القــرآن الكــريم

ــالى ــلْ  ﴿: قولــــه تعــ قُــ

) ١(أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ    

ــاسِ   ــكِ النَّ ــهِ ) ٢(مَلِ إِلَ

ــاسِ  ــرِّ  ) ٣(النَّ ــنْ شَ مِ

الْوَسْوَاسِ الْخَنَّـاسِ   

ــوِسُ  ) ٤( ــذِي يُوَسْـ الَّـ

) ٥(فِي صُدُورِ النَّاسِ    

مِـــنَ الْجِنَّـــةِ وَالنَّـــاسِ 

 ).سورة الناس ()٦(

- - 

التــــــــــدريب علــــــــــى  

اســــــــــــــــــــــــــــتخدام 

االســـــتعاذة كآليـــــة 

ــر   ــف التفكيــــــ لوقــــــ

   .سلبيال

 تهيئــــة ومناقــــشة الواجبــــات، - -

 .عن عالجات اضطراب الهلع

ــرض - ــديو د عــ ــارق الحبيــــب  .فيــ ــو  "طــ ــا هــ مــ

د ) ٣٫٣١" (الوســــــــــواس القهــــــــــري المرضــــــــــي

 .ومناقشته

ق يــــطبفــــي مجموعــــات وت   عــــصف ذهنــــي -

ــدبر القــرآن الكــريم   ل البالطــ  علــى مهــارات ت

 .اآلية

" كيفية التوقف عن التفكيـر بـالجنس       "فيديو  

 د) ٤٫٤٦(

 شــــرح اآليــــات فــــي ضــــوء مفهــــوم وقــــف      -

 ."thought stopping"التفكير 

ــالب    -  ــف الطــــ ــسة، وتكليــــ ــيص الجلــــ  تلخــــ

بالتـــدريب علـــى اســـتخدام االســـتعاذة كآليـــة  

   .لوقف التفكير السلبي

ــديو  - ــارق .دفيـ طـ

مــــا هــــو "الحبيــــب 

ــواس  الوســـــــــــــــــــ

" القهــري المرضــي 

 د) ٣٫٣١(

ــديو - ــة  "فيـ كيفيـ

ــن   التوقـــــــــف عـــــــ

ــر  التفكيــــــــــــــــــــــــــ

 د)٤٫٤٦" (بالجنس

ــضاء -  أوراق بيـــــــ

 .وأقالم

 



 

 
٢٧٤

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 
ــشطة )٢٠(  األنــــــــــــــــــ

ــائفوا  لوظــــــــــــــــ

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

 :تمهيــــــدينــــــشاط 

مراجعــــة الواجبــــات 

 د) ١٠(

 :نــــــشاط أساســــــي 

ــتالوة   ــتراتيجية الـ اسـ

،  تعلــم فــي والتجويــد

  د)٣٥( مجموعات

 :ختــــــــامي نــــــــشاط

ــسة  ــيص الجلـــ ، تلخـــ

وتكليــــــف الطــــــالب  

  د)٥ (بالواجبات

أن يُطبــــــــــــق الطالــــــــــــب  - -

ــه  فــي تــدبر القــرآن الكــريم ارات مهــ قول

وَإِذْ قَــالَ إِبْــرَاِهيمُ رَبِّ أَرِنِــي كَيْــفَ : تعــالى

ــالَ بَلَــى   ــؤْمِنْ قَ ــمْ تُ ــالَ أَوَ لَ ــوْتَى قَ تُحْيِــي الْمَ

وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِـنَ         

 الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ      

ــكَ     ــنَّ يَأْتِينَ ــمَّ ادْعُهُ ــزْءاً ثُ ــنْهُنَّ جُ ــلٍ مِ جَبَ

" سَـــــعْياً واعلـــــم أن اهللا عزيـــــز حكـــــيم

وَكَـــذَلِكَ ( : وقولـــه تعـــالى). ٢٦٠: البقـــرة(

ــوتَ الــــــسَّمَاوَاتِ   ــرَاهِيمَ مَلَكُــــ ــرِي إِبْــــ نُــــ

وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَـنَّ       

 كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّـا     عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى  

أَفَلَ قَالَ لَا أُحِـبُّ الْـآفِلِينَ فَلَمَّـا رَأَى الْقَمَـرَ            

بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَـلَ قَـالَ لَـئِنْ لَـمْ       

ــوْمِ الــضَّالِّينَ   ــنَ الْقَ ــأَكُونَنَّ مِ ــدِنِي رَبِّــي لَ يَهْ

ــةً   ــا رَأَى الــشَّمْسَ بَازِغَ ــي  فَلَمَّ ــذَا رَبِّ ــالَ هَ قَ

ــوْمِ إِنِّــي        ــالَ يَــا قَ ــا أَفَلَــتْ قَ ــذَا أَكْبَــرُ فَلَمَّ هَ

بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِـيَ       

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَـا       

 ) ٧٩-٧٥االنعام ) (أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

ــة - -  تهيئـــــــــــ

ــات  ــة الواجبــــــ ، ومراجعــــــ

ــي   ــالب فــــ ــارب الطــــ وتجــــ

ــتعاذة   ــتخدام االســـــ اســـــ

كآليـــــة لوقـــــف التفكيـــــر   

 .السلبي

ــديو  - ــة  عــــرض فيــ مقارنــ

ــأ م  الكواكــــــــــب احجــــــــ

 ) ٣٫٣٦(والنجوم 

فــــــــي   عــــــــصف ذهنــــــــي-

ــات وت ق يـــــــــطبمجموعـــــــ

ــ  مهــــارات تــــدبر   ل البالطــ

 . على اآليةالقرآن الكريم

ــوذج  - ــة كنمــ  شــــرح اآليــ

 .لتعلم باالستبصارل

ــسة،   - تلخـــــــــيص الجلـــــــ

قتراح  بــاوتكليــف الطــالب

بعض التطبيقات التربويـة    

لآليـــــة فـــــي ضـــــوء مبـــــادئ  

 .التعلم باالستبصار

مقطــــع فيــــديو  -

ــارتون( ــن ) كـــ عـــ

معجــزة ابــراهيم  

 مع الطير

 أوراق بيـــــــضاء  -

 .وأقالم
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 األنـــــــــــــــــشطة )٢١(

ــائفوا  لوظـــــــــــــ

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ

ــات   ــة الواجبـ مراجعـ

 )د١٠(

 - :نـــشاط أساســـي

ــر  -نــــــــــشاط فكــــــــ

  شـــــــــــــــــارك -زاوج

 )د٣٥(

ــامي نــــــــشاط  :ختــــــ

تلخــــــيص الجلــــــسة 

 )د٥(

أن  - -

ــدر   يعـــــــــرف ويقـــــــ

بعـــض اســـهامات   

العلماء المسلمين  

فــي مجــال الــنفس  

البشرية، كالرازي،  

وابــــــــــــن ســــــــــــينا، 

ــن   ــدي، وابــــ والكنــــ

ــسكويه،  مــــــــــــــــــــــ

والفارابي، والغزالي 

 وغيرهم

 . مناقشة الواجبات- -

 -فكـــر(نـــشاط عـــصف ذهنـــي ب -  -

بعــض  اســهامات  الســتخالص   ) شــارك-زاوج

العلماء المسلمين فـي مجـال الـنفس البـشرية،          

كالرازي، وابن سينا، والكندي، وابـن مـسكويه،        

ــة     ــي خدمـــ ــرهم افـــ ــي وغيـــ ــارابي، والغزالـــ والفـــ

 .البشرية

الســتخالص )  شــارك- زاوج-فكــر(نــشاط  -

  .عوامل االبداع لدى علماء المسلمين

الموضوعي لهذه االسهامات في    نقد   نشاط ال  -

 .ارنةضوء قائمة محكات المق

 تلخــيص الجلــسة، وتكليــف الطــالب بتحديــد    -

 .  بعض التطبيقات العملية لعلماء المسلمين

ــة -  مجموعــــــــــــــ

كتـــــــــــب عـــــــــــن 

ــهامات  اســــــــــــــــــ

العلمــــــــــــــــــــــــــــاء 

المـــــسلمين فـــــي 

مجــــــال الــــــنفس 

البــــــــــــــــــــــــشرية، 

كـــــالرازي، وابـــــن 

ســـينا، والكنـــدي، 

وابـــن مـــسكويه، 

والفــــــــــــــــــــــارابي، 

ــي  والغزالـــــــــــــــــــــــ

 .وغيرهم

 أوراق بيـــــــضاء  -

 .وأقالم

 

 



 

 
٢٧٦

في تنمية قائم على تدبر اإلشارات النفسية في بعض آيات القرآن الكريم فعالية برنامج 
 فعالية الذات األكاديمية واالتجاهات الدراسية نحو التوجيه اإلسالمي لعلم النفس

  بكر محمد سعيد عبد اهللا. د

 
 األنشطة )٢٢(

 وظائفلوا

 والزمن

 اإلمكانات المحتوى األهداف

ــدينــــــشاط   :تمهيــــ

ــات   ــة الواجبـ مراجعـ

 )د١٠(

 - :نـــشاط أساســـي

ــر  -نــــــــــشاط فكــــــــ

  شـــــــــــــــــارك -زاوج

 )د٣٥(

ــامي نــــــــشاط  :ختــــــ

تلخــــــيص الجلــــــسة 

 )د٥(

 أن يعـــــــرف ويقـــــــدر -

بعض اسهامات علـم    

ــة    ــي خدمـــ ــنفس فـــ الـــ

 .البشرية

ــت   - ــرف ثوابــــ أن يعــــ

ــالمي   ــه اإلســـــ التوجيـــــ

 .لعلم النفس

ــى-   أن يتحلـــــــــــــــــــــــــــــ

بالموضـــوعية فـــي نقـــد 

 .علم النفس

 - مناقــــــــــشة الواجبــــــــــات،  - -

ــي ب  ــصف ذهنــــ ــشاط عــــ ــر(نــــ  - زاوج-فكــــ

بعـض اسـهامات علـم      الستخالص   )شارك

 .النفس الحديث في خدمة البشرية

 - زاوج-فكـــــر(عـــــصف ذهنـــــي بنـــــشاط  -

الســـــــتخالص ثوابـــــــت التوجيـــــــه ) شــــــارك 

  .اإلسالمي لعلم النفس

ــشاط ال- ــد  نـ ــوعي لنقـ ــنفس  الموضـ ــم الـ علـ

 .اصر في ضوء قائمة محكات المقارنةالمع

قائمـــــــــــــــــــــــــــة  -

ــات  محكــــــــــــــــــــــ

ــة ــين المقارنـــــ  بـــــ

علـــــــم الـــــــنفس  

والتوجيــــــــــــــــــــــــه 

اإلســــالمي لعلــــم 

 .النفس

 أوراق بيـــــــضاء  -

 .وأقالم

 
 األنشطة )٢٣(

  والزمنلوظائفوا
 اإلمكانات المحتوى األهداف

 مراجعة  :تمهيدينشاط  

 د) ١٠(الواجبات 

 القيـاس   :نشاط أساسـي  

  د)٣٥(البعدي 

ــشاط ــامي نــ ــيم  :ختــ تقيــ

  د)٥ (البرنامج من الطالب

 تقيــــــــــــــــــــيم اداء - -

الطالب في القيـاس    

 .البعدي

 التغذيــة الراجعــة  - -

ــا   مــــن الطــــالب فيمــ

 .يتعلق بالبرنامج

 

تطبيـــق مقياســـي االتجاهـــات  - -

ــم    ــالمي لعلـ ــه اإلسـ ــو التوجيـ نحـ

ــذات    ــة الـــــــ ــنفس، وفعاليـــــــ الـــــــ

ــه    األكاديميــة فــي مجــال التوجي

 اإلسالمي لعلم النفس

ــق -  - ــوذج تق تطبيــــــ ــيم نمــــــ يــــــ

ــامج مــــن الطــــالب  ــام البرنــ ، ختــ

 . البرنامج

ــي  -  نــــــــسخ مقياســــــ

 .البحث بعدد العينة

نمــــــــــوذج تقيــــــــــيم  -

 .رنامج طالب للبال

 وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين

@      @      @ 
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Effectiveness of a Pedagogical Program reflecting onthe Psychological  

Signification  of Some Holy QuranVerses on  Developing Academic  

Self-Efficacy and Academic Attitudes towards Islamic Orientation of 

Psychology

Dr. Bakr MuHammadSa`eed Abdullah

Department of Self- Development Skills 

Preparatory Year Deanship - King Saud University 

Abstract: 

This experimental research aims at examining the effectiveness of a program 

based on reflecting onthe psychological significationofsome Holy Quranverses 

on developing academic self-efficacy and students' positive attitudes towards 

Islamic orientation of Psychology. The study sample consists of (113) Diploma 

students in Guidance and Counseling from AlImam Mohammad Ibn Saud 

Islamic University, in the second semester of the academic year 1433/1434 AH. 

It is divided into two groups: Experimental group (n=55) and control group 

(n=58). Two pre/post scales are applied, they are: Attitudes towards Islamic 

orientation of Psychology scale and academic self-efficacy scale. The program, 

based on studentsreflecting on the psychological significationof some Holy 

Quranverses - with psychological topics, such as motives, emotions, personality, 

mental processes, learning, and psychological treatment- is applied on students 

of the experimental group only. The data were analyzed using T-Test and 

Pearson correlation coefficient. 

The results show the effectiveness of the study program on the development 

of students' attitudes towards the Islamic orientation of Psychology and academic 

self-efficacy and all their sub-dimensions. Theresults are interpretedand 

recommendations and suggestions for further research are proposed. 

Keywords:reflection on the psychological signification in the Holy Quran, 

academic self-efficacy, studying attitudes, Islamic orientation of Psychology 
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 :ملخص الدراسة

ــدى طــالب الجامعــة، والتعــرف علــى            ــاة ل ــى الكــشف عــن مــستوى جــودة الحي هــدفت هــذه الدراســة إل

الــسمات الشخــصية المرتبطــة بجــودة الحيــاة لــدى الطــالب الجــامعيين، والتوصــل لمعادلــة تنبؤيــه بــين جــودة    

 والتعـرف علـى الفـروق بـين منخفـضي ومرتفعـي             تابع وسمات الشخـصية كمتغيـر مـستقل،       الحياة كمتغير   

ــاة فــي ســمات الشخــصية،      ــى أن     جــودة الحي ــائج الدراســة إل ــاة ل مــستوى وقــد أشــارت نت طــالب لجــودة الحي

كما أشارت الدراسة أن هناك عالقة عكـسية سـالبة بـين الدرجـة     ،  ضمن المستوى المرتفع   يعد يينالجامع

أن هنـاك  و الكلية لمقياس جودة الحياة وبين بعد العصابية لمقياس العوامل الخمـسة الكبـرى للشخـصية،          

بين درجات أبعاد مقياس جودة الحياة وبـين درجـة أبعـاد مقيـاس العوامـل الخمـسة                  ) موجبة(عالقة طردية   

، أن العالقة منعدمة أو شبه منعدمـة بـين درجـات أبعـاد              )نبساط، الطيبة، يقظة الضمير   اال(الكبرى للشخصية   

مقياس جودة الحياة وبين درجة بعد الصفاوة لمقياس العوامل الخمـسة الكبـرى للشخـصية، كمـا أشـارت                   

من التباين الكلي لدرجة جودة الحياة، كمـا بينـت وجـود فـروق ذات           ) %٦٥(إلى أن سمات الشخصية تفسر      

داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات عينــة منخفــضي جــودة الحيــاة ومتوســطات درجــات عينــة مرتفعــي   

               .السمات الشخصيةجودة الحياة في 
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 :المقدمة
 مـن المفـاهيم الحديثـة التـي حظيـت      Quality of  lifeيعتبـر مفهـوم جـودة الحيـاة     

ــة منهــا     ــسياسة، وعلــم     : باهتمــام عــدة مجــاالت علمي ــصاد، وال ــصحة، واالجتمــاع، واالقت ال

 إلى أن هذا المفهوم ظهر في منتـصف الـستينات   (١٩٩٦,Harman)النفس، ويشير هارمان   

ستخدامه في الدراسـات المختلفـة كأحـد المؤشـرات علـى        من القرن العشرين، ثم شاع ا     

 ).  م٢٠٠١،هاشم(االهتمام برفاهية الفرد في كافة المجاالت 

ــيال   ــرى سـ ــذاتي،     (١٩٩٥,Cella)ويـ ــرد الـ ــإدراك الفـ ــرتبط بـ ــاة يـ ــودة الحيـ ــوم جـ  أن مفهـ

فالحياة بالنسبة له هي ما يدركه منهـا، بحيـث أن تقيـيم الفـرد للمؤشـرات الموضـوعية فـي                

تــه كالــدخل والمــسكن والعمــل والتعلــيم ووضــعه الــصحي، يمثــل فــي أحــد مــستوياته    حيا

ــذاتي        ــه، كمــا أوضــح أن اإلدراك ال األساســية انعكاســاَ مباشــراً إلدراك الفــرد لجــودة حيات

 ). م٢٠٠٤عزب،(لجودة الحياة يرتبط بمفهوم الرضا عن الحياة والتوافق 

ــة    ــة الـــصحة العالميـ ــودة ا(١٩٩٤,WHO)وتعـــرف منظمـ ــرد   جـ ــا إدراك الفـ ــاة بأنهـ لحيـ

لوضــعه المعيــشي فــي ســياق الثقافــة والقــيم فــي المجتمــع الــذي يعــيش فيــه، وعالقــة هــذا     

 .اإلدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتمامه

ــرف منـــسي وكـــاظم    ــاة بأنهـــا   ) ٦٥:م ٢٠٠٦(ويعـ شـــعور الفـــرد بالرضـــا   "جـــودة الحيـ

ئـة ورقـي الخـدمات التـي تقـدم لـه       والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خالل ثراء البي       

ــت         ــه للوقـ ــسن إدارتـ ــع حـ ــسية مـ ــة والنفـ ــة والتعليميـ ــصحية واالجتماعيـ ــاالت الـ ــي المجـ فـ

 ".واالستفادة منه

وتتأثر جودة الحياة بتقدير الفرد لعدة عوامل تتعلق بالشخصية ومن أهمها الـسمات              

ن مستوى المعيشة   الشخصية، مثل العصابية وتقدير الذات، والعوامل البيئية مثل الرضا ع         

 .  (٢٠٠٦,Hajiran)والعمل واألسرة ووقت الفراغ والمجتمع 
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 بأنهـــا مجموعـــة مـــن الخـــصائص المميـــزة للفـــرد      Personalityوتعـــرف الشخـــصية  

ــرد      ــد تفـــسر تفـ ــا فـــي نمـــوذج موحـ ــا وتنظيمهـ ــلوكه، والتـــي بواســـطة ترتيبهـ وأســـلوب سـ

 ).م١٩٨٧األشول،(الشخص في توافقه مع بيئته الكلية 

ــنفس فــي دراســاتهم التــي تناولــت الشخــصية علــى أهميــة الــسمات       وركــز ع لمــاء ال

Traits                  التي تميز الشخص عن اآلخر وتساعد معرفتها وتحديـدها فـي التنبـؤ بمـا سـيكون 

ــسمات         ــدت الـ ــد عـ ــه، وقـ ــي حياتـ ــددة فـ ــن مواقـــف متعـ ــه مـ ــا يواجهـ ــسان إزاء مـ ــه اإلنـ عليـ

األساسية واألولية فـي بنـاء      الشخصية من قبل عدد من المنظرين في علم النفس الوحدة           

الشخــصية، إذ ان الــسمة تــشكل وحــدة بنــاء الشخــصية فــي نظريــة كاتــل وقــد اســتخدم  

ويمكن القول بـأن الـسمة هـي عامـل أو متغيـر       ) السمات(التحليل العاملي لتحديد العوامل     

Factor                 أو أنها مجموعة من العوامل المترابطة فيما بينها ولها مـصادر مـشتركة، فعنـدما 

تبط عامل بعامل آخـر فهـذا يعنـي أن أحـد العـاملين إذا كـان موجـودا فـأن العامـل اآلخـر               ير

يكون موجودا أيـضا وهكـذا يكـون تعريـف كاتـل للـسمة وهـو تعريـف للعامـل أو المتغيـر،                       

ــة نــسبيا وإنهــا تــشكل الوحــدة         ويــرى أن الــسمات نزعــات أو توجهــات و اســتجابات ثابت

 ). م٢٠١١محمد،( األساسية في شخصية الفرد 

 :ةــدراسـكلة الـمش
يعيش طالب الجامعة مرحلة نمائية مهمة فـي حيـاتهم، وقـد تعـد مـن أهـم المراحـل                    

النمائيــة والتعليميــة التــي قــد تــؤثر ســلباً أو إيجابــاً فــي شخــصياتهم وطريقــة تعــاملهم مــع     

ضغوط الحيـاة المتعـددة سـواء تعليميـة أو أسـرية، وكـذلك كيفيـة التعامـل مـستقبالً مـع                

وط المهنية، وتمثل جودة الحياة لدى الطالـب عـامالً أساسـياً فـي مـدى توافقـه وتقبلـه                    الضغ

للبيئة التعليمية والثقافية واالجتماعية الجديدة، فانخفاض مـستوى جـودة الحيـاة قـد يـدل                

 .على عدم االستقرار النفسي والتعامل بسلبية عند مواجهة ضغوط الحياة
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نخفاض مستوى جـودة الحيـاة مـن المـشكالت     وتؤكد العديد من الدراسات على أن ا      

النفسية الشائعة، حيث يمثل انخفاض مستوى جـودة الحيـاة مـشكلة لـدى نـسبة ال تقـل          

 %١٢ لدى الراشدين، وتتراوح نسبة هذه المشكلة بين طلبة المدارس مـا بـين       %٣٦،٣عن  

 ).م٢٠١٤العمرات والرفوع، (%٣٠و 

ــصي     ــمات الشخـ ــاة وسـ ــودة الحيـ ــين جـ ــة بـ ــن العالقـ ــائج   وعـ ــم نتـ ــدت معظـ ــد أكـ ة فقـ

الدراســات وجــود ارتباطــات متباينــة القــيم ومــستويات الداللــة بينهمــا، فقــد أظهــرت نتــائج   

 وجـود ارتبـاط موجـب دال إحـصائياً بـين      (١٩٩٥,.Cooper & et, al)دراسة كوبر وآخرون 

االنبــــــــــساطية والدرجــــــــــة الكليــــــــــة لجــــــــــودة الحيــــــــــاة، وأجــــــــــرى دينيــــــــــف وكــــــــــوبر  

(Deneve&Cooper,١٩٩٨)ســمة مــن ســمات الشخــصية وعالقتهــا  ١٣٧حليــل بعــدي لـــ  ت 

بجــودة الحيــاة، واظهــرت نتــائج التحليــل وجــود ارتباطــات دالــة إحــصائياً متباينــة االتجــاه           

االنبــساطية، والمقبوليــة، والــضمير الحــي، : بــين جــودة الحيــاة وكــل مــن)  ســالب–موجــب (

برى للشخـصية تعـد منبـأ جيـد         واالنفتاح على الخيرة، والعصابية، وأن العوامل الخمسة الك       

 ).م٢٠١٠ابوهاشم،(لجودة الحياة لدى الفرد مع اختالف نسب إسهام كل عامل منها 

 إلـى وجـود ارتبـاط    (٢٠٠٩,.Romero & et al)كمـا توصـلت دراسـة روميـرو وآخـرون      

موجب دال إحصائياً بين العوامل الخمـسة الكبـرى للشخـصية ومكونـات الـسعادة، بينمـا         

اط سـالب ودال إحـصائياً مـع العـصابية، كمـا بينـت النتـائج أن العـصابية هـي                     كان هـذا االرتبـ    

ــضمير الحــي، بينمــا كــان إســهام           ــسعادة النفــسية يليهــا االنبــساطية ثــم ال ــأ بال أقــوى منب

 . المقبولية واالنفتاح على الخبرة ضعيف جداً

 أو ةوقــد يتعــرض طــالب الجامعــة أثنــاء دراســتهم للعديــد مــن المــشكالت األكاديميــ   

االجتماعية أو اإلدارية أو االقتصادية، والتي قد تؤثر على مستوى جـودة الحيـاة لـديهم، وقـد            

يكون للسمات الشخصية التي يتمتع بهـا الطالـب دور فـي مـستوى تـأثير هـذه المـشكالت                 
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على جودة الحياة لدية، وذلك يمثل تحدياً مهماً للمؤسسات التربوية والبـاحثين فـي إيجـاد                

ــار لتحقيــق االســتقرار النفــسي والفكــري        الوســائل واألســال  ــي تخفــف مــن هــذه اآلث يب الت

للطالب ونجاحة وسعادته في الحياة، وبما أن طلبة كلية العلوم االجتماعية قـد يـشكلون     

عينة متميزة تمثل طالب جامعة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية ومـا يتمتعـون بـه مـن                       

ديهم، وتتمثــل مــشكلة الدراســة ســمات شخــصية قــد تــؤثر علــى مــستوى جــودة الحيــاة لــ 

جودة الحياة بالسمات الشخصية   ما عالقة    :التساؤل الرئيس وهو  الحالية في اإلجابة على     

 ؟لدى طالب الجامعة

 :ةـــدراسـاؤالت الـتس
ــه فــي مــشكلة الدراســة       ــد مــن    ،فــي ضــوء مــا ســبق الحــديث عن ــه العدي  ومــا توصــلت ل

 :تساؤل الرئيس على النحو التاليالدراسات صاغ الباحث تساؤالته لإلجابة على ال

 ؟مستوى جودة الحياة لدى الطالب الجامعيينما  -١

ــدى الطــالب          -٢ ــاة وســمات الشخــصية ل ــين جــودة الحي ــة ب ــوع العالقــة االرتباطي ــا ن م

 ؟الجامعيين

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين منخفــضي ومرتفعــي جــودة الحيــاة فــي     -٣

) لــصفاوة، الطيبـة، يقظــة الــضمير العـصابية، االنبــساط، ا (بعـض ســمات الشخــصية  

 .لدى الطالب الجامعيين

 :ةــدراسـة الــأهمي
ــاول       مــستوى جــودة الحيــاة لــدى الطــالب     يكتــسب هــذا البحــث أهميتــه فــي كونــه تن

 كمــا تــأتي أهميــة هــذا البحــث علــى مــستويين  الجــامعيين وعالقتهــا بالــسمات الشخــصية،

 :أساسيين هما
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 :لنظريةاألهمية ا -١

قلـة الدراسـات والبحـوث فـي هـذا          البحـث فـي مـا لمـسه الباحـث مـن             تكمن أهمية هذا    

خاصـة مـن   الموضوع ليس في المملكة العربية السعودية فحسب بل في الوطن العربـي، و    

 فلــم يكــن هنــاك  بالــسمات الشخــصيةوعالقتهــا جــودة الحيــاة حيــث االهتمــام بدراســة  

لـذلك تعتبـر هـذه    و طـالب الجامعـة،   لـدى  لـذلك  تـصدت  - في حدود علم الباحث –دراسات  

جــودة الحيــاة وعالقتهــا بالــسمات  الدراســة إضــافة جديــدة إلــى التــراث الــسيكولوجي فــي   

 .الشخصية

 :التطبيقيةاألهمية  -٢

المــسئولين وصــناع القــرار بالمعلومــات التــي قــد    قــد تــسهم هــذه الدراســة فــي إفــادة    

ية لـضمان   تساعدهم في وضع السياسات والخطط المناسبة لتنمية وتطوير البيئة الجامع         

أكبــر قــدر مــن تــوفير الــدعم والخــدمات التــي تــؤدي إلــى رفــع جــودة الحيــاة لــدى الطالــب             

 . الجامعي

 :ةــدراسـداف الــأه
 .مستوى جودة الحياة لدى الطالب الجامعيينالكشف عن  -١

 نـوع العالقـة االرتباطيـة بـين جـودة الحيـاة وسـمات الشخـصية لـدى                   التعرف على  -٢

 .الطالب الجامعيين

ــمات      التوصـــل ل -٣ ــابع وكـــل مـــن سـ ــر تـ ــاة كمتغيـ ــودة الحيـ ــين جـ ــه بـ ــة تنبؤيـ معادلـ

كمتغيــرات ) العــصابية، االنبــساط، الــصفاوة، الطيبــة، يقظــة الــضمير  (الشخــصية 

 .مستقلة
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التعــرف علــى الفــروق بــين منخفــضي ومرتفعــي جــودة الحيــاة فــي بعــض ســمات     -٤

طــالب لــدى ال) العــصابية، االنبــساط، الــصفاوة، الطيبــة، يقظــة الــضمير (الشخــصية 

 .الجامعيين

 :ةــدراسـات الــحـلـطـصـم
 Quality of  lifeجودة الحياة  -١

شــــعور الفــــرد بالرضــــا "جــــودة الحيــــاة بأنهــــا ) ٦٥: م٢٠٠٦(يعــــرف منــــسي وكــــاظم 

والسعادة والقدرة على إشباع حاجاته من خالل ثراء البيئـة ورقـي الخـدمات التـي تقـدم لـه              

ــ    ــة والتعليميـ ــصحية واالجتماعيـ ــاالت الـ ــي المجـ ــت    فـ ــه للوقـ ــسن إدارتـ ــع حـ ــسية مـ ة والنفـ

 ".واالستفادة منه

 الدرجـة التـي يحـصل       ا إجرائيـا فـي الدراسـة الحاليـة بأنهـ          جودة الحيـاة  ويعرف الباحث   

 . المستخدم في هذه الدراسةجودة الحياةفي مقياس طالب الجامعة عليها 

 Personality traitsسمات الشخصية  -٢

ــPersonalityتعــــرف الشخــــصية  ــا مجموعــ ة مــــن الخــــصائص المميــــزة للفــــرد   بأنهــ

ــرد      ــد تفـــسر تفـ ــا فـــي نمـــوذج موحـ ــا وتنظيمهـ ــلوكه، والتـــي بواســـطة ترتيبهـ وأســـلوب سـ

 ). م١٩٨٧األشول،(الشخص في توافقه مع بيئته الكلية 

 بأنهـا أي خـصلة أو خاصـية أو صـفة ذات ثبـات نـسبي، يمكـن ان                  Traitوتعرف الـسمة    

 فرديـة فيهـا وقـد تكـون     اًأن هنـاك فروقـ   يختلف فيها األفراد فتميز بعـضهم عـن بعـض أي            

الــسمة وراثيــة او مكتــسبة، ويمكــن أن تكــون جــسمية أو معرفيــة أو انفعاليــة أو متعلقــة  

 ).م١٩٩٤عبدالخالق، (بمواقف اجتماعية 
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وتتحــد ســمات الشخــصية بقائمــة العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية الــذي أعــده    

، وتتمثـــل فـــي  )م١٩٩٧صاري،األنـــ( وترجمـــة (١٩٩٢,McCrae&Costa)مـــاكري وكوســـتا  

 .العصابية، االنبساط، الطيبة، الصفاوة، يقظة الضمير: السمات التالية

 الدرجــة التــي ا إجرائيــا فــي الدراســة الحاليــة بأنهــ ســمات الشخــصيةويعــرف الباحــث  

 ةالمـستخدم قائمة العوامل الخمسة الكبرى للشخصية      في  طالب الجامعة   يحصل عليها   

 .في هذه الدراسة

 :ظريــنـار الــاإلط
 Quality of  lifeجودة الحياة   - أ

ــنفس اإليجــابي والــذي جــاء اســتجابة ألهميــة           ــرتبط مفهــوم جــودة الحيــاة بعلــم ال ي

النظرة اإليجابية إلى حياة الفرد، وتعددت مواضيع البحث في هذا اإلطار فـشملت الخبـرات          

 وكــل مــا يــؤدي إلــى  الذاتيــة اإليجابيــة والعــادات اإليجابيــة والــسمات اإليجابيــة للشخــصية،   

 .تحسين جودة الحياة

ويهـــدف علـــم الـــنفس اإليجـــابي إلـــى قيـــاس وفهـــم وبنـــاء مكـــامن القـــوة اإلنـــسانية    

وفضائلها، وصوالً إلى إرشادنا نحو تطوير الحياة لتمتاز باإليجابيـة، ويركـز علـى أوجـه القـوة                   

 . قف عند المعوقاتلدى الفرد بدالً من أوجه القصور، وعلى تعزيز اإلمكانيات بدالً من التو

 باهتمام كثير مـن العلـوم كالطـب    Quality of lifeوقد حظي مفهوم جودة الحياة 

واالجتماع واالقتصاد وعلم النفس، وقد ظهـر مفهـوم جـودة الحيـاة فـي بدايتـه كمفهـوم             

 الـــذي كانـــت تـــسعى إليـــة العديـــد مـــن المجتمعـــات  (Quantity)مكمـــل لمفهـــوم الكـــم 

ــرو    ــسن ظــ ــيلة لتحــ ــاره وســ ــددت     باعتبــ ــة، وتعــ ــق الرفاهيــ ــشة وتحقيــ ــاة والمعيــ ف الحيــ

: استخدامات مفهوم الجودة في السنوات األخيرة بشكل أوسـع فـي عـدة مجـاالت مثـل               

ــدفاً      ــيم، وأصـــبحت هـ ــة، وجـــودة التعلـ ــودة المدرسـ ــودة الخـــدمات، وجـ ــاة، وجـ جـــودة الحيـ
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مات للدراســـة والبحـــث باعتبارهـــا النـــاتج أو الهـــدف األســـمى ألي برنـــامج مـــن بـــرامج الخـــد  

 ).م٢٠٠١هاشم،(المقدمة للفرد 

ــا إدراك الفـــرد  (١٩٩٤,WHO)وعرفـــت منظمـــة الـــصحة العالميـــة    جـــودة الحيـــاة بأنهـ

لوضــعه المعيــشي فــي ســياق الثقافــة والقــيم فــي المجتمــع الــذي يعــيش فيــه، وعالقــة هــذا     

 .اإلدراك بأهدافه وتوقعاته ومستوى اهتمامه

جـــة اســـتمتاع الفـــرد بإمكانياتـــه   جـــودة الحيـــاة بأنهـــا در(١٩٩٤,Goode)كمـــا عـــرف 

المهمــة فــي حياتــه، أو بمعنــى آخــر إلــى أي حــد يــرى الفــرد حياتــه جيــدة، وأن جــودة الحيــاة       

تعكــس مواقــف الحيــاة المرغــوب فيهــا لــدى الفــرد فــي العمــل، والــصحة، والحيــاة األســرية  

 . المجتمعية

ر بجوانـب   أن جـودة الحيـاة تمثـل مفهومـا واسـعا يتـأث      (٢٠٠٠,.Bonomi et al)ويـرى  

متداخلة من النواحي الذاتية، والموضوعية مرتبطة بالحالة الصحية، والحالة النفسية للفرد،     

ومــدى االســتقالل الــذي يتمتــع بــه، والعالقــات االجتماعيــة التــي يكونهــا فــضال عــن عالقتــه       

 .  بالبيئة التي يعيش فيها

ــول   ــا األشــ ــدمات ال    ) م٢٠٠٥(وعرفهــ ــستوى الخــ ــي مــ ــي فــ ــة الرقــ ــا درجــ ــة، بأنهــ ماديــ

واالجتماعية التي تقدم ألفراد المجتمع، وإدراك هؤالء األفراد لقدرة الخدمات على إشـباع             

حاجاتهم المختلفة، وال يمكن أن يدرك الفرد جـودة الخـدمات التـي تقـدم لـه بمعـزل عـن                     

األفراد الذي يتفاعل معهم من أصدقاء، وأقارب أي أن جودة الحيـاة تـرتبط بالبيئـة الماديـة،                  

 .   ية، واالجتماعية التي يعيش فيها الفردوالنفس

شـعور الفـرد بالرضـا والـسعادة        "جـودة الحيـاة بأنهـا       ) م٢٠٠٦(ويعرف منسي وكاظم    

والقــدرة علــى إشــباع حاجاتــه مــن خــالل ثــراء البيئــة ورقــي الخــدمات التــي تقــدم لــه فــي             
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السـتفادة  المجاالت الصحية واالجتماعية والتعليمية والنفسية مع حسن إدارتـه للوقـت وا    

 ".منه

ويرتبط مفهوم جودة الحياة بكل فرد من أفراد المجتمع غنياً كان أم فقيراً سـعيداً               

كان أم تعيـساً، فهـو مفهـوم يـسعى كـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع إلـى تحقيقـه، ويختلـف                          

شعور الفرد بجودة الحياة من فـرد إلـى آخـر، ويتمثـل فـي كيفيـة إدراك الفـرد لهـذه الحيـاة                    

وف واإلمكانات المتاحة، كما أنه يمنح الفرد ويشعره بمعنـى إيجابيـاً للحيـاة              في ضوء الظر  

والـــسعادة والرضـــا عنهـــا، وصـــوالً إلـــى تحقيـــق الـــذات والتوافـــق والتـــأقلم معهـــا فـــي ضـــوء   

 المتغيرات والظروف الحياتية التي يعيشها 

وقــد فــسرت عــدة اتجاهــات جــودة الحيــاة مــن وجهــة نظرهــا، حيــث نجــد أن االتجــاه    

فــسي يــرى أن تقيــيم الفــرد للمؤشــرات الموضــوعية فــي حياتــه كالــدخل، والمــسكن،         الن

والعمل، والتعليم يمثل انعكاسا مباشرا إلدراك الفرد لجودة حياته في وقـت محـدد، وفـي                

ظــروف معينــة، ويظهــر ذلــك فــي مــستوى الــسعادة والــشقاء الــذي يــشعر بــه، كمــا يــرتبط   

ــاهيم      ــن المفـ ــد مـ ــاة العديـ ــودة الحيـ ــوم جـ ــا بمفهـ ــسية منهـ ــذاتي،  : النفـ ــيم، اإلدراك الـ القـ

االتجاهات، الطموح، الرضا، التوافق، الصحة النفسية، كما يرى البعض أن إشباع الحاجات            

 ).م٢٠١٤كريمة، . (تعتبر المكون األساسي لجودة الحياة

معـدل  : ونجد أن االتجاه االجتماعي ركز على المؤشرات الموضوعية فـي الحيـاة مثـل          

يــات، ومعــدل ضــحايا المــرض، ونوعيــة الــسكن، والمــستوى التعليمــي ألفــراد   المواليــد والوف

المجتمع، ومستوى الدخل، وطبيعة العمل، والدخل المادي، وهـذه المؤشـرات تختلـف مـن           

ــاحثين أن عالقــة الفــرد مــع زمــالء العمــل مــن أهــم          مجتمــع إلــى آخــر، ويــرى العديــد مــن الب

ة ملحوظــة علــى رضــا العامــل أو عــدم  العوامــل فــي تحقيــق جــودة الحيــاة فهــي تــؤثر بدرجــ 

 ).م١٩٩٩الغندور، ( رضاه عن عمله 
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ويهــدف االتجــاه الطبــي إلــى تحــسين جــودة الحيــاة لألفــراد الــذين يعــانون مــن أمــراض   

ــة واإلرشــادية          ــرامج العالجي ــة، وذلــك عــن طريــق الب جــسمية مختلفــة أو نفــسية أو عقلي

 ).م٢٠١٤كريمة، (

 لجــودة الحيــاة، وقــد أكــدت جميعهــا علــى   ونالحــظ أن لكــل اتجــاه تفــسيره الخــاص  

أهمية تحقيق الـسعادة والرضـا للفـرد فـي مجـاالت الحيـاة التـي تهـم الفـرد والمجتمـع الـذي                        

يعــيش فيــه مــن أجــل تحقيــق التوافــق والــصحة النفــسية، فنجــد أن كــل مــن االتجاهــات         

 .مكمل لآلخر

 :اة ومن أهمهاوهناك العديد من العوامل التي تتحكم في تحديد مقومات جودة الحي

ولـذلك يجـب علـى الطالـب الجـامعي أن يـدرك بأنـه               : تحقيق الفـرد لذاتـه وتقـديرها       -١

يمتلك طاقات وقدرات وعليه استثمارها، كما عليـة ان يقـدر ذاتـه ويحترمهـا، وأال            

يقلــل مــن قيمــة نفــسه وان يعمــل جاهــداً علــى تحقيقهــا رغــم وجــود العقبــات          

قيــق الــذات يعتبــر بمثابــة قمــة الــشعور والــصعوبات التــي تعترضــه فــي الحيــاة، فتح

 .واإلحساس بالرضا عن الذات، ومن ثم الشعور بجودة الحياة

ومـــن أهـــم هـــذه الحاجـــات وفـــق تـــصنيف ماســـلو   : إشـــباع الحاجـــات األساســـية -٢

الحاجات الفسيولوجية، والحاجة لألمـن، والحاجـة لالنتمـاء،         (للحاجات اإلنسانية   

ــذات، والحاجــة لتحقيــ   ، ويعــد إشــباع هــذه الحاجــات   )ق الــذاتوالحاجــة لتقــدير ال

ضــرورة لكــل فــرد مــن أفــراد المجتمــع بــشكل عــام وطــالب الجامعــة بــشكل          

خاص، وقد تتفاوت مـن فـرد آلخـر مـن حيـث درجـة تحقيقهـا وإشـباعها، ولكنهـا                 

حاجات يسعى الكل لتحقيقها على الرغم مـن وجـود بعـض الظـروف المحيطـة                

الــبعض مــن هــذه الحاجــات األساســية، بــالفرد والتــي قــد تحــول بينــه وبــين تحقيــق 
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ويــتم تحقيقهــا مــن خــالل عمليــة متكاملــة بــين الفــرد والوســط االجتمــاعي الــذي   

 .يعيش فيه للشعور بجودة الحياة

ويعــد الهـــدف الرئيـــسي للفــرد، فـــالفرد ال يـــسعى فقـــط   : المعنــى اإليجـــابي للحيـــاة  -٣

 هـذا وحـده ال      ليشبع غرائزه، أو لتهيئة أفضل الظـروف االجتماعيـة ليعيـشها، ألن           

يسعده وال يرضيه، ولكنه يـسعى ويهـتم بـأن يكـون هنـاك معنـى ومغـزى لحياتـه،               

وهــدفاً وقيمــة يتوجــه إليهــا، ومــن خــالل هــذا المعنــى وتلــك القيمــة يــشعر بجــودة    

 .الحياة

وهـي مهمـة بالنـسبة للطـالب الجـامعيين، فمـن            : المساندة والعالقات االجتماعية   -٤

ــات ا   ــساندة والعالقــ ــذه المــ ــالل هــ ــة   خــ ــة يــــشعرون باألهميــ ــة المتبادلــ الجتماعيــ

واالحتــــرام والتقــــدير وكــــذلك الــــشعور بالثقــــة بــــالنفس وبــــاآلخرين، والــــشعور 

 .بالتفاؤل تجاه الحياة والمستقبل مما يشعرهم بجودة الحياة

وهو عبارة عن تقييم الطالب لنوعية الحياة التي يعيـشها طبقـاً            : الرضا عن الحياة   -٥

على مقارنة الطالب لظروفه الحياتية بالمستوى األمثـل    لنسقه القيمي، وهو يعتمد     

الذي يعتقد أن مناسب لحياته، ويعد الشعور بالرضا عـن الحيـاة مؤشـراً مهمـاً مـن                  

مؤشــرات الــصحة النفــسية الــسليمة، فالرضــا يــدفع الطالــب إلــى الحيــاة ويزيــد مــن  

 .   رغبته فيها مما يشعره بجودة الحياة

ة مــن الــسمات الشخــصية ذات الطــابع النفــسي  وهــي مجموعــ: الــصالبة النفــسية -٦

االجتمــاعي، وهــي ســمات تــضم االلتــزام والتحــدي والــتحكم، والتــي يراهــا الطالــب  

سمات مهمة له تمكنه من التعامل مع المواقف الصعبة والتغلب عليها، وكذلك        

 .الضغوط النفسية، والتي تمكنه من التعايش معه وتشعره بجودة الحياة
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 العوامــل المــؤثرة فــي مــدى مــا يــشعر بــه الطالــب مــن رضــا عــن     يعتبــر مــن: التــدين -٧

الحياة، ويمكن أن يتخذ كقيمة تنمي لدى الطالب جودة الحياة، ممـا يجعلـه أكثـر                

 .قدرة على مواجهة الضغوط والتكيف معها

وهي حالة من المرح والهناء واإلشباع، تنشأ من خـالل إشـباع الـدوافع،      : السعادة -٨

النفـسي يـصاحب تحقيـق الـذات، وتـؤثر الـسعادة علـى        وتسمو إلى مـستوى الرضـا      

صــحة الفــرد النفــسية والجــسمية، وتتــأثر بالــسمات الشخــصية، وتعتبــر جــزء مــن  

 .شعور الطالب بجودة حياته

يعتبــر قلــق المــستقبل أحــد أنــواع القلــق والــذي يــشكل  : التوجــه نحــو المــستقبل -٩

خبــرات خطــورة فــي حيــاة الطالــب، والــذي يمثــل خــوف مــن مجهــول يــنجم عــن     

ماضــية وحاضــرة يعيــشها، وتجعلــه يــشعر بعــدم األمــن وتوقــع الخطــر، ومــن ثــم     

شعوره بعدم االستقرار، وقد تسبب لـه هـذه الحالـة شـيئاً مـن التـشاؤم واليـأس،                   

وعدم الثقة بالنفس، وعدم القدرة علـى مواجهـة المـستقبل ممـا يـشعره بعـدم                 

 ).  م٢٠١٤كريمة،(جودة الحياة 

 لجـودة  اًمؤشـر ) ٢٩( من تحديد (٢٠٠٧,.Gonzalez & et al)وتمكن قونزالز وآخرون 

ــة عوامــل رئيــسية وهــي         ــاة لــدى األفــراد، وتــم تــصنيفها فــي ثماني الرضــا واالســتمتاع  : الحي

بالوقــت، والرضــا عــن الــتعلم، وتقــدير الــذات، والمــساندة االجتماعيــة المدركــة، والــضبط         

لقـــيم االجتماعيـــة أو العالقـــات  المـــدرك، والقـــيم الماديـــة، والقـــيم المعرفيـــة والعقليـــة، وا 

البينشخـصية، وأظهـرت نتــائج تحليـل المكونــات األساسـية أن إسـهام هــذه العوامـل فــي       

االسـتمتاع بالوقـت، والرضـا      (الرضا عن الحيـاة     ) %٦٤٬٨٢: (الدرجة الكلية لجودة الحياة هو    

دركــة للمــساندة االجتماعيــة الم) %٥٧٬٨٨(، )عــن الــتعلم، والرضــا عــن العائلــة واألصــدقاء

ــة ( ــدقاء، العائلــ ــيم ) %٦٥٬٨٠(، )األصــ ــة  (للقــ ــة، واالجتماعيــ ــة والعقليــ ــة، والمعرفيــ ، )الماديــ
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ــداخلي(للــضبط المــدرك  ) %٥٣٬٧٠( ــذات  ) %٥٠٬٥٦(، )الخــارجي/ ال / اإليجــابي( لتقــدير ال

 ).٢٨٢:م٢٠١٠أبوهاشم،) (السلبي

  أن الفـــروق بــين طــالب الجامعــة الـــصينيين   (٢٠٠٢) Zhang & Norvilitisويــرى  

واألمــريكيين فــي جــودة الحيــاة ضــئيلة جــداً، ووجــود تــشابه كبيــر بــين البنــاءات العامليــة        

 وجـود  (٢٠٠٦) Chung & Caleفي حـين أظهـرت نتـائج دراسـة     . لجودة الحياة في البلدين

فــروق بــين األمــريكيين األوربيــين، والكــوريين فــي أبعــاد جــودة الحيــاة لــصالح األمــريكيين،   

ــادة فــي متوســطات      بينمــا يتغيــر الــشعور بجــو   ــزمن، وأن هنــاك زي ــراً عبــر ال ــاة كثي دة الحي

مستوى الشعور بجودة الحياة يقر بوجودها األفراد خالل مراحل القياس المختلفة، وربما            

يرجع ذلـك إلـى المعـايير التـي اسـتندت إليهـا الدراسـة فـي الحكـم علـى جـودة الحيـاة لـدى                       

ــق، والمــشكالت البد    ــاب، والقل ــر هــذه المعــايير أو المظــاهر    األفــراد، وهــي االكتئ ــة، وتعتب ني

 ).٢٨٤:م٢٠١٠أبو هاشم،(حاالت انفعالية عرضة للتقلبات المزاجية 

 Personality traits الشخصية سمات
ــا مجموعــــة مــــن الخــــصائص المميــــزة للفــــرد   Personalityتعــــرف الشخــــصية   بأنهــ

ــد تفـــسر تفـــ     ــا فـــي نمـــوذج موحـ ــا وتنظيمهـ ــلوكه، والتـــي بواســـطة ترتيبهـ رد وأســـلوب سـ

 ). م١٩٨٧األشول،(الشخص في توافقه مع بيئته الكلية 

ــنفس فــي دراســاتهم التــي تناولــت الشخــصية علــى أهميــة الــسمات         وركــز علمــاء ال

Traits                  التي تميز الشخص عن اآلخر وتساعد معرفتها وتحديـدها فـي التنبـؤ بمـا سـيكون 

ــدت         ــد عـ ــه، وقـ ــي حياتـ ــددة فـ ــن مواقـــف متعـ ــه مـ ــا يواجهـ ــسان إزاء مـ ــه اإلنـ ــسمات عليـ الـ

الشخصية من قبل عدد من المنظرين في علم النفس الوحدة األساسية واألولية فـي بنـاء                

الشخــصية، إذ ان الــسمة تــشكل وحــدة بنــاء الشخــصية فــي نظريــة كاتــل وقــد اســتخدم  

ويمكن القول بـأن الـسمة هـي عامـل أو متغيـر       ) السمات(التحليل العاملي لتحديد العوامل     
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Factor    العوامل المترابطة فيما بينها ولها مـصادر مـشتركة، فعنـدما             أو أنها مجموعة من 

يرتبط عامل بعامل آخـر فهـذا يعنـي أن أحـد العـاملين إذا كـان موجـودا فـأن العامـل اآلخـر               

يكون موجودا أيـضا وهكـذا يكـون تعريـف كاتـل للـسمة وهـو تعريـف للعامـل أو المتغيـر،                       

ــة      نــسبيا وإنهــا تــشكل الوحــدة   ويــرى أن الــسمات نزعــات أو توجهــات و اســتجابات ثابت

 ). م٢٠١١محمد،( األساسية في شخصية الفرد 

، وأيزنـك  Cattel، وكاتـل   Allportوحاول العديد من العلمـاء ومـن أشـهرهم البـورت    

Eysench      ــي ــتخدامه فـ ــدف اسـ ــصية بهـ ــوذج مناســـب لوصـــف الـــسمات الشخـ ــع نمـ  ، وضـ

ذا المجـال، لكـن   تشخيص وعالج اضطرابات الشخصية، وقد ظهرت نماذج متعددة فـي هـ       

النموذج الذي لقي قبوال وانتشاراً علمياً وعملياً واسعا هو نموذج العوامل الخمسة الكبرى          

 .للشخصية

 أن جــودة الحيــاة تتحــدد مــن خــالل     (١٩٩٦,Diener & Diener)ويــرى دينــر ودينــر   

العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية، وأن هــذه العوامــل تمثــل محــددات هامــة للــسعادة   

أبـــــو (عـــــن الحيـــــاة وجـــــودة الحيـــــاة بـــــشكل عـــــام، وأنهـــــا تميـــــز بـــــين األفـــــراد   والرضـــــا 

  ).٢٨٥:م٢٠١٠هاشم،

 & McCrae)ويعتبر نموذج العوامل الخمـسة الكبـرى الـذي قدمـه مـاكري وكوسـتا       

Costa,من أهم النماذج وأحدثها وأكثرها انتـشارا التـي فـسرت سـمات الشخـصية                (١٩٩٢ 

ونمــوذج  ) الذهانيــة، االنبــساطية، العــصابية  (ثــي  الثالEysenchلتميــزه عــن نمــوذج أيزنــك    

 المكون من ستة عشر عامال للشخـصية، ويقـوم نمـوذج العوامـل الخمـسة             Cattelكاتل  

الكبرى للشخصية على تصور مؤداه أنه يمكن وصف الشخصية من خالل خمسة عوامـل          

 :رئيسية هي
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بالنــشاط، وتــشير هــذه الــسمة إلــى ان الفــرد يتميــز       : Extraversionاالنبــساط  -١

والفاعلية في المواقـف االجتماعيـة، والطمـوح، والرغبـة فـي تأكيـد الـذات، والثقـة بـالنفس،                    

  . (١٩٩٢,McCrae & Costa)والتفاؤل

ــف         ــضيل للمواقـ ــشمل التفـ ــصية، ويـ ــية للشخـ ــاد األساسـ ــد األبعـ ــساط أحـ ــد االنبـ ويعـ

رتفعـة تـدل علـى ان    االجتماعية والتعامل معها، واالستقاللية، والتفتح الذهني، فالدرجة الم    

األفـــراد يميلـــون إلـــى االجتماعـــات، ويكونـــون كثيـــري الكـــالم، ونـــشطين، وأكثـــر فاعليـــة   

ــدل الدرجــة المنخفــضة علــى           ــر رســميين فــي تعــاملهم مــع اآلخــرين، بينمــا ت ــا، وغي وحزم

االنطواء، والهدوء، وضعف اإلحساس، والخجل، والصمت، والخنوع، والشعور بالراحة في          

 .الوحدة، والتحفظ

ويظهر على الفرد في هذه السمة التـشاؤم، والخـوف،          : Neuroticismالعصابية   -٢

والحزن، ومعايشة الخبرات االتفعالية السيئة مـن قلـق وغـضب واكتئـاب وعـدم الـشعور                 

    . (١٩٩٢,McCrae & Costa)باألمن

ــاذج       ــر مـــن نمـ ــي كثيـ ــر فـ ــصية، إذ تظهـ ــة للشخـ ــاد التقليديـ ــد األبعـ ــصابية أحـ ــد العـ وتعـ

وتعنــي الميــل إلــى األفكــار والمــشاعر الــسلبية أو الحزينــة، فالدرجــة المرتفعــة  الشخــصية، 

تـــدل علـــى أن األفـــراد أكثـــر عرضـــة لعـــدم األمـــان، واألحـــزان، ويـــشعرون بـــالقلق والكآبـــة، 

ويميلــون إلــى المبالغــة فــي اســتجاباتهم االنفعاليــة، بينمــا تــدل الدرجــة المنخفــضة علــى أن   

نفعـــالي، والمرونـــة ، وأقـــل عرضـــة لألحـــزان وعـــدم األمـــان، األفـــراد يتميـــزون باالســـتقرار اال

 .ويشعرون بالراحة، والهدوء، والقدرة على مواجهة الضغوط

ــة  -٣ ــشاركة       : Agreeablenessالطيبـ ــل لمـ ــسمة بالميـ ــذه الـ ــي هـ ــرد فـ ــسم الفـ يتـ

 . (١٩٩٢,McCrae & Costa)اآلخرين والتعاطف معهم والتواضع وحب اإليثار 
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ــد العوامــــل   ــة أحــ ــد الطيبــ ــة    وتعــ ــا بالمقبوليــ ــصية، إذ تــــسمى أحيانــ  الخمــــسة للشخــ

ــة التفاعــل مــع اآلخــرين، فالدرجــة         ــة، وتعكــس كيفي ــة االجتماعي ــة، أو الجاذبي االجتماعي

المرتفعة تدل على أن األفراد يتميزون بالود واإليثار والتعاون والتعاطف مـع اآلخـرين، بينمـا                

عدوانيـة وعـدم التعـاون، ومحاولـة        تدل الدرجة المنخفضة تـدل علـى أن األفـراد يتميـزون بال            

 .فرض آرائهم وشخصياتهم على اآلخرين

وتعكــس هــذه  ): Openness to Experienceاالنفتــاح علــى الخبــرة (الــصفاوة  -٤

الــسمة تــأثير ذكــاء الفــرد علــى شخــصيته، كمــا تتــضمن حــب االســتطالع والحــساسية           

   (١٩٩٢,McCrae & Costa).للجمال، واألصالة والمرونة الفكرية 

الصفاوة، واالنفتـاح   : وقد أثار هذا العامل جدال حول تسميته، إذ تعددت أسماؤه ومنها          

ــرتبط بعــدة ســمات منهــا       ــذكاء، وي ــة، وال ــرة والمرون ــال،   : علــى الخب ــر، والخي ــة التفكي مرون

واإلبـــداع، واالنفتـــاح علـــى األفكـــار، والتفـــوق، وحـــب االســـتطالع، وســـرعة البديهـــة، وتـــدل 

األفــراد يتميـــزون باالنفتـــاح علــى الجديـــد، والخيـــال ، واالبتكـــار،   الدرجــة المرتفعـــة علـــى ان  

والبحث عن المعلومـة، بينمـا تـدل الدرجـة المنخفـضة علـى أن األفـراد يميلـون إلـى المـألوف                    

 .والتقليدي، وقليلي االهتمام بالفن

وتعنـــي التـــروي وضـــبط الـــذات والمثـــابرة   : Conscientiousnessيقظـــة الـــضمير  -٥

 & McCrae)ات، والميـــل للتخطـــيط والتنظـــيم وتحمـــل المـــسئولية والوفـــاء بااللتزامـــ

Costa,١٩٩٢)  . 

ــابرة          ــى ذواتهــم، ويــشمل المث ويــصف هــذا العامــل االخــتالف فــي ســيطرة األفــراد عل

والتنظــيم لتحقيــق األهــداف المرجــوة، وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى أن االفــراد يتميــزون       

 تدل الدرجة المنخفضة على أن األفراد أقـل حـذرا          بااللتزام بأداء الواجبات، والتنظيم، بينما    

 .وتركيزا أثناء أداء المهام
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 :ةــقـابـسـات الــدراسـال
 دراســة هــدفت إلــى معرفــة   (٢٠٠٢,.Hagberg & et al)أجــرى هيقبيــرق وآخــرون  

 ٥٠( فـرد    ١٠٠العالقة بين جودة الحياة والـسمات الشخـصية، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن                 

وطبـــق علـــيهم مقيـــاس جـــودة الحيـــاة، وقائمـــة جـــوردن للشخـــصية،   ، ) إنـــاث٥٠ذكـــور و 

وأظهــــرت النتــــائج وجــــود ارتبــــاط موجــــب دال إحــــصائياً بــــين جــــودة الحيــــاة والــــسمات   

 مــن التبــاين فــي  %٣٢:%٣١الشخــصية، كمــا بينــت النتــائج أن الــسمات الشخــصية تفــسر   

 . مستويات جودة الحياة لدى األفراد

اسة هدفت إلى معرفة مـستوى جـودة الحيـاة لـدى            بدر) م٢٠٠٦(قام كاظم والبهادلي    

طلبــة الجامعــة فــي كــل مــن ســلطنة عمــان والجماهيريــة الليبيــة، ومعرفــة دور متغيــر البلــد  

ــاة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن        طالــب ٤٠٠والنــوع والتخــصص الدراســي فــي جــودة الحي

إلـى ارتفـاع   ، وتوصـلت نتـائج الدراسـة     ) طالـب مـن عمـان      ٢١٨ طالـب مـن ليبيـا، و       ١٨٢(جامعي  

مستوى جـودة الحيـاة فـي بعـدي الحيـاة األسـرية واالجتماعيـة وجـودة التعلـيم والدراسـة،             

وكان مستوى جودة الحياة متوسطاً في بعدي جودة الصحة العامة وجـودة وقـت الفـراغ،                

 . ومنخفضاً في بعدي جودة الصحة النفسية وجودة الجانب العاطفي

ى معرفــة مــستوى إحــساس طلبــة التربيــة   دراســة هــدفت إلــ ) م٢٠٠٦(أجــرى العــادلي  

بالرستاق في سلطنة عمان بجودة الحياة، ومعرفة طبيعـة الفـروق وفـق متغيـري الجـنس                 

 طالبة، واسـتخدم الباحـث      ١٤٧ طالباً و  ٥١والتخصص الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من       

مقيــاس مــن أعــداده، وأظهــرت النتــائج أن متوســط درجــات إحــساس أفــراد العينــة ككــل 

ــاة، وكــذلك أفــراد العينــة مــن ذكــور وإنــاث بــشكل منفــرد يفــوق المتوســط       بجــ ودة الحي

النظــري للمقيــاس الــذي يعكــس مــستوى عاليــاً مــن اإلحــساس بجــودة الحيــاة، كمــا بينــت  

النتائج وجود فروق إحصائية بين متوسط درجات الطلبة على مقيـاس اإلحـساس بجـودة               
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دراســات االجتماعيــة ومتوســط   الحيــاة وفــق التخــصص الدراســي بــين طلبــة تخــصص ال      

 . درجات بقية التخصصات المشمولة بالدراسة

 العالقـة بـين جـودة    (٢٠٠٧,.Brummett & et al)ن يوتناولـت دراسـة بريومـت وآخـر    

 طالبـــاً وطالبـــة ١٢٤الحيـــاة والـــسمات الشخـــصية متعـــددة الثقافـــات، وتكونـــت العينـــة مـــن 

ان التوجــه المتنــوع العــالمي للمظــاهر ، وطبــق علــيهم اســتبي)طالبــة٩٣طالبــاً و٣١(بالجامعــة 

المعرفية واالنفعاليـة والعاطفيـة واالجتماعيـة، وقائمـة العالقـات البـين شخـصية النفـسية                 

االجتماعيــة، وبينــت النتــائج وجــود ارتبــاط موجــب دال إحــصائياً بــين ســمات الشخــصية          

ــاة، كمــا بينــت أن ســمات الشخــصية تــسهم بحــوالي       ــاين فــي   %٢٧وجــودة الحي  مــن التب

 . جودة الحياة لدى األفراد

بدراســـة هـــدفت إلـــى الكـــشف عـــن طبيعـــة جـــودة الحيـــاة ) م٢٠٠٧(وقامـــت قـــاروت 

وبعـض ســمات الشخــصية، والفــروق بــين مرتفعـات ومنخفــضات جــودة الحيــاة فــي بعــض   

سمات الشخصية، والفرق في سمات الشخصية لـدى عينـة الدراسـة فـي ضـوء التخـصص،                  

البـة مـن طالبـات جامعـة أم القـرى بمكـة المكرمـة،                ط ٤٨٠وقد تكونت عينة الدراسة من      

وقــد اســتخدمت الباحثــة مقيــاس الرضــا عــن الحيــاة مــن إعــداد مجــدي الدســوقي، وقائمــة       

العوامل الخمسة الكبرى للشخصية من إعداد كوستا وماكري، وكشفت نتائج الدراسة         

ــة إحــصائية بــين جــودة الحيــاة واال       نبــساطية عــن وجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة ذات دالل

والمقبولية ويقظة الضمير، بينما توجد عالقة ارتباطية ضعيفة لم ترق لمـستوى الداللـة مـع                

االنفتــاح علــى الخبــرة، وبينــت النتــائج وجــود عالقــة ســالبة ذات داللــة إحــصائية بــين جــودة      

الحياة والعصابية، كما بينت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بـين مرتفعـات          

 جــودة الحيــاة فــي كــل مــن العــصابية واالنبــساطية والطيبــة ويقظــة الــضمير،    ومنخفــضات

وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسـطات الـدرجات التـي حـصلت       
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االنبـساطية واالنفتـاح علـى الخبـرة والمقبوليـة ويقظـة            (عليها عينة الدراسة على كـل مـن         

أظهرت فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي العـصابية            نتيجة  الختالف التخصص، بينما      ) الضمير

 . تعزى للتخصص

 بدراسة هدفت إلـى  (٢٠٠٧ ,Furnham & Christofou)وقام فورنهام وكريستوفو 

البحــث فــي العالقــة بــين الــسمات الشخــصية والــذكاء االنفعــالي وجــودة الحيــاة، وتكونــت  

شخــصية، والــذكاء  فــرداً، واســتخدمت الدراســة مقيــاس إيزنــك لل  ١٠٢عينــة الدراســة مــن  

االنفعـــالي ومـــوريس للـــسعادة ، وأشـــارت النتـــائج إلـــى ارتفـــاع مـــستوى الـــذكاء االنفعـــالي   

 .والشخصية االنبساطية عوامل تنبؤ بجودة الحياة بشكل عام

 فقـد هـدفت إلـى التحقـق مـن      (٢٠٠٩,.Romero & et al)ن يأمـا دراسـة روميـرو وآخـر    

ــ     العـــــصابية، ( سة الكبـــــرى للشخــــصية  النمــــوذج البنــــائي للعالقـــــات بــــين العوامـــــل الخمــ

االنفعــاالت ( ، وجــودة الحيــاة )االنبــساطية، االنفتــاح علــى الخبــرة، المقبوليــة، الــضمير الحــي  

، وتكونــت عينــة )الموجبــة، االنفعــاالت الــسالبة، والرضــا عــن الحيــاة، واألهــداف فــي الحيــاة   

ــاث٢٤٧ذكــور و ١٥٨(  فــرداً ٤٠٥الدراســة مــن   ــيهم قائمــة كو  )إن ســتا مــاكري  ، وطبــق عل

للعوامـل الخمــسة الكبــرى للشخـصية، ومقيــاس االنفعــاالت الموجبـة والــسالبة، ومقيــاس    

ــالب دال إحـــصائياً بـــين العـــصابية      ــاة، وأظهـــرت النتـــائج وجـــود ارتبـــاط سـ ــا عـــن الحيـ الرضـ

ومكونـات جـودة الحيـاة بينمــا كـان هـذا االرتبـاط موجــب مـع االنفعـاالت الـسالبة، ووجــود          

ئياً بين االنبساطية وبعض مكونات جودة الحياة بينمـا كـان هـذا           ارتباط موجب دال إحصا   

االرتباط سـالب مـع االنفعـاالت الـسالبة، وبينـت النتـائج وجـود ارتبـاط موجـب دال إحـصائياً            

بين االنفتاح على الخبرة واالنفعاالت الموجبة بينما لم يوجد ارتباط مع المكونات األخـرى         

ــاة، ووجــود ارتبــاط موجــب د    ال إحــصائياً بــين المقبوليــة وكــل مــن الرضــا عــن     لجــودة الحي

الحياة واألهداف في الحياة، بينما كان االرتباط سـالب مـع االنفعـاالت الـسالبة، ولـم يوجـد                   
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ــين          ــاط موجــب دال إحــصائياً ب ــائج وجــود ارتب ــة، وبينــت النت ــاط مــع االنفعــاالت الموجب ارتب

رتباط سـالب مـع االنفعـاالت       الضمير الحي وبعض مكونات جودة الحياة، بينما كان هذا اال         

السالبة، وبينت نتائج الدراسة أن إسهام العصابية في جودة الحيـاة سـالب، بينمـا إسـهام                 

 . على الترتيب) ٠٬١٩ ، ٠٬٢٣(كل من االنبساطية والضمير 

إلى معرفة مستوى جودة الحياة لدى طـالب جامعـة          ) م٢٠١٠(وهدفت دراسة سليمان    

عودية فــي ضــوء متغيــري التخــصص والتقــدير الدراســي      تبــوك فــي المملكــة العربيــة الــس    

للطالب، وطبيعة العالقة بين أبعاد جودة الحياة ودخل األسرة الشهري، ولتحقيـق أهـداف    

: الدراسة طبق مقياس جودة الحياة من أعداد الباحث والذي يتكون من خمسة أبعاد هـي     

دة التعلــيم الجــامعي،  جــودة الــصحة العامــة، وجــودة الحيــاة األســرية واالجتماعيــة،، وجــو    

، وقـد   )علمـي ٣٣٠ أدبـي،    ٣١٩( طالبـاً    ٦٤٩وجودة الحياة النفـسية، وجـودة إدارة الوقـت علـى            

أشارت النتائج إلى ارتفاع مستوى جـودة الحيـاة فـي بعـدي جـودة الحيـاة األسـرية، وجـودة               

ودة الحياة النفسية، كما أشارت النتائج إلى انخفاضه في بعدي جودة الحياة التعليمية وجـ     

إدارة الوقـــت، وأوضـــحت النتـــائج أن مـــستوى جـــودة الحيـــاة فـــي بعـــد الـــصحة العامـــة كـــان 

متوســطاً، كمــا أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود تــأثير دال إحــصائياً فــي متغيــر التخــصص  

علـــى جميـــع أبعـــاد المقيـــاس باســـتثناء بعـــد جـــودة إدارة الوقـــت، وكـــان التـــأثير لـــصالح          

الحيـــاة األســـرية واالجتماعيـــة وبعـــد جـــودة الحيـــاة التخصـــصات العلميـــة فـــي بعـــد جـــودة 

النفسية وجودة التعليم بينما كان التأثير لصالح التخصصات األدبية في بعد جـودة الـصحة               

العامــة، أمــا فــي متغيــر التقــدير التراكمــي فكــان التــأثير داالً إحــصائياً فــي بعــد جــودة الحيــاة   

طــالب الحاصــلين علــى تقــدير تراكمــي األســرية واالجتماعيــة وبعــد جــودة التعلــيم لــصالح ال

أعلى، أما العالقة بين دخل األسرة وجودة الحياة، فقـد كانـت دالـة فـي بعـد جـودة التعلـيم              

 .وبعد جودة الحياة األسرية
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إلـــى التعـــرف علـــى طبيعـــة النمـــوذج البنـــائي ) م٢٠١٠(وقـــد هـــدفت دراســـة أبـــو هاشـــم 

لشخــــصية وتقــــدير الــــذات للعالقــــات بــــين جــــودة الحيــــاة والعوامــــل الخمــــسة الكبــــرى ل 

 طالبـاً وطالبـة بكليـة    ٤٠٥والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة، وتكونـت العينـة مـن         

، طبق علـيهم مقيـاس الـسعادة النفـسية،          ) طالبة ٢٩٦طالباً و   ١٠٩(التربية جامعة الزقازيق    

ــائج        ــذات، واظهــرت النت وقائمــة العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية، ومقيــاس تقــدير ال

بــين )  غيــر دالــة–دالــة (، والداللــة ) ســالبة–موجبــة (ود عالقــات ارتباطيــة متباينــة النــوع  وجــ

درجات الطالب في جودة الحياة بمكوناتها الفرعية وكل مـن العوامـل الخمـسة الكبـرى               

للشخــصية، وتقــدير الــذات، والمــساندة االجتماعيــة لــدى طــالب الجامعــة، كمــا أوضــحت         

المقبوليــة، والــضمير ( العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية النتــائج بأنــه يمكــن التنبــؤ مــن  

بجودة الحياة ومكوناتها المختلفة،    ) الحي، واالنبساطية، والعصابية، واالنفتاح على الخبرة     

مع اختالف نسب إسهام كل عامل من العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، كما بينت             

 الحــي، واالنبــساطية، واالنفتــاح علــى  المقبوليــة، والــضمير(النتــائج أن المتغيــرات المــستقلة 

 مـــن التبـــاين فـــي %٥٦،٥تفـــسر حـــوالي ) الخبـــرة، وتقـــدير الـــذات، والمـــساندة االجتماعيـــة

 ).جودة الحياة( درجات المتغير التابع 

إلـى التعـرف علـى العالقـة بـين سـمات الشخـصية        ) م٢٠١٠(كما هـدفت دراسـة جـودة        

ات درجــات أفــراد العينــة فــي ســمات  وجــودة الحيــاة، والتعــرف علــى الفــروق بــين متوســط  

معلمــاً و ١٤٤( معلمــاً ومعلمــة ٢٩٣الشخــصية وجــودة الحيــاة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

 معلمـــة مـــن معلمـــي المرحلـــة األساســـية الـــدنيا فـــي محافظـــة غـــزة، وقـــد اســـتخدمت ١٤٩

الباحثة مقياسين هما مقياس الرضا عن الحياة مـن إعـداد دينـر وآخـرون وتعريـب الباحثـة،                    

مقيــاس العوامــل الشخــصية الكبــرى للشخــصية مــن إعــداد كوســتا ومــاكري، وتوصــلت     و

النتــائج إلــى ان مــستوى جــودة الحيــاة كــان مقبــوالً، كمــا توصــلت إلــى وجــود عالقــة ارتبــاط    
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سالبة ودالة بين العـصابية وجـودة الحيـاة وكـذلك وجـود عالقـة ارتبـاط موجبـة ودالـة بـين                

 وجـودة الحيـاة، وبينـت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق              االنبساطية والمجاراة ويقظـة الـضمير     

بــين متوســطات درجــات أفــراد العينــة فــي العــصابية والمجــاراة تعــزى لــصالح اإلنــاث بينمــا      

وجدت فـروق دالـة فـي االنبـساطية لـصالح الـذكور، وكـذلك وجـود فـروق بـين متوسـطات                       

 . الذكور واإلناث على مقياس جودة الحياة لصالح اإلناث

إلــى التعـرف علـى العالقـة بــين جـودة الحيـاة والــسمات      ) م٢٠١٠( علـي  وهـدفت دراسـة  

، وتكونت عينة الدراسـة   ) الثبات االنفعالي، والسيطرة، واالندفاعية، واالرتياب    ( الشخصية  

 طالباً وطالبة من طـالب الجامعـة، واسـتخدم الباحـث اختيـار التوجـه اإليجـابي نحـو                   ١٢٠من  

قيــاس التحليــل النفــسي، وتوصــلت الدراســة إلــى أن  الحيــاة، وأربعــة مقــاييس فرعيــة مــن م 

الذكور أكثر جودة في الحياة من اإلناث، وأكثر ثباتاً واندفاعية، وهم يتوقعون األفضل في       

األوقات التي ال تكون فيهـا رؤيـة األمـور واضـحة، وإنهـم متفـائلون بـشأن مـستقبلهم، وأن                     

كمـا بينـت النتـائج وجـود عالقـة بـين        اإلناث ال يتوقعون أن تسير األمور فـي صـالحهن دومـاً،             

جودة الحياة وكل مـن الثبـات االنفعـالي، والـسيطرة، واالندفاعيـة، وأن االرتيـاب غيـر منبـئ               

 . بجودة الحياة

بدراسـة تهـدف إلـى التعـرف علـى مـستوى جـودة الحيـاة                ) م٢٠١٢(كما قامـت نعيـسة      

والتخـصص،  لدى طالبة جامعتي دمشق وتـشرين حـسب متغيـرات المحافظـة، والجـنس،                

 طالبــاً مــن   ١٨٠ طالبــاً مــن جامعــة دمــشق،    ١٨٠(  طالبــاً ٣٦٠وتكونــت عينــة الدراســة مــن    

منــسي (جامعــة تــشرين، وقــد اســتخدم مقيــاس جــودة الحيــاة لطلبــة الجامعــة مــن إعــداد   

، وقد بينت النتائج تدني مستوى جودة الحياة الجامعية لدى طلبة كل من       )م٢٠٠٦وكاظم،

ــ    ذلك بينـــت النتـــائج وجـــود تـــأثير مـــشترك للمتغيـــرات      جـــامعتي دمـــشق وتـــشرين، وكـ



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣١٥

 هـ١٤٣٨واألربعون شوال  الخامس العدد
 

الديموغرافية الثالثة معاً في جودة الحياة، كما أشارت النتائج إلى عـدم وجـود عالقـة دالـة                  

 . إحصائياً بين دخل األسرة وأبعاد جودة الحياة

دراســة هــدفت إلــى فحــص نــوع العالقــة االرتباطيــة بــين تقــدير ) م٢٠١٣(وأجــرى النملــة 

ــذات جــودة  ــاة لــدى طــالب جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســالمية الدارســين         ال  الحي

باستخدام االنترنت والطـالب الدراسـين بالطريقـة التقليديـة، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن                  

 تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وأشارت نتـائج الدراسـة إلـى أن هنـاك ارتباطـاً                  طالب ٤٠٠

اة لـدى أفـراد عينـة الدراسـة، وكـذلك أوضـحت نتـائج        إيجابياً بين تقـدير الـذات وجـودة الحيـ        

الدراســة أن الــذين يدرســون باســتخدام االنترنـــت يــشعرون بجــودة حيــاة أكبــر مقارنـــة         

 . بأقرانهم ممن يدرسون بالطريقة التقليدية

فقــد هــدفت إلــى التعــرف علــى مــستوى جــودة  ) م٢٠١٤(أمــا دراســة العمــرات والرفــوع 

ــه بدرجــة   ــذات لــدى طالبــات جامعــة الطفيلــة فــي األردن،     الحيــاة الجامعيــة وعالقت  تقــدير ال

ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحثــان اســتبانتان األولــى لقيــاس مــستوى الرضــا عــن 

ــذات، وتكونــت عينــة الدراســة مــن         ــة، والثانيــة لقيــاس درجــة تقــدير ال ــاة الجامعي  ٣٠١الحي

ة لـدى الطالبـات جـاء بتقـدير     طالبة، وقد أشارت النتائج إلى أن درجـة جـودة الحيـاة الجامعيـ        

متوسط، أما درجة تقديرهن لذواتهن قد جاء بدرجة عالية، كما أشارت النتائج إلـى وجـود           

فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي درجــة تقــدير أفــراد عينــة الدراســة لدرجــة جــودة الحيــاة            

الجامعية في مجال الضبط الذاتي تعزى لمتغيرات التخصص، والسكن الجامعي، والمعدل           

لتراكمي لصالح الكليات اإلنسانية للطالبـات الـساكنات فـي سـكن الجامعـة ومعـدالتهن               ا

التراكمية جيد فأكثر، كما أشارت النتائج إلى وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية فـي درجـة                   

تقدير أفراد عينة الدراسة لذواتهن تعزى لمتغير المعدل التراكمي لصالح الطالبـات اللـواتي               
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 جيــد فــأكثر، وقــد بينــت نتــائج الدراســة وجــود عالقــة ارتباطيــه بــين     معــدالتهن التراكميــة

 .  جودة الحياة الجامعية لدى طالبات الجامعة وتقدير الذات

 :تعقيب على الدراسات السابقة
تباين في مـستوى جـودة الحيـاة ، فكـان           من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح لنا        

، بينما نجـد أن مـستوى   )م٢٠٠٦(ة العادلي مستوى جودة الحياة مرتفعاً كما جاء في دراس     

، ودراســة العمــرات   )م٢٠١٠(جــودة الحيــاة كــان متوســطاً كمــا جــاء فــي دراســة جــودة         

، وكــان مــستوى جــودة الحيــاة منخفــضاً كمــا جــاء فــي دراســة نعيــسة      )م٢٠١٤(والرفــوع 

، ونجد أن الدراسـات أوضـحت تبـاين فـي أبعـاد جـودة الحيـاة، حيـث كـان مـستوى                       )م٢٠١٢(

، )م٢٠٠٦(ة الحياة في بعد الحياة األسرية مرتفعاً كما بينت دراسة كاظم والبهـادلي           جود

، بينمــا نجــد أن مــستوى جــودة الحيــاة فــي بعــد الــصحة النفــسية )م٢٠١٠(ودراســة ســليمان 

، بينمـا نجـد أن دراسـة كـاظم والبهـادلي        )م٢٠١٠(كان مرتفعاً كمـا بينـت دراسـة سـليمان           

 الحياة في بعد الصحة النفسية كـان منخفـضاً، وبالنـسبة        بينت أن مستوى جودة   ) م٢٠٠٦(

) م٢٠٠٦(لمــستوى جــودة الحيــاة فــي بعــد وقــت الفــراغ نجــد أن دراســة كــاظم والبهــادلي     

تبين أن مستوى جودة الحياة ) م٢٠١٠(تشير إلى أنه منخفضاً بينما نجد أن دراسة سليمان          

 الحياة في بعد جودة التعلـيم   في بعد وقت الفراغ كان منخفضاً، وبالنسبة لمستوى جودة        

، بينمـــا نجـــد أن دراســـة )م٢٠٠٦(نجـــد أنـــه مرتفعـــاً كمـــا بينـــت دراســـة كـــاظم والبهـــادلي   

تبين أن منخفضاً، وبالنسبة لمستوى جودة الحياة في بعد الصحة العامـة  ) م٢٠١٠(سليمان  

ــه كــان منخفــضاً،  ) م٢٠١٠(، وســليمان )م٢٠٠٦(نجــد أن دراســة كــاظم والبهــادلي    ــين أن  تب

ــاة والعوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية بأبعادهــا         وعــن وجــود ارتبــاط بــين جــودة الحي

 ، (٢٠٠٢,.Hagberg & et al)المختلفة فكان هناك ارتباط موجـب كمـا جـاء فـي دراسـة       

، بينمــا كــان االرتبــاط موجبــاً بــين جــودة الحيــاة  (٢٠٠٧,.Brummett & et al)ودراســة  
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 Romero)، )م٢٠٠٧(مير كما جاء في دراسة  قاروت واالنبساطية والمقبولية ويقظة الض

& et al.,وكـان االرتبـاط سـالباً بـين جـودة الحيـاة والعـصابية كمـا         )م٢٠١٠(، جـودة  (٢٠٠٩ ،

، وعــن )م٢٠١٠(، جــودة (٢٠٠٩,.Romero & et al)، )م٢٠٠٧(جــاء فــي دراســة  قــاروت  

جـة ملحوظـة فهـي    اإلسهام النسبي لعوامل الشخصية فـي جـودة الحيـاة فقـد تباينـت بدر             

 مـن التبـاين الكلـي فـي مـستويات جـودة الحيـاة كمـا فـي دراسـة                     %٣٢:%٣١تفسر حوالي   

(Hagberg & et al.,٢٠٠٢) كمــا فــي دراســة %٢٧، فــي مقابــل (Brummett & et 

al.,وإسهام العصابية في جودة الحياة سالب، بينما إسهام كـل مـن االنبـساطية                (٢٠٠٧ ، 

 ، وتفــسر عوامــل  (٢٠٠٩,.Romero & et al)ي دراســة كمــا فــ ) ٠٬١٩ ، ٠٬٢٣(والــضمير 

 مــن التبــاين الكلــي فــي مــستويات جــودة الحيــاة كمــا جــاء فــي   %٥٦،٥الشخــصية حــوالي 

، وبالنـسبة للفــروق بــين مرتفعــي ومنخفـضي جــودة الحيــاة فــي   )م٢٠١٠(دراسـة أبــو هاشــم  

عــدم وجــود فــروق فــي كــل مــن   ) م٢٠٠٧(الــسمات الشخــصية أوضــحت دراســة  قــاروت   

 .لعصابية واالنبساطية والطيبة ويقظة الضميرا

 

@      @      @ 
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 :مــنـهـجـيــة الـدراســة واجـراءاتهــا
 :المنهج العلمي المستخدم: أوالً

تدرس البحوث الوصفية االرتباطية العالقة بـين المتغيـرات، أو تتنبـأ بحـدوث متغيـرات       

ثـل تحليـل االنحـدار المتعـدد،        من متغيـرات أخـرى مـستخدمة أسـاليب إحـصائية متقدمـة م             

وتــدرس البحــوث الوصــفية المقارنــة الفــروق بــين المتغيــرات، ولتحقيــق أهــداف البحــث تــم  

 . مالئمةباعتباره أكثر المناهج استخدام المنهج الوصفي 

 :مجتمع الدراسة: ثانياً
مـن طـالب كليـة العلـوم االجتماعيـة بجامعـة اإلمـام        مجتمع الدراسة الحاليـة  يتكون  

ــالمية    ــعود اإلسـ ــن سـ ــد بـ ــور(محمـ ــي  ) ذكـ ــام الدراسـ ــي  ١٤٣٦-١٤٣٥للعـ ــسجلين فـ ه والمـ

طالبــاً والمنتظمــين بجميــع   ) ٤٢٤٤(ســجالت عمــادة القبــول والتــسجيل والبــالغ عــددهم      

اصـــة، علـــم الـــنفس، علـــم االجتمـــاع والخدمـــة االجتماعيـــة، التربيـــة الخ  ( أقـــسام الكليـــة 

 ).جغرافيا، تاريخ

 : عينة الدراسة: ثالثاً
طالـب مـن الطـالب      ) ١٩٨(تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية البسيطة وبلغ عـددها          

 )ذكـور (المنتظمين بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية               

 :  وفي ما يلي وصف دقيق لعينة الدراسة

 يع عينة الدراسة وفق التخصصتوز   )١(  جدول رقم 

 النسبة العدد التخصص

 ٣٧٫٩ ٧٥ علم النفس

 ٣١٫٣ ٦٢ اجتماع وخدمة اجتماعية

 ٩٫١ ١٨ التربية الخاصة
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 النسبة العدد التخصص

 ١٢٫١ ٢٤ جغرافيا

 ٩٫٦ ١٩ تاريخ

 ١٠٠٫٠ ١٩٨ المجموع

 

 أنـه تراوحـت نـسب توزيـع العينـة وفقـاً للتخـصص               )١(يتضح من الجـدول الـسابق رقـم         

، حيــث كانــت أقــل نــسبة لقــسم التربيــة الخاصــة، بينمــا كانــت       )%٣٧٫٩ - %٩٫١(مــابين 

 . النسبة األعلى لقسم علم النفس

 :حدود الدراسة: رابعاً
 :تتحدد هذا الدراسة في المجاالت اآلتية 

جــودة الحيــاة    تقتــصر حــدود هــذه الدراســة علــى معرفــة       :الحــدود الموضــوعية   -١

 المــستخدمة واتذا الدراســة بــاألدكمــا تحــددت حــدود هــوعالقتهــا بالــسمات الشخــصية، 

 . وعلى المنهج المستخدم، وعلى طبيعة البيانات المراد جمعهاا،فيه

طـالب كليـة العلـوم االجتماعيـة         اقتصرت هـذه الدراسـة علـى         :الحدود المكانية  -٢

 .المنتظمين بجامعة اإلمام محمد بن سعودة اإلسالمية

راسة في الفصل الدراسي الثاني      تتحدد الحدود الزمانية لهذه الد     :الحدود الزمانية  -٣

 .  م٢٠١٥-٢٠١٤هـ الموافق ١٤٣٦-١٤٣٥للعام الدراسي 

 : الدراسةواتأد: خامساً
مقيــاس جــودة الحيــاة لطلبــة الجامعــة مــن اعــداد منــسي وكــاظم        : المقيــاس األول 

 ):م٢٠٠٦(
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أبـداً، قلـيالً    ( فقرة، وأمام كـل فقـرة مقيـاس تقـدير خماسـي              ٦٠ويتكون المقياس من    

جــودة (، وتتــوزع فقــرات المقيــاس علــى ســتة أبعــاد   ) إلــى حــد مــا، كثيــراً، كثيــراً جــداً  جــداً،

الصحة العامة، جودة الحياة األسرية واالجتماعية، جودة التعليم، جودة العواطـف، جـودة    

، وتتــــوافر فــــي المقيــــاس المؤشــــرات  )الــــصحة النفــــسية، جــــودة شــــغل الوقــــت وإدارتــــه 

، ففــي )بــات، والتمييــز، واالتــساق الــداخلي، والمعــايير الــصدق، والث(الــسيكومترية المطلوبــة 

، والــصدق المــرتبط بمحــك   )المحكمــين(مجــال الــصدق تــم التحقــق مــن صــدق المحتــوى     

 –، وفــي مجــال الثبــات تــراوح معامــل ألفــا  )عالقــة جــودة الحيــاة بالــدخل الــشهري لألســرة (

للمقيــاس ككــل ، وبلــغ )٠٫٧٥(بوســيط قــدرة ) ٠٫٨٥-٠٫٦٢(كرونبــاخ للمحــاور الــستة بــين 

، ومعــامالت االتــساق الــداخلي   ٧٫٤٤ -+، وعلــى أســاس ذلــك بلــغ الخطــأ المعيــاري      )٠٫٩١(

عالقة درجة الفقرة بالمجموع الكلي للمحور الذي تنتمي إليـة، ومـصفوفة االرتباطـات بـين               (

 ).%٢٧اختبارات بين أعلى وأدنى (، ومعامالت التمييز للمفردات )محاور المقياس الستة

ن صــدق وثبــات المقيــاس فــي الدراســة الحاليــة، قــام الباحــث بــالخطوات     وللتحقــق مــ

 :اآلتية

 ولحساب صدق االتساق الداخلي قام الباحـث بحـساب        : صدق االتساق الداخلي    - أ

ــود المقيــاس والدرجــة الكليــة للبعــد المنتميــة إليــه ثــم حــساب         معــامالت االرتبــاط بــين بن

 .اسالعالقة بين أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقي

 معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة بين بنـود مقيـاس جـودة الحيـاة، بالدرجـة                 -١

 :الكلية للبعد المنتمية إليه
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   )٢(  جدول رقم 

 معامالت ارتباط بنود مقياس جودة الحياة بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه
 لتعليم والدراسةجودة ا جودة الحياة األسرية واالجتماعية جودة الصحة العامة

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

٠٫٥٩٢٨ ٢١ @@٠٫٤٦٧٠ ١١ @@٠٫٣٤٠٨ ١@@ 

٠٫٤٣٥٦ ٢٢ @@٠٫٥٠٠١ ١٢ @@٠٫٤٤٤٥ ٢@@ 

٠٫٤٤٥٧ ٢٣ @@٠٫٥٣٥٢ ١٣ @٠٫١٥٣٢ ٣@@ 

٠٫٥٢٩٩ ٢٤ @@٠٫٥٣١٤ ١٤ @@٠٫٤٣٧٦ ٤@@ 

٠٫٥٠٢٧ ٢٥ @@٠٫٥٩٢٥ ١٥ @@٠٫١٩٠٦ ٥@@ 

٠٫٥٢٥٠ ٢٦ @@٠٫٤٩٥٩ ١٦ @@٠٫٣٦٤١ ٦@@ 

٠٫٦٠٧١ ٢٧ @@٠٫٦٢٩٥ ١٧ @@٠٫٤٦٩٩ ٧@@ 

٠٫٥٥٦٠ ٢٨ @@٠٫٣٨١٢ ١٨ @@٠٫٥٢١٤ ٨@@ 

٠٫٥٠٠٩ ٢٩ @@٠٫٥٠٧٩ ١٩ ٠٫١١٣٥ ٩@@ 

٠٫٣١٠٧ ٣٠ @@٠٫٣٩٤٧ ٢٠ @@٠٫٣٦٨٤ ١٠@@ 

 جودة شغل الوقت وإدارته جودة الصحة النفسية )الجانب الوجداني(جودة العواطف 

 معامل االرتباط م معامل االرتباط م رتباطمعامل اال م

٠٫٤٠٦٥ ٥١ @@٠٫٥٤٧٧ ٤١ @@٠٫٤٧٠٩ ٣١@@ 

٠٫٠٦٧٨- ٥٢ @@٠٫٥٢٦٥ ٤٢ @@٠٫٥٩٩٤ ٣٢ 

٠٫٢٨٦٧ ٥٣ @@٠٫٥٦٩٠ ٤٣ @@٠٫٤٢٧٤ ٣٣@@ 

٠٫٣٧٧٠ ٥٤ @@٠٫٦٩٤٤ ٤٤ @@٠٫٤٢٢٤ ٣٤@@ 

٠٫٤٤٤٤ ٥٥ @@٠٫٤٧٣٢ ٤٥ ٠٫١١٧٨ ٣٥@@ 

٠٫٤٠٧٨ ٥٦ @@٠٫٦٤٩٩ ٤٦ @@٠٫٣٧٥٣ ٣٦@@ 

٠٫٤٩١٩ ٥٧ @@٠٫٥٩٤١ ٤٧ @٠٫١٥١٢- ٣٧@@ 

٠٫٣٤٦٧ ٥٨ @@٠٫٥٦٦٨ ٤٨ @@٠٫٤٩٦٤ ٣٨@@ 

٠٫٣١٥٠ ٥٩ @@٠٫٥٣٧٥ ٤٩ @@٠٫٥٣٠٥ ٣٩@@ 

٠٫٤٥٠٥ ٦٠ @@٠٫٦٣٤٦ ٥٠ @@٠٫٥٨٠٤ ٤٠@@ 

 ٠٫٠١دالة عند مستوى @@        ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 
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ة البعـد الـذي تنتمـي إليـة      بند من كانت دالـة مـع درجـ        ٥٦أن  ) ٢(يتضح من الجدول رقم      

، في حين لـم تحقـق بعـض البنـود ارتباطـات دالـه مـع أبعادهـا وهـي                     )٠٫٠١(عند مستوى داللة    

عـدد بنـود المقيـاس      وبـذلك يكـون      وقد قام الباحـث بحـذفها،      )٥٢ – ٣٧ – ٣٥ – ٩( البنود  

 .بند) ٥٦( يتكون من في صورته النهائية

 بين أبعاد مقياس جودة الحياة، بالدرجـة         معامالت ارتباط بيرسون لقياس العالقة     -٢

 :الكلية للمقياس

   )٣(  جدول رقم 

 معامالت ارتباط أبعاد مقياس جودة الحياة بالدرجة الكلية للمقياس

 معامل االرتباط البعد

 @@٠٫٥٨٧٦ جودة الصحة العامة

 @@٠٫٧١٢٩ جودة الحياة األسرية واالجتماعية

 @@٠٫٧١٥٩ جودة التعليم والدراسة

 @@٠٫٧٤٤٥ )الجانب الوجداني(جودة العواطف 

 @@٠٫٨٦١٧ جودة الصحة النفسية

 @@٠٫٥٠٣٤ جودة شغل الوقت وإدارته

 ٠٫٠١دالة عند مستوى @@ 

أم معامالت االرتباط لدرجات كل بعد من أبعـاد المقيـاس   ) ٣(يتضح من الجدول رقم   

يعهــا دالــة إحــصائياً عنــد  ، وجم)٠٫٥٠٣٤ -٠٫٨٦١٧(بالدرجــة الكليــة للمقيــاس تتــراوح بــين   

 .، مما يشير إلى أن المقياس يتسم بدرجة عالية من صدق االتساق الداخلي)٠٫٠١(مستوى 

 قام الباحث بحساب معامل الثبـات الكلـي لمقيـاس    :  ثبات مقياس جودة الحياة   -ب

، ومعامل الثبات الكلي لمقيـاس  )٠٫٨٨(جودة الحياة باستخدام معامل ألفا كرونباخ وبلغ      

 ).٠٫٨٥(ة الحياة باستخدام التجزئة النصفية وبلغ جود
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ويتــضح مــن جميــع اإلجــراءات الــسابقة أن مقيــاس جــودة الحيــاة للطلبــة يتمتــع   

 .بدرجة عالية من الصدق والثبات

مـــن أعـــداد كوســـتا : قائمـــة العوامـــل الخمـــس الكبـــرى للشخـــصية: المقيـــاس الثـــاني

 ).م١٩٩٧( وتعريب األنصاري (١٩٩٢,Costa&Mccrae)وماكري 

غيـر  ( فقرة، وأمـام كـل فقـرة مقيـاس تقـدير خماسـي               ٦٠ويتكون المقياس من     

، وتتـوزع فقـرات المقيـاس علـى       )موافق بشدة، غير موافق، محايـد، موافـق، موافـق بـشدة           

، )العصابية، االنبساط، الصفاوة، الطيبة، يقظة الضمير     (خمسة سمات رئيسية كبرى وهي      

، وقــام )٠٫٧٠٢(حيــث بلـغ معامـل االرتبـاط للمقيـاس     مـن صـدقة   ) م١٩٩٧(وتأكـد األنـصاري   

 ).٠٫٧٤(بحساب معامل الثبات وقد بلغ باستخدام معامل الفا كرونباخ 

وللتحقــق مــن صــدق وثبــات المقيــاس فــي الدراســة الحاليــة، قــام الباحــث بــالخطوات      

 :اآلتية

  صدق االتساق الداخلي باسـتخدام معـامالت ارتبـاط بيرسـون لقيـاس العالقـة بـين                 -١

 :بنود مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه

 معامالت ارتباط بنود مقياس   )٤( جدول رقم 

  العوامل الخمسة الكبرى للشخصية بالدرجة الكلية للبعد المنتمية إليه
 يقظة الضمير الطيبة الصفاوة االنبساط العصابية

 م
معامل 

 االرتباط
 م

ل معام

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط
 م

معامل 

 االرتباط

٠٫٦٠٥٠ ٥ @@٠٫٣٣١٨ ٤ @@٠٫٣٥٦٦ ٣ @@٠٫٤٤٧٧ ٢ @@٠٫٤٢٠٠ ١@@ 

٠٫٥٦٥٨ ١٠ @@٠٫٢٨٣٤ ٩ @@٠٫٢٧٩٣ ٨ @@٠٫٥٣٩٠ ٧ @@٠٫٥٠١٧ ٦@@ 

٠٫٤٢٧١ ١٥ @@٠٫٥٠٨٠ ١٤ @@٠٫١٩٥١ ١٣ @@٠٫٣٥٠١ ١٢ @@٠٫٥٢٥٦ ١١@@ 

٠٫٥٠٩٢ ٢٠ @٠٫١٧٢٨ ١٩ @@٠٫٢٧١١ ١٨ @@٠٫٥٧٧١ ١٧ @@٠٫٢٢٧٤ ١٦@@ 

٠٫٦٠٧٠ ٢٥ @@٠٫٤٧٠٤ ٢٤ @@٠٫٢٤٨١ ٢٣ @@٠٫٥١٨٥ ٢٢ @@٠٫٥٩٢٣ ٢١@@ 

٠٫٢٥٠٥ ٣٠ @@٠٫٥١٨٣ ٢٩ @@٠٫٣٥٧٨ ٢٨ @@٠٫٣٥٨٣ ٢٧ @@٠٫٦٣٣٢ ٢٦@@ 
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 يقظة الضمير الطيبة الصفاوة االنبساط العصابية

٠٫٦٩١١ ٣٥ @@٠٫٢٧١٩ ٣٤ ٠٫١١٩٥ ٣٣ @@٠٫٥٢٦٧ ٣٢ @@٠٫٤٦٨٣ ٣١@@ 

٠٫٥٦٨٩ ٤٠ @@٠٫١٩٩٦ ٣٩ @@٠٫٢٣٤٥ ٣٨ @@٠٫٦٣٠٦ ٣٧ @@٠٫٤٧١٨ ٣٦@@ 

٠٫٣٨٤٣ ٤٥ @@٠٫٢٦٣٨ ٤٤ @@٠٫٤٠٧٤ ٤٣ @@٠٫٤٢٠١ ٤٢ @@٠٫٤٧٩٣ ٤١@@ 

٠٫٦١٣٠ ٥٠ @@٠٫٢٦٧١ ٤٩ @@٠٫٢٦٣١ ٤٨ @@٠٫٤٠٩٠ ٤٧ @@٠٫٣٥٣٣ ٤٦@@ 

٠٫٥٣٦٦ ٥٥ @@٠٫٢٩٥٠ ٥٤ @@٠٫٣٠٥٧ ٥٣ @@٠٫٥٣١١ ٥٢ @@٠٫٥٣٥٥ ٥١@@ 

٠٫٥٤٢٨ ٦٠ @@٠٫٤٥٧٩ ٥٩ @@٠٫٣٩١٠ ٥٨ @@٠٫٣٧٤٨ ٥٧ @@٠٫٦٣٣٩ ٥٦@@ 

  ٠٫٠١دالة عند مستوى         @@ ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 

 بنداً كان معامل االرتبـاط دال مـع درجـة البعـد الـذي               ٥٩أن  ) ٤(يتضح من الجدول رقم     

دال ) ٣٣(، فـي حـين لـم يكـن معامـل ارتبـاط البنـد رقـم              )٠٫٠١(ينتمي إلية عند مستوى داللـة       

عـدد بنـود المقيـاس فـي صـورته      وبذلك يكون  احث بحذفها،مع العد الذي ينتمي له وقام الب   

 .اًبند) ٥٩( يتكون من النهائية

قــام الباحــث بحــساب معامــل الثبــات الكلــي لمقيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى    -٢

، ومعامـل الثبـات الكلـي لمقيـاس         )٠٫٨٨(للشخصية باستخدام معامل ألفـا كرونبـاخ وبلـغ          

 ).٠٫٨٥(ام التجزئة النصفية وبلغ العوامل الخمسة الكبرى للشخصية باستخد

ويتــضح مــن جميــع اإلجــراءات الــسابقة أن مقيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى      

 .للشخصية يتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات

 :األساليب اإلحصائية :سادساً
ــة  ،اســتخدم الباحــث مجموعــة متنوعــة مــن األســاليب اإلحــصائية        لوصــف العين

 :رة الدراسة وتحليل نتائجها وهذه األساليب اإلحصائية هيوالتحقق من ثبات وصدق أدا

 .التكرارات والنسب المئوية -

 .معامل ارتباط بيرسون -

 .معامل الفا كرونباخ -



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٢٥

 هـ١٤٣٨واألربعون شوال  الخامس العدد
 

 .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري -

 .تحليل اإلنحدار المتعدد المتدرج -

  .t-test) ت(اختبار -

 :إجراءات الدراسة: سابعاً
مقيــاس جــودة   البحــث المناســبة وهــي مكونــة مــن   تأدوا باختيــارقــام الباحــث  - ١

، و قائمــة العوامــل الخمــس   )م٢٠٠٦( منــسي وكــاظم  إعــدادالحيــاة لطلبــة الجامعــة مــن    

 وتعريــــب (١٩٩٢,Costa&Mccrae)مــــن أعــــداد كوســــتا ومــــاكري  : الكبــــرى للشخــــصية

 .ا وثباتههابعد التأكد من صدق، )م١٩٩٧(األنصاري 

ب كلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام      طالوهم  ،  تم تحديد مجتمع الدراسة    - ٢

 والمـــسجلين فـــي ـهـــ١٤٣٦-١٤٣٥للعـــام الدراســـي ) ذكـــور(محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية 

طالبــاً والمنتظمــين بجميــع   ) ٤٢٤٤(ســجالت عمــادة القبــول والتــسجيل والبــالغ عــددهم      

علـــم الـــنفس، علـــم االجتمـــاع والخدمـــة االجتماعيـــة، التربيـــة الخاصـــة،   ( أقـــسام الكليـــة 

 ).غرافيا، تاريخج

 اًطالبـ ) ١٩٨( بالطريقة العشوائية البسيطة وبلـغ عـددها         تم تحديد عينة الدراسة    - ٣

مـــن الطـــالب المنتظمـــين بكليـــة العلـــوم االجتماعيـــة بجامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود   

 .)ذكور(اإلسالمية 

ــة عــن تــساؤالت البحــث بــصورة         - ٤ ــات ومعالجتهــا إحــصائيا لإلجاب تــم جمــع البيان

 .علمية

@      @@       
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 :اــهـتـشـاقـنـة ومــدراسـج الـائـتـن
 ؟الطالب الجامعيينما مستوى جودة الحياة لدى : السؤال األول

لإلجابة على هذا السؤال قام الباحـث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات             

المعياريــة لكــل بعــد مــن أبعــاد مقيــاس جــودة الحيــاة، ثــم قــام الباحــث بتــصنيف درجــات      

عينــة الدراســة علــى أبعــاد مقيــاس جــودة الحيــاة إلــى ثالثــة مــستويات علــى النحــو    إجابــات 

 :التالي

األفراد الحاصلين علـى درجـة أقـل أو تـساوي المتوسـط الحـسابي مطـروح                 = منخفض  

 .منه نصف قيمة االنحراف المعياري

األفراد الحاصلين على درجـة أكبـر أو تـساوي المتوسـط الحـسابي مـضاف لـه                  = مرتفع  

 .مة االنحراف المعيارينصف قي

 –المـــنخفض (هـــم األفـــراد التــي تقـــع درجـــاتهم بــين الفئتـــين الـــسابقتين   = متوســط  

 ).المرتفع

   )٥(  جدول رقم 

 مستوى جودة الحياة لدى عينة البحث

 )١٩٨=ن(

 المستوى منخفض متوسط مرتفع
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 ٣ ٠٫٤٠ ٣٫٥٤ ٣٠٫٨ ٦١ ٣٥٫٩ ٧١ ٣٣٫٣ ٦٦ جودة الصحة العامة

جودة الحياة األسرية 

 واالجتماعية
١ ٠٫٥٤ ٤٫٠٩ ٣٠٫٨ ٦١ ٣٣٫٣ ٦٦ ٣٥٫٩ ٧١ 

جودة التعليم 

 والدراسة
٥ ٠٫٦٢ ٣٫٥٢ ٣٦٫٤ ٧٢ ٣٣٫٨ ٦٧ ٢٩٫٨ ٥٩ 
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 المستوى منخفض متوسط مرتفع
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جودة العواطف 

 )الجانب الوجداني(
٤ ٠٫٦٤ ٣٫٥٣ ٢٧٫٣ ٥٤ ٣٩٫٩ ٧٩ ٣٢٫٨ ٦٥ 

 ٢ ٠٫٦٤ ٣٫٦٩ ٢٥٫٨ ٥١ ٤٣٫٤ ٨٦ ٣٠٫٨ ٦١ جودة الصحة النفسية

جودة شغل الوقت 

 وإدارته
٦ ٠٫٤٩ ٢٫٩١ ٢٩٫٨ ٥٩ ٤١٫٩ ٨٣ ٢٨٫٣ ٥٦ 

الدرجة الكلية 

 لمقياس جودة الحياة
٠٫٣٩ ٣٫٥٦ ٢٩٫٣ ٥٨ ٤٠٫٩ ٨١ ٢٩٫٨ ٥٩  

  درجات٥المتوسط الحسابي من @ 

-٢٫٩١(لحسابية قد تراوحت ما بين      أن المتوسطات ا  ) ٥(يتضح من الجدول رقم      

مـن أفـراد   ) ٧١(، فنجد أنه في بعد جودة الحياة األسـرية واالجتماعيـة قـد حـصل عـدد         )٤٫٠٩

ــة وبنــسبة   ــى مــستوى مرتفــع ، وقــد حــصل عــدد     ) %٣٥٬٩(العين ــة   ) ٦٦(عل مــن أفــراد العين

مــن أفــراد العينــة وبنــسبة ) ٦١(علــى مــستوى متوســط، وقــد حـصل عــدد  ) %٣٣٬٣(وبنـسبة  

، بينمـا   )٤٬٠٩(على مستوى منخفض، وجاء في المرتبة األولى بمتوسـط حـسابي            ) %٣٠٬٨(

علـى  ) %٣٠٬٨(من أفراد العينة وبنـسبة      ) ٦١(في بعد جودة الصحة النفسية قد حصل عدد         

علــى مــستوى ) %٤٣٬٤(مــن أفــراد العينــة وبنــسبة ) ٨٦(مــستوى مرتفــع ، وقــد حــصل عــدد 

علـى مـستوى مـنخفض،    ) %٢٥٬٨( العينـة وبنـسبة   من أفـراد ) ٥١(متوسط، وقد حصل عدد  

، فـي حـين   )٣٫٦٩(وجاء بعد جـودة الـصحة النفـسية فـي المرتبـة الثانيـة بمتوسـط حـسابي                

علــى ) %٣٣٬٣(مــن أفــراد العينــة وبنــسبة  ) ٦٦(بعــد جــودة الــصحة العامــة قــد حــصل عــدد    

توى علــى مــس) %٣٥٬٩(مــن أفــراد العينــة وبنــسبة  ) ٧١(مــستوى مرتفــع ، وقــد حــصل عــدد  

علـى مـستوى مـنخفض،    ) %٣٠٬٨(من أفـراد العينـة وبنـسبة       ) ٦١(متوسط، وقد حصل عدد     



 

 
٣٢٨

 بالسمات الشخصية وعالقتها جودة الحياة
 لدى الطالب الجامعيين 
  ظافر بن محمد القحطاني .د

، وفــي بعــد )٣٫٥٤(وجــاء بعــد جــودة الــصحة العامــة فــي المرتبــة الثالثــة بمتوســط حــسابي     

ــودة العواطـــف   ــداني ( جـ ــدد  ) الجانـــب الوجـ ــد حـــصل عـ ــة وبنـــسبة   ) ٦٥(قـ ــراد العينـ مـــن أفـ

) %٣٩٬٩(مـن أفـراد العينـة وبنـسبة     ) ٧٩(عـدد  على مستوى مرتفـع ، وقـد حـصل     ) %٣٢٬٨(

ــى مــستوى متوســط، وقــد حــصل عــدد      ــة وبنــسبة    ) ٥٤(عل ــى ) %٢٧٬٣(مــن أفــراد العين عل

فــي المرتبــة الرابعــة  ) الجانــب الوجــداني ( مــستوى مــنخفض، وجــاء بعــد جــودة العواطــف    

 )٥٩(، ونجد أنه في بعد جودة التعلـيم والدراسـة قـد حـصل عـدد                 )٣،٥٣(بمتوسط حسابي   

مـن أفـراد    ) ٦٧(علـى مـستوى مرتفـع ، وقـد حـصل عـدد              ) %٢٩٬٨(من أفراد العينـة وبنـسبة       

مــن أفــراد العينــة ) ٧٢(علــى مــستوى متوســط، وقــد حــصل عــدد  ) %٣٣٬٨(العينــة وبنــسبة 

على مستوى منخفض، وجاء بعد جـودة التعلـيم والدراسـة فـي المرتبـة               ) %٣٦٬٤(وبنسبة  

عد جودة شـغل الوقـت وإدارتـه قـد حـصل عـدد       ، وفي ب  )٣٫٥٣(الخامسة بمتوسط حسابي    

مــن ) ٨٣(علــى مــستوى مرتفــع ، وقــد حــصل عــدد ) %٢٣٬٣(مــن أفــراد العينــة وبنــسبة ) ٥٦(

من أفراد العينة   ) ٥٩(على مستوى متوسط، وقد حصل عدد       ) %٤١٬٩(أفراد العينة وبنسبة    

علـــى مـــستوى مـــنخفض، وقـــد جـــاء فـــي المرتبـــة الـــسادسة بمتوســـط  ) %٢٩٬٨(وبنـــسبة 

، وبالنــسبة للدرجــة الكليــة لمقيــاس حــودة الحيــاة نجــد أنــه قــد حــصل عــدد  )٢٫٩١(سابي حــ

مــن ) ٨١(علــى مــستوى مرتفــع ، وقــد حــصل عــدد  ) %٢٩٬٨(مــن أفــراد العينــة وبنــسبة ) ٥٩(

مــن أفــراد  ) ٥٨(علــى مــستوى متوســط، وقــد حــصل عــدد    ) %٤٠٬٩(أفــراد العينــة وبنــسبة  

، وكان المتوسط الحسابي لجـودة الحيـاة        على مستوى منخفض  ) %٢٩٬٣(العينة وبنسبة   

والـذي يعـد ضـمن المـستوى المرتفـع لجـودة الحيـاة، وتتفـق                ) ٣٫٥٦(لطالب الجامعة ككـل     

والتــي بينــت أن مــستوى جــودة الحيــاة مرتفعــاً،  ) م٢٠٠٦(هــذه النتيجــة مــع دراســة العــادلي  

التـي ذكرتـا   و) م٢٠١٤(، ودراسـة العمـرات والرفـوع        )م٢٠١٠(بينما تختلف مع دراسة جـودة       
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والتـي بينـت أن مـستوى     ) م٢٠١٢(أن مستوى جودة الحياة كان متوسطاً، ودراسـة نعيـسة           

 .جودة الحياة منخفضاً

ويفسر الباحـث هـذه النتيجـة بأنهـا تؤكـد علـى أن جـودة الحيـاة تـرتبط بـإدراك الفـرد                        

ــذاتي وشــعورة بالرضــا والــسعادة نتيجــة لتقييمــه للخــدمات المتــوفرة والمقدمــة لــه مــن           ال

المجتمع الذي يعيش فيه والتي يرى أنها تشبع احتياجاته وتلبي رغباته في مجـاالت الحيـاة        

المختلفة، ففي بعد جودة الحياة األسرية واالجتماعيـة والـذي حـل فـي المرتبـة األولـى نحـد             

ان أغلب طالب الجامعـة مـن عينـة البحـث قـد يـسكنون مـع أسـرهم أو قريـب مـنهم ممـا                    

الـــديهم ويـــشعرهم بالرضـــا واالنتمـــاء وحـــصولهم علـــى الـــدعم يـــوفر لهـــم التقـــارب مـــع و

والمساندة االجتماعية من قبل األسرة واألصدقاء والمجتمـع المحـيط بهـم، والـذي بـدورة              

يشعر الطالب بعدم الغربة واالتـزان االنفعـالي ممـا يـسهم فـي رفـع مـستوى ثقتـه بنفـسه                      

 يـساهم بـشكل كبيـر بـأن         وقدرته على التوافق مـع المجتمـع الـذي يعـيش فيـه، وذلـك قـد                

تكــون جــودة الــصحة النفــسية فــي المرتبــة الثانيــة، وأمــا بعــد الــصحة العامــة فقــد حــل فــي     

المرتبة الثالثة وقد يكون ذلك نتيجة للبرامج الصحية الوقائية والعالجية التي تقـدم للطلبـة      

مات من خالل المراكز الصحية المتوفرة سواء فـي الجامعـة أو خارجهـا والتـي تقـدم الخـد             

الـصحية فـي جميـع التخصـصات وبمـستوى عــالي، والتـي سـاهمت فـي رفـع مـستوى الــوعي           

الصحي والصحة العامة لدى الطـالب ، وقـد يـساهم االسـتقرار األسـري واالجتمـاعي وتمتـع                   

الطالــب بــصحة نفــسية وتــوفر العنايــة الــصحية بــشكل كبيــر علــى الجانــب الوجــداني ممــا   

 يـنعكس علـى مـشاعرة مـن حـب ووالء للمجتمـع            يشعر الفرد بـاألمن واألمـان وكـل ذلـك         

الــذي يعــيش فيــه ويجعلــه يتــسم بــاالتزان العــاطفي وهــذا قــد يفــسر لنــا وجــود بعــد جــودة      

العواطف في المرتبـة الرابعـة، ونالحـظ أن بعـد جـودة التعلـيم والدراسـة كـان فـي المرتبـة                        

مباني المزودة الخامسة رغم توفر جميع اإلمكانيات والتخصصات والوسائل التعليمية وال  



 

 
٣٣٠

 بالسمات الشخصية وعالقتها جودة الحياة
 لدى الطالب الجامعيين 
  ظافر بن محمد القحطاني .د

بالتقنيات الحديثة في التعليم والتـي تـدار وتقـدم مـن قبـل أسـاتذة متخصـصين وذو كفـاءة          

عالية والذي من شانه أن يلبي ميول ورغبات الطالب، وإلدارة وقت الطالب نجد أن الجامعة      

ــة والرياضــية التــي يــستطيع مــن         ــدورات التعليميــة والتطويري ــرامج وال ــد مــن الب تقــدم العدي

ها الطالب أن يستثمر فيها وقته وقد يحتاج منه إلـى التعـرف عليهـا وهـذا قـد يوضـح لنـا                       خالل

 .وجود بعد جودة شغل الوقت وإدارته في المرتبة السادسة

ما نوع العالقة االرتباطية بـين جـودة الحيـاة وسـمات الشخـصية لـدى               : السؤال الثاني 

  ؟الطالب الجامعيين

 بحــساب العالقــة بــين درجــات ىاألولــ: طــوتينإلجابــة علــى هــذا الــسؤال تمــت فــي خوا

عينة البحث في أبعاد مقيـاس العوامـل الخمـسة الكبـرى للشخـصية، وبـين درجـاتهم فـي                    

ــاة   ــؤ      . أبعــاد مقيــاس جــودة الحي وفــي الخطــوة الثانيــة تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار للتنب

الخمـسة  بجودة الحيـاة لـدى أفـراد عينـة البحـث مـن درجـاتهم فـي أبعـاد مقيـاس العوامـل              

 :الكبرى للشخصية

ــى  ــوة األولـ ــرى       : الخطـ ــسة الكبـ ــل الخمـ ــاس العوامـ ــاد مقيـ ــين أبعـ ــة بـ ــساب العالقـ حـ

 :للشخصية وبين أبعاد مقياس جودة الحياة لدى عينة البحث

في هذه الخطوة قام الباحث باستخدام معامل ارتباط بيرسـون لقيـاس العالقـة بـين                

: العوامل الخمـسة الكبـرى للشخـصية      درجات عينة البحث في كل بعد من أبعاد مقياس          

، وبـين درجـاتهم فـي أبعـاد مقيـاس           )العصابية، االنبساط، الـصفاوة، الطيبـة، يقظـة الـضمير         (

جـودة الـصحة العامـة، جـودة الحيـاة األسـرية واالجتماعيـة، جـودة التعلـيم                  : (جودة الحياة 

ــصحة النفــسية، جــودة   )الجانــب الوجــداني (والدراســة، جــودة العواطــف     شــغل ، جــودة ال

 :، والجدول التالي يوضح النتائج التي تم التوصل لها)الوقت وإدارته
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 معامالت ارتباط بيرسون لقياس    )٦(  جدول رقم 

 مقياس  العالقة بين درجات عينة البحث في أبعاد

  العوامل الخمسة الكبرى للشخصية وبين درجاتهم في أبعاد مقياس جودة الحياة
 أبعاد مقياس

 للشخصية

 اد مقياسأبع

 جودة الحياة

 الطيبة الصفاوة االنبساط العصابية
يقظة 

 الضمير

 @@٠٫٣٧٩٣ @@٠٫٢١١٣ ٠٫٠٢٦٩- @@٠٫٣٢٥٨ @@٠٫٢٣٣٤- معامل االرتباط
جودة الصحة 

 العامة
 وصف العالقة

عكسية 

 )سالبة(

طردية 

 )موجبة(

شبه 

 منعدمة

طردية 

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

جودة الحياة  @@٠٫٤٧١٦ @@٠٫٢٨٧٣ ٠٫٠٥٨٩ @@٠٫٤١٥٩ @@٠٫٤٠٤٧- معامل االرتباط

األسرية 

 وصف العالقة يةواالجتماع
عكسية 

 )سالبة(

طردية 

 )موجبة(

شبه 

 منعدمة

طردية 

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

 @@٠٫٥٤٧٩ @@٠٫٤٤٠٨ @@٠٫٢٢٧٥ @@٠٫٣٣٩٣ @@٠٫٤٢٢٧- معامل االرتباط
جودة التعليم 

 والدراسة
 وصف العالقة

عكسية 

 )سالبة(

ردية ط

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

جودة العواطف  @@٠٫٤٢٨٣ @@٠٫٥٣٠٧ ٠٫٠٦٦٦ @@٠٫٢٧٧٧ @@٠٫٥٨٤٩- معامل االرتباط

الجانب (

 وصف العالقة )الوجداني
عكسية 

 )سالبة(

طردية 

 )موجبة(

شبه 

 منعدمة

طردية 

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

 @@٠٫٥٤٩٠ @@٠٫٤٨١٨ ٠٫٠٠٦٣ @@٠٫٤٤٥٦ @@٠٫٥٨٥٦- رتباطمعامل اال
جودة الصحة 

 النفسية
 وصف العالقة

عكسية 

 )سالبة(

طردية 

 )موجبة(
 منعدمة

طردية 

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

جودة شغل  @@٠٫٣٦٢٨ @@٠٫٢٣٢٨ ٠٫٠٨٨٤ @٠٫١٧٤٠ @@٠٫٣١٤٩- معامل االرتباط

 الوقت وإدارته
طردية طردية شبه طردية عكسية  وصف العالقة
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 أبعاد مقياس

 للشخصية

 اد مقياسأبع

 جودة الحياة

 الطيبة الصفاوة االنبساط العصابية
يقظة 

 الضمير

 )موجبة( )موجبة( نعدمةم )موجبة( )سالبة(

الدرجة الكلية  @@٠٫٦٦١٣ @@٠٫٥٣٩٨ ٠٫١٠٨٨ @@٠٫٤٧٩٥ @@٠٫٦٢٤٨- معامل االرتباط

لمقياس جودة 

 وصف العالقة الحياة
عكسية 

 )سالبة(

طردية 

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

طردية 

 )موجبة(

 ٠٫٠١ستوى دالة عند م          @@ ٠٫٠٥دالة عند مستوى @ 

بــين درجــات أبعــاد  ) ســالبة(أن هنــاك عالقــة عكــسية    ) ٦(  يتــضح مــن الجــدول رقــم  

جـودة الـصحة العامـة، جـودة الحيـاة األسـرية واالجتماعيـة، جـودة                : (مقياس جودة الحيـاة   

، جــودة الــصحة النفــسية، جــودة  )الجانــب الوجــداني(التعلــيم والدراســة، جــودة العواطــف  

ن درجــة بعــد العــصابية لمقيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى       ، وبــي)شــغل الوقــت وإدارتــه  

كما يتضح أن هناك عالقة عكسية سالبة بين الدرجة الكلية لمقياس جـودة   للشخصية،  

مما يشير إلى أنـه  الحياة وبين بعد العصابية لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية،   

 فــي أبعــاد  متهادرجــكلمــا ارتفعــت درجــات عينــة البحــث فــي بعــد العــصابية، انخفــضت        

، وتتفـق   ٠٫٠١مقياس جودة الحياة، وكانت جميع تلك العالقات دالة إحصائياً عن مـستوى             

، ودراسـة  (٢٠٠٩,.Romero & et al)، ودراسـة  )م٢٠٠٧(هذه النتيجـة مـع دراسـة  قـاروت     

، ويــرى الباحــث أن هــذه النتيجــة قــد تتفــق مــع مــا ذكــره كوســتا ومــاكري      )م٢٠١٠(جــودة 

(Costa&Mccrae,١٩٩٢)          من أن عامل العصابية يتضمن سمات سلبية مثل عـدم القـدرة ،

على تحمل الـضغوط واالنفعـال الـدائم وتغيـر الحالـة المزاجيـة والخـوف والقلـق والخمـول                    

واالنشغال، مما يشعر الفرد باليأس واالتكالية وعدم القدرة على أتخاذ القـرار، وبنـاء علـى           

 الطالب بعدم التقدير للذات والعزلة االجتماعية، هذه السمات العصابية السلبية قد يشعر     
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وذلك قد يـؤدي إلـى صـعوبة فـي التكيـف لديـة مـع متطلبـات الحيـاة الجامعيـة ممـا يجعلـه ال                           

 .    يستطيع تحمل الضغوط ومواجهة أحداث الحياة اليومية وعدم الشعور بجودة الحياة

بـين درجـات أبعـاد      ) جبـة مو(أن هناك عالقـة طرديـة         ) ٦( كما يتضح من الجدول رقم      

جـودة الـصحة العامـة، جـودة الحيـاة األسـرية واالجتماعيـة، جـودة                : (مقياس جودة الحيـاة   

، جــودة الــصحة النفــسية، جــودة  )الجانــب الوجــداني(التعلــيم والدراســة، جــودة العواطــف  

: ، وبــين درجــة أبعــاد مقيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية)شــغل الوقــت وإدارتــه

، ممـا يـشير إلـى أنـه كلمـا ارتفعـت درجـات عينـة البحـث                   ) الطيبة، يقظة الضمير   االنبساط،(

في تلك األبعاد لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، ارتفعت درجتهم في أبعـاد             

،  فأقـل ٠٫٠٥ مـستوى  دمقياس جودة الحياة، وكانت جميع تلك العالقات دالة إحصائياً عنـ       

، (٢٠٠٩,.Romero & et al)، ودراسـة  )م٢٠٠٧(وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة قـاروت       

ــاء علـــى الـــسمات    )م٢٠١٠(ودراســـة جـــودة  ، ويمكـــن أن يفـــسر الباحـــث هـــذه النتيجـــة بنـ

الفرعيـــة لعامـــل االنبـــساط والتـــي تتـــضمن تميـــز الفـــرد بالنـــشاط، والفاعليـــة فـــي المواقـــف 

وكـذلك نجـد    االجتماعية، والطموح، والرغبة فـي تأكيـد الـذات، والثقـة بـالنفس، والتفـاؤل،                

ــشاركة اآلخـــرين          ــاز بالميـــل لمـ ــرد يمتـ ــة تبـــين أن الفـ ــة لعامـــل الطيبـ ــسمات الفرعيـ أن الـ

ــار، كمــا نــرى أن الــسمات الفرعيــة لعامــل يقظــة         والتعــاطف معهــم والتواضــع وحــب اإليث

الضمير يتميز الفرد من خاللها بالتروي وضبط الـذات والمثـابرة والوفـاء بااللتزامـات، والميـل                  

ظـيم وتحمـل المـسئولية، وقـد تـساعد هـذه الـسمات والمـشاعر اإليجابيــة         للتخطـيط والتن 

بـين درجـات   الطالب علـى الـشعور بالـسعادة وجـودة الحيـاة ممـا يفـسر االرتبـاط اإليجـابي             

جــودة الــصحة العامــة، جــودة الحيــاة األســرية واالجتماعيــة، : (أبعــاد مقيــاس جــودة الحيــاة

، جــودة الــصحة النفــسية،  )انــب الوجــدانيالج(جــودة التعلــيم والدراســة، جــودة العواطــف  
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ــه   ــودة شـــغل الوقـــت وإدارتـ ــرى    )جـ ــاد مقيـــاس العوامـــل الخمـــسة الكبـ ــين درجـــة أبعـ ، وبـ

 . )االنبساط، الطيبة، يقظة الضمير: (للشخصية

أن العالقــة منعدمــة أو شــبه منعدمــة بــين درجــات    ) ٦(  كمــا يتــضح مــن الجــدول رقــم  

 العامــة، جــودة الحيــاة األســرية واالجتماعيــة، جــودة الــصحة: (أبعــاد مقيــاس جــودة الحيــاة

، )، جودة الصحة النفسية، جودة شـغل الوقـت وإدارتـه   )الجانب الوجداني(جودة العواطف  

وبين درجة بعد الصفاوة لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، ممـا يـشير إلـى أنـه               

مـل الخمـسة الكبـرى     ال توجد عالقة بين درجات عينة البحث في هـذا البعـد لمقيـاس العوا              

جـودة الـصحة العامـة، جـودة       : (للشخصية، وبين درجتهم فـي أبعـاد مقيـاس جـودة الحيـاة            

، جودة الـصحة النفـسية،   )الجانب الوجداني(الحياة األسرية واالجتماعية، جودة العواطف  

في حـين كانـت هنـاك       . ، وكانت تلك النتائج غير دالة إحصائياً      )جودة شغل الوقت وإدارته   

بــين درجــة بعــد جــودة التعلــيم والدراســة لمقيــاس جــودة الحيــاة،  ) موجبــة(طرديــة عالقــة 

وبين درجة بعد الصفاوة لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، ممـا يـشير إلـى أنـه               

كلمــا ارتفعــت درجــات عينــة البحــث فــي هــذا البعــد لمقيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى        

لــيم والدراســة لمقيــاس جــودة الحيــاة،  للشخــصية، ارتفعــت درجــتهم فــي بعــد جــودة التع 

، ويمكـن تفـسير هـذه النتيجـة بارتبـاط           ٠٫٠١وكانت تلك العالقة دالة إحصائياً عن مستوى        

عامل الصفاوة بمرونة التفكير، والخيال، واإلبداع، واالنفتاح علـى األفكـار، والتفـوق، وحـب          

إليجابيـة بـين عامـل    االستطالع، وسـرعة البديهـة، وحـب الـتعلم، وهـذا قـد يفـسر العالقـة ا              

 .الصفاوة وجودة التعليم

تحليل االنحدار للتنبـؤ بجـودة الحيـاة لـدى عينـة البحـث مـن درجـاتهم            : الخطوة الثانية 

 :في أبعاد العوامل الخمسة الكبرى للشخصية
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 Stepwise(الباحث باستخدام تحليل االنحدار المتعدد المتدرج  في هذه الخطوة قام

Multiple Regression Analysis .(    ويعتمــد هــذا األســلوب علــى إدراج بالترتيــب أقــوى

ــة، يقظــة الــضمير   @: (العوامــل المــستقلة  ــر   ) العــصابية، االنبــساط، الطيب ــأثيراً علــى المتغي ت

، لنصل بالنهاية إلى معادلة االنحدار تشتمل على األبعاد التي لها           )درجة جودة الحياة  (التابع  

وفي النتيجة المرفقة تـم إدراج     ). تكون جميع األبعاد  ربما ال   (تأثير على درجة جودة الحياة      

يقظــة : (جميــع أبعــاد مقيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية وهــي علــى الترتيــب       

 ).الضمير، العصابية، الطيبة، االنبساط

 تم استبعاد بعد الصفاوة لضعف عالقته بجودة الحياة @ 

 )خطوة الرابعةال(تحليل تباين االنحدار المتعدد    )٧(  جدول رقم 

 للتعرف على األبعاد التي تسهم في التنبؤ بدرجة جودة الحياة

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 )ف(قيمة 

معامل التحديد 

R٢ 

 ٤٫٩٩٠ ٤ ١٩٫٩٥٩ االنحدار

 ٠٫٠٥٥ ١٩٣ ١٠٫٥٥٢ البواقي

٩١٫٢٦٥ 

 )٠٫٠١دالة عند (
٠٫٦٥ 

 ممــا يــشير إلــى وجــود ٠٫٠١ أن قيمــة ف دالــة عنــد مــستوى )٧( رقــم يتــضح مــن الجــدول

علـى  ) يقظة الـضمير، العـصابية، الطيبـة، االنبـساط        : (تأثير ذو داللة إحصائية لكل من األبعاد      

 .التنبؤ بدرجة جودة الحياة

 أي أن تلك األبعـاد تفـسر        ٠٫٦٥ بلغ   R٢كما يتضح من الجدول أن قيمة معامل التحديد         

 .كلي لدرجة جودة الحياةمن التباين ال) %٦٥(

وللحصول إلى معادلة االنحدار التي يمكن من خاللها التنبؤ بدرجة جودة الحياة يوضح           

قــيم ثوابــت األبعــاد التــي تتنبــأ بدرجــة جــودة    (الجــدول التــالي قــيم ثوابــت معامــل االنحــدار   

 )الحياة
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   )٨(  جدول رقم 

 قيم ثوابت معادلة االنحدار

 المتغيرات المستقلة
قيمة 

 الثابت

الخطأ 

 المعياري
 )ت(قيمة  -قيمة بيتا 

مستوى 

 )ت(داللة 

 ٠٫٠٠٠ ٧٫٦٩٦   ٠٫٢٦٠ ١٫٩٩٩ ثابت االنحدار

 ٠٫٠٠٠ ٦٫٧٥٤ ٠٫٣٦٨ ٠٫٠٣٨ ٠٫٢٦٠ يقظة الضمير

 ٠٫٠٠٠ ٦٫٧٨٨ ٠٫٣٤٠- ٠٫٠٣٤ ٠٫٢٣٣- العصابية

 ٠٫٠٠٠ ٤٫٧٧٧ ٠٫٢٣٢ ٠٫٠٥٠ ٠٫٢٤٠ الطيبة

 ٠٫٠٠٣ ٢٫٩٩١ ٠٫١٥٣ ٠٫٠٤١ ٠٫١٢٣ االنبساط

يقظـــة (لألبعــاد  ) ٠٫٠١دال عنــد مـــستوى  (يتــضح مــن الجـــدول أنــه يوجـــد تــأثير موجـــب     

علــى  )العــصابية: (لبعــد) ٠٫٠١دال عنــد مــستوى (، وتــأثير ســالب )الــضمير، الطيبــة، االنبــساط

 : وبالتالي يمكن أن تكون المعادلة على النحو التالي. درجة جودة الحياة

 

 ب + ٤ س٤أ + ٣ س٣أ + ٢ س٢أ + ١س ١أ= تقدير درجة جودة الحياة 

 :ن إحيث 

ــيم الثوابـــــــــــت  ٠٫١٢٣=  ٤ و أ٠٫٢٤٠=  ٣و أ ٠٫٢٣٣-=  ٢ و أ٠٫٢٦٠ = ١أ )١(  هـــــــــــي قـــــــــ

 المؤثرة الموجودة في الجدول ) األبعاد(المتغيرات 

 : ٤س    درجة الطيبة  : ٣س      درجة العصابية  : ٢س         درجة يقظة الضمير  : ١س )٢(

 درجة االنبساط

 ١٫٩٩٩= ثابت االنحدار : ب  )٣( 

 التـــي تفـــسر حـــوالي (٢٠٠٢,.Hagberg & et al)وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع   

 Brummett & et) مـن التبـاين الكلـي فـي مـستويات جـودة الحيـاة، ودراسـة        %٣٢:%٣١

al.,ودراسة %٢٧ والتي تفسر حوالي (٢٠٠٧ ، (Romero & et al.,٢٠٠٩)    والتـي بينـت بـأن 
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ي جــودة الحيــاة ســالب، بينمــا إســهام كــل مــن االنبــساطية والــضمير   إســهام العــصابية فــ

والتــي أوضــحت بــأن عوامــل الشخــصية تفــسر  ) م٢٠١٠(، و دراســة أبــو هاشــم )٠٬١٩ ، ٠٬٢٣(

ــاة، وبينــت نتيجــة الدراســة        %٥٦،٥حــوالي  ــي فــي مــستويات جــودة الحي ــاين الكل  مــن التب

مــن التبــاين ) %٦٥(تفــسر ) نبــساطيقظــة الــضمير، العــصابية، الطيبــة، اال (الحاليــة أن أبعــاد 

، ويـرى الباحـث أن هـذه النتيجـة تتفـق مـع نتيجـة الدراسـة التـي                 الكلي لدرجة جـودة الحيـاة     

 .وجدت ارتباطاً داالً بين جودة الحياة والعوامل الخمسة الكبرى للشخصية

وجد فروق ذات داللـة إحـصائية بـين منخفـضي ومرتفعـي جـودة              تهل  : السؤال الثالث 

) ، االنبساط، الصفاوة، الطيبة، يقظة الضميرالعصابية: ( بعض سمات الشخصيةالحياة في

 ؟الطالب الجامعيينلدى 

لإلجابــة علــى هــذا الــسؤال قــام الباحــث بتــصنيف عينــة البحــث وفــق الدرجــة الكليــة      

الحاصلين على درجة أقل مـن قيمـة        : ( منخفضي جودة الحياة   -١لمقياس جودة الحياة إلى     

الحاصـلين علـى درجـة      : ( مرتفعـي جـودة الحيـاة      -٢،  )مقياس جودة الحيـاة   االرباعي األدنى ل  

) ت(ثــم قــام باســتخدام اختبــار ). أكبــر مــن قيمــة االربــاعي األعلــى لمقيــاس جــودة الحيــاة 

لداللــة الفــروق بــين مجمــوعتين مــستقلتين، وذلــك للتعــرف علــى الفــروق بــين متوســطات    

عينة مرتفعي جودة الحيـاة فـي       درجات عينة منخفضي جودة الحياة ومتوسطات درجات        

والجـدول التـالي يوضـح النتـائج التـي تـم            . أبعاد مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية     

                               :التوصل لها
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 لداللة الفروق بين متوسطات درجات) ت(اختبار  ) ٩ (جدول رقم 

 درجات عينة منخفضي جودة الحياة ومتوسطات

 عي جودة الحياة في درجات مقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصيةعينة مرتف

دد نوع العينة البعد
الع

 

بي
سا
لح
ط ا
س
متو
ال

 

االنحراف 

قيمة  المعياري

اللة ت
الد

وى 
ست
م

 

 التعليق

منخفضي جودة 

 الحياة
٠٫٥٥ ٣٫١٥ ٥١ 

 العصابية
مرتفعي جودة 

 الحياة
٠٫٤٥ ٢٫٢٨ ٥٣ 

٠٫٠٠٠ ٨٫٨١ 
دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 

منخفضي جودة 

 الحياة
٠٫٥٦ ٣٫٣٠ ٥١ 

 االنبساط
مرتفعي جودة 

 الحياة
٠٫٣٣ ٣٫٨٦ ٥٣ 

٠٫٠٠٠ ٦٫٢٤ 
دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 

منخفضي جودة 

 الحياة
٠٫٣٥ ٣٫٠١ ٥١ 

 الصفاوة
مرتفعي جودة 

 الحياة
٠٫٣٤ ٣٫٠٨ ٥٣ 

 غير دالة ٠٫٣١٩ ١٫٠٠

منخفضي جودة 

 الحياة
٠٫٤٠ ٣٫١٨ ٥١ 

 الطيبة
مرتفعي جودة 

 الحياة
٠٫٢٩ ٣٫٦٤ ٥٣ 

٠٫٠٠٠ ٦٫٥٩ 
دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 

منخفضي جودة 

 الحياة
٠٫٥٢ ٣٫٢٠ ٥١ 

 يقظة الضمير
مرتفعي جودة 

 الحياة
٠٫٤٧ ٤٫٠٧ ٥٣ 

٠٫٠٠٠ ٩٫٠١ 
دالة عند 

 ٠٫٠١مستوى 
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، )العـصابية : ( فـي بعـد    ٠٫٠١دالـة عنـد مـستوى       ) ت(أن قيم     ) ٩(  يتضح من الجدول رقم     

يــشير إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين متوســطات درجــات عينــة منخفــضي  ممــا 

جــودة الحيــاة ومتوســطات درجــات عينــة مرتفعــي جــودة الحيــاة فــي هــذا البعــد لمقيــاس      

العوامل الخمسة الكبرى للشخـصية، وكانـت تلـك الفـروق لـصالح عينـة منخفـضي جـودة                   

 .الحياة

ــة عنــد مــستوى   ) ت(أن قــيم   ) ٩(  كمــا يتــضح مــن الجــدول رقــم     :  فــي األبعــاد ٠٫٠١دال

، ممــا يــشير إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية بــين    )االنبــساط، الطيبــة، يقظــة الــضمير (

ــة مرتفعــي         ــاة ومتوســطات درجــات عين ــة منخفــضي جــودة الحي متوســطات درجــات عين

جودة الحياة في تلك األبعاد لمقياس العوامل الخمسة الكبـرى للشخـصية، وكانـت تلـك                

 .روق لصالح عينة مرتفعي جودة الحياةالف

، ممـا يـشير   )الـصفاوة : (غير دالة في بعد) ت(أن قيمة    ) ٩( كما يتضح من الجدول رقم      

إلى عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـين متوسـطات درجـات عينـة منخفـضي جـودة                 

ل الحياة ومتوسـطات درجـات عينـة مرتفعـي جـودة الحيـاة فـي هـذا البعـد لمقيـاس العوامـ                

 .الخمسة الكبرى للشخصية

والتي بينت عـدم وجـود فـروق ذات         ) م٢٠٠٧(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة قاروت       

داللة إحصائية بين مرتفعات ومنخفضات جودة الحياة في كل من العصابية واالنبـساطية              

والطيبة ويقظة الضمير، ويـرى الباحـث أن هـذه النتـائج جـاءت منطقيـة ومتـسقة مـع نتـائج                      

ــى أن هنــاك عالقــة عكــسية ســالبة بــين الدرجــة الكليــة        الــسؤال ــاني والتــي أشــارت إل  الث

لمقياس جودة الحياة وبين بعد العصابية لمقيـاس العوامـل الخمـسة الكبـرى للشخـصية،                

ممـــا يـــشير إلـــى أنـــه كلمـــا ارتفعـــت درجـــات عينـــة البحـــث فـــي بعـــد العـــصابية، انخفـــضت   

ن تفسر هذه النتيجة بأن ارتفاع درجـة        ، ويمكن أ   في أبعاد مقياس جودة الحياة     متهادرج
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بعـــد العـــصابية لـــدى الطلبـــة قـــد يكـــون نـــاتج عـــن قـــصور فـــي مقومـــات جـــودة الحيـــاة لـــدى  

العصابيين والذي عادة ما يتصفون بعدم الـشعور بتحقيـق الـذات وعـدم تقـديرها وكـذلك                  

عــدم إشــباع الحاجــات األساســية لهــم، أو عــدم وجــود المــساندة االجتماعيــة وتكــوين       

ات اجتماعيــة، أو الــشعور بقلــق المــستقبل والــذي يجعلهــم يــشعرون بعــدم األمــن    عالقــ

ــاج الطالــب العــصابي لكــي يــشعر بجــودة          ــأس، وقــد يحت وعــدم االســتقرار والتــشاؤم والي

ــاء الثقـــة فـــي الـــنفس، وكـــذلك التحـــسين      ــاة أن يـــشعر بالمـــساندة االجتماعيـــة وبنـ الحيـ

اجاتــه وإشــباعها بالقــدر المتــوازن، المــستمر لجوانــب شخــصيته الــسلبية، مــع معرفــة احتي

وتنمية مهاراته النفـسية واالجتماعيـة لخفـض العـصابية لديـه وتحقيـق جـودة الحيـاة التـي                    

بين درجات أبعاد ) موجبة(أن هناك عالقة طردية  وأشارت كذلك النتائج إلى     . يهدف إليها 

: صيةمقيــاس جــودة الحيــاة وبــين درجــة أبعــاد مقيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــ   

، ممـا يـشير إلـى أنـه كلمـا ارتفعـت درجـات عينـة البحـث                   )االنبساط، الطيبة، يقظة الضمير   (

في تلك األبعاد لمقياس العوامل الخمسة الكبرى للشخصية، ارتفعت درجتهم في أبعـاد             

 ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن االنبساط ، والطيبة، ويقظة الضمير           مقياس جودة الحياة،  

خصية ارتباطاً بجودة الحياة الرتباطهـا بالمـشاعر اإليجابيـة والتـي قـد        من أكثر سمات الش   

تعــد مــن مقومــات جــودة الحيــاة األساســية أكثــر مــن ارتباطهــا بالمــشاعر الــسلبية، فنجــد  

ــر        ــق، والتفكيـ ــى القلـ ــسيطرة علـ ــستمر، والـ ــل المـ ــة والعمـ ــسم بالدافعيـ ــصياتهم تتـ شخـ

ــدة، و     ــع بشخــصية ذات صــحة جي ــة وتفــاؤل، والتمت ــذات، والتعــاطف مــع    بإيجابي تحقيــق ال

اآلخــرين، وتكــوين عالقــات اجتماعيــة، والتخطــيط قبــل القيــام باألعمــال، ووضــع حــدود         

للطموحات، والتركيز على الحاضر، والتمتع بشخصية متفتحة واجتماعيـة، وتقـدير أهميـة             

أن العالقـة منعدمـة أو شـبه منعدمـة بـين درجـات أبعـاد                جودة الحياة، كما أوضحت النتائج      

يـــاس جـــودة الحيـــاة وبـــين درجـــة بعـــد الـــصفاوة لمقيـــاس العوامـــل الخمـــسة الكبـــرى    مق
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ــة البحــث فــي هــذا البعــد            ــين درجــات عين ــه ال توجــد عالقــة ب ــى أن للشخــصية، ممــا يــشير إل

لمقيــاس العوامــل الخمــسة الكبــرى للشخــصية، وبــين درجــتهم فــي أبعــاد مقيــاس جــودة   

لجامعـة للتحـسين المـستمر للجوانـب        ، ويمكـن تفـسير هـذه النتيجـة بأهميـة تبنـي ا             الحياة

ــة والرياضــية والدينيــة والجــسمية        ــة بأبعادهــا النفــسية والعقليــة والثقافي الشخــصية للطلب

كأسلوب حياة، وتقـديم األنـشطة المـستمرة والتـي تـساعد فـي توليـد األفكـار واالهتمـام                    

 .باإلبداع واالبتكار والتعلم التعاوني لتحين جودة الحياة

 

      @      @@ 
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 :التوصيات
تقديم برامج تدريبيـة لفهـم الـسمات الشخـصية لطـالب الجامعـة والتعامـل معهـا                -

 .وتنمية الثقة في النفس وتقدير الذات مما يساعدهم على الشعور بجودة الحياة

إعداد برامج إرشادية ألسر الطالب حول كيفيـة التعامـل مـع الـسمات الشخـصية                 -

 .حياةألبنائهم ومساعدتهم للشعور بجودة ال

تهيئة البيئة الجامعية التي يشعر من خاللها الطالب بقيمتـه واهميتـه فـي المجتمـع            -

 .الذي يعيش فيه مما يساهم في تحسن مستوى جودة الحياة لديه

يوصي الباحث بإجراء دراسات مشابهه تتنـاول جـودة الحيـاة وعالقتهـا بالـسمات                -

 .الشخصية لدى الطالبات

 

 

@      @      @ 
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 :جعالمرا
النمـــوذج البنـــائي للعالقـــات بـــين الـــسعادة النفـــسية والعوامـــل  ). "م٢٠١٠(أبوهاشـــم، الـــسيد محمـــد  -

، مجلـة كليـة   "الخمسة الكبرى للشخصية وتقدير الذات والمساندة االجتماعية لدى طالب الجامعة 

 .٨١، العدد٢٠التربية، جامعة بنها، المجلد 

بالرضا عن الحياة لدى معلمي المرحلة األساسية سمات الشخصية وعالقتها )."م٢٠١٠(جودة، أمال  -

ــزة   ــة غـ ــدنيا فـــي محافظـ ــة     "الـ ــة الـــسعودية للعلـــوم التربويـ ــنفس، الجمعيـ ــة وعلـــم الـ ــالة التربيـ ، رسـ

 .٤٣-١١، ص ٣٤والنفسية، العدد 

قيــاس جــودة الحيــاة لــدة عينــة مــن طــالب جامعــة تبــوك بالمملكــة )."م٢٠١٠(ســليمان، شــاهر خالــد  -

، مجلة رسالة الخليج العربي، مكتب التربيـة لـدول         "ثير بعض المتغيرات عليها   العربية السعودية وتأ  

 .١١٧الخليج العربي، العدد 

مدى إحساس طلبة كلية التربية بالرستاق بجودة الحياة وعالقة )."م٢٠٠٦(العادلي، كاظم كريدي    -

 .ط، ندوة علم النفس وجودة الحياة، جامعة السلطان قابوس، مسق"ذلك ببعض المتغيرات

ــد     - ــد محمـ ــالق، احمـ ــد الخـ ــكندرية، دار المعرفـــة     ). م١٩٩٤(عبـ ــصية، اإلسـ ــية للشخـ األبعـــاد األساسـ

 .٦الجامعية، ط 

برنـامج إرشـادي لخفـض االكتئابيـة وتحـسين جـودة الحيـاة              )."م٢٠٠٤(عزب، حسام الدين محمود      -

 .٦٠٥-٥٧٥، المؤتمر العلمي السنوي الثاني عشر، مصر، ص "لدى عينة من معلمي المستقبل

التوجة اإليجابي نحو الحياة وعالقتـه بـبعض سـمات الشخـصية الـسوية لـدى            )." م٢٠١٠(علي، فهمي    -

، المـؤتمر اإلقليمـي الثـاني لعلـم الـنفس، رابطـة األخـصائيين           "عينة من طالب الجامعـة مـن الجنـسين        

 .٧٥٤-٦٧٣النفسيين المصرية، ص 

خمـــسة الكبـــرى للشخـــصية فـــي  مـــدى كفـــاءة قائمـــة العوامـــل ال )."م١٩٩٧(األنـــصاري، بـــدر محمـــد   -

 .٣١٠-٢٧٧،ص ٢، العدد ٧، دراسات نفسية، المجلد "المجتمع الكويتي
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مستوى الرضا عن الحياة الجامعية وعالقته   )."م٢٠١٤(العمرات، محمد سالم و الرفوع، محمد أحمد         -

تخصـصة،  ، المجلـة الدوليـة التربويـة الم      "بتقدير الذات لدى طالبـات جامعـة الطفيلـة التقنيـة فـي األردن             

 .١٢الجمعية األردنية لعلم النفس، العدد 

ــد   - ــدور، محمـ ــاة   ). "م١٩٩٩(الغنـ ــة الحيـ ــه بنوعيـ ــلوب حـــل المـــشكالت وعالقتـ ــدولي  "أسـ ــؤتمر الـ ، المـ

، مركز اإلرشاد، جامعة عين شمس، )جودة الحياة توجه قومي للقرن الواحد والعشرين(السادس 

 .١٣١-١٢٥ص 

قتــه بــبعض ســمات الشخــصية لــدى عينــة مــن طالبــات   الرضــا وعال). م٢٠٠٧(قــاروت، بــسمة حــسن  -

ــة العربيـــة           ــر منـــشورة، المملكـ ــستير غيـ ــة، رســـالة ماجـ ــة المكرمـ ــرى بمدينـــة مكـ ــة أم القـ جامعـ

 .السعودية، جامعة أم القرى

ــم     - ــدالخالق نجـ ــادلي، عبـ ــدي والبهـ ــي مهـ ــاظم، علـ ــة    )." م٢٠٠٦(كـ ــدى طلبـ ــاة لـ ــودة الحيـ ــستوى جـ مـ

 .اة، جامعة السلطان قابوس، مسقط، ندوة علم النفس وجودة الحي"الجامعة

جـــودة الحيـــاة لـــدى المتقاعـــدين دراســـة استكـــشافية علـــى عينـــة مـــن    ). م٢٠١٤(كريمـــة، لكحـــل  -

 .المتقاعدين بمدينة ورقلة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر، جامعة قاصدي مرباح

 .ألنجلو المصريةموسوعة التربية الخاصة، القاهرة، مكتبة ا). م١٩٨٧(األشول، عادل عز الدين  -

، "نوعيــة الحيــاة مــن المنظـــور االجتمــاعي والنفــسي والطبـــي     ). "م٢٠٠٥(األشــول، عــادل عــز الـــدين     -

، كليــة )اإلنمــاء النفــسي والتربــوي لإلنــسان العربــي فــي ضــوء جــودة الحيــاة    (المــؤتمر العلمــي الثالــث  

 .١٢-٣ جامعة الزقازيق، ص -التربية

، مجلـــة البحــوث التربويـــة  "خمــسة الكبـــرى للشخــصية  العوامـــل ال). "م٢٠١١(محمــد، محمـــد عبــاس    -

 .٣٠والنفسية، جامعة بغداد، العدد 

مقيـاس جــودة الحيـاة لطلبــة الجامعــة،   ) م٢٠٠٦(منـسي، محمــود عبـدالحليم و كــاظم، علـي مهــدي     -

 .ندوة علم النفس وجودة الحياة، جامعة السلطان قابوس، مسقط
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Quality of Life and Its Relationship to Personal 

Attributes among University Students 

Dr. Zhaafir Muhammad Al-QaHTaani 

Assistant Professor of Psychology 
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Abstract: 

This study aims to reveal the level of the quality of life and identify personal 

attributes related to it among University students. It also aims to formulatea 

predictive equation regarding the quality of life as a dependent variable and 

personal attributes as an independent variable and recognize the differences 

between the two low and the two high quality of life in personal attributes.  

The results of the study indicate that the level of the qualityof life of 

University students is considered high. In addition, they indicate that there is a 

negative correlation (inverse) between the total score of the Quality of Life Scale 

and the dimension of neuroticism for the Big Five Factors of Personality Scale 

and a positive correlation between dimensions scores of the Quality of Life Scale 

and dimensions scores of the Big Five Factors of Personality (extraversion, 

goodness, conscientiousness) Scale. The study also shows that the correlation is 

absent or semi-absent between the dimensions scores of the Quality of Life Scale 

and the dimension score of openness to experience, for the Big Five Factors of 

Personality Scale, and indicates that personality attributes explain (65%) of the 

total variation of the quality of life score. Moreover, it shows that there are 

statistically significant differences between means of low quality of life sample 

scores and high quality of life sample scores in personality attributes
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د
 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية 

 الدَّمَاماإلمام عبد الرحمن بن فيصل بجامعة  - كلية اآلداب

 
 

 :ملخص الدراسة
يتنــاول هــذا البحــث ســوق حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي فــي حاضــرة الــدَّمَام بالمنطقــة الــشرقية مــن       

 يهدف إلى التعـرف علـى أنـواع حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي التـي تبـاع فـي                المملكة العربية السعودية، وهو   
، ومــصادرها، ومقــدار الكميــات المباعــة ، وأســعارهاســوق حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي فــي حاضــرة الــدَّمَام 

وقـد اعتمـد   . منها، وأسباب تفضيلها، واألغراض التي تـستخدم فيهـا، وذلـك مـن أجـل المحافظـة علـى البيئـة         
 الــذي تــم مــن خاللــه المــسح الميــداني الــشامل لمحــالت الــسوق التــي    المــنهج الوصــفي التحليلــي البحــث علــى 

محالً لبيع حطب الوقـود والفحـم النبـاتي معـاً، كمـا وزعـت               ١٩ط، و  محالً لبيع الفحم النباتي فق     ٧٦تتكون من   
وقـد أظهـرت نتـائج    .  استبانة على عينة عـشوائية مـن مـستهلكي الحطـب والفحـم فـي حاضـرة الـدَّمَام                  ٢٥٠

ل يبــاع خفيــة فــي عــدد قليــل مــن المحــالت، وهــو يتكــون مــن حطــب     االبحــث أن حطــب الوقــود المحلــي اليــز 
 ،Haloxylon persicum الغَــضَى و ،Acacia etbaica والقَــرَظ  ،Acacia tortilis الــسَّمُر أشــجار  

 وتمثل المدينة المنورة وجازان وعسير أبرز المناطق المصدرة لحطـب  ،Prosopis juliflora يتكِسْالمِو
 الــسَّمُر خاصــة .Acacia sppالوقــود والفحــم النبــاتي المحليــين للــسوق، فــي حــين تتــصدر أنــواع األكاشــيا   

Acacia tortilis، والقَرَظ Acacia etbaica ويـستخدم  . حطب الوقود المـستورد مـن أفريقيـا    أبرز أنواع
المـستورد مـن أفريقيـا وجنـوب شـرق أسـيا علـى نطـاق واسـع مقارنـة                ) األكيـاس والكـراتين   (الفحم النبـاتي    

 .باألنواع المحلية في حاضرة الدَّمَام
كميـات كبيـرة تـدهور الغطـاء النبـاتي وتقلـيص       وقد نتج عن استخدام حطب الوقـود والفحـم النبـاتي ب     

مساحته في المملكة العربية السعودية والدول الصحراوية وشـبه الـصحراوية المـستورد منهـا، وترتـب علـى           
وعلـى الـرغم مـن ارتفـاع المـستوى التعليمـي واالقتـصادي للمـستهلكين              . ذلك ظهور مشاكل بيئية متعددة    

 وتعـد  ،فـصلي الـشتاء والربيـع   خـالل  ن الحطب والفحم للتدفئة والطبخ    في حاضرة الدَّمَام إال أنهم يستخدمو     
وقـد   .األنواع المحلية المفضلة من قبل المستهلكين نظراً لجودتها وشهرتها مقارنة بنظيرتهـا المـستوردة             

أظهـرت نتــائج البحـث وجــود عالقــة طرديـة بــين ارتفـاع مــستوى التعلــيم ومـدى وعــي وإدراك المــستهلكين      
ومع ذلك فإن فئـة صـغيرة مـنهم فـي حاجـة للتوعيـة ولتعزيـز مفهـوم الثقافـة               ،  ظة على البيئة  بأهمية المحاف 

 . الطبيعيةتجاه البيئة غرس شعور االنتماء والمسؤوليةالبيئية و



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٥٥

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 :تمهيد
الطاقـــة : تتـــوافر فـــي المملكـــة العربيـــة الـــسعودية مـــصادر متنوعـــة مـــن الطاقـــة مثـــل 

ورغـم ذلـك     ،متجـددة ال ةطاقة الشمسي الووالطاقة الكهربائية،    ، وغاز نفط من   األحفورية

م حطــب الوقــود  يــستخدو والفحــم النبــاتي بهــا،  حطــب الوقــود  علــى  عاليــاًالطلــبال يــزال 

 مـدن المملكـة وقراهـا    في كافـة     على نطاق واسع   لمستوردينوالفحم النباتي المحليين وا   

 علـى    ثقيالً  المتزايد على حطب الوقود والفحم النباتي عبئاً       الطلبويمثل  . ألغراض مختلفة 

 وعلـــى الغطـــاء الـــشجري والـــشجيري المتنـــاثر فـــي أجـــزاء  ،الـــشحيحةالمـــوارد الخـــشبية 

ة وشــــبه الــــصحراوية  ذات النظــــام الــــصحراوي الهــــش وفــــي الــــدول الــــصحراوي المملكــــة

المــستورد منهــا، إذ ينــتج عنــه تــدهور فــي التنــوع البيولــوجي، وظهــور مــشاكل بيئيــة أبرزهــا  

 .تعرية التربة وانخفاض خصوبتها وتصحر األراضي

 العربيــة  والفحــم النبــاتي فــي جميــع مــدن المملكــة     حطــب الوقــود وتنتــشر أســواق   

 كميــات كبيــرة مــن حطــب     حــظ  يلاألســواق هــذه   ومــن يــزور   ، وقراهــا تقريبــاً  الــسعودية

 لألنـــواع يــة اســـتنزاف مــستمرة ومركـــزة  لنـــاك عمهن  أاألشــجار المقطوعـــة ممــا يؤكـــد  

عائـــد مـــن جهـــة، والب لـــطال طالمـــا وجـــدذا االســـتنزاف ولـــن يتوقـــف هـــ النباتيـــة المرغوبـــة،

الجيــد  التنظــيم وذلــك فــي ظــل غيــاب ها مــن جهــة أخــرى،مجــزي مــن تــسويقالقتــصادي اال

ضــعف الرقابــة وتطبيــق الــنظم  و تطبيــق مفهــوم التمنيــة المــستدامة، لالســتغالل األمثــل و

 وعـدد   ،تختلـف أحجـام هـذه األسـواق       بـصفة عامـة     و.  المتعلقة بحمايـة البيئـة     والتشريعات

 وطبيعـــة حيـــاة ، تبعـــاً لحجـــم المدينـــة أو القريـــة، والكميـــات المباعـــة بهـــا،المحـــالت فيهـــا

 . نباتي ومدى حاجتهم إلى حطب الوقود والفحم ال،ساكنيها

،  محــالً تجاريــا٩٥ًويوجــد فــي حاضــرة الــدَّمَام ســوق حطــب وقــود وفحــم رئــيس يــضم 

 الـشوارع و  الطـرق  سـيارات تقـف علـى جوانـب بعـض         مؤقتة و كما توجد بسطات صغيرة     
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سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

طريـق  :  والبحريـة مثـل   أو إلى أماكن التنزه والـرحالت البريـة    ، التي تؤدي إلى السوق    الفرعية

حطـب  يتم بيع   كما   الرياض،/المطار، وطريق الدَّمَام  /مَامشاطئ نصف القمر، وطريق الدَّ    

أمــام بعــض المــساجد خاصــة فــي يــوم الجمعــة وذلــك فــي مواســم الــذروة وأوقــات   الوقــود

 طبح ويباع. الطلب الكبير على حطب الوقود والفحم النباتي وهما فصلي الشتاء والربيع          

  خاصــة تلــك الموجــودة فــيتبقــاالالتموينــات وال والفحــم النبــاتي كــذلك فــي بعــض الوقــود

  . التي تقع على الطرق المؤدية إلى أماكن التنزه والرحالتمحطات الوقود

ــاتي        ــرغم مــن إزدهــار تجــارة حطــب الوقــود والفحــم النب ــدَّمَام   وعلــى ال فــي حاضــرة ال

تتـزامن مـع األحـوال الجويـة     معظم أشهر السنة إال أنها تمر بحالة انتعاش تجارية كبيـرة   

 مما يـؤدي إلـى اسـتهالك        من أوآخر موسم الخريف حتى بداية موسم الربيع،       وذلك ابتداءً   

 .كميات كبيرة من حطب الوقود و الفحم النباتي المصنع محلياً والمستورد

 :مشكلة البحث وأهميتها
 مجـال  Conservation biogeographyتمثل جغرافية المحافظة علـى بيئـة األحيـاء    

 جغرافيـة األحيـاء الحديثـة، وهـي تهـتم بالمحافظـة       هذا البحث أحد أبرز مجـاالت دراسـات   

علـى البيئــة الطبيعيــة، ومــا تحتــوي عليــه مــن أنــواع نباتيــة وحيوانيــة، وحمايتهــا مــن التــدهور  

وزارة الزراعـــة ( والزراعـــة  والميـــاهوزارة البيئـــةوتبـــذل ). ٢٠م، ص٢٠١٠النـــافع،(واالنقـــراض 

ة مـن أجـل المحافظـة علـى الغطـاء      جهـوداً كبيـر  المملكـة العربيـة الـسعودية     فـي  )سـابقاً 

 يفـ ه ولوائحـ  والغاباتالمراعي  نظام درتاستصالنباتي الطبيعي وحمايته وتنميته، حيث 

فـي هـذا المجـال     ه، ومـن أبـرز الجهـود الحديثـة    ١٤٢٥ فـي عـام   هتحديثـ  وتـم ه، ١٣٩٨عـام  

ــاتي    بيــع وتــسويق حطــب الوقــود  تطبيــق قــرار منــع  ــاً  ينالمحليــوالفحــم النب بجميــع نهائي

 والغابـات  المراعـي  نظـام  مـن  "عـشر  الثالثـة  "المـادة  إلـى  اسـتناداً وذلـك  مناطق المملكـة،  

 رقم الكريم المكي بالمرسوم المتوجوهـ ١٤٢٥/ ٩/ ٤وتاريخ ) ٢٤٧ (رقمبالقرار  الصادر
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إيقـــاف إصـــدار تـــراخيص االحتطـــاب والتفحـــيم إلـــى جانـــب  ه،٢٩/١٠/١٤٢٥ وتـــاريخ "٥٥"

 والفحــم النبــاتي مــن  حطــب الوقــوده، وكــذلك منــع تــصدير  ١٤١٩ونقلهمــا إبتــداءً مــن عــام  

تلبيـة  و لـي المح النباتي الغطاء على الضغط ولتقليل ،داخل المملكة إلي خارجها منعاً باتاً

 قـرار مجلـس الـوزراء    صـدر  فقد والفحم النباتي حطب الوقود  المتزايدة علىحتياجاتلال

 "٢٠ "رقـم  الكـريم   الملكـي لمرسـوم با هــ، المتـوج  ٥/١٤٢٣/ ١٩ وتـاريخ  "١٢٩" رقـم  المـوقر 

 مـن  المـستوردين  والفحـم النبـاتي   حطـب الوقـود   بإعفـاء  القاضـي  ه٢١/٥/١٤٢٣ وتـاريخ 

 ).١٢ت، ص .وزارة الزراعة، د( الجمركية الرسوم

العقوبـات  هـا لألنظمـة و    تطبيق و وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة      وعلى الرغم من جهـود      

  والفحـم النبـاتي  حطب الوقود  ومصادرة   الية منهم،  الم  وتحصيل الغرامات  ،على المخالفين 

إال أنـــــه لُحـــــظ بيـــــع حطـــــب الوقـــــود المحلـــــي  المحليـــــين المنقـــــول أو المعـــــروض للبيـــــع ، 

ــدَّمَام  للمــستهلكين خــشب أشــجار  : ســراً وبعيــداً عــن أعــين الرقابــة مثــل    فــي حاضــرة ال

ــرَظ Acacia tortilisالــسَّمُر  ــضَى  Acacia etbaica والقَ  Haloxylon persicumوالغَ

، وذلك فـي بعـض محـالت بيـع حطـب الوقـود والفحـم        Calligonum comosumواألرْطَى 

ــل        ــائل التواصـ ــالن عـــن طريـــق وسـ ــر اإلعـ ــاة، أو عبـ ــغيرة مغطـ ــاحنات صـ ــي شـ ــاتي، وفـ النبـ

، مـــع عـــدم االكتـــراث Twitter خاصـــة تـــويتر اإلنترنـــتشـــبكة االجتمـــاعي المختلفـــة فـــي 

 . ألنظمة الوزارة وقوانينها

استهالك كميات كبيرة من حطب الوقود والفحم النباتي المحليين إلى زيادة        ويؤدي  

:  حطب وقود من مناطق المملكة التي تنمـو فيهـا مثـل            التي تصلح قطع األشجار والجَنْبَات    

وقـد  ،   وحائـل والجـوف وتبـوك والقـصيم وغيرهـا          جـازان عـسير و   المدينـة المنـورة و     مناطق

ة حجــم التــدهور الــسنوي فــي الغطــاء النبــاتي  قــدرت إحــدى الدراســات العلميــة المتخصــص 

، كمــا قــدرت ٢كــم١٢٠٠نتيجــة لعمليــات االحتطــاب والرعــي الجــائرين فــي المملكــة بنحــو    
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دراســات متخصــصة أخــرى حجــم التــدهور فــي الغطــاء النبــاتي نتيجــة لزيــادة الطلــب علــى       

ة  فـي منطقـ    ٢كـم ٤٢ في منطقة الرياض، ونحو      ٢كم٦٠حطب الوقود والفحم النباتي بنحو      

القصيم، ومما يزيد من حجـم وخطـورة هـذه المـشلكة ارتفـاع تكلفـة إعـادة زراعـة تلـك                      

ــجار         ــة األشـ ــعاف قيمـ ــات أضـ ــشرات أو مئـ ــف عـ ــجارها إذ تكلـ ــت أشـ ــي قطعـ ــي التـ األراضـ

م، ٢٠٠٤ ، العبــدالقادر، والخليفــة، ونــصرون، والفرحــان، والعباســي(والــشجيرات المحتطبــة 

 ). ٤٦ص 

ة مـن حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي المـستوردين             كما يؤدي استهالك كميات كبير    

ــاتي فــي الــدول الفقيــرة         ــى تجريــد مــساحات واســعة مــن الغطــاء النب  التــي  شــبه الجافــة إل

 والــسودان دول الــصومال:  والفحــم النبــاتي المــصنع منــه مثــل حطــب الوقــوديــستورد منهــا 

 .وجيبوتي وغيرها

ن االسـتهالك المُفــرط لحطــب  البحـث مــن أ  األهميــة الجغرافيـة والعلميــة لهــذا   وتـأتي 

الوقـود والفحـم النبــاتي يعـد مـن أهــم أسـباب تــدهور البيئـة الطبيعيـة والغطــاء النبـاتي علــى         

 حيث يتم تجريد مساحات واسعة مـن األراضـي منـه، سـواء فـي المملكـة                  ،وجه الخصوص 

أو فــي الــدول الفقيــرة المجــاورة ذات النظــام البيئــي الهــش التــي يــستورد حطــب الوقــود           

 ومـدى   ، ومن المؤمل أن يلقي هـذا البحـث الـضوء علـى هـذه المـشكلة                .حم النباتي منها  والف

، مــع ما وتــسويقهينفعاليــة تطبيــق قــرار منــع بيــع حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي المحليــ    

التعرف على األغـراض التـي يُـستخدم فيهـا حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي حاليـاً فـي مـدن                        

تهلكة منهما، والحلـول التـي يمكـن اتخاذهـا لـسد حاجـة              حاضرة الدَّمَام، والكميات المس   

  . مع الحفاظ على البيئة لألجيال القادمةالمستهلكين

ــدَّمَام ألن        تعــدهــاوقــد تــم اختيــار ســوق حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي فــي حاضــرة ال

سهم يـُ  حيـث     فيـه،   عاصمة النفط في العالم الذي يمثـل أهـم مـصادر الطاقـة األوليـة               مجازياً
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ــنفط ــة، وتــشغيل     ومــشتقاته ال ــاج الطاقــة الكهربائي ،  ونحوهــا المــصانع محركــاتفــي إنت

 أكبــر شــركة  شــركة أرامكــوووســائل النقــل المختلفــة، كمــا توجــد فــي حاضــرة الــدَّمَام   

فـي مدينـة     تمتلـك أكبـر احتيـاطي لـه، ويقـع مقرهـا الـرئيس             هـي    و ،منتجة للـنفط فـي العـالم      

 النبــاتي ال يـزاالن يــستخدمان فـي حاضــرة   ، ومـع ذلــك فـإن حطــب الوقـود والفحـم    الظهـران 

 كـم مـن مقـر الـشركة، ويـشهد الـسوق حركـة تجاريـة                 ١٦الدَّمَام ويباعان فيها على بعـد       

 .مزدهرة تجعله أنموذجاً جيداً للبحث وتناول هذه المشكلة بالبحث والتقصي

 :السابــقة الـدراســات
تي فــي المملكــة العربيــة   التــي تناولــت الغطــاء النبــا الــسابقةتــشير معظــم الدراســات  

  أهـم  منان يعديناالحتطاب الجائرالقطع و إلى أن   وتدهور البيئة الطبيعية فيها    السعودية

، وتناقص المساحات التي ينمو فيها، ومن       بهااألسباب الرئيسة وراء تدهور الغطاء النباتي       

، وألــرد )هـــ١٣٨٢(الدراســات التــي تناولــت باختــصار هــذه المــشكلة دراســات دراز  أبــرز تلــك 

)Allred, (، وكنغري )١٩٦٨Kingery, (، والوليعي )م١٩٧٨(، وسنكري )١٩٧١Al Walaie, 

 ). ـم١٩٩٦( والسعيد والقرعاوي ،)هـ١٤١٤(، وسنكري )١٩٨٥

م ألسـواق حطـب   ١٩٦٨مثل تقارير ودراسات خبراء شركة بارسنز بيزل في عـام       وتُ

أسـواق حطـب الوقـود فـي المملكـة          الوقود في مدينتي بريـدة وعنيـزة أول دراسـات تتنـاول             

شـجرة وجَنْبَـة سـنوياً،    ١٫٥٥٢٫٤٠٠العربية السعودية حيث قدرت أنه يتم اقـتالع مـا يقـارب        

 ).٣٤هـ، ص ١٤١٤سنكري، ( تقريباً ٢م٤٠٠٠وذلك من منطقة تبلغ مساحتها نحو 

عن النباتات المحتطبة في المملكة العربيـة الـسعودية    ) م٢٠٠٠(دراسة النافع   تمثل  و

 الدراسات الرائدة التي تناولت فـي جـزء منهـا أسـواق حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي             دىإح

 ثالثــة فــي مدينــة الريــاضيوجــد وقــد ذكــر النــافع فــي هــذه الدراســة أنــه    ،فــي مدينــة الريــاض

أسواق رئيسة ترتبط مكانياً بأسواق بيـع الماشـية، ويبلـغ عـدد المحـالت العاملـة فـي هـذه             
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 محــالً تــستخدم مــستودعات أو ال يوجــد بهــا أي     ٣٧ ذلــكلــى   محــالً يــضاف إ ٥٠األســواق 

 حطـب الوقـود الوحيـدة    Acacia tortilis الـسَّمُر   أشـجار وتمثـل أخـشاب  . نـشاط تجـاري  

التي يـتم بيعهـا بـصورة رسـمية فـي جميـع محـالت بيـع حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي فـي                     

  فـي ذلـك الوقـت    تمنـع نـت  كا ويعود ذلـك إلـى تنفيـذ األوامـر الحكوميـة التـي        ،مدينة الرياض 

 إلى أنه قد تصل إلـى الـسوق فـي فـصل الـشتاء      اركما أش. بيع غيرها من األخشاب المحلية   

 Haloxylon، والغَـضَى  Calligonum comosumكميـات قليلـة جـداً مـن حطـب األرْطَـى       

persicum              وذلك في شاحنات صغيرة مغطاة تباع حمولتها إلى المستهلكين بعيـداً عـن 

 األول فحـم    ، أمـا الفحـم النبـاتي فيوجـد منـه نوعـان فحـم بلـدي مـصنع محليـاً                    ،ةأعين الرقابـ  

 المدينة المنورة، وإضافة إلى الفحم النباتي البلـدي تبـاع            منطقة والثاني فحم ،  جازانمنطقة  

 .في األسواق كميات كبيرة من الفحم النباتي المستورد من الصومال أو ماليزيا

 Acaciaدراسة عن واقع أسواق حـطب السَّمُر ) م٢٠٠٤(القادر وزمالؤه  وقدم العبد

tortilis   وأثــر عمليــات االحتطــاب فــي تــدهور الغطــاء النبــاتي المحلــي علــى المــدى القريــب ،

 للحطــب بعــدد مــن منــاطق  وتحقيقــاً ألهــداف البحــث تــم زيــارة أحــد عــشر ســوقاً  . والبعيــد

 وذلـك للتعـرف     –القـديم   ومن ضمنها سوق الـدَّمَام      -المملكة العربية السعودية الرئيسة     

على واقع أسواق حطب الوقود من حيث نوعها وموقعها وحجمها واألسلوب التسويقي   

وأظهـرت  . بهـا المتبع فيها والتفاوت في مستويات أسعار وكميات حطب الوقود المتاحة     

نتــائج الدراســة وجــود تفــاوت كبيــر فــي متوســط أســعار وكميــات حطــب الــسَّمُر المتاحــة 

تزايـد حجـم الطلـب المحلـي المتوقـع علـى       توقعـت  كمـا  . هـذه األسـواق  والمـستهلكة فـي   

، وأن حجـم الطلـب المحلـي    )هــ ١٤٤٤-١٤٢٤(حطـب الـسَّمُر خـالل العـشرين سـنة المقبلـة       

علــى حطــب الــسَّمُر يفــوق معــدل القطــع المــسموح بــه ممــا يعنــي ازديــاد معــدالت تــدهور        

ر الطلــب علــى حطــب الــسَّمُر   الغطــاء النبــاتي الغــابي خــالل هــذه الفتــرة فــي حــال اســتمرا     
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ــة المنظمــة         ــاب أو ضــعف التــشريعات واألنظمــة الحكومي بــنفس المــستوى وفــي ظــل غي

 . لعمليات االحتطاب

 ,Al-Mutairi, Al-Atawi( كمــا تنــاول المطيــري، والعطــاوي، والعجــالن، والــشامي 

Alajlan, and Al-Shamiتقيـيم  وذلـك ل منطقة تبوك في قطع األخشاب أنشطة، )٢٠١٥ 

ــ ــة، وهــدف  ال ــى هــذا البحــث  وعي بالمحافظــة علــى البيئ ــأثير   إل  العوامــل إلقــاء الــضوء علــى ت

 البحـث  نتائج وأظهرت .منطقة تبوك  في قطع األخشاب  على وتيرة  االجتماعية المختلفة 

 يفـــصل خـــالل فـــي الطـــبخ، والتدفئـــة يقطعـــون األخـــشاب الســـتخدامها النـــاس أن معظـــم

  الـسَّمُر   أشـجار  فـي   فـي منطقـة تبـوك      المفـضلة الخريف، وتتمثل أخـشاب الوقـود       الشتاء و 

Acacia tortilis والسَّلم ،Acacia ehrenbergiana  والـرَّتم Retama reaetam  واألَرْطَـى 

Calligonum comosum .اســتبانته إلــى أن معظــم المــشاركين فــي البحــث لوقــد توصــ 

تفـاع المـستوى    هـذه المعرفـة بار  دادعلى معرفـة جيـدة بأهميـة المحافظـة علـى البيئـة، وتـز        

 .التعليمي

التـي تناولـت أسـواق حطـب الوقـود       الدراسـات الـسابقة     ندرة   لُحظوفي ضوء ما تقدم     

ــة       ــرَّ علـــى دراسـ ــا مـ ــاً، كمـ ــة العربيـــة الـــسعودية عمومـ ــاتي فـــي مـــدن المملكـ والفحـــم النبـ

 Acacia tortilisأسـواق حــطب الـسَّمُر    آخر دراسـة تناولـت   ) م٢٠٠٤(العبدالقادر وزمالئه 

 ســنة، لــذلك فــإن الوقــت مناســب جــداً لتنــاول هــذا الموضــوع بالبحــث   ١٢نحــو مملكــة فــي ال

بعـد صـدور   و  بعـد نقـل الـسوق إلـى موقعـه الجديـد خـارج النطـاق العمرانـي،           والتقصي خاصة 

وزارة البيئـــة والزراعـــة (هــــ، وبـــدء وزارة الزراعـــة ١٤٢٥نظـــام المراعـــي والغابـــات فـــي عـــام 

ــاًوالميــاه طبيــق قــرار منــع بيــع حطــب الوقــود المحلــي وتــسويقه     هـــ فــي ت ١٤٣٤عــام )  حالي

ــق        ــة بحـ ــق الغرامـ ــواق، وتطبيـ ــه باألسـ ــود منـ ــصادرة الموجـ ــة، ومـ ــاطق المملكـ ــع منـ بجميـ

ومن المؤمل أن يؤدي هذا البحث إلـى التعـرف علـى مـدى فعاليـة هـذا القـرار بعـد            . المخالفين
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

لـم يـسبق تنـاول     همرور ثالث سنوات من تطبيقه، وحسب ما انتهـى إليـه علـم الباحثـة فإنـ               

بــأي دراســة أو  بــصورة مــستقلة حاضــرة الــدَّمَامفــي ســوق حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي  

 .بحث

 : وأسئلتهأهــداف البحث
في ضوء ما تقدم حول مشكلة البحث وأهميتها، والدراسات والبحوث الـسابقة التـي      

وء علــى تمــت مراجعتهــا واستعراضــها، يهــدف هــذا البحــث بــصورة رئيــسة إلــى إلقــاء الــض    

ســوق حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي فــي حاضــرة الــدَّمَام، وأنــواع حطــب الوقــود والفحــم    

النبــاتي التــي تبــاع فيــه، وأســباب تفــضيلها، واألغــراض التــي تــستخدم لهــا، وذلــك مــن أجــل    

حماية األنواع النباتية التي تستخدم حطب وقود وفحم في المملكة العربية السعودية أو    

إلــى ويــسعى هــذ البحــث . حراوية وشــبه الــصحراوية التــي يــستورد منهــا الــدول الفقيــرة الــص

 :اإلجابة عن التساؤالت اآلتية

 مــا أنــواع حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي المحليــة والمــستوردة التــي يــتم بيعهــا فــي -١

 .؟ سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام

والفحـم النبـاتي المحليـة والمـستوردة         حطـب الوقـود      التوزيع الجغرافي لمصادر   ما   -٢

 .التي يتم بيعها في السوق؟

المباعـة فـي الـسوق       والفحم النباتي    ما مدى ارتباط كميات وأسعار حطب الوقود       -٣

 .بتباين فصول السنة؟

مـا أنــواع حطــب الوقـود والفحــم النبــاتي المحليــة والمـستوردة المرغوبــة مــن قبــل     -٤

 . من أجلها؟ستخدمتألغراض التي او ، وأسباب تفضيلها،المستهلكين
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 مــا الحلــول التــي يمكــن اتخاذهــا لــسد حاجــة مــستهلكي حطــب الوقــود والفحــم   -٥

لألجيـــال الطبيعيـــة النبـــاتي فـــي مـــدن حاضـــرة الـــدَّمَام مـــع المحافظـــة علـــى البيئـــة 

 .القادمة؟

  :معلوماتهوتحليل منهج البحث وأساليب جمع 
وقــد  ه،هدافــاتحقيــق شكلة هــذا البحــث و لمعالجــة مــالمــنهج الوصــفي التحليلــي أُتبــع 

مـصادر المعلومـات والبيانـات،      جمـع   اعتمد البحث بشكل كامل على العمل الميداني عند         

 : اآلتيةذلك من خالل الطرقتم و، ومن ثم تحليلها وربطها بعضها ببعض

 : حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَاممحالت سوق استبانة -١

 اً لسوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام حصر         انيلميدشمل المسح ا  

وذلك خـالل فـصلي     محالً،   ٩٥ في السوق التي بلغ عددها       الموجودة لجميع المحالت    شامالً

حيــث تــم التعــرف علــى   ) هـــ١٤٣٧(م ٢٠١٦الــشتاء والربيــع وبدايــة فــصل الــصيف مــن عــام    

ــة الــسوق مــن خــالل     ــواع  طبيعــة وماهي ــد أن ــاتي  وقــودحطــب ال تحدي المحلــي  والفحــم النب

 وتحديـد   ، خـالل فـصول الـسنة      كمياتهـا، وأسـعارها   ومـصادرها، و  ،  فيـه التي تبـاع    والمستورد  

وقــد تــم تجربــة عينــة أوليــة مــن    . وأمــاكن توزيعهــا خــارج الــسوق   األنــواع المفــضلة منهــا، 

ية  على محالت السوق للتأكد من مدى مصداق       تم إعدادها لهذا الغرض   استمارة االستبانة   

ومناسبة وشمولية أسئلة االستبانة ومطابقتها للواقع، وبعـد التجربـة تـم إجـراء تعـديالت                

على أسئلة االستبانة وفقاً لنتائج التحليل األولي، وأخيراً صممت استبانة نهائية تتكون من 

  ).١:ملحق()  استمارة٩٥( سؤاالً تم توزيعها على كافة محالت السوق ٢٢

 : استبانة المستهلكين-٢

ــتم        ــي يـ ــاتي التـ ــم النبـ ــود والفحـ ــواع حطـــب الوقـ ــى أنـ ــرف علـ ــراءهاللتعـ ــل  شـ ــن قبـ  مـ

ــدَّمَام      المــستهلكين ــاتي بحاضــرة ال ، وعالقــة ذلــك   فــي ســوق حطــب الوقــود والفحــم النب
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

بفصول السنة، واألغراض التي تستخدم فيها، وأهم أنـواع حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي             

ــة  االمفــضلة مــن قــبلهم، ومــو    ــة والمحافظــة عليهــا  قفهم تجــاه حماي  تــم االســتعانة  البيئ

 ســؤالً مغلقــاً ١٤والتــي تحتــوي علــى  ) م٢٠٠٠(باســتمارة االســتبانة المعــدة مــن قِبــل النــافع   

وقـد  ) ٢:ملحـق (ومفتوحاً، وذلك لشموليتها ووضوحها وعالقتها بموضوع البحث وأهدافه،         

مَام  إســــتمارة اســــتبانة علــــى عينــــة عــــشوائية مــــن ســــكان مــــدن حاضــــرة الــــدَّ ٢٥٠وزع 

المستهلكين لحطب الوقـود والفحـم النبـاتي مـن مختلـف شـرائح المجتمـع، وذلـك خـالل                     

، وقد بلغ عـدد االسـتمارات المكتملـة التـي           )هـ١٤٣٧(م  ٢٠١٦فصلي الشتاء والربيع من عام      

 إسـتمارة اسـتبانة تـم توزيعهـا أي بنـسبة      ٢٥٠ اسـتمارة مـن أصـل        ٢١٢أعيدت بعد تعبئتهـا     

٨٤٫٨ ٪. 

 : الشخصيةالمقابالت -٣

أصحاب المحالت، والمشرفين عليها، والعـاملين فيهـا         مع    مقابلة شخصية  ١٥ أُجريت

للتعــرف علــى طبيعــة عمــل المحــالت فــي الــسوق،   حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي  بــسوق 

واألنــواع المرغوبــة مــن حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي، ومــصادرها، وأســعارها، وكيفيــة          

وقـد لُحـظ التجـاوب      . هونهـا، والمقترحـات التـي يطرحونهـا       توزيعها، والصعوبات التـي يواج    

الكبيــر مــن قبــل مــن أجريــت معهــم المقــابالت الشخــصية، وإعطــائهم معلومــات وافيــة       

 .أكثر من االستبانة المكتوبة واألسئلة المقننة

 :تحليل البيانات ورسم الخرائط -٤

يلهـا إحـصائياً، كمـا     لتفريغ استمارات االستبانة وتحل١٩ SPSSتم االستعانة ببرنامج 

  .النتاج ورسم الخرائط ١٧ CorelDraw، و١٠٫٣٫١ ArcGISتم االستعانة ببرامجي 
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 :المناقشة والتحليل
 :حاضرة الدَّمَام: أوالً

تقع حاضرة الدَّمَام في المنطقة الشرقية من المملكة العربية الـسعودية، وهـي تـضم      

يتــداخل الحيــز العمرانــي للمــدن الــثالث     الــدَّمَام، الخبــر، والظهــران، و  :  مــدن رئيــسة هــي  ٣

 ،Dammam metropolitan areaبشكل كثيف لتشكل معاً ما يـسمى بحاضـرة الـدَّمَام    

26 30َشـرقاً ودائرتـي عـرض        49ْ 59َ -50ْ 14َوتمتد الحاضرة فلكيـاً بـين خطـي طـول            ْ – 05َ 

26  والقرويـة،   وزارة الـشؤون البلديـة    (٢كم٢٠٦٫٤٧وهي تشغل مساحة تقدر بنحو       شماالً،   ْ

، ويحدها شماالً محافظة القَطِيف وشـرقاً الخلـيج العربـي، وتمتـد رمـال              )١٢، ص   ٢م، ج ٢٠٠٦

 ). ١:شكل(نُفُود البيضاء إلى الجنوب والغرب منها 

 حاضرة الدَّمَام) ١(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : علىبتصرف من الباحثة اعتماداً:   المصدر
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

ــة،    ــة والقروي ــة والتفــصيلية لمــدن     ،)م٢٠٠٦(وزارة الــشؤون البلدي المخططــات المحلي

دراسة األوضاع الراهنة،   " التقرير الثالث "،  رأس تَنوُّرَة حاضرة الدَّمَام ومحافظتي القَطِيف و    

 . الدَّمَام١١٦، أمانة المنطقة الشرقية، اإلدارة العامة للتخطيط العمراني، ص١ج 

اوح متوســـط عبـــارة عـــن ســـهل ســـاحلي منبـــسط يتـــر وحاضـــرة الـــدَّمَام تضاريـــسياً 

م فـوق مـستوى سـطح البحـر، وتتنـاثر فـوق سـطحه مجموعـة قليلـة          ٥٠-٠ارتفاعه ما بين   

، ال سـيما فـي   فـوق مـستوى سـطح البحـر    م  ١٤٤من التالل الصغيرة التي ال يتجـاوز ارتفاعهـا          

ــاز باتـــساع          ــنخفض الـــسطح يمتـ ــاطئاً ســـهلياً مـ ــك المنطقـــة شـ ــة الظهـــران، وتمتلـ مدينـ

 لبــضعة كيلــومترات داخــل الخلــيج العربــي  تمتــد احيانـاً مـسطحات المــد والجــزر فيــه حيــث 

ــة،   ( ــة والقروي ــة    ). ١١، ص ١م، ج٢٠٠٦وزارة الــشؤون البلدي ــان الرملي ــد الفرشــات والكثب وتمت

المتمثلة في نُفُود البيضاء غرب حاضرة الدَّمَام وينمو فوقها مجموعة متناثرة مـن النباتـات               

 . لسياحي للتخييم البري في المنطقةالصحراوية، وهي تعد من أكثر مواقع الجذب ا

وتتمتع حاضرة الـدَّمَام بمقومـات اقتـصادية متعـددة يمثـل البتـرول القطـاع االقتـصادي                  

ــسعودية           ــة ال ــنفط فــي المملكــة العربي ــاً لل ــساً وحيوي األهــم بينهــا، وهــي تمثــل مــصدراً رئي

الحاضـرة مركـزاً   والعالم، وتتخذ شركة ارامكو مدينة الظهران مقراً رئيساً لها، كمـا تعـد          

صــناعياً علــى مــستوى المملكــة إذ تنتــشر بهــا العديــد مــن الــصناعات الثقيلــة والمتوســطة      

كمــا تحظـى حاضــرة الــدَّمَام  . والخفيفـة، وتتــوزع معظـم الــصناعات فــي مـدينتن صــناعيتين   

كــذلك بالعديــد مــن المقومــات الــسياحية مــن شــواطئ وواجهــات بحريــة ومــدن ترفيهيــة    

ة للتخيــيم شــكلت مواقــع جــذب ســياحي علــى الــصعيد المحلــي  وأمــاكن صــحراوية صــالح

واإلقليمي السيما خالل فصلي الشتاء والربيع، وتعد فترات األعياد واإلجازات الرسمية من    

 .األوقات التي يزداد فيها النشاط السياحي بحاضرة الدَّمَام
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 مـستوى   وتشهد حاضرة الـدَّمَام نمـو سـكانياً هـائالً حيـث تـشكل ثقـالً سـكانياً علـى                   

ويقـــدر عددســـكان   لكونهـــا تمثـــل المركـــز االقتـــصادي واإلداري لهـــا، المنطقـــة الـــشرقية،

م ٢٠١٠/هــ ١٤٣١الحاضرة حـسب النتـائج األوليـة للتعـداد العـام للـسكان والمـساكن لعـام                  

 البـالغ   مـن إجمـالي سـكان المنطقـة الـشرقية      ٪٣٦٫٥ نـسمة أي مـا يـوزاي     ١٫٧٣٧٫٢٤٤نحو  

ــزداد   ). م٢٠١٠زارة االقتــصاد والنخطــيط،  و ( نــسمة٤٫٧٦٢٫٨٧١عــددهم  ومــن المتوقــع أن ت

معــدالت النمــو الــسكاني المــستقبلي لحاضــرة الــدَّمَام ليبلــغ عــدد الــسكان فيهــا فــي عــام    

ــو  ٢٠٢٥/ ه١٤٤٦ ــى نحـ ــيط،  ( نـــسمة ٢٫٠٧٨٫٤٢٨م إلـ ــصاد والنخطـ ــا ) م٢٠١٣وزارة االقتـ ممـ

 تعـرض األمر الذي سيؤدي إلـى    يعني زيادة الطلب على شراء حطب الوقود والفحم النباتي،          

الغطــاء حــاد فــي تــدهور وعــشوائي، والنتيجــة المتوقعــة ســتغالل مكثــف الغطــاء النبــاتي ال

 .التوازن البيئيفي اختالل ي، وتفاقم مشكلة التصحر، ومن ثم النبات

 :سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام: ثانياً
ــاتي   يقــع  ــدَّمَام خــارج      ســوق حطــب الوقــود والفحــم النب فــي جنــوب غــرب حاضــرة ال

كم تقريبـاً وذلـك علـى       ٣نطاقها العمراني، وبالتحديد جنوب المدينة الصناعية الثانية بنحو         

كـم، وعـن   ٣٨ بقيق الـسريع، وهـو يبعـد عـن مدينـة الـدَّمَام قرابـة        –امتداد طريق الظهران  

 23ًق بين خطي طول     وينحصر السو .  كم على التوالي   ١٦ و ٢٦مدينتي الخبر والظهران نحو     

56 َ 49ْ – 15ً 56 26 13َ 10ًاَ ودائرتي عرض     شرق 49ْ َ ْ – 59ً 12 َ 26 مـساحة   شماالً، وهو يغطـي  ْ

ــائج تحليــل     ). ٢:شــكل( ٢م٨٥٫٢٠٠محــدودة تقــدر بنحــو    ــداني ونت ومــن خــالل المــسح المي

 ٩٥ يتكـون مـن   سوق حطب الوقود والفحـم النبـاتي فـي حاضـرة الـدَّمَام          االستبانة وُجد أن    

يمكــن  ، وحــسب نــوع النــشاط    ٢م ٧٠-٥٠ بــين مــا   ة الواحــد منهــا  راوح مــساح محــالً، تتــ  

 : تصنيف المحالت في سوق حطب الوقود والفحم النباتي إلى نوعين
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 في حاضرة الدَّمَام  النباتيسوق حطب الوقود والفحمموقع ) ٢(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Google Earth Proمج رناب : علىبتصرف من الباحثة اعتماداً: المصدر
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٪ مـن مجمـوع    ٢٠ محـالً أي   ١٩ تبيع حطب الوقـود والفحـم النبـاتي معـاً وعـددها           محالت  

المحالت، ويتركز معظمها على امتداد الشوارع الرئيسة المحيطة به، ومحـالت مخصـصة             

٪ مـن مجمـوع المحـالت    ٨٠ محـالً وهـو مـا يمثـل      ٧٦لبيع الفحـم النبـاتي فقـط ويبلـغ عـددها            

وقد صنف العبدالقادر وزمالؤه سوق حطب الوقـود والفحـم    ).١:لوحة) (٣:شكل(بالسوق 

 مـن   – وهـو تـصنيف ينطبـق علـى الـسوق الجديـد كـذلك              -النباتي القديم فـي مدينـة الـدَّمَام         

حيــث موقعــه فــي القنــاة التــسويقية ضــمن األســواق التوزيعيــة البعيــدة عــن منــاطق زراعــة  

لوقــود المعــروض للبيــع مــن منــاطق   وإنتــاج أشــجار حطــب الوقــود، بحيــث يجلــب حطــب ا   

، )٥٢م، ص ٢٠٠٤(منـاطق عـسير وجـازان والمدينـة المنـورة،       : اإلنتاج الغنية باألشـجار مثـل     

أما من حيث الحجم فيدرج سوق حطب الوقود والفحم النباتي الجديد في حاضرة الـدَّمَام      

يـة ثابتـة    ضمن األسواق الرئيسـة الكبيرة حيث يتم بيع حطب الوقـود بـه فـي محـالت تجار                

وقد لُحـظ مـن المـسح الميـداني أن بعـض محـالت الفحـم النبـاتي مخصـصة لبيـع                      ). ٢:لوحة(

 محالت لمالـك واحـد، كمـا أن حطـب     ٥ أو ٤الفحم النباتي بالجملة فقط، وقد تعود ملكية        

ــاتي المبـــاع فـــي الـــسوق يـــستورد مـــن دول خارجيـــة مثـــل     الـــصومال : الوقـــود والفحـــم النبـ

، مما   وأندونيسيا والصين وماليزيا وبارجواي كما سيتضح الحقاً       والسودان وجنوب أفريقيا  

 .يعني أنه سوق توزيع لحطب الوقود والفحم النباتي من داخل المملكة وخارجها

قد  سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام        ومما ينبغي اإلشارة إليه أن      

 الـذي ال يبعـد عـن         القـديم  سياراتسـكراب الـ    من موقعـه الـسابق الواقـع بـالقرب مـن             نُقل

جـزءاً  م، بحيـث أصـبح   ٢٠٠٥كم إلى موقعه الحالي منذ منتصف عام      ١٠وسط الدَّمَام سوى  

  الطلب على  الفحم النباتي      تناقص في نقل السوق     ساهم د، وقد  الجدي المواشيمن سوق   

ــا ذكـــره بعـــض الباعـــة   وذلـــك نتيجـــة لبعـــد المـــسافة، ووقوعـــه خـــارج النطـــاق    حـــسب مـ

ــدَّمَام     وممــا يميــز  . يالعمرانــ ــاتي فــي حاضــرة ال   ســيطرةســوق حطــب الوقــود والفحــم النب
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

ــا تجــارة    العربيــة واألفريقيــة العمالــة الوافــدة  حطــب الوقــود والفحــم   علــى تفاصــيل وخفاي

النباتي فيه، وهذا يساهم بال شك في التقليل من الـشعور بالمـسؤولية تجـاه حمايـة البيئـة                  

 . ا النباتيفي المملكة والمحافظة على غطائه

ونتيجة للزيارات الميدانية المتكررة والمسح الشامل لسوق  حطـب الوقـود والفحـم         

النباتي موضوع البحث، تم استخالص العديد من المؤشرات والمعطيات التي توضح حجم        

 :وأبعاد مشكلة البحث، ويمكن استعراضها من خالل المحاور الرئيسة التالية

  : بحاضرة الدَّمَام النباتيوقود والفحمفي سوق حطب ال حطب الوقود -١

ــي فــي      ــاع حطــب الوقــود المحل  محــالً فــي ســوق حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي      ١٤يب

ــدَّمَام مــن أصــل     ٪ مــن مجمــوع  ٧٣٫٧ محــالً تبيــع حطــب الوقــود وهــو يــوازي    ١٩بحاضــرة ال

ن المحالت التي تبيع حطب الوقود، وقد أشار أصحاب محالت بيـع حطـب الوقـود المحلـي أ            

مـــصدر حـــصولهم عليـــه يـــتم بوســـاطة شـــراء حطـــب الوقـــود مباشـــرة مـــن المحتطيـــبن     

والسيارات التي تجلبه، كما يباع حطب الوقود المحلي كذلك عبر اإلعالن عنه فـي مواقـع                

التواصــل االجتمــاعي والمواقــع اإللكترونيــة مــع تــأمين خدمــة التوصــيل المجــاني إلــى موقــع   

  .جهات المعنيةالمستهلك بعيداً عن عيون مراقبي ال
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 حاضرة الدَّمَامفي   النباتيسوق حطب الوقود والفحمنشاط محالت ) ٣(شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 علـى المـسح الميـداني    اعتمـاداً ) Google Earth Pro(بتـصرف مـن الباحثـة    : المـصدر 

 .الشامل للسوق
٪ من مجموع المحاالت التـي تبيـع حطـب الوقـود            ٢٦٫٣ أي   ٥أما بقية المحالت وعددها     

ــسوّق لحطــب الوقــود والفحــم    .الفحــم النبــاتي فتبيــع حطــب الوقــود المــستورد فقــط   و ويُ
النبــاتي غالبــاً باألســلوب التقليــدي حيــث يــتم توزيــع الكميــات المجلوبــة مباشــرة مــن قبــل     
الحطابين أو شاحنات نقل حطب الوقود المستورد على المحالت في السوق، ومـن خـالل               

ــائج االســتبانة والمــسح الــشامل للــ     ال تــوزع حطــب  ١٩ محــالً مــن أصــل  ١٤سوق تبــين أن نت
الوقــود خــارج الــسوق، وهــو أمــر جيــد حيــث يــسهم عــدم توزيــع حطــب الوقــود المحلــي         
وإيصاله للمستهلك فـي مكانـه فـي التقليـل مـن اسـتهالك حطـب الوقـود المحلـي وبالتـالي                      

الت بيـع   ٪ من إجمالي محـ    ٢٦٫٣ محالت أي    ٥المحافظة على الغطاء النباتي، في حين توزع        
حطـــب الوقـــود و الفحـــم النبـــاتي معـــاً حطـــب الوقـــود خـــارج الـــسوق علـــى المطـــاعم التـــي 

 محـالت حطـب   ٣تستخدم حطب الوقـود فـي عمليـة الـشواء وطهـي الطعـام، كمـا تـوزع              
الوقــود علــى المقــاهي الــشعبية التــي تــستخدم حطــب الوقــود فــي التدفئــة وتحــضير الــشاي  
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

سيما تلك التي تقع في أطراف المدن، وفي محطـات          والقهوة، وعلى البقاالت والتموينات ال    
الوقود، وعلى الطرق المؤديـة إلـى أمـاكن التنـزه البـري أو البحـري التـي تبيعـه للمـستهلكين                      
ــى           ــوزع محــل واحــد فقــط حــزم حطــب الوقــود عل ــى شــكل حــزم صــغيرة، وي األفــراد عل

 . المنازل واالستراحات لكن ذلك يتم بناء على طلبية من أصحابها

 نشاط المحالت والمؤسسات) ١ (لوحة

  حاضرة الدَّمَامب  النباتيسوق حطب الوقود والفحمفي 
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فــي ســوق حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي بحاضــرة    حطــب الوقــود المحلــي  - ١-١
 :الدَّمَام

 : حطب الوقود المحلي أنواع -١-١-١
حلي المفضل والمرغوب   تبين من خالل المسح الميداني الشامل أن حطب الوقود الم         

 : أنواع نباتية، وهي كالتالي٤في السوق يتكون من 

 : Acacia tortilisالسَّمُر  -أ

أكثر أنواع حطب الوقـود المحلـي بيعـاً فـي الـسوق حيـث               أشجار السَّمُر   يمثل حطب   

٪ من مجموع المحـاالت التـي تبيـع    ٧٨٫٦ محل أي بنسبة بلغت ١٤ محالً من أصل ١١يُباع في  

قود المحلي فقط، وذلك نتيجة إلقبال المـستهلكين علـى شـرائه بـسبب جـودة             حطب الو 

 ). ٣:لوحة(حطبه وشدة ناره وطيب رائحته وقلة دخانه 
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سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 طرق عرض وبيع حطب الوقود والفحم النباتي) ٢(لوحة 

 بحاضرة الدَّمَامالنباتي سوق حطب الوقود والفحم  في محالت 
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حزمة كبيرة

حزمة صغيرة

المِسْكِيتحطب 

حطب السَّمُر المحلي

 

سوق حطب  والمِسْكِيت في السَّمُرحلي وأكوام  المالسَّمُرحزم حطب ) ٣(لوحة 

  النباتي الوقود والفحم

  بحاضرة الدَّمَام
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سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

، كثيــف األوراق واألشــواكشــجر شــوكي مــن العــضاة قمتــه مــستوية، وهــو   والــسَّمُر 

م ويتجاوز ذلك في بعض المواطن المناسـبة لنمـوه، وهـو يمتلـك      ٥ويصل ارتفاعه إلى نحو     

، وهــو واســع االنتــشار فــي المملكــة العربيــة الــسعودية حيــث     جــذوراً وتديــة عميقــة جــداً  

ــشيخ،  (يتحمــل قــساوة الظــروف الــصحراوية مــن جفــاف وملوحــة       م، ١٩٩٩الزغــت وآل ال

 ). ١٧٦ص

أشــجار والحــصوية أفــضل البيئــات لنمــو    الرمليــة واألســطح الــصخرية  وتمثــل األراضــي 

 تختـرق المرتفعـات الغربيـة       التـي وفـي األوديـة     وذلك في سهول تهامة       في المملكة  السَّمُر

وعلــى ســفوحها الــشرقية، كمــا تتركــز هــذه األشــجار كــذلك فــي المنــاطق الداخليــة مــن    

المملكة ال سيما على حواف الروضات واألودية ومسارب الميـاه حيـث تتجمـع اإلرسـابات                

 فــي حــين تخلــو منهــا الكثبــان الرمليــة العميقــة والجبــال المرتفعــة جــداً    ،الطينيــة والرمليــة

جيـد  مـصدر   أهمية اقتصادية وبيئية كبيـرة، فهـي        السَّمُر  وألشجار  ). ٢٣م، ص ٢٠٠٠نافع،  ال(

، ومــصدر أولــي لــبعض   فــي غيــاب المــصادر العلفيــة األخــرى  الســيمالجمــال والمــاعز اعلــف ل

للكائنـات الحيـة تحـت وطـأة أشـعة          تؤمن أشـجار الـسَّمُر الظـل        الصناعات البسيطة، كما    

وفـي   فـضل األنـواع النباتيـة التـي تـستخدم مـصدات للريـاح            وهي تعد من أ    ،الشمس الحارقة 

مائلــة إلــى اإلحمــرار ميــز حطــب أشــجار الــسَّمُر بقــشرة دقيقــة ويت. تثبيــت الكثبــان الرمليــة

 ةالمدينـ منطقـة   سَّـمُر  وجمـره حـار جـداً وقـوي، ويعـد      ، لقـوة عـوده  ة، ويصعب تكسيره  لبق

 .  أفضلهالمنورة

الجــائر ممــا  العربيــة الــسعودية إلــى االحتطــاب أشــجار الــسَّمُر فــي المملكــة تتعــرضو

 مــن ٢كــم٣٣٫٧، فعلــى ســبيل المثــال أشــار النــافع إلــى أنــه يــتم ســنوياً تجريــد    يهــدد بقائهــا

 فقط لتغطية استهالك مدينـة الريـاض وحـدها مـن حطـب الوقـود والفحـم                  السَّمُرأشجار  

ة النقرضــت مــن  النبــاتي، ولــوال وجــود هــذه األشــجار فــي بعــض المحميــات واألمــاكن النائيــ     
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كما توصلت دراسـة العبـدالقادر وزمـالؤه إلـى أن       ). ٨١م، ص ٢٠٠٠(بيئتها الطبيعية منذ زمن     

 يبلـغ   الـسَّمُر حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الغابي نتيجة لالحتطاب الجائر ألشجار           

 عــام ٢كــم١٣٧٫١٢هـــ، ومــن المتوقــع أن يــصل ذلــك إلــى نحــو     ١٤٢٣ عــام ٢كــم٣٣٫٧٦نحــو 

 في معظم أمـاكن وجودهـا بوسـط    السَّمُروقد تدهورت أشجار ). ٥٦م، ص   ٢٠٠٤(هـ  ١٤٤٤

ــا بـــسبب كثافـــة االحتطـــاب وأقبـــال      ــا تناقـــصت بدرجـــة كبيـــرة فـــي غربهـ المملكـــة، كمـ

فــي ســوق حطــب  المــستهلكين عليهــا بــالرغم مــن حــضر احتطابهــا، وقــد أفــاد البــائعون    

ــدَّمَام    ــاتي بحاضــرة ال  ال يزالــون يبحثــون عــن حطــب    أن المــستهلكينالوقــود والفحــم النب

السَّمُر حتى ولو كـان بأسـعار باهـضة أو مـستورداً، علـى الـرغم مـن عـدم مقـدرة بعـضهم                      

 .على معرفته وتمييزه من أنواع حطب الوقود األخرى

  :Acacia etbaica القَرَظ -ب

ــرَظ المرتبــة الثانيــة بعــد    بــصفتها أكثــر أنــواع حطــب الوقــود  الــسَّمُرتحتــل أشــجار القَ

٪ مـــن مجمـــوع ٧١٫٤ محـــالت أي بنـــسبة ١٠حليـــة جـــودة وبيعـــاً، حيـــث يبـــاع حطبـــه فـــي الم

قلـة   لالقَـرَظ المحالت التي تبيع حطب الوقود المحلي فقط، ويفضل المـستهلكون حطـب    

والقَــرَظ . طويلـة زمنيـة  ، حيـث يبقـى حـارًا ويـدوم لفتـرة      فحمـه  نـاره وجـودة   وحـرارة دخانـه  

الــسَّمُر لكنــه ال  بوهــو شــبيهم ٦ل ارتفاعــه عــن شـجر صــغير غالبــاً وخــال مــن األشــواك يقـ  

، ولحائــه خــشبي متــشقق أحيانــاً ذو لــون بنــي باهــت واألفــرع بنيــة  يرتفــع كثيــراً عــن األرض

ــر،     ــادي المحمـ ــى الرمـ ــل إلـ ــصفرة تميـ ــه     مـ ــل تقطيعـ ــا يجعـ ــلب ممـ ــداً وصـ ــل جـ ــه ثقيـ وحطبـ

 .وتكسيره بالفاس صعب

المنحـدرات الجبليـة الغربيـة فـي        والقَرَظ مـن األنـواع الـشجرية واسـعة االنتـشار علـى              

ــين      ــة بـ ــستويات المرتفعـ ــد المـ ــيما عنـ ــة السـ ــسير والباحـ ــي عـ ــوق ١٥٠٠ – ٩٠٠منطقتـ م فـ

، ونتيجـة لالحتطـاب   )٣٠٤-٦٠٣ .PP ,١.vol ,١٩٩٩ ,Chaudhary(مـستوى سـطح البحـر    
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

ــرَظللالجــائر   تقلــصت مــساحته كثيــراً وأصــبح يتركــز فــي األمــاكن الــوعرة التــي يــصعب      قَ

وذلــك بــسبب أهميتــه االقتــصادية العاليــة فعــالوة علــى كونــه مــصدراً جيــداً          الوصــول لهــا  

 .باعتباره حطب وقود، فإنه يستخدم في الطب البديل وفي بعض الصناعات البسيطة

  :Haloxylon persicum الغَضَى -ج

ــاع حطــب   ــاتي        يب ــة جــداً فــي ســوق حطــب الوقــود والفحــم النب ــات قليل ــضَى بكمي الغَ

٪ من المحالت التـي تبيـع حطـب         ١٤٫٣هو يباع في محلين فقط أي بنسبة        بحاضرة الدَّمَام، و  

لرغم من حرارة نار الغَضَى وقلة دخانـه وطيـب رائحتـه إال    الوقود المحلي في السوق فعلى ا     

ــرَظ، إلــى جانــب        أن حطبــه لــيس صــلباً وال يــستعمل فحمــاً مقارنــة مــع حطــب الــسَّمُر والقَ

 واسـعة فـي نُفُـود البيـضاء بـالقرب مـن حاضـرة              تدهور أفراده والقضاء عليها من مـساحات      

 . الدَّمَام حيث يحتطب من هناك

م، لهـا سـاق أو جـذع        ٣-١٫٥والغَضَى جَنْبَة كبيـرة مـن الحَمْـض يتـراوح ارتفاعهـا بـين               

خــشبي ســميك قــائم فــضي اللــون، يتفــرع منــه أفــرع وأغــصان مرنــة ورفيعــة، كمــا تمتلــك   

ــضَى مــن األنــواع النباتيــة   ). ٩٤ .p ,١٩٩٠ ,Mandaville(جــذوراً وتديــة عميقــة جــداً   والغَ

الصحراوية المتأقلمة مع الظروف القاسية من جفاف وملوحة، وهـو نبـات واسـع االنتـشار        

بالمملكة حيـث ينمـو فـوق األراضـي المنبـسطة والرمليـة السـيما الكثبـان الرمليـة العميقـة               

 محافظــة عنيــزة بالقــصيم الثابتــة والمتحركــة التــي تعــد أفــضل البيئــات لنمــوه، ويعــد غَــضَى 

ويكثر الغَضَى بالقرب مـن حاضـرة الـدَّمَام حيـث ينمـو فـوق الفرشـات            . أفضله على اإلطالق  

والكثبــان الرمليــة التــي تعــرف بنُفُــود البيــضاء الســيما تلــك التــي تمتــد إلــى الغــرب مــن مدينــة 

 ). ١٥٠م، ص١٩٩٩الدوسري، (كم، وكذلك بالقرب من بُقَيق وعين دار ٧٠الدَّمَام بنحو 

وقــد تعــرض هـــذا النبــات شـــأنه شــأن نبــاتي الـــسَّمُر والقَــرَظ للتـــدهور الــشديد حيـــث        

تناقصت مساحاته من مناطق مختلفة بالمملكة بسبب أهميته االقتصادية العالية، فعالوة           
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على كونه مصدراً لحطب الوقود بالبيئات التي ينمو فيها السيما وسـط المملكـة، فإنـه يعـد        

انـات السـيما لإلبـل، كمـا تـستخدم فروعـه واهدابـه فـي بعـض الـصناعات             علفاً جيـداً للحيو   

أمــا بيئيًــا فللغَــضَى دور كبيــر ومهــم فــي تثبيــت الكثبــان الرمليــة المتحركــة كمــا . البـسيطة 

يساعد في منع انجراف التربة، ويستفاد من الغَضَى بزراعته لصد للرياح، كمـا أن لـه القـدرة            

تيجــة  اصــطدام الريــاح المحملــة بالرواســب بــه، إضــافة  علــى تكــوين النبــاك الرمليــة حولــه ن 

 للعديــد مــن األنــواع النباتيــة والحيوانيــة ممــا يــساعد علــى   لــذلك يــشكل الغَــضَى مــالذاً آمنــاً 

 .حفظ التنوع البيولوجي في البيئات الصحراوية

  :Prosopis juliflora المِسْكِيت -د

ــسْكِيت م، ولهــا جــذع  ١٠نحــو شــجرة شــوكية مــسطحة القمــة يبلــغ ارتفاعهــا      المِ

ــق،            ــدي عمي ــاز بنظــام جــذري وت ــي البنــي الباهــت، وهــي تمت ــه إل ســميك متــشقق يميــل لون

نوع نباتي أُدخل لبيئة المملكـة العربيـة الـسعودية مـن أمريكـا الـشمالية منـذ                   والمِسْكِيت

ــة والظــل فــي         ٤٠نحــو  ــاطق المملكــة بغــرض الزين ــه فــي اغلــب من ــاً، وانتــشرت زراعت  عام

ة والمتنزهات وجوانـب الطرقـات ألنـه ال يحتـاج إال لكميـات قليلـة مـن الميـاه،         الحدائق العام 

 ,Mandaville(وتعــد حاضــرة الــدَّمَام أحــد األمــاكن التــي تنتــشر فيــه أشــجار المِــسْكِيت  

١٩٩٠, p. ومـن الناحيـة البيئيـة فالمِـسْكِيت شـجرة مالئمـة للبيئـة الـصحراوية إجمـاالً          ). ١٦٧

ودرجـات الحـرارة العاليـة لـذا تعـد مـن أفـضل األشـجار التـي                  حيث تتحمل الجفاف الـشديد      

تــستخدم مــصدات للريــاح وتثبيــت الكثبــان الرمليــة، ويــستخدم خــشبه كــذلك فــي بعــض   

الصناعات البسيطة، لكن جودته باعتبـاره حطـب وقـود ال تـضاهي حطـب األنـواع المحليـة                   

 المِـسْكِيت بـاع حطـب   يلذا يقـل طلـب المـستهلكين عليـه حيـث             السَّمُر والقَرَظ والغَضَى  

وقـد لقيـت هـذه الـشجرة حملـة كبيـرة إلزالتهـا نهائيـاً         ). ٣:لوحـة ) (٪١٤٫٣(في محلين فقط    
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

من مناطق المملكة والقضاء عليها، نظـراً لمـا تـسببه حبـوب لقاحهـا مـن انتـشار ألمـراض                     

 ).٤١٨م، ص١٩٩٩شودري والجويد، (الحساسية والربو بين أفراد المجتمع 

 : حطب الوقود المحليمصادرجغرافي لالتوزيع ال -٢-١-١
مصادر حطب الوقـود المحلـي الـذي يبـاع فـي محـالت سـوق حطـب                  ) ٤(يظهر الشكل   

الوقــود والفحــم النبــاتي فــي حاضــرة الــدَّمَام، وتتبــاين مــصادر حطــب الوقــود المبــاع حــسب   

 يجلــب مــن منطقتــي المدينــةالــسَّمُر نوعـه، ووفــق نتــائج االســتبانة أفــاد البــائعون أن حطـب   

المنــورة وجــازان، أمــا القَــرَظ فيــتم جلبــه مــن منطقتــي جــازان وعــسير، فــي حــين يحتطــب   

الغَــضَى مــن نفــود البيــضاء القريبــة مــن مدينــة بقيــق حيــث ينمــو بــوفرة هنــاك، كمــا يُجمــع     

حطب أشجار المِـسْكِيت مـن شـوارع مـدن حاضـرة الـدَّمَام ومزارعهـا، حيـث يـتم تقلـيم                     

 .ةهذه األشجار أو قطعها بصفة دوري

 فـي سـوق حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي بحاضـرة           حطب الوقـود المـستورد     -٢-١
 : الدَّمَام

 : المستوردحطب الوقود  أنواع -١-٢-١
ــي         ي ــنقص والعجــز فــي وفــرة حطــب الوقــود المحل عــوض حطــب الوقــود المــستورد ال

ارة وز(المرغوب من قِبل المستهلكين، وذلك في ظل قرار وزارة البيئـة والميـاه والزراعـة                

بمنــع بيــع حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي المحليــين فــي األســواق وقلَّــة         ) الزراعــة ســابقاً 

المعروض منهما، لكن الحطب المستورد ال يضاهي جـودة حطـب الوقـود المحلـي حـسب                 

حطب الـسَّمُر  :  مثل.Acacia sppوتمثل أنواع األكاشيا . ما ذكره الباعة والمستهلكون

ة فــي أفريقيــا شــبه الجافــة التــي يتــراوح متوســط أمطارهــا بــين  المنتــشرالقَــرَظ و) ٤:لوحــة(

  أكثـر األنـواع النباتيـة      ملم وذلك بالـسودان والـصومال وجيبـوتي وجنـوب أفريقيـا           ٣٠٠-٧٥

المستوردة في سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضـرة الـدَّمَام، وقـد حـددت وزارة                 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٨١

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

حطـب المـستورد، أبرزهـا أن يكـون         البيئة والمياه والزراعـة شـروط ومواصـفات معتمـدة لل          

 ،حطب الوقود جافاً وطبيعياً

 التوزيع الجغرافي لمصادر حطب) ٤(شكل 

  الوقود المحلي في سوق حطب الوقود والفحم النباتي بحاضرة الدَّمَام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 علـى نتـائج    اعتمـاداً )١٠٫٣٫١ ArcGIS(مـن عمـل مـن الباحثـة بوسـاطة برنـامج       : المصدر

 حطب الوقود والفحم بحاضرة الدَّمَاماستبانة سوق 



 

 
٣٨٢

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 أكوام حطب وقود السَّمُر المستورد) ٤(لوحة 

   بحاضرة الدَّمَام النباتيسوق حطب الوقود والفحم في 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــصنَّعة، أو المنــشورة، وأن تكــون القطــع         ــر المــضغوطة أو المُ ــصلبة غي ــواع ال ومــن األن

 ).م٢٠١٣ أكتوبر ٢٠السكران، (اسب بدون لحاء مستديرةً الشكل أو مقصوصة بطول من

 :المستورد حطب الوقود مصادرالتوزيع الجغرافي ل -٢-٢-١
أن معظم حطب الوقـود المـستورد الـذي يبـاع فـي سـوق               ) ٥(يتضح من خالل الشكل     

حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي بحاضــرة الــدَّمَام يــأتي مــن دولــة جنــوب أفريقيــا حيــث أفــاد      

ر وســرعة االشــتعال وقلــة الــدخان كمــا أنــه جــاف واليوجــد لــه  الباعــة أنــه يمتــاز بقــوة الجمــ

 ١٩ محالً مـن أصـل   ١١رائحة لذا يعد مناسباً للشواء، ويتم بيع حطب دولة جنوب أفريقيا في       

وعلـى الـرغم مـن تطـور جنـوب أفريقيـا مقارنـة بالـدول األفريقيـة                  . محالً تبيع حطب الوقـود    

 ٩٠- ٨٠ إال أن نحـو      ة المتوفرة فـي أفريقيـا،     ٪ من الطاقة الكهربائي   ٦٠األخرى، إذ تضم نحو     

الريـــف فـــي جنـــوب أفريقيـــا يعتمـــدون علـــى حطـــب الوقـــود لالســـتخدامات  ٪ مـــن ســـكان 

المنزليــة، ويــتم الحــصول علــى حطــب الوقــود مــن أراضــي الــسافانا والغابــات المنتــشرة فــي   



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٣٨٣
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لــى شــرقها وجنــوب شــرقها وجنوبهــا، وهــو مــا أدى إلــى تــدهور الغطــاء النبــاتي والقــضاء ع    

 مــــن حطـــب الوقــــود يــــتم  ٢ م١٣٫٠٠٠٫٠٠٠مـــساحات واســــعة منـــه، حيــــث يقــــدر أن نحـــو    

ونظـراً  ). ١.p ,٢٠٠٢ ,Williams and shackleton(اسـتهالكها سـنوياً فـي جنـوب أفريقيـا      

ألن جنوب أفريقيا تعاني من هذه المـشكلة البيئيـة فإنـه ال يمكـن االعتمـاد فـي المـستقبل                     

 .النباتي المستورد منها لسد العجز في السوق المحلـي        القريب على حطب الوقود والفحم      

ويــأتي حطــب الوقــود الــسوداني والــصومالي بعــد حطــب الوقــود الجنــوب أفريقــي فــي عــدد       

 محــالت لكــل منهمــا، ويمتــاز حطــب الوقــود الــسوداني   ٥المحــالت التــي  تبيعــه إذ يبــاع فــي  

 .مره وطول بقائهوالصومالي وهو من حطب أشجار السَّمُر والقَرَظ بجودته وقوة ج

  الوقودسوق حطبفي مصادر حطب الوقود المستورد ل  التوزيع الجغرافي)٥(شكل 

  النباتي بحاضرة الدَّمَاموالفحم

     

 

 

 

 

 

 علـى نتـائج    اعتمـاداً )١٠٫٣٫١ ArcGIS(مـن عمـل مـن الباحثـة بوسـاطة برنـامج       : المصدر

 اماستبانة سوق حطب الوقود والفحم النباتي بحاضرة الدَّمَ

ــة          ــدهور البيئــي فــي جمهوري ــة مــن خطــورة الت ــامج األمــم المتحــدة للبيئ وقــد حــذر برن

الــسودان بــسبب الممارســات البــشرية العــشوائية وغيــر المنظمــة خاصــة قطــع األشــجار   

والمتجارة بها، حيث أفادت دراسة المركز العالمي للزراعة الغابية أن جمهورية السودان         



 

 
٣٨٤

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

علـى معظـم الغابـات فـي شـمالها،           م، مـع القـضاء    ١٩٥٥ ٪ من غاباتها منذ عام       ٣٠خسرت

 ١٫٣كما أن نسبة إزالة األشجار السنوية في جنـوب وغـرب جمهوريـة الـسودان تـصل إلـى             

وقد . ٪سنويا٢ً ٪على التوالي، في حين تصل النسبة الكلية إلزالة األشجار في البالد إلى              ١٫٢و

تعريــة وانجــراف التربــة بــه، نــتج عــن تــدهور الغطــاء النبــاتي فــي غــرب جمهوريــة الــسودان   

وتفــاقم مــشكلة التــصحر وحــدوث تغيــرات مناخيــة  فيــه، إذ انخفــضت كميــة األمطــار إلــى  

برنـامج األمـم المتحـدة للبيئـة يحـذر مـن تـدهور              (الثلث تقريباً خـالل الثمانيـة عقـود الماضـية           

دان ، ونظراً لتفاقم مشكلة إزالة األشجار فـي جمهوريـة الـسو       )م٢٠٠٧بيئي في السودان،    

ومــا ينــتج عنهــا فإنــه اليمكــن االعتمــاد علــى حطبهــا المــستورد لــسد العجــز فــي الــسوق         

 . المحلي في المستقبل القريب

أما جمهورية الصومال فقد أصدر مجلس األمن في األمـم المتحـدة ألسـباب سياسـية                

 Charcoal exports)(م ٢٠١٢قــراراً بمنــع اســتيراد الفحــم منهــا منــذ شــهر فبرايــر عــام  

from Somalia banned, وقد منعت الحكومة السعودية استيراده منها منـذ ذلـك   ٢٠١٢ ،

الوقت، لذلك سجلت أسعار الفحم النباتي وحطـب الوقـود فـي الـسوق الـسعودية صـعوداً                  

وذلـك بعـد فتـرة اسـتقرار امتـدت لنحـو عـشر سـنوات،          ٪، ٥٠مفاجئاً في األسعار بلـغ نحـو     

حم صومالي فإنه يأتي عن طريق مـستوردين فـي          وما يتوافر في السوق حالياً من حطب وف       

دول الخليج العربي، ثم يقـوم  موزوعـون مـن داخـل الـسعودية باسـتيراده مـنهم وتوزيعـه              

وقـد يـتم اسـتيراد حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي              ) م٢٠١٢ أكتـوبر    ٢٣الزغيبـي، (في الـسوق    

 وهكــذا فــإن .الــصومالي مــن قبــل بعــض دول الخلــيج العربــي علــى إن مــصدره دولــة جيبــوتي 

ــاً      أمــا حطــب دولتــي  . دولــة الــصومال ال تمثــل مــصدراً دائمــاً ومهمــاً للحطــب المرغــوب محلي

جيبوتي والبارجواي فال يبيعه سوى محالن لألولى ومحل واحد فقط للثانيـة، وذلـك بـسبب                
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عدم شهرة حطـب الوقـود المـستورد مـن الـدولتين، وقلـة جودتـه وعـدم تـوافره بكميـات                      

 . ألنواع المستوردة من دول السودان والصومال وجنوب أفريقياكبيرة مقارنة مع ا

 فــي ســوق حطــب الوقــود والفحــم كميــات وأســعار حطــب الوقــود المباعــة - ٣-١
 : بحاضرة الدَّمَامالنباتي

 : كميات وأسعار حطب الوقود المحلي المباعة– ١-٣-١
ي فـي الـسوق     توجد عالقة ارتباط قوية بين الكميات المباعة من حطب الوقود المحلـ           

والـشكل  ) ١(وفصول الـسنة والتقلبـات الجويـة بحاضـرة الـدَّمَام، فكمـا يتـضج مـن الجـدول                 

ــاردة واأليـــام المطيـــرة     ) ٦( تزدهـــر حركـــة بيـــع حطـــب الوقـــود المحلـــي خـــالل األجـــواء البـ

المتزامنة مع المناسبات والرحالت البرية أثناء االجازات الرسـمية وعطلـة نهايـة األسـبوع          

 مـن حطـب   ويقدر الباعة عدد الحزم المباعـة يوميـاً      . لتدفئة والطبخ والشواء  وذلك لغرض ا  

– ٣ حزمـة، أي بمتوسـط   ٥٠ – ٥الوقود المحلي المذكور سابقاً في الشتاء والربيـع مـا بـين            

حزم يومياً للمحل الواحد، في حين تنخفض كميات حطب الوقود المباعة كثيراً خـالل    ١٠

 خالل فصلي الصيف  إذ تتراوح عدد الحزم المباعة يومياً     األشهر الحارة والجافة من السنة،    

 . حزم١٠-٢والخريف ما بين 

عدد الحزم المباعة يومياً من حطب الوقود المحلي والمستورد خالل فصول ) ١(جدول 

 بحاضرة الدَّمَامالنباتي  والفحم  الوقودفي سوق حطبالسنة 
 الحزمدد متوسط ع األدنىالعدد  األعلىالعدد  نوع حطب الوقود

 حطب الوقود المحلي
 فصلي الشتاء والربيع

 ٤ ٥ ٥٠ السَّمُر
 ٣ ١٢ ٥٠ القَرَظ
 ٥ ٥ ٥ الغَضَى

 ١٠ ٥٠ ٥٠  المِسْكِيت
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سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 الحزمدد متوسط ع األدنىالعدد  األعلىالعدد  نوع حطب الوقود
 فصلي الصيف والخريف

 ٤ ٢ ٦ السَّمُر
 ٣ ٢ ٥ القَرَظ
 ٢ ٢ ٢ الغَضَى

 ١٠ ١٠ ١٠ المِسْكِيت
 حطب الوقود المستورد
 فصلي الشتاء والربيع

 ٧٨ ٥٠ ١٤٠ صومالالحطب 
 ٧٥ ٥٠ ١٠٠ حطب جيبوتي
 ٥٨ ٥٠ ٧٠ حطب السودان

 ٧٨ ٣٠ ٢٥٠ حطب جنوب أفريقيا
 ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ حطب بارجواي

 فصلي الصيف والخريف
 - - ٤ حطب الصومال
 - - - حطب جيبوتي
 ١٠ ٥ ١٥ حطب السودان

 - - ١٠ حطب جنوب أفريقيا
 - - - حطب بارجواي

 ة سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَامنتائج استبان: المصدر
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عدد الحزم المباعة يومياً من حطب الوقود المحلي والمستورد خالل فصول ) ٦(شكل 

  بحاضرة الدَّمَام النباتيفي سوق حطب الوقود والفحمالسنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )١(بيانات الجدول : المصدر

الخريف والصيففصلي  فصلي الشتاء والربيع  

 حطب الوقود المحلي

لوقود المستوردحطب ا  

الخريف والصيففصلي  فصلي الشتاء والربيع  
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سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

عار حطب الوقود المحلي المباع بتفاوت مواسـم    ونتيجة لما سبق تتفاوت كذلك أس     

ــادة الطلــب والحاجــة لــه مــن قِبــل المــستهلكين، فخــالل فــصلي الــشتاء            ــسنة ومــدى زي ال

أو  مــن الــسَّمُر،)  قطــع٤-٣(والربيـع يتــراوح متوســط سـعر حزمــة حطــب الوقــود الـصغيرة    

فيتــراوح ) طــع ق٦-٥( ريــال ســعودي، أمــا الحزمــة الكبيــره     ١٥-١٣الغَــضَى بــين   أو ،القَــرَظ

 ريــال ســـعودي ، و يمثــل حطــب أشـــجار المِــسْكِيت أقـــل     ٤٠-٣٥متوســط ســعرها بـــين   

حطب الوقود المحلية تكلفة حيث يصل متوسط سعر الحزمتين الصغيرة والكبيـرة منـه              

ريال علـى التـوالي، وذلـك لقلـة جودتـه باعتبـاره حطـب وقـود مقارنـة مـع األنـواع                       ١٠ و   ٥نحو  

وتنخفض أسعار حطب الوقـود خـالل فـصلي الـصيف والخريـف             . ةالنباتية المرغوبة السابق  

 ريـال سـعودي   ١٣-١٢لقلة الطلب واإلقبـال عليـه، إذ تتـراوح إسـعار الحـزم الـصغيرة مـا بـين            

 ريــال ســعودي للحــزم الكبيــرة، فــي حــين يحــافظ حطــب المِــسْكِيت علــى ٣٥-٣٠مقابــل 

 .سعره السابق طوال فصول السنة

 :وقود المستورد المباعة كميات وأسعار حطب ال-٢-٣-١
يــزداد إقبــال المــستهلكين علــى شــراء حطــب الوقــود المــستورد شــأنه شــأن حطــب   

الوقود المحلي خالل فصلي الشتاء والربيع بـسبب االنخفـاض الكبيـر فـي درجـات الحـرارة            

خاصة في فصل الشتاء وهطول األمطار التي تهيئ األماكن البرية للتخييم، وينـشط خـالل               

وكمـا فـي    . ق بيع حطب الوقود في حين يظل بقيـة الـسنة فـي حالـة ركـود                هذه الفترة سو  

ــدول  ــاً    ) ٦(والـــشكل ) ١(الجـ ــة يوميـ ــزم المباعـ ــدد الحـ ــة عـ ــدر الباعـ ــود   يقـ ــن حطـــب الوقـ  مـ

حزمـة  ١٠٠– ٥٨أي بمتوسـط   حزمـة،  ٢٥٠ – ٣٠بـين  ما المستورد في فصلي الشتاء والربيع     

علـــى مبيعـــاً، يليـــه حطـــب الوقـــود يوميـــاً للمحـــل الواحـــد، ويمثـــل حطـــب جنـــوب أفريقيـــا األ

وعلى عكس ذلك يقل بيع حطب الوقود كثيراً خالل فصلي الـصيف والخريـف،              . الصومالي

 مـن   تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة وانعدام األمطار إذ تتراوح عدد الحزم المباعـة يوميـاً              
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هــي   حــزم فقــط، و  ١٠-٥حطــب الوقــود الــصومالي والــسوداني والجنــوب أفريقــي مــا بــين         

تستخدم غالباً في المطاعم والمقاهي الشعبية للطهي وإعداد المشروبات الـساخنة، أمـا               

حطب جيبوتي والبـاراغوي فـال يبـاع  منـه أي كميـات خـالل فـصلي الـصيف والخريـف ولعـل                         

كمـا أفـاد الباعـة بتفـاوت أسـعار حطـب        . ذلك يعود إلـى عـدم اسـتيراده خـالل هـذه الفتـرة             

ه وحجمه، إذ يصل سعر حطب الوقود األفريقي والسوداني الوقود المستورد حسب جودت   

 ريـال سـعودي للحزمـة الكبيـرة، فـي حـين تتـراوح أسـعار حطـب الوقـود                     ٨٠والصومالي إلى   

ومما ينبغي اإلشارة إليه هنـا أن طلبيـات اسـتيراد           .  ريال سعودي  ٢٥-١٥األقل جودة ما بين     

 فترة من الوقت لوصولها للـسوق   حطب الوقود تتم فقط لفصلي الشتاء والربيع، وقد تأخذ        

 .قد تمتد لستة أشهر

 :بحاضرة الدَّمَامالنباتي في سوق حطب الوقود والفحم  الفحم النباتي -٢
سـوق   مـن  الرطوبـة و المـاء الفحـم النبـاتي مـادة سـوداء هـشة تنـتج عـن عمليـة نـزع          

وفروع بعض األنواع النباتية، ويتم تصنيعه بوساطة حرق سـوق األنـواع النباتيـة وفروعهـا             

ــاتي  عمليــة ملوثــة للبيئــة وضــارة     . الــصالحة لــذلك بمعــزل عــن الهــواء    وصــناعة الفحــم النب

بالــصحة العامــة لمــا ينـــتج عنهــا مــن غـــازات وأدخنــة ســامة ناتجـــة عــن حــرق أول وثـــاني          

ويمتاز الفحم النبـاتي مقارنـة      . ون، وأكاسيد الكبريت والنيتروجين وغيرها    أوكسيد الكرب 

بحطــب الوقــود بخفــة وزنــه، وزيــادة مــساماته، وقلــة الــدخان  النــاتج عــن احتراقــه وذلــك           

النخفـاض كميــة الميــاه فيـه ، كمــا أنــه اقتـصادي مــن حيــث القيمـة الحراريــة، لــذا يــستخدم     

ومـن ضـمنها حاضـرة الـدَّمَام ألغـراض متعــددة      الفحـم النبـاتي فـي جميـع منـاطق المملكـة       

ــل ــة    : مثـ ــضير النارجيلـ ــذلك تحـ ــشواء وكـ ــبخ أو الـ ــة والطـ ــشة(التدفئـ ــاهي  ) الشيـ ــي المقـ فـ

ونظـــراً ألهميـــة الفحـــم النبـــاتي اقتـــصادياً وتعـــدد . الـــشعبية واالســـتراحات، وحـــرق البخـــور

ق ويوصـلونه  استخداماته فقد أفاد البائعون في بعض المحالت أنهم يوزعونـه خـارج الـسو          



 

 
٣٩٠

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

للمستهلكين في أماكنهم في حاضرة الدَّمَام، وهـذا بالشـك يـؤدي إلـى زيـادة اسـتهالكه،         

٪ مـن المحـالت   ٧٣٫٧ محـالً أو  ٧٠ومن ثم تفاقم مـا ينـتج عـن ذلـك مـن مـشكالت، ويـوزع         

وتمثـل  .  محـالً الفحـم النبـاتي خارجـه        ٩٥التي تبيع الفحم النباتي في السوق والبـالغ عـددها           

وزع عليها الفحـم النبـاتي إذ يبلـغ عـدد المحـالت التـي توزعـه                 ثر الجهات التي يُ   المطاعم أك 

، ويعـود ذلـك إلـى    )٥:لوحـة (٪ من المحالت التي تبيع الفحم النبـاتي        ٧٣٫٧ محالً أو    ٧٠عليها  

اســتهالك المطــاعم لكميــات كبيــرة مــن الفحــم النبــاتي يوميــاً ألغــراض الطهــي والــشواء 

التــي ) مقــاهي الشيــشة (لــي المطــاعم المقــاهي الــشعبية   وإعــداد المــشروبات الــساخنة، ت 

ــوزع الفحــم النبــاتي عليهــا     ٪ مــن المحــالت التــي تبيــع الفحــم النبــاتي فــي      ٦١ محــالً أو ٥٨ي

وتحـــضير ) الشيـــشة(الـــسوق، حيـــث يـــستخدم الفحـــم النبـــاتي بكثـــرة إلعـــداد النارجيلـــة 

تي تبيع الفحـم النبـاتي      ٪ من المحالت ال   ٣٨٫٩ محالً أو    ٣٧المشروبات الساخنة، كما يوزع     

على التموينات والبقـاالت السـيما تلـك التـي تقـع فـي أطـراف المـدن، وفـي محطـات الوقـود،                  

. وعلى الطرق المؤديـة إلـى أمـاكن التنـزه البـري أو البحـري وذلـك لبيعـه علـى المـستهلكين                      

٪ ١٠٫٥ محالت أو ١٠وللمنازل واالستراحات نصيب من توزيع الفحم النباتي إذ توزعه عليها     

ــراً        ــاء علـــى طلبيـــة مـــن أصـــحابها، ونظـ ــاتي وذلـــك بنـ مـــن المحـــالت التـــي تبيـــع الفحـــم النبـ

الستخدام الفحـم النبـاتي مـن قبـل المطـاعم والمقـاهي طـوال الـسنة فـإن عمليـة التوزيـع                       

عليهـا تكـون دائمــة، لكنهـا بالنــسبة للتموينـات والبقـاالت والمنــازل واالسـتراحات تتوقــف       

الخريف وتنتعش مع نهاية فصل الخريف وخالل فـصلي الـشتاء   خالل فصل الصيف وبداية   

  .والربيع
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 شاحنة صغيرة محملة بأكياس) ٥( لوحة 

 بحاضرة الدَّمَام الفحم النباتي لتوزيعها على المطاعم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  النبـاتي في سوق حطب الوقـود والفحـم   أنوع الفحم النباتي المحلي ومصادره      -١-٢
  :بحاضرة الدَّمَام

ــازان      ــرئيس منطقتـــي جـ ــالفحم البلـــدي ومـــصدره الـ ــاتي المحلـــي بـ يعـــرف الفحـــم النبـ

 والقَـرَظ أو يخلـط أحيانـاً بحطـب          الـسَّمُر والمدينة المنورة حيث يـصّنع مـن حطـب أشـجار            

، ويقبل المستهلكون عليه بسبب شـدة حرارتـه   )٧٠م، ص ٢٠٠٠النافع،  (السِّدْر أو السَّلَم    

 يقتصر على سوق حطب الوقود والفحم النباتي بحاضرة الدَّمَامفي وقلة دخانه، أال أن بيعه     

٪ من إجمالي عـدد محـالت الـسوق، وهـو يبـاع      ٢٫١ محالً أي بنسبة ٩٥محلين فقط من أصل     

 الفحـم النبـاتي المحلـي       بيـع منع  بكميات قليلة وبصورة خفية، وذلك تحاشياً لتطبيق قرار         

 . عليهموتسويقه بجميع مناطق المملكة
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سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 :واع الفحم النباتي المستورد ومصادره أن-٢-٢
 ٩٥تبيــع محــالت ســوق حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي بحاضــرة الــدَّمَام البــالغ عــددها   

محالً الفحـم النبـاتي المـستورد مـن الخـارج، وذلـك لـسد حاجـة المـستهلكين منـه، وذلـك                       

 العربيــة بــسبب منــع بيــع الفحــم النبــاتي المحلــي حفاظــاً علــى البيئــة النباتيــة فــي المملكــة    

 التي لـديها     الدول بعض وتحّول. السعودية، وحماية أنواعها النباتية من التدهور واالنقراض      

 لالسـتفادة    نبـاتي  لى فحـم  إلخشب الفائض عن حاجتها     غابات استوائية وشبه استوائية ا    

ــاتي مــن تلــك الــدول ممــن تنطبــق عليهــا      فــتح المجــال  وقــد تــم   ،منــه الســتيراد الفحــم النب

أن يكــون :  ومــن أبرزهــا والزراعـة  والميــاهوزارة البيئــةاصــفات التــي حـددتها  الـشروط والمو 

مُعبـــأً فـــي عبـــوات ذات أوزان مناســـبة، وأن تكـــون األجـــزاء كاملـــة و  جافـــاًالفحـــم النبـــاتي

 تزيد نسبة الشوائب في العبوة عـن        والالتفحُّم، وأالَّ يكون مُصنَّعاً من المُخلَّفات الزراعية،        

ووفقـــاً للحجـــم والعبـــوات يتـــوافر قـــي ســـوق حطـــب ). م٢٠١٣تـــوبر  أك٢٠الـــسكران،  (٪٥

 :الوقود و الفحم النباتي بحاضرة الدَّمَام نوعين من  الفحم النباتي المستورد، هما

 :  فحم األكياس النباتي المستورد ومصادره-١-٢-٢
فحـم األكيـاس النبـاتي      حطب الوقود والفحم النباتي بحاضرة الدَّمَام       تستورد محالت   

أن قارة أفريقيـا تتـصدر قائمـة الـدول المـصدرة            ) ٧( عدة دول، ويتضح من خالل الشكل        من

 محـالً  ٨٣لفحم األكياس النباتي لسوق حاضرة الدَّمَام، حيث تبين مـن نتـائج االسـتبانة أن            

تبيع فحم األكياس النباتي المستورد من دولة الصومال، يليه  الفحم النباتي المـستورد مـن    

ــوتي بو  ــة جيب ــا بواقــع     ٦٠اقــع دول ــة جنــوب أفريقي قطــع ويــشكل .  محــال٣٢ً محــالً، ثــم دول

في الصومال وجيبوتي فـي القـرن األفريقـي ألجـل صـنع الفحـم النبـاتي خطـراَ بيئيـاً              األشجار  

قد كان للحـرب األهليـة فـي الـصومال أسـوأ األثـر       فإذا استمر بهذه الوتيرة المتزايدة،    كبيراً  

ممـا  ، الفحـم النبـاتي  قطـع العديـد مـن األشـجار بغـرض إنتـاج        الغابات االسـتوائية، إذ تـم     في

ــى ــة مــن    حــدوثأدى إل ــراء البيئــة المــساحة المهــددة    الجفــاف موجــات متعاقب ، ويقــدر خب
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خبــراء الأرجــع وقــد ). ١٥٩م، ص٢٠١٠عبــداهللا،  (٢كــم٥٣٤٠٠٠بالتــصحر فــي الــصومال بنحــو 

 وجيبوتي وما ينجم عنهـا مـن وفيـات إلـى عوامـل أهمهـا                تكرار أزمة المجاعة في الصومال    

بهدف المتجـارة   ابات والنباتات الطبيعية    إزالة الغ سوء إدارة الموارد الطبيعية المتمثل في       

 جنــوبي ثلثــي الغابــات والنباتــات الطبيعيــة فيهــا، فعلــى ســبيل المثــال تــم تــدمير مــا يقــارب    

  النبـاتي  يـرادات الفحـم   إوحسب آخر التقديرات الصادرة من األمم المتحدة، فـإن          . الصومال

ي اآلونــة األخيــرة حتــى أصــبحت تجــارة الفحــم النبــاتي فــ ، ٪ مــن صــادرات الــصومال٢٠تمثــل 

مركـز  (، وهـذا مـا يزيـد مـن خطـورة المـشكلة        من المـواطنين الـصومالين     لآلالف   مصدر رزق 

ــى أن الفحــم    وقــد ).  م٢٠١٤مقديــشيو للبحــوث والدراســات،    أجمــع أصــحاب المحــالت عل

ــاتي الـــصومالي  ــدالنبـ ــهر والمفـــضل مـــن قبـــل أصـــحاب     يعـ ــاتي المـــستورد األشـ  الفحـــم النبـ

، وذلـك نظـراً لجودتـه حيـث          واالسـتراحات  وأصـحاب المنـازل   عبية   الش مقاهيالالمطاعم و 

طيـب رائحتـه وقلـة دخانـه،        و  قلـة التـراب والغبـار فيـه،        يبقى مشتعالً لمدة طويلة، إضـافة إلـى       

 يلي الفحـم النبـاتي الـصومالي      و ،)الشيشة(وإعداد النارجيله    في عملية الشواء  فضل  لذلك يُ 

 حيـث يـسنخدمان بكثـرة فـي شـواء      جنوب إفريقـي  الفحم النباتي الجيبوتي فـال  في الجودة 

 ومما ينبغي اإلشارة إليه هنا أن بعض فحـم األكيـاس النبـاتي المـستورد                .)٦:لوحة( اللحوم

ــع          ــى من ــاً عل ــصومال، وذلــك التفاف ــة ال ــوتي قــد يكــون مــصدره دول ــة جيب  الحكومــة مــن دول

ــصومالية الفدراليــة  ــاتي منهــا للخــا  تــصدير الفحــم   ألســباب سياســية  ال ــذا لقــرار  رج النب تنفي

دول الخلـيج   م، ومـع ذلـك ال تـزال     ٢٠١٢/ الـصادر فـي فبرايـر      ٢٠٣٦مجلس األمن الدولي رقـم      

ــصومالي  ة لتجــاراً مقــصدالعربــي ــاتي ال ــى مــوانئ دولتــي االمــارات      الفحــم النب  حيــث يــصدر إل

العربية المتحدة وسلطنة عمـان، ثـم يـصدر منهمـا لـبعض إسـواق حطـب الوقـود والفحـم                     

لمملكة العربية السعودية ومن ضمنها سوق حطب الوقود والفحم النباتي في           النباتي في ا  

كما يستورد فحـم األكيـاس النبـاتي المـصري كـذلك مـن جمهوريـة مـصر               . حاضرة الدَّمَام 



 

 
٣٩٤

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 محــالت فقــط، والفحــم النبــاتي المــصري غيــر   ٨العربيــة لكــن جودتــه قليلــة وهــو يبــاع فــي    

ام مقارنة باألنواع السابقة، نظـراً لتـصنيعه        مرغوب من قبل المستهلكين في حاضرة الدَّمَ      

، كمـا أن رائحتـه غيـر جيـدة ودخانـه             البرتقال والجوافة والمـانجو    :من أشجار الفواكه مثل   

 . كثيف

 

 فحممصادر التوزيع الجغرافي ل) ٧(شكل 

  الدَّمَام  حطب الوقود والفحم النباتي بحاضرةسوقفي  المستورد  األكياس
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 خيتلف لون الكيس باختالف الدولة املصدرة

 سوق حطب الوقود والفحمأكياس متنوعة من الفحم النباتي المستورد في ) ٦(لوحة 

   في حاضرة الدَّمَامالنباتي
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سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

حم النباتي المستورد من دولة غانا كـذلك، كمـا يبيـع محـل واحـد                 محالت الف  ٥وتبيع  

الفحـم  فقط الفحم النباتي المستورد من دولة نيجيريا، وإجماالً فإن الفحم النباتي الغاني و            

النيجيــري غيــر مــشهورين وغيــر مرغــوبين لــذلك فــإن درجــة اإلقبــال عليهمــا قليلــة  النبــاتي 

المطاعم والمـستهلكين الـذين ال يفرقـون بـين          جداً، وهي تتم في الغالب من قبل أصحاب         

كمـا تبيـع بعـض المحـالت فحـم األكيـاس النبـاتي              . أنواع الفحم النباتي وال تهمهم جودته     

، وأندونيـسيا   ) محـالت  ٨(دول فيتنـام    :  المستورد من عدة دول في جنوب شرق آسيا وهي        

ــدا  ) محــالت٦( ــا وتايلن لمحــالت األخــرى   ، وتبيــع بعــض ا )محــل واحــد لكــل منهمــا  (، وماليزي

ــاراغواي       ــاتي المــستورد مــن قــارة أمريكــا الجنوبيــة الســيما دول ب ، ) محــالت٨(الفحــم النب

، وغالبـاً مـا يكـون مقـر الـشركات المـستوردة       )محـل واحـد  (، وكوبـا  ) محالت ٦(وكولومبيا  

  .لفحم أمريكا الجنوبية في مملكة البحرين وغيرها من دول الخليج العربي

 :ن النباتي المستورد ومصادرهالكراتيفحم  -٢-٢-٢
يستورد فحم الكراتين النباتي من دول جنوب شـرق آسـيا التـي تنتـشر فيهـا الغابـات                   

اإلستوائية والموسمية، ويوجد فيها فائض من األخشاب مثل ماليزيـا التـي تغطـي الغابـات                

 الــدول المــصدرة ، لــذلك فإنهــا تمثــل أبــرز)م٥/٨/٢٠١٦ماليزيــا، ( مــن مــساحتها  ٪٥٩نحــو 

 ٣١لفحم الكراتين النباتي لدول الخلـيج العربـي، ويبـاع فحـم الكـراتين النبـاتي المـاليزي فـي                 

، وقـد أشـار بعـض الباعـة إلـى           في سوق حطب الوقود والفحم النباتي بحاضرة الـدَّمَام        محالً  

 يعد من األنواع المفضلة ألصحاب المطاعم حيـث يمتـاز            الماليزي  النباتي فحم الكراتين أن  

أدى وقـد   . ره وطول فترة اشتعاله، إضافة إلى قلـة انبعـاث الـروائح واألدخنـة منـه               بحرارة جم 

  المــيالدي خاصــة بعــد ســتينيات القــرن   والتفحــيمالتوســع الــسريع فــي صــناعة األخــشاب  

الماليزيــة مــع التـزام الحكومـة   فــي المـوارد الغابيـة، و  الماضـي، إلـى ظهــور مـشكلة انحـسار     

 ومـن حينهـا بـدأ    ،تدار الغابات على أسـاس مـستدام   بحت  ، أص بحماية البيئة والنظام البيئي   
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محـالت كـراتين الفحـم      ١٠ وتبيع   .)م٥/٨/٢٠١٦ماليزيا،  ( معدل قطع األشجار باالنخفاض   

ــسيا، ويــشابه فحــم الكــراتين النبــاتي األندونيــسي الفحــم          ــاتي المــستوردة مــن أندوني النب

اتي المـستورد مـن دولتـي الــصين    النبـاتي المـاليزي كثيـراً فـي صــفاته، أمـا فحـم الكـراتين النبــ       

وتايلندا فيباع في محل واحـد فقـط لكـل منهمـا، وفحمهمـا قليـل الـشهرة والجـودة وغيـر             

 ).٧:لوحة) (٨: شكل(مرغوب فيه من قبل كثير من المستهلكين بعد تجربته 

 

 فحم الكراتينمصادر التوزيع الجغرافي ل) ٨(شكل 

 حاضرة الدَّمَام  فيسوق حطب الوقود والفحمب المستورد  النباتي
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

في سوق حطب الوقود     كميات الفحم النباتي المستورد المباعة، وأسعارها        - ٣-٢
 :لدَّمَامفي حاضرة االنباتي والفحم 

 :  كميات فحم األكياس النباتي المستورد المباعة وأسعارها-١-٣-٢
ــاً فــي ســوق حطــب         ــاتي المــستورد المباعــة يومي ــة فحــم األكيــاس النب تتفــاوات كمي

ــه،         ــاتي ونوعيت ــدَّمَام، وذلــك وفقــاً لجــودة الفحــم النب ــاتي فــي حاضــرة ال الوقــود والفحــم النب

يات الفحم النباتي المباعة ال ترتبط كثيراً بتغيـرات  ولُحظ من خالل نتائج االستبانة أن كم   

فصول السنة كما هو الحـال مـع حطـب الوقـود الـذي يـستخدم علـى نطـاق واسـع للتدفئـة            

ــا      ــام فـــي المطـ ــوال العـ ــاتي يـــستخدم طـ عم خـــالل فـــصل الـــشتاء، وذلـــك ألن الفحـــم النبـ

والـشكل  ) ٢(وكمـا يتـضح مـن الجـدول         . والمقاهي الـشعبية وبعـض المـستهلكين األفـراد        

يمثل الفحم النباتي الصومالي أكثر أنواع فحـم األكيـاس النبـاتي مبيعـاً فـي الـسوق، إذا                   ) ٩(

 كـيس فـي اليـوم،    ١٩ كـيس يوميـاً، أي بمتوسـط    ١٥٠-٣تتراوح الكميات المباعـة منـه بـين     

لمستهلكين له من أصـحاب المطـاعم والمقـاهي الـشعبية وحتـى             وذلك لجودته وتفضيل ا   

ــاتي         ــم النبـ ــه الفحـ ــة، يليـ ــرحالت البريـ ــي الـ ــزهين فـ ــتراحات والمتنـ ــازل واالسـ ــحاب المنـ أصـ

 كــيس فــي اليــوم ثــم الفحــم  ١٠٠-٢  مــا بــينتتــراوح الكميــات المباعــة منــه الجيبــوتي الــذي 

 كـيس فـي اليـوم    ٥٠-٢ مـا بـين   الـذي تتـراوح الكميـات المباعـة منـه     النباتي الجنوب أفريقي   

 أكيــاس فــي اليــوم علــى التــوالي، ويــزداد الطلــب علــى أنــواع الفحــم   ١٠ و١٢وذلــك بمتوســط 

أمـا أكيـاس الفحـم النبـاتي المـصري، واألندونيـسي،           . النباتي الـسابقة خـالل موسـم الـشتاء        

 والماليزي، والباراغواي، والكولومبي 

كيس في اليوم، وتقل كميات أكياس       ٢٠-٢فتباع بكميات متوسطة تتراوح ما بين       

 ٥-١الفحــم النبــاتي المباعــة جــداً مــن األنــواع المتبقيــة غيــر المفــضلة حيــث تتــراوح مــا بــين   

وتتبـاين أسـعار فحـم األكيـاس النبـاتي كـذلك وفقـاً لنـوع الفحـم                  . أكياس فقط في اليـوم    

ــه مــن األتربــة والــشوائب، وبمــا أ       ــاتي، وجودتــه وحجــم الكــيس، ومقــدار نقائ ن الفحــم النب
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النباتي الصومالي يعد األفـضل واألكثـر طلبـاً فـي الـسوق، فإنـه يمتـاز بارتفـاع سـعره مقارنـة                       

ــاالً، أمــا  ٦٠-٣٠مــا بــين  ) كــم١٠(بــاألنواع األخــرى، إذ يتــراوح ســعر الكــيس الــصغير منــه      ري

ريـال، وهـي أسـعار يفرضـها قـانون          ١١٥-٧٠فيتراوح سعره ما بين     ) كم٢٥(الكيس الكبير   

لـــب، وقـــد أفـــاد بعـــض الباعـــة بالـــسوق أن ســـعر الفحـــم النبـــاتي المخـــصص   العـــرض والط

يكون غالباً أعلى تكلفـة ألنـه فحـم نقـي خـالٍ مـن الـشوائب أي تمـت                    ) الشيشة(للنارجيلة  

 رياالً، ويخصص الفحم النبـاتي الخـام   ١١٥معالجته وتنقيته لذا يصل سعر كيسه الكبير إلى      

.  ريـاالً  ٧٠مطاعم وهو األرخص إذ ال يتجاوز سعره        غير المنقى عادة للشواء أو الطبخ في ال       

ــاتي األخــرى مــا بــين        للكــيس  ريــاالً ٤٥-٣٠ويتــراوح ســعر بقيــة أنــواع فحــم األكيــاس النب

 .)كم٢٥(الكبير  رياالً للكيس ٨٠-٥٠، وما بين )كم١٠(الصغير 

 :المباعة وأسعارها المستوردالكراتين النباتي فحم  كميات -٢-٢-٢
سوق الــتي المــاليزي أكثــر أنــواع فحــم الكــراتين مبيعــاً فــي محــالت  يمثــل الفحــم النبــا

 كرتـون،   ٤٠-٢حطب الوقود والفحم النباتي حيث تتراوح الكميات المباعة منه يومياً بـين             

 كرتـون يوميـاً، وذلـك لجودتـه حيـث يرغـب بـه أصـحاب المطـاعم            ١٤أي بمتوسط يصل إلى     

 . حسب نوعيته رياال٤٥ً-٣٠على وجه الخصوص، ويتراوح سعره بين 
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

فحم

فحم

 كراتين من الفحم النباتي المستورد) ٧(لوحة 

 حاضرة الدَّمَامب  النباتيسوق حطب الوقود والفحم في 
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) اليــوم/ كرتــون٢٠-٢(يليــه مــن حيــث الكميــات المباعــة  الفحــم النبــاتي األندونيــسي  

 وأخيــراً فحــم الكــرتين   ريــاالً،٤٠-٣٠ كــراتين يوميــاً، وبــسعر يتفــاوت مــا بــين   ٨بمتوســط 

 كــراتين فــي اليــوم لكــل منهمــا   ٦النبــاتي المــستورد مــن دولتــي الــصين وتايلنــدا بمتوســط    

 . رياالً على التوالي٣٥ و٣٠وبتكلفة ال تتجاوز) ٩:  وشكل٢: جدول(

عدد أكياس وكراتين الفحم النباتي المستورد المباعة يومياً بسوق حطب ) ٢(جدول 

 ي حاضرة الدَّمَامالوقود والفحم النباتي ف
الفحم النباتي  مصدر

 المستورد
متوسط عدد  األدنىالعدد  األعلىالعدد 

 الكراتين/األكياس
 فحم األكياس النباتي

 ١٩ ٣ ١٥٠ الصومال
 ١٢ ٢ ١٠٠ جيبوتي

 ١٠ ٢ ٥٠ جنوب أفريقيا
 ٩ ٢ ٢٠ مصر

 ٩ ٢ ٢٠ إندونيسيا
 ٨ ٢ ٢٠ ماليزيا
 ٨ ٢ ٢٠ باراغواي
 ٦ ٢ ٢٠ كولومبيا
 ٣ ١ ٥ تايلندا
 ٢ ١ ٤ غانا
 ٢ ١ ٤ نيجيريا
 ٢ ١ ٤ فيتنام
 ٢ ١ ٣ كوبا

 فحم الكراتين النباتي
 ١٤ ٢ ٤٠ ماليزيا
 ٨ ٢ ٢٠ أندونيسيا
 ٦ ٢ ١٠ اتايلند

 ٦ ٢ ١٠ صينال

 في حاضرة الدَّمَامالنباتي نتائج استبانة سوق حطب الوقود والفحم : المصدر    
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

أكياس الفحم 

كراتين الفحم 

بسوق حطب ين الفحم النباتي المستوردة المباعة يومياً عدد أكياس وكرات) ٩(شكل 

  في حاضرة الدَّمَام النباتيالوقود والفحم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )٢(بيانات الجدول : المصدر



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٠٣

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 :مستهلكو حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام: ثالثاً
مثـل أهـم مـصادر الطاقـة        تعد حاضـرة الـدَّمَام مجازيـاً عاصـمة الـنفط فـي العـالم الـذي ي                 

األوليــة، ورغــم ذلــك اليــزال ســكان الحاضــرة يــستخدمون حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي     

بــصفتهما مــن أنــواع الوقــود ألغــراض متعــددة، وإللقــاء الــضوء علــى مــشكلة اســتهالك           

ســكان الحاضــرة لحطــب الوقــود والفحــم النبــاتي، أجريــت الدراســة علــى عينــة عــشوائية    

) ٣(ويتـضح مـن خـالل الجـدول         . مع لمدن الدَّمَام، والظهـران، والخبـر      لمختلف شرائح المجت  

تنوع أفراد عينة البحث على مستوى متغيرات العمـر والمـستوى التعليمـي ونـوع الـسكن،                 

على النسبة األكبر مـن عينـة البحـث إذ          )  سنة ٣٥-١٥(وتستحوذ فئة المراهقين والشباب     

بنــسبة )  ســنة٦٥-٣٦(ئــة كبــار الــسن  ٪ وهــم جيــل المــستقبل، تليهــا ف ٦٥٫٩تقــدر بنحــو 

٢٠٫٣٪ . 

، )٪٥٤٫٢(كما اتضح أن أكثر مـن نـصف عينـة البحـث مـن حملـة الـشهادات الجامعيـة                

، ثم حملة الـشهادات األعلـى وهـي الـدبلوم والماجـستير            )٪٢٦٫٩(فحملة الشهادة الثانوية    

ة علــى وهــو أمــر جيــد ومؤشــر علــى إمكانيــة تــوعيتهم مــستقبالً بأهميــة المحافظــ   ) ٪٧٫٥(

توازن البيئة الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي فيها، وتطبيق مفهوم التنميـة المـستدامة             

وفي متغير نوع السكن لُحظ التطور االقتـصادي لـسكان حاضـرة الـدَّمَام              . لألجيال القادمة 

ــر مــن نــصف عينــة البحــث            مــن مــستهلكي حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي حيــث أن أكث

الفــيالت أو أصــغر منهــا مثــل شــقق التمليــك أو  : كن راقيــة مثــليــسكنون بمــسا) ٪٥٩٫٥(

ــ )٪٢٤٫٥(اإليجــار  ستخدم حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي بهــا فــي مواســم    ، ورغــم ذلــك يُ

٪ ٩٫٤معينة وبصورة مؤقتـة، أمـا سـكان البيـوت الـشعبية فهـم قلـة إذ ال تتجـاوز نـسبتهم               

 . الدَّمَام والخُبَروهم يقطنون غالباً في األحياء القديمة جداً في مدينتي 
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

ويــنعكس نــوع المــسكن علــى نــوع الطاقــة المــستخدمة فيــه حيــث تعــد الكهربــاء       

والغاز مصدر الطاقة الرئيس السيما للطبخ والتدفئة، إذ بلغت نـسبة مـن يعتمـدون عليهمـا         

٪ من مجموع أفراد العينة، مما يدل على تطـور حاضـرة الـدَّمَام اقتـصادياً وصـناعياً، وفـي                    ٨٣

٪ وعلـى الـرغم مـن أنهـا تبـدو      ٣٫٣ لم تتجاوز نـسبة مـن يعتمـد علـى حطـب الوقـود             المقابل

نسبة ضئيلة جداً إال أنها تعد مرتفعة خاصة فـي ظـل التطـور الكبيـر الـذي تـشهده حاضـرة                      

الدَّمَام، ووفرة جميع مصادر الطاقة الحديثة بها، وقد يكون هؤالء من العمالة الوافدة ذات              

 فــي خــيم ومــساكن مؤقتــة خــارج النطــاق العمرانــي لحاضــرة الــدخل المحــدود التــي تقطــن

٪ من أفراد عينة البحث بين أشكال متنوعـة مـن الطاقـة الحديثـة               ١١٫٣الدَّمَام، ويجمع نحو    

ويقتـصر اسـتخدام حطــب   ) حطـب الوقــود والفحـم النبـاتي   ( والتقليديـة  ) الكهربـاء والغـاز  (

 . ينة كما سيتضح الحقاًعادة على مواسم ومناسبات مع  والفحم النباتيالوقود

ومــن خــالل نتــائج اســتبانة المــستهلكين لحطــب الوقــود والفحــم النبــاتي فــي حاضــرة  

الــدَّمَام تــم اســتخالص العديــد مــن المؤشــرات والمعطيــات التــي توضــح حجــم وأبعــاد هــذه 

 :المشكلة، ويمكن استعراضها من خالل المحاور الرئيسة التالية

 

  من المستهلكينحثتوزيع أفراد عينة الب) ٣(جدول 

  في حاضرة الدَّمَام وفق متغيرات العمر والتعليم والسكن ومصادر الطاقة
 النسبة المئوية العدد المتغير

 العمر
 ٤١٫٩ ٨٩  سنة٢٥-١٥
 ٢٤ ٥١  سنة٣٥-٢٦
 ١٢٫٧ ٢٧  سنة٤٥-٣٦
 ٧٫٦ ١٦  سنة٦٥-٤٦

 ١٣٫٧ ٢٩ لم يذكر
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 النسبة المئوية العدد المتغير
 المستوى التعليمي

 ٢٦٫٩ ٥٧ ثانوي
 ٥٤٫٢ ١١٥ جامعة
 ٤٫٧ ١٠ دبلوم
 ٢٫٨ ٦ ماجستير
 ٠٫٥ ١ متوسط
 ١٠٫٨ ٢٣ لم يحدد

 نوع السكن
 ٥٩٫٥ ١٢٦ فيال
 ٢٤٫٥ ٥٢ شقة

 ٩٫٤ ٢٠ بيت شعبي
 ٦٫٦ ١٤ لم يحدد

 مصادر الطاقة المستخدمة في المسكن
 ٣٧٫٧ ٨٠  كهرباء

 ٢٦٫٤ ٥٦  كهرباءوغاز 
 ١٨٫٩ ٤٠  غاز

 ١١٫٣ ٢٤  وحطب وفحم كهرباءوغاز 
 ٣٫٣ ٧  طبح

 ٢٫٤ ٥  كيروسين
 ١٠٠ ٢١٢ المجموع

 نتائج استبانة المستهلكين: المصدر            
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 :استخدامات المستهلكين في حاضرة الدَّمَام لحطب الوقود -١
أظهرت نتائج استبانة المـستهلكين أن حطـب الوقـود ال يـزال يـستخدم بـصفته نـوع          

٪ ٦٨٫٤تـوافر مـصادر الطاقـة الحديثـة، وقـد أفـاد       من مصادر الطاقة في حاضرة الدَّمَام، رغم   

من عينة البحث أن مصدر حصولهم علـى حطـب الوقـود يـتم مـن خـالل شـراءه                )  فرد ١٤٥(

٪ ٢٨٫٣من سوق حطب الوقود والفحم النباتي الرئيس في حاضرة الدَّمَام، فـي حـين أشـار     

مباشـرة مـن   من عينة البحث أنهم يحصلون على حطب الوقود بوساطة شراءه    )  فرد ٦٠(

المحتطبــين وهــؤالء غالبــاً ممــن يفــضلون أنــواع حطــب الوقــود المحليــة، وهــم ممــن ينبغــي   

)  أفـراد ٧(٪ ٣٫٣توعيتهم بضرر ذلك علـى البيئـة الطبيعيـة، كمـا أن نـسبة ضـئيلة ال تتجـاوز             

من عينة البحث لـديهم مـصادر أخـرى للحـصول علـى حطـب الوقـود، فمـنهم مـن يحتطـب                       

ه مــن التموينــات والبقــاالت المنتــشرة داخــل محطــات الوقــود  شخــصياً ومــنهم مــن يــشتري

ويميز بعض أفراد عينة البحث ممن لديهم الخبرة والدراية بـين أنـواع حطـب               . على الطرق 

الوقود، حيث أفادوا أن حطب الوقود الجيد يتصف بقشرة يابسة ونقية خالية من الرطوبـة   

مـن األعـواد الكاملـة ألنـه أسـرع      والخروق والنخر، كما أن حطب الوقـود المشـضّف أفـضل      

 .اشتعاالً وال ينتج عنه دخان كثيف

ــة      ٤٧٫٦ويـــستخدم  ــرحالت البريـ ــالل الـ ــود خـ ــة البحـــث حطـــب الوقـ ــراد عينـ ــن أفـ ٪ مـ

٪ مـنهم حطـب الوقـود فـي االسـتراحات والـرحالت       ١٩٫٨ألغراض متعددة، كما يـستخدم      

 عينــة البحــث حطــب ٪ مــن أفــراد٢٤٫٥يــستخدم ) ٤(البريــة معــاً، وكمــا يتــضح مــن الجــدول 

الوقـــود فـــي المنـــازل إلـــى جانـــب األمـــاكن الـــسابقة، وعلـــى الـــرغم مـــن التطـــور المعمـــاري    

ــى اســتخدام مــدافئ حطــب         ــدَّمَام يلجــأ بعــض المــستهلكين إل للمــساكن فــي حاضــرة ال

الوقود في غرف الجلوس ومالحق المنازل وذلك لشدة البرودة خالل فصل الشتاء، بحيث    

 اساســياً وجماليــاً فــي معظــم المنــازل، ممــا يعنــي أن د عنــصراًأصــبحت مــدفأة حطــب الوقــو
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توافر مصادر الطاقة الحديثة من كهرباء أو غاز ال يغنـي ابـداً عـن اسـتخدام حطـب الوقـود             

٪ مــن أفــراد عينــة البحــث يــستخدمون   ٤١٫٥وقــد أظهــرت نتــائج االســتبانة أن  . فــي المنــازل

ارص، وذلك خالل الـرحالت البريـة أو   حطب الوقود من أجل التدفئة خالل فصل الشتاء الق  

في المنازل خاصة فـي المالحـق أو فـي بيـوت الـشعر، واالسـتراحات علـى الـرغم مـن تـوافر                        

البدائل الحديثة لوسائل التدفئـة، وذلـك كونهـا مـن العـادات المتوارثـة التـي تـدخل البهجـة                     

. الماضــــيوالــــسرور علــــى أفــــراد العائلــــة واألصــــدقاء المتحلقــــين حــــول النــــار، وتــــربطهم ب

٪ مـن أفـراد عينـة البحـث حطـب الوقـود للطـبخ وإعـداد المـشروبات                  ٣٧٫٣ويستخدم نحـو    

الساخنة مثل الشاي والقهوة والحليب وذلك لرائحة حطـب الوقـود الزكيـة عنـد احتراقـه                 

إلعداد الطعام والمشروبات، وهي رائحة ال تنتج عن مصادر الطاقة األخرى مـن كهربـاء أو                

 من أفراد عينة البحث بـين الطـبخ والتدفئـة معـاً عنـد اسـتخدامهم                 ٪١٢٫٧ويجمع نحو   . غاز

٪ من أفراد عينـة البحـث حطـب الوقـود ألغـراض أخـرى          ٨٫٥لحطب الوقود، كما يستخدم     

االجتماعــات العائليــة، واحتفــاالت عيــد : مرادفــة للطــبخ الســيما فــي بعــض المناســبات مثــل

ذه األغــراض شــواء اللحــوم فــي   األضــحى المبــارك والــرحالت البريــة، وتــأتي فــي مقدمــة هــ    

 .الهواء الطلق التي تعطي للحوم المشوية نكهة مميزة

 توزيع أفراد عينة البحث من المستهلكين ) ٤(جدول 

 وفقاَ ألماكن وأغراض استخدام حطب الوقود في حاضرة الدَّمَام، وأسبابها
 النسبة المئوية العدد المتغير

 األماكن التي يستخدم فيها حطب الوقود

 ٤٧٫٦ ١٠١ الرحالت البرية
 ١٩٫٨ ٤٢  الرحالت البرية-االستراحة 

 ٩٫٩ ٢١  الرحالت البرية- االستراحة -المنزل 
 ٨٫٠ ١٧  الرحالت البرية-المنزل 
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 النسبة المئوية العدد المتغير
 ٦٫٦ ١٤ المنزل

 ٤٫٢ ٩ االستراحة
 ٣٫٧ ٨  االستراحة-المنزل 

 أغراض استخدامات حطب الوقود

 ٤١٫٥ ٨٨ التدفئة

 ٣٧٫٣ ٧٩ طبخال

 ١٢٫٧ ٢٧  التدفئة-الطبخ 

 ٨٫٥ ١٨ استخدامات أخرى

 أسباب استخدام حطب الوقود في التدفئة والطبخ
 ٤٩٫١ ١٠٤ جودته في الطبخ والتدفئة
 ٣٤٫٠ ٧٢ بحكم العادات والتقاليد

 ٨٫٠ ١٧ عدم وجود مصدر اخر للطاقة
 ٣٫٨ ٨  بحكم العادات والتقاليد-عدم وجود مصدر اخر للطاقة 
 ٣٫٨ ٨ ىرخأاسباب 

 ١٫٤ ٣ عدم وجود مصدر اخر للطاقة-جودته في الطبخ والتدفئة 
 ١٠٠ ٢١٢ المجموع

 .نتائج استبانة المستهلكين: المصدر
رجع أفراد عينـة البحـث مـن المـستهلكين سـبب اسـتخدامهم حطـب الوقـود فـي                 ويُ

إلــى عــدة الطــبخ والتدفئــة بحاضــرة الــدَّمَام علــى الــرغم مــن تــوافر مــصادر الطاقــة الحديثــة     
 المتوارثـة    العـادات والتقاليـد    ، وتماشـياً مـع    )٪٤٩٫١ (جودته فـي الطـبخ والتدفئـة      : مبررات هي 

، وعدم وحود مصدر آخـر للطاقـة خـالل الـرحالت البريـة والبحريـة والتنـزه          )٪٣٤(منذ القدم   
 مــن ٪٣٫٨، كمــا أرجــع  )٪٥٫٢(، أو للمبــررات الــسابقة كلهــا  )٪٨(خــارج النطــاق العمرانــي  

ينــة البحــث ســبب اســتخدام حطــب الوقــود إلــى أمــور أخــرى تتمثــل فــي االســتمتاع  أفــراد ع
ــى أن         ــافة إلـ ــة، إضـ ــة الكهربائيـ ــتهالك الطاقـ ــوفير اسـ ــة، وتـ ــود الزكيـ ــب الوقـ ــة حطـ برائحـ
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استخدام حطب الوقود يضفي نوعاً من التسلية والترفيه خالل اجتماعات أفراد العائلـة أو      
 . األصدقاء

 فــي حاضــرة الــدَّمَام  بــصفته مــصدر للطاقــة ارتباطــاً   ويــرتبط اســتخدام حطــب الوقــود 
ــة األول       مــن حيــث اســتخدام   ) ٪٩١٫٥(وثيقــاً بفــصول الــسنة، ويحتــل فــصل الــشتاء المرتب

، وذلـك مـن أجـل التدفئـة والطـبخ خاصـة عنـدما        )٥:جـدول (المستهلكين له وطلبهم عليه     
 التدفئـة الحديثـة   تنخفض درجات الحرارة وتهطل األمطار، وعلى الرغم من تـوافر وسـائل    

فإن حطب الوقود اليـزال مرغوبـاً ومفـضالً مـن قبـل المـستهلكين وذلـك لمكانتـه عنـدهم           
مــن ) ٪٦٢٫٧(حيــث يطلــق عليــه اســم فاكهــة الــشتاء، ويــأتي فــصل الربيــع بالمرتبــة الثانيــة  

بالمرتبـة الثالثـة، ويـستخدم    ) ٪٦٦٫٥(، ثـم فـصل الخريـف      حيث استخدام المستهلكين له   
الل موجات البرد التي تنتاب فصلي الربيع والخريف بين الفينة واألخرى إلى           حطب الوقود خ  

حيــث اســتخدام المــستهلكين جانــب الطــبخ، ويحتــل الــصيف المرتبــة األخيــرة مــن حيــث 
 مـن أفـراد العينـة فـي المرتبـة الرابعـة واألخيـرة أي               ٪٩١للحطب خالل أشهره حيـث وضـعه        

رتفــاع درجــات الحــرارة المتزامنــة مــع   أنهــم اليــستخدمون حطــب الوقــود خاللــه بــسبب ا  
الرطوبــة العاليــة، لــذا غالبــاً مايقتــصر اســتخدام حطــب الوقــود علــى الطــبخ والــشواء فقــط     

 .وخالل مناسبات معينة
 ترتيب فصول السنة حسب حاجة) ٥(جدول 

  في حاضرة الدَّمَام لحطب الوقود المستهلكين 
فصول  المرتبة الرابعة تبة الثالثةالمر المرتبة الثانية المرتبة األولى

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد السنة
 ١٫٤ ٣ ١٫٩ ٤ ٥٫١ ١١ ٩١٫٥ ١٩٤ الشتاء
 ٦٫٦ ١٤ ٢٧٫٤ ٥٨ ٦٢٫٧ ١٣٣ ٣٫٣ ٧ الربيع
 ٠٫٩ ٢ ٦٦٫٥ ١٤١ ٣٠٫٢ ٦٤ ٢٫٤ ٥ الخريف
 ٩١٫٠ ١٩٣ ٤٫٢ ٩ ١٫٩ ٤ ٢٫٩ ٦ الصيف
 ١٠٠ ٢١٢ ١٠٠ ٢١٢ ١٠٠ ٢١٢ ١٠٠ ٢١٢ المجموع

  نتائج استبانة المستهلكين:المصدر
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 أنواع حطب الوقـود المحليـة والمـستوردة المفـضلة للمـستهلكين فـي حاضـرة            -٢
 :الدَّمَام

ــي والمـــستورد       ــود المحلـ ــدَّمَام حطـــب الوقـ ــرة الـ ــي حاضـ يـــستخدم المـــستهلكون فـ

إلغراض مختلفة، لكن نسبة التفـضيل والرغبـة فيهمـا تختلـف فيمـا بينهمـا، فقـد أظهـرت                   

 مــن أفــراد عينــة البحــث يرغبــون ويفــضلون حطــب  ٪ ٧٤٫١ فــرداً أي ١٥٧بانة أن نتــائج االســت

الوقود المحلي لمعرفتهم وتجربتهم الطويلة ألنواعه المختلفة، ودرايتهم التامة بما يمتـاز            

به كل نوع من جودة، وسرعة اشتعال، وطيب رائحة، وشدة نار، وقلـة دخـان وطـول مـدة         

 أنـواع حطـب الوقـود المحلـي، وسـهولة الحـصول عليهـا        بقاء للجمر، إضافة إلى قلـة تكلفـة       

من البر أو من سوق حطب الوقود والفحم النباتي بل ومن التموينات والبقاالت القريبة مـن           

المنزل، كما عزا بعض أفراد عينة البحـث سـبب تفـضيلهم ألنـواع حطـب الوقـود المحليـة         

ك قـد يـؤدي إلـى تـدهور البيئـة      أنه يعـدون ذلـك دعمـاً للمنـتج المحلـي، علـى الـرغم مـن أن ذلـ           

وأهــم أنــواع حطــب الوقــود المحليــة التــي يقبــل علــى   . الطبيعيــة وتفــاقم مــشكلة التــصحر 

 ،Acacia tortilisالــسَّمُر : شــرائها المــستهلكون فــي حاضــرة الــدَّمَام مرتبــة كمــا يلــي      

ــرَظ ــضَى  ،Acacia etbaica والقَ  Calligonum واألرْطَــى ،Haloxylon persicumوالغَ

comosum،الـــسَّلَم و Acacia ehrenbergianaــح، و ــل، وAcacia raddiana الطَّلـ  األَثْـ

Phoenix dactylifera، السِّدْرو Ziziphus spina-christi. 

حطب الوقود المستورد   من أفراد عينة البحث      ٪٢٥٫٩ فرداً أي    ٥٥وفي المقابل يفضل    

المـستورد  القَـرَظ   ولـسَّمُر ا:  مثـل .Acacia sppمن الخـارج خاصـة أنـواع حطـب األكاشـيا      

والــسودان، وعــزوا ســبب  ) الــصومال وجيبــوتي (مــن جنــوب أفريقيــا ودول القــرن األفريقــي   

تفضيلهم لهذه األنواع إلى مماثلتها لألنواع المحلية في المواصـفات والجـودة، وإلدراكهـم            

 بيئــةوزارة الألهميــة المحافطــة علــى البيئــة النباتيــة الهــشة للمملكــة، وتطبيــق توجيهــات    

ــاه ــةوالميـ ــو        والزراعـ ــه نحـ ــين، والتوجـ ــاتي المحليـ ــم النبـ ــود والفحـ ــب الوقـ ــع حطـ ــع بيـ  بمنـ
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استهالك المستورد منهما، إضافة إلى توافر حطب الوقـود المـستورد فـي الـسوق بكثـرة،                 

وقــد لُحــظ مــن خــالل نتــائج االســتبانة  . وجفــاف قطعــه ممــا يعنــي قلــة الــدخان المنبثــق منــه 

ع حطـب الوقـود المـستورد، بـل إن بعـضهم ال يفـرق بـين        جهل بعـض المـستهلكين بـأنوا    

األنواع المحلية والمـستوردة، وهـذا مـا أكـده المـشرفون علـى المحـالت ممـا يجعـل بعـض              

 .المستهلكين تحت وطأة جشع وغش بعض الباعة

، يمكن ترتيب األنـواع النباتيـة المحليـة         )٦:جدول(ووفقاً لنتائج استبانة المستهلكين     

 :حطب وقود كما يليالمفضلة بصفتها 

  :Acacia tortilisالسَّمُر -أ

 أكثـر األنـواع المحليـة المفـضلة باعتبارهـا حطـب وقـود فـي          السَّمُريعد حطب أشجار    

 من أفراد عينة البحـث فـي المرتبـة األولـى علـى الـرغم مـن         ٪٤٥٫٨حاضرة الدَّمَام، إذ يصنفه     

 والمياه والزراعة، وتعود أسـباب  صعوبة الحصول عليه، ومنع احتطابه من قِبل وزارة البيئة   

التفـضيل إلـى شـهرته الكبيـرة، وسـرعة اشــتعاله، وحـرارة جمـره وطـول مـدة بقائـه، وقلــة           

دخانه، وطيب رائحته، إضافة إلى أنه يمتاز بدقة العود وقوتـه، والقـشرة الرقيقـة التـي تغطـي          

حــث أن أفــضل ســوقه وتتحــول إلــى اللــون األحمــر عنــد االشــتعال، كمــا أفــاد أفــراد عينــة الب  

 المحلي ذلك الذي يجلب مـن منطقـة المدينـة المنـورة، وأنهـم يقبلـون             السَّمُرأنواع خشب   

 . على شرائه حتى لو ارتفع سعره

  :Haloxylon persicum الغَضَى-ب

 مـن حيـث التفـضيل باعتبـاره حطـب وقـود فـي               الـسَّمُر  بعد   الغَضَىيأتي حطب أشجار    

ن أفراد عينة البحث في المرتبـة الثانيـة، وارجعـوا سـبب            م ٪٢٨٫٣حاضرة الدَّمَام، إذ يصنفه     

ــضَىتفــضيلهم لل كمــا أفــاد .  لطيــب رائحتــه وقلــة دخانــه، وســرعة اشــتعاله، وقــوة جمــره  غَ
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بعض المستهلكين سبباً آخراً لتفضيله وهو توافره باألراضي الرملية غرب حاضرة الدَّمَام،     

 .مما يعني سهولة الحصول عليه خالل مواسم الذروة

  :Calligonum comosum األرْطَى-ج

ــىيحتــل حطــب    المرتبــة الثالثــة مــن حيــث التفــضيل باعتبــاره حطــب وقــود فــي      األرْطَ

 من أفراد عينة البحث في هذه المرتبة، وأرجعوا سـبب     ٪٢٨٫٧حاضرة الدَّمَام، حيث صنفه     

مَام، تفضيله إلى سهولة الحصول عليه حيث ينمـو باألراضـي الرمليـة المحيطـة بحاضـرة الـدَّ                  

إضافة إلى أنه يمتاز بخفة العود وانعدام القشرة، كما أنه سريع االشـتعال وقليـل الـدخان،       

 .وتبقى ناره لمدة ال بأس بها

  :Acacia ehrenbergiana السَّلَم-د

 المرتبــة الرابعــة مــن حيــث التفــضيل باعتبــاره حطــب وقــود فــي   الــسَّلَميحتــل حطــب 

فراد عينـة البحـث فـي هـذه المرتبـة، وأرجعـوا سـبب                من أ  ٪٣٣حاضرة الدَّمَام، حيث صنفه     

تفضيلهم له إلى دقة عوده المائل للبياض، وسرعة اشتعاله، كما أن حرارة جمـره ال بـأس                 

 للوقـود فـي حـال    الـسَّلَم بها، ووقد أفاد بعض المستهلكين بأنهم يقبلون علـى اسـتخدام          

 .عدم توافر األنواع السابقة األفضل منه

 : Acacia etbaica القَرَظ-هـ

باعتبـاره حطـب وقـود فـي     يأتي حطب القَرَظ في المرتبة الخامسة من حيث التفضيل        

  مــن أفــراد عينــة البحــث فــي المرتبــة األخيــرة، ويــشبه   ٪٣٩٫٢، حيــث صــنفه حاضــرة الــدَّمَام

 مـن حيـث جودتـه باعتبـاره حطـب وقـود ثقيـل               الـسَّمُر إلـى حـد كبيـر       حطب  حطب القَرَظ   

ه وطـول مـدة بقائـه، لكـن صـعوبة الحـصول عليـه وندرتـه قللـت          وصلب، إلى جانب قوة جمر 

 فـي جنـوب    القَـرَظ من تفضيله بالنسبة للمستهلكين الذين يبـدو أنهـم ال يعرفونـه، ويوجـد               

 .، كما يكثر في جمهورية السودان أيضاًالسَّمُرغرب المملكة وهو ينافس حطب 
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 :تي للفحم النبافي حاضرة الدَّمَام استخدامات المستهلكين -٣
ــي       ــاتي المحلـ ــتخدام الفحـــم النبـ ــدَّمَام علـــى اسـ ــرة الـ ــي حاضـ يُقبـــل المـــستهلكون فـ

والمستورد مصدراً للطاقة ألغراض عدة، خاصة وأنه يمتاز بـسهولة التخـزين بـسبب صـغر                

حجمــه مقارنــة مــع حطــب الوقــود، كمــا أنــه يبقــى لفتــرة زمنيــة دون أن يــصاب بــضرر، ومــن    

لمحلي على المستورد، فقـد أظهـرت نتـائج االسـتبانة       حيث التفضيل يتفوق الفحم النباتي ا     

 أن 

 ترتيب المستهلكين لألنواع النباتية المحلية) ٦(جدول 

 في حاضرة الدَّمَام حسب جودتها  بصفتها حطب وقود 
المرتبة  المرتبة األولى

 الثانية
المرتبة 
 الثالثة

المرتبة 
 الرابعة

المرتبة 
 الخامسة

األنواع 
 النباتية

 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد العدد لعددا ٪ العدد
 ٥٫٧ ١٢ ١٠٫٨ ٢٣ ١٥٫٦ ٣٣ ٢٢٫٦ ٤٨ ٤٥٫٨ ٩٧ السَّمُر

 ١١٫٣ ٢٤ ١٤٫٢ ٣٠ ٢٠٫٣ ٤٣ ٢٨٫٣ ٦٠ ٢٥٫٩ ٥٥ الغَضَى

 ١٨٫٤ ٣٩ ٢٤٫٥ ٥٢ ٢٨٫٧ ٦١ ٢٠٫٣ ٤٣ ٨٫٠ ١٧ األرْطَى

 ٢٥٫٥ ٥٤ ٣٣٫٠ ٧٠ ١٨٫٤ ٣٩ ١٢٫٣ ٢٦ ١٠٫٨ ٢٣ السَّلَم

 ٣٩٫٢ ٨٣ ١٧٫٥ ٣٧ ١٧٫٠ ٣٦ ١٦٫٥ ٣٥ ٩٫٤ ٢٠ القَرَظ

 ١٠٠ ٢١٢ ١٠٠ ٢١٢ ١٠٠ ٢١٢ ١٠٠ ٢١٢ ١٠٠ ٢١٢ المجموع

 نتائج استبانة المستهلكين: المصدر

 فقــط مــن أفــراد عينــة البحــث يفــضلون الفحــم النبــاتي المــستورد،     ٪٢٥٫٥ فــرداً أي ٥٤

النبـاتي   بمنـع بيـع الفحـم     والزراعـة  والميـاه وزارة البيئـة معلليين ذلك باالسـتجابة لقـرارات    

المحلي واالكتفاء بالمـستورد مـن الخـارج حفاظـاً علـى الغطـاء النبـاتي المحلـي، إلـي جانـب                

جودة الفحـم النبـاتي المـستورد ونظافتـه وطـول مـدة اشـتعاله خاصـة ذلـك المـستورد مـن                

ــا، اللتــان يتــوافر فحمهمــا فــي األســواق بكميــات كبيــرة وبأســعار        دولتــي الــصومال وماليزي



 

 
٤١٤

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

ــدة ــة البحــث الفحــم النبــاتي      ٪٧٤٫٥ قــرداً أي ١٥٨ يُفــضل وفــي المقابــل . جي  مــن أفــراد عين

ــع، وأرجــع المــستهلكون ســبب تفــضيلهم          ــع البي ــى المــستورد رغــم قــرار من ــي عل المحل

للفحم المحلي لجودته العالية ومعرفتهم المسبقه به، إضافة إلى نظافتـه وطـول مـدة بقـاء                

منـتج الـوطني ويؤكـد هـذا جهـل          جمره، كما برر البعض سبب التفضيل مـن بـاب الـدعم لل            

ــة           ــة البيئ ــي، وحماي ــاتي المحل ــرة مــن المــستهلكين بقــرار منــع بيــع الفحــم النب نــسبة كبي

وأوضـــحت نتـــائج االســـتبانة كـــذلك ارتفـــاع نـــسبة مـــستخدمي الفحـــم النبـــاتي  . الطبيعيـــة

 .  من أفراد العينة٪٧٨٫٣ مستخدم أي ١٦٦المحلي بحاضرة الدَّمَام حيث وصلت إلى 

تتعـدد اسـتخدامات المـستهلكين للفحـم المحلـي، ومـن            ) ٧(ح من الجدول    وكما يتض 

أبرزها استخدامه التقليدي والمتوارث في المجتمع المحلي لحرق لبخور، حيـث يـستخدمه             

 مــنهم مــن أجــل ٪٤٠٫١كمــا يــستخدمه . لهــذا الغــرض فقــطأفــراد عينــة البحــثمــن ٪ ٣٩٫٢

طـبخ  ال، و٪٩٫٤البخـور  ووالطـبخ  ، ٪١٥٫٦ بخـور والتدفئـة  ال: حرق البخور وأغراض أخرى وهي    

 الفحـم النبـاتي     أفـراد عينـة البحـث     ، كما يستخدم نـسبة قليلـة مـن          ٪١٥٫١ بخوروالتدفئة  وال

 . خالل المناسبات والرحالت والتنزه٪٣٫٣، والطبخ ٪١٤٫٦التدفئة : لغرض واحد فقط وهي

 ٪٣٨٫٢وحول أسباب استخدام المستهلكين للفحم المحلي بحاضرة الـدَّمَام يؤكـد         

هـي الـسبب،    أن جودة الفحم النباتي في الطبخ والتدفئـة ) ٧الجدول  (من أفراد عينة البحث     

 ذلك من أفراد عينة البحث  ٪٣٢٫١في حين يعزوا 
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 أغراض استخدامات المستهلكين للفحم) ٧(جدول 

 وأسبابها  النباتي المحلي في حاضرة الدَّمَام

 العدد المتغير
النسبة 
 المئوية

 ت الفحم النباتي المحليأستخداما

 ٣٩٫٢ ٨٣ بخورال
 ١٥٫٦ ٣٣ بخورال -تدفئة ال

 ١٥٫١ ٣٢ بخورال -تدفئة ال -طبخ ال
 ١٤٫٦ ٣١ تدفئةال

 ٩٫٤ ٢٠ خورالب -طبخ ال
 ٣٫٣ ٧ طبخال

 ٢٫٨ ٦ تدفئةال -طبخ ال
 أسباب أستخدام الفحم النباتي المحلي

 ٣٨٫٢ ٨١ جودته في الطبخ والتدفئة
 ٣٢٫١ ٦٨ ت والتقاليدبحكم العادا

 ١٢٫٣ ٢٦ عدم وجود مصدر اخر للطاقة
 ٩٫٤ ٢٠  بحكم العادات والتقاليد-جودته في الطبخ والتدفئة 
 - جودته في الطبخ والتدفئة -عدم وجود مصدر اخر للطاقة 

 بحكم العادات والتقاليد
٨٫٠ ١٧ 

 ١٠٠ ٢١٢ المجموع

 نتائج استبانة المستهلكين: المصدر

مـن   ٪٩٫٤دة وتقليد متوارث منذ القـدم فـي المجتمـع الـسعودي، كمـا يؤكـد                 إلى أنه عا  

 . أن سـبب اسـتخدامهم للفحـم المحلـي يعـود للـسببين الـسابقين معـاً                 أفراد عينـة البحـث    

سبب استخدامهم للفحم المحلـي لعـدم تـوافر مـصدر     ٪ من أفراد عينة البحث    ١٢٫٣وعلل  

ت البريـة والتنـزه، إضـافة إلـى أهميـة  الفحـم       آخر للطبخ أو التدفئة خالل المناسبات والـرحال     



 

 
٤١٦

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

النبــاتي فــي حــرق البخــور الــذي كمــا ذكــر ســالفاً يعــد أحــد الممارســات شــبه اليوميــة فــي         

التــي يعــد الفحــم النبــاتي مــن أهــم    ) الشيــشة(المجتمــع الــسعودي، وفــي إعــداد النارجيلــة   

 .مكوناتها

 :في حاضرة الدَّمَام الوعي البيئي لدى مستهلكي حطب الوقود والفحم النباتي -٤
ــة       ــوارد الطبيعيــ ــة إدارة المــ ــع بكيفيــ ــراد المجتمــ ــة أفــ ــي توعيــ ــيم دور مهــــم فــ للتعلــ

واالستفادة منها باألسلوب األمثل والـصحيح، الـذي تتحقـق معـه التنميـة المـستدامة لجيـل           

ومن خالل . يافع وواعي يمتلك الشعور بالمسؤولية تجاه قضايا البيئة المحلية ومشاكلها    

نــسبة التعلــيم لــدى مــستهلكي حطــب الوقــود والفحــم النبــاتي        تــضح ارتفــاع  مــا ســبق ي 

ــدَّمَام، وهــو مؤشــر جيــد يــدل علــى وعــيهم وإمكانيــة تــوعيتهم أكثــر بأهميــة         بحاضــرة ال

المحافظة على البيئة الصحراوية الهشة لحاضرة الـدَّمَام بـصفة خاصـة، والمملكـة العربيـة          

 . السعودية بصفة عامة

لُحــظ مــدى ) ٨: جــدول(راد عينــة البحــث عــن أســئلة االســتبانة  ومــن خــالل إجابــات أفــ

وعــــي وإدراك المــــستهلكين بأهميــــة المحافظــــة علــــى البيئــــة وتنميــــة غطائهــــا النبــــاتي،  

ــرارات   ــة وقـ ــزامهم بأنظمـ ــاه والزراعـــة والتـ ــاب،  وزارة البيئـــة والميـ  بمنـــع القطـــع واالحتطـ

هم ال تمــارس ســلوك ٪ مــن٧٠٫٨فهنالــك نــسبة كبيــرة مــن أفــراد عينــة البحــث تــصل إلــى  

قطــع األشــجار خــالل الــرحالت البريــة الســتخدامها للوقــود، وقــد عــزو ذلــك لعــدة أســباب      

المحافظــة علــى طبيعــة البيئــة الــصحراوية الهــشة، وحمايــة التنــوع البيولــوجي فيهــا   : منهــا

وتنميتــه، والتقليــل مــن حــدة مــشكلة التــصحر ومــا يترتــب عليــه مــن تعريــة للتربــة وزحــف      

كــر بعــض أفــراد عينــة البحــث أنــه يقــوم بعمليــة شــراء حطــب الوقــود مــن       للرمــال، وقــد ذ 

الــسوق أو التموينــات والبقــاالت فــال حاجــة للقطــع واالحتطــاب، كمــا أشــار الــبعض إلــى أنــه 
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يكتفــي فقــط بجمــع األغــصان والفــروع الميتــة والجافــة المتراكمــة تحــت األشــجار علــى        

 . األرض بحيث ال يسبب أي ضرر أو تدمير للبيئية

 أراء مستهلكي حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام) ٨(ول جد
 النسبة المئوية العدد المتغير

 هل تقطع االشجار الستخدامها حطب وقود خالل رحالتك البرية؟

 ٢٩٫٢ ٦٢ نعم
 ٧٠٫٨ ١٥٠ ال

 هل تؤيد قطع األشجار الخضراء؟
 ٣٫٨ ٨ نعم
 ٩٦٫٢ ٢٠٤ ال

 ١٠٠ ٢١٢ المجموع

  نتائج استبانة المستهلكين:المصدر

٪ أنهـــم ٢٩٫٢وفـــي المقابـــل أشـــار عـــدد مـــن أفـــراد عينـــة البحـــث تـــصل نـــسبتهم إلـــى 

يقطعون األشجار الستخدامها حطب وقـود للطـبخ والتدفئـة خـالل رحالتهـم وتنزهـاتهم                

البريــة، وقــد بــرر بعــضهم هــذا الــسلوك غيــر الحــضاري برغبتــه فــي تخــزين حطــب الوقــود      

اً السـيما مــع ارتفــاع اسـعار حطــب الوقــود فـي الــسوق خــالل موســم    لالسـتفادة منــه الحقــ 

كما ذكر قليل من المستهلكين ال يتجاوز       . الشتاء وتحاشياً الستغالل الباعة وجشعهم    

عددهم السبعة أن قطع األشجار هواية يمارسونها خالل الرحالت البرية، وأشـار الـبعض              

ر المطلوب فـي الـسوق مـع الحـرص     اآلخر أنهم يلجأون لقطع األشجار في حال عدم تواف        

علــى قطــع بعــض األغــصان والفــروع الجافــة دون اقــتالع النباتــات مــن جــذورها إلعطائهــا       

 . فرصة للنمو والتكاثر

أما عن قطع األشـجار الخـضراء فـال تؤيـد نـسبة كبيـرة مـن أفـراد عينـة البحـث بلغـت                         

وازن البيئــة   هــذا الــسلوك، وعــزوا ذلــك إلــى شــعورهم بأهميــة المحافظــة علــى تــ         ٪٩٦٫٢



 

 
٤١٨

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

الصحراوية لألجيال القادمـة والتمتـع بجمالهـا الفطـري بمـا تتحويـه مـن غطـاء نبـاتي متنـوع                      

قــادر علــى حفــظ وتماســك التربــة وإعالــة كائناتهــا الــصحراوية، إضــافة إلــى أن األشــجار           

الخضراء ال يمكن االستفادة منها بصفتها حطبـاً للوقـود الحتوائهـا علـى كميـة مـن الميـاه                    

 . يل معها إشعال النار فيها إضافة إلى كمية الدخان الخانق الذي بنبعث منهاالتي يستح

وقد عبر بعض أفراد عينة البحث عن موقفهم اإليجـابي تجـاه هـذه المـشكلة البيئيـة          

بإضافة عدد من المقترحات تهدف للمحافطة على البيئة وديمومتها لألجيال القادمة، وهي            

 :كما يلي

ــائر لألنـــواع النباتيـــة المفـــضلة فـــي المملكـــة   أدى قطـــع األشـــجار واالح" • تطـــاب الجـ

 عامـاً كـان الغطـاء النبـاتي         ٤٠العربية السعودية إلى ظهور مشكلة التصحر، فقبل        

ــذا يجــب علــى كــل فــرد فــي المجتمــع          ــاً، ل أكثــر كثافــة وتنوعــاً عمــا هــو عليــه حالي

نظمــة المحافظــة علــى المــوارد الطبيعيــة وعــدم العبــث فيهــا، وإحتــرام اللــوائح واأل 

 ".وزارة البيئة والمياه والزراعةالصادرة عن 

ــسماح باســتيراد        " • رغــم صــدور أنظمــة وقــوانين مــشددة للحــد مــن االحتطــاب، وال

حطـــب الوقـــود والفحـــم النبـــاتي مـــن الخـــارج، وإيقـــاع العقوبـــات والغرامـــات بحـــق 

 المخالفين، إال أنه ال يزال هنالك تجاوزات من بعض األفراد الـذين يمارسـون عمليـة       

القطـــــع واالحتطـــــاب بـــــصورة خفيـــــة وبـــــال مـــــسؤولية ســـــواء للمتـــــاجرة بهـــــا أو  

الستخدامات شخصية، لذا يجب تكاتف أيدي أفراد المجتمع لتوعية وتثقيـف هـذه            

 . "الفئات بأهمية المحافظة على البيئة والحد من استنزاف الثروات الطبيعية

تطـاب بـصورة   أقترح تـشكيل مركـز أو جهـة مختـصة تتـولى مـسألة القطـع واالح                " •

مقننــة ومدروســة وبكميــات معقولــة بحيــث ال ينــتج عنــه خلــل فــي التــوازن البيئــي،     

 ".وذلك للحد من إفراط المحتطبين وجشعهم
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ينبغـــي التركيـــز علـــى جـــودة حطـــب الوقـــود الـــصناعي المـــضغوط المـــستورد مـــن  " •

الخارج، لكي يفي بحاجة المستهلكين ويغنـيهم عـن القطـع واالحتطـاب حفاظـاً         

 ".ئةعلى البي

الغطــاء النبــاتي فــي بيئتنــا الــصحراوية قليــل ومتبعثــر، لــذا يجــب علــى كــل فــرد فــي     " •

المجتمــع المحافظــة عليــه بعــدم قطــع األشــجار واقتالعهــا، حفاظــاً علــى التــوازن     

ــا جــاء فــي حــديث أنــس بــن مالــك    البيئــي، وتطبيقــاً  قــال قــال  – رضــي اهللا عنــه -لِمَ

مَا مِنْ مُـسْلِمٍ يَغْـرِسُ غَرْسًـا، أَوْ يَـزْرَعُ زَرْعًـا       (: - صلَّى اهللا عليه وسلَّم      -رسول اهللا   

 ". ومسلمرواه البخاري) فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَة

 ٪٣٫٨ومن جهة أخرى يؤيد عدد قليل جداً من أفراد عينـة البحـث ال تتجـاوز نـسبتهم                   

 الــوعي ضراء، ولــم يبــرروا ســبب ذلــك التأييــد، وربمــا يعــود ذلــك لغيــاب  قطــع األشــجار الخــ

 لــديهم، فــرغم مــستواهم التعليمــي الجيــد، إال أن تــدني  والــشعور بالمــسؤولية تجــاه البيئــة

 ســبب هــذا  حمايــة البيئــة مــسؤولية الجميــع  مــستوى الــوعي البيئــي، وغيــاب الــشعور بــأن    

بحاجـة لتعزيـز مفهـوم الـوعي البيئـي      السلوك غير الحضاري، وبدون شك فـإن هـذه الفئـة          

 . تجاه البيئة فيهمغرس شعور االنتماء والمسؤوليةو

 

@      @      @ 
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 فـي    النبـاتي   والفحـم   الوقـود   لسد حاجـة المـستهلكين مـن حطـب         توصيات: رابعاً
 : والمحافظة على البيئة الطبيعية بهاحاضرة الدَّمَام

ى االسـتخدام المفـرط لحطـب الوقـود و     تبين من خـالل الدراسـة والعمـل الميـداني مـد       

الفحم النباتي المحلي والمستورد بحاضـرة الـدَّمَام رغـم تـوافر البـدائل األخـرى مـن الطاقـة                  

الكهربائيــة والغازيــة، وقــد نــتج عــن ذلــك تــدمير الغطــاء النبــاتي وتقلــيص مــساحته ســواء    

ــرة التــي يــ        ــصحراوية الفقي ــصحراوية وشــبه ال ــدول ال ستورد منهــا داخــل المملكــة أو فــي ال

وتتطلب حماية البيئة والمحافظة عليها مـن التـدهور نتيجـة           . حطب الوقود والفحم النباتي   

: لعمليــة القطــع واالحتطــاب تــضافر جهــود أفــراد المجتمــع مــع الجهــات الحكوميــة مثــل      

وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة واالستثمار، ووزارة الثقافة واإلعالم وغيرهـا،     

ــدَّمَام بــصفة خاصــة         ونت ــرة بحاضــرة ال يجــة لمــا يترتــب علــى هــذه المــشكلة البيئيــة الخطي

 ،والممملكــة العربيــة الــسعودية بــصفة عامــة مــن أضــرار وآثــار ســلبية علــى مكونــات البيئــة 

يُقترح بعض الحلول والتوصيات التي من شـأنها المـساهمة فـي معالجـة هـذه المـشكلة أو                

 .تدامة لألجيال القادمةالحد منها، وتحقيق التنمية المس

 توصيات لسد حاجة المستهلكين من حطب الوقود والفحم النباتي في حاضـرة             -أ
 :الدَّمَام
ــة         -١ ــين نظــراً لرغب ــع الكامــل لبيــع  حطــب الوقــود والفحــم المحلي ــرح عــدم المن  يُقت

المستهلكين به وإقبالهم عليـه، وهـو تقليـد متـوارث عـن األجـداد جـيالً بعـد جيـل،           

تفادة مـن حطـب الوقـود الـذي يتـوافر فـي الروضـات واألوديـة المحميـة             ويمكن االس 

روضة خُرَيْم وروضة التِّنْهَات ووادي حُرَيْمِالَء وغيرها وذلك بعـد مـوت بعـض              : مثل

األشـــجار، أو جمـــع األغـــصان واألفـــرع الجافـــة المتـــساقطة علـــى األرض، أو قطـــع   

 من الثانية المادة معاشياً الجاف منها بصفة دورية واستثماره اقتصادياً، وذلك تم

نـصت   التـي ه ١٤٢٥-٩-٤ وتـاريخ ٢٤٧ رقـم  بقـرار  الـصادر  والغابات المراعي نظام
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 ومحتوياتهـا  العامة والغابات تختص الوزارة باإلشراف على أرضي المراعي: "على

، ويمكـن  "عليهـا  والمحافظـة تنميتهـا  وها اسـتثمار  وتـنظم  الحيـة،  وغيـر  الحيـة 

طبين مدربين، وتوزيعه أو بيعه من قِبـل الـوزارة فـي مـزاد      اسناد عملية القطع لمحت   

 .علني

نظراً ألن استخدام حطب الوقود والفحم النباتي أصبح عادة مـن عـادات المجتمـع         -٢

السعودي المتوارثة التـي ال يمكـن القـضاء عليهـا، يُقتـرح إعـداد خطـة طويلـة األمـد                     

ث يــتم انتقــاء أشــجار لبــرامج التــشجير وتنفيــذها بعــدة منــاطق فــي المملكــة، بحيــ 

ــصادياً،       ــتثمارها اقتـ ــستهلكين واسـ ــدى المـ ــضلة لـ ــة والمفـ ــود المرغوبـ حطـــب الوقـ

 :ويمكن تطبيق ذلك على األنواع التالية

ــرَظ،Acacia tortilis الــسَّمُر:  مثــل.Acacia sppزراعــة أشــجار األكاشــيا   •   والقَ

Acacia etbaica، والطَّلْح Acacia gerrardii،   والـسَّلمAcacia ehrenbergiana 

في البيئـات المناسـبة لهـا، والتـي كانـت تنمـو فيهـا سـابقاً بمنـاطق المدينـة المنـورة،               

ــة        ــة العربيـ ــي وســـط المملكـ ــات فـ ــة والروضـ ــن األوديـ ــر مـ ــازان، وكثيـ ــسير، وجـ وعـ

 .السعودية خاصة هضبة نجد السفلى

 Calligonum comosumواألرْطَـى ، Haloxylon persicumالغَضَىزراعة جَنْبَات  •

ي بيئة الفرشات والكثبان الرملية بوسط المملكة وشـرقها، وفـي غـرب وجنـوب               ف

 .غرب حاضرة الدَّمَام حيث نفود البَيْضَاء والجَافُورة

ــى المــستوردين بــضرورة التأكــد مــن جــودة        -٣ ــد وزارة التجــارة واالســتثمار عل  تأكي

 بعـض   حطب الوقود والفحم النباتي الذي يستوردونه من مختلف الدول، فقـد أفـاد            

المشرفين على المحالت والبائعين فيها أن بعض الشركات تُصدر في بداية األمر           

ــاً جيـــــدة مـــــن حطـــــب الوقـــــود والفحـــــم النبـــــاتي المـــــستوردين لترغيـــــب     أنواعـــ
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المستهلكين بهما، ومع مرور الوقت وبعد ضـمان اإلقبـال عليهمـا تقـل جودتهمـا        

 الوقـود والفحـم     فيما بعـد، كمـا أفـاد بعـض المـستهلكين أن بعـض أنـواع حطـب                 

النباتي المستورد مغشوش وغير جيد لالستخدام، فبعضها بطئ االشتعال جـداً،           

 .والبعض اآلخر يصدر عنها شرار خطير وطقطقة

وذلــك بزراعــة أنــواع أشــجار   زراعــة الغابــات المــستدامة   يقتــرح تطبيــق مفهــوم  -٤

ن التـي   المرغوب حطبها وفحمهـا محليـاً فـي بعـض البلـدا     .Acacia sppاألكاشيا 

يستورد حطب الوقـود والفحـم النبـاتي منهـا، والتـي يعمـل عـدد مـن مواطنيهـا فـي               

الـصومال والـسودان    : أسواق حطب الوقود والفحم النباتي في المملكة مثـل دول         

 وجيبــوتي وأرتريــا وغيرهــا، حيــث يمكــن االســتفادة مــن مــوارد الغابــات المزروعــة  

وفــرة األيــدي العاملــة المدربــة بهــا خاصــة مــع   فــي تلــك الــدول واجتماعيــاًاقتــصادياً

وقلة تكلفتها، وسيساهم ذلك في المحافظة على مكونـات البيئـة الطبيعيـة فـي              

تلك الدول، والتنمية االقتصادية بها مع سد حاجـة الـسوق الـسعودية مـن حطـب         

 .الوقود والفحم النباتي المرغوبين محلياً

تنويــع فــي اســتيراد حطــب     حــث وزارة التجــارة واالســتثمار المــستوردين علــى ال    -٥

الوقود والفحم النباتي وفتح باب اسـتيراد حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي الجيـدين           

من الدول األوروبية الغنية بالغابات لسد حاجة المستهلكين، وتسعيرها مـسبقاً       

من قِبل الوزارة تحاشـياً السـتغالل الباعـة وجـشعهم، مـع ضـرورة تـدوين بيانـات                   

نـواع حطـب الوقـود أو الفحـم النبـاتي، ومـصدره، وتـاريخ          كاملة عن كـل نـوع مـن أ        

صالحيته، حيث لُحظ جهل كثير مـن المـستهلكين بأسـماء األنـواع المـستوردة               

 .من حطب الوقود أو الفحم النباتي
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 : البيئة الطبيعية في حاضرة الدَّمَامى توصيات للمحافظة عل-ب
لمحــال التجاريــة فــي ســوق     ألصــحاب اوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة   توجيــه -١

حطــب الوقـــود والفحـــم النبــاتي بحاضـــرة الـــدَّمَام نحــو ســـعودة المـــشرفين علـــى    

 العمالــة المحــالت ونــسبة مــن األيــدي العاملــة بالــسوق بــدالً مــن المــشرفين مــن          

الوافـــدة المـــسيطرة علـــى عمليـــات البيـــع والـــشراء والتـــسويق خاصـــة مـــع تـــدني   

غــــالبيتهم، وغيــــاب الثقافــــة البيئيــــة مــــستواهم التعليمــــي وانتــــشار األميــــة بــــين 

 .والشعور بأهمية المحافظة على البيئة

 منع بيع وتوزيـع حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي خـارج نطـاق سـوق حطـب الوقـود                  -٢

والفحم النباتي بحاضـرة الـدَّمَام وذلـك فـي التموينـات والبقـاالت التابعـة لمحطـات                  

حـــد مـــن عمليـــة الـــشراء الوقـــود، وعلـــى طـــول الطـــرق وأمـــام المـــساجد وذلـــك لل 

واالســتهالك المبــالغ فيــه، ولتــسهيل عمليــة الــسيطرة والمراقبــة والــتحكم مــن     

ــسوق، وضــبط المخــالفين          ــشراء داخــل ال ــع وال ــى البي ــصة عل قِيــل الجهــات المخت

 .لألنظمة، وضمان عدم التالعب باألنواع المباعة وأسعارها

نبـاتي بحاضـرة الـدَّمَام       تعيين مراقبين دائمـين فـي سـوق حطـب الوقـود والفحـم ال               -٣

وذلـك لمراقبـة البـائعين وأنـواع  حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي المحليـين المباعــة          

بصورة خفية عن األنظـار وضـبط المخالفـات والتجـاوزات، وتطبيـق مـا نـصت عليـه               

 .الئحة نظام المراعي والغابات الصادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة

لبيئة والمياه والزراعة ووزارة الداخلية بتشديد الرقابة وضبط         التنسيق بين وزراة ا    -٤

الشاحنات التي تنقل وتـوزّع حطـب الوقـود والفحـم النبـاتي بـين منـاطق المملكـة              

وفي حاضرة الدَّمَام السيما خالل فصل الشتاء، ومتابعة السيارات التي تقف علـى             

د والفحـم النبـاتي   جوانب الطرقات الرئيسة والشوارع الفرعية لبيـع حطـب الوقـو         
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 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

بــــصورة غيــــر نظاميــــة ) ٨:لوحــــة(المحلــــي خفيــــة داخــــل مــــدن حاضــــرة الــــدَّمَام  

ــات         ــات الرادعــة بحــق المخــالفين لالئحــة نظــام الغاب ومــصادرتها وتطبيــق العقوب

كما ينبغي متابعة اإلعالنات التي تتم من قبل بعض األفراد فـي وسـائل      . والمراعي

مـا  ود والفحم النباتي المحليين، وتطبيق      التواصل االجتماعي حول بيع حطب الوق     

نـــصت عليـــه الئحـــة نظـــام المراعـــي والغابـــات الـــصادرة عـــن وزارة البيئـــة والميـــاه   

 . بحقهموالزراعة

 تكثيــف جهــود وزارتــي الثقافــة واالعــالم والتعلــيم فــي نــشر الــوعي البيئــي بأهميــة  -٥

لبيئــة بــين جميــع الغطــاء النبــاتي، ورفــع مــستوى الثقافــة البيئيــة وشــعور االنتمــاء ل 

 :شرائح المجتمع، ولتحقيق ذلك يُقترح ما يلي

 مـن المنـاهج   وجعلهـا جـزءا أساسـياً    إدراج وزارة التعليم موضوعات الثقافة البيئية        •

أسوة بالـدول   الجامعي  و في مراحل التعليم العام       والمناشط غير الصفية   التعليمية

 منــذ الــصغر، وغــرس   الــسلوك البيئــي اإليجــابي    تنميــةالمتقدمــة، وذلــك مــن أجــل   

وأن الحفـاظ علـى      ، مفهـوم الثقافـة البيئيـة      ونـشر  الشعور بالمسؤولية تجـاه البيئـة،     

 .البيئة وحمايتها شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة لمواردها الطبيعية

 بالتعــاون مــع وزارة البيئــة  هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون انتــاج وزارة الثقافــة واإلعــالم و  •

 بـــرامج ثقافيـــة واستـــضافة خبـــراء فـــي البيئـــة لمناقـــشة موضـــوع والميـــاه والزراعـــة

االحتطــاب وآثــاره الــسلبية علــى البيئــة الــصحراوية، وتــشجيع أفــراد المجتمــع علــى    

التعاون لحمايـة البيئـة، والمحافظـة عليهـا لألجيـال القادمـة، والحـد مـن االسـتهالك              

ة الكهربائيـة أو  المفرط لحطب الوقود والفحم النبـاتي واالستعاضـة عنهـا بـاألجهز       

 الغاز 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٢٥

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

تكليف وزارة البيئة والمياه والزراعة مرشدين بيئيـين الرشـاد بـائعي حطـب الوقـود              •

والفحــم النبــاتي ومــستهلكيه وتــوعيتهم بأهميــة المحافظــة علــى البيئــة الطبيعيــة، 

وتوزيــع مطويــات توعويــة علــيهم بــذلك، وتنبــيههم بــضرورة االلتــزام ببيــع حطــب   

 كمــا ذكــر  – المــستوردين فقــط، حيــث أفــاد بعــض الباعــة    الوقــود والفحــم النبــاتي 

 أنه يتم بيع حطب الوقود المحلي خفية وبعيـداً عـن األنظـار أو اإلدعـاء بأنـه                   -سالفاً

 . حطب مستورد، مما يعني عدم اتباعهم لالنظمة واللوائح

 إجـراء مزيـد مـن الدراسـات واألبحـاث عــن أسـواق حطـب الوقـود والفحـم النبــاتي          -٦

طق المملكــة مــن أجــل التكامــل فيمــا بينهــا، وللوقــوف علــى أبعــاد هــذه   ببقيــة منــا

المشكلة البيئية، ومعرفة حجمهـا التـي يبـدو أنهـا تختلـف مـن سـوق آلخـر، ومـدى           

 .فاعلية تطبيق أنظمة ولوائح نظام الغابات والمراعي فيها
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 م المحلي بصورة غير نظامية في شوارع مدينة الدَّمَا الوقودبيع حطب) ٨(لوحة 
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 :المراجع العربية
، تقريـر  هــ ١٣٨٢حالة المراعـي بالمنطقـة الـشرقية والـشمالية والوسـطى عـام           ،  )هـ١٣٨٢(دراز، عمر،    

 .مقدم إلى قسم المراعي، إدارة استثمار األراضي، وزارة الزراعة والمياه، الرياض

 ،العربية السعودية  المملكة:قيةالنبات البري في المنطقة الشر ،)م١٩٩٩(،حميد مبارك الدوسري،   

 . الدَّمَام،وزارة اإلعالم

، النباتـات البريـة المنتـشرة فـي منطقـة الريـاض         ،  )م١٩٩٩(الزغت، معين فهد، آل الشبخ، عبدالملك،        

 .جامعة الملك سعود، الرياض

ــداهللا       ــدالعزيز عبــ ــاوي، عبــ ــد، و القرعــ ــدالعزيز محمــ ــسعيد، عبــ ــى   )م١٩٩٦(الــ ــاب األرطــ ــر احتطــ ، أثــ

Calligonum comosum    فــي الغطــاء النبــاتي الرعــوي بمنطقــة القــصيم فــي المملكــة العربيــة 

 . ، الرياض٥٠-٣٩، ص ص)٤( المجلد مجلة علوم الحياة،السعودية، 

إدارة وتطوير مراعي المملكة العربية السعودية مع دراسـة بيئيـة           ،  )م١٩٧٨(سنكري، محمد نذير،     

، المركــز العربــي لدراســات المنــاطق الجافــة واألراضــي   هــانباتيــة تعاقبيــة لــبعض المواقــع الهامــة في  

 .القاحلة، جامعة الدول العربية، دمشق

مقاومـة التـصحر وتخـضير الـصحراء فـي جزيـرة العـرب مـع التركيـز             ،  )هـ١٤١٤(سنكري، محمد نذير،     

نـدوة التـصحر واستـصالح األراضـي فـي منطقـة مجلـس التعـاون                على دور مجلـس التعـاون الخليجـي،         

 .لخليج العربية، المجلد الثاني، الدراسات الرئيسة، جامعة الخليج العربي، البحرينلدول ا

، وزارة  الغطاء النبـاتي للمملكـة العربيـة الـسعودية        ،  )م١٩٩٩(شودري، شوكت، الجويد، عبدالعزيز،      

 .الزراعة والمياه، الرياض

 . ة، عمّان، دار دجلالتصحر تدهور النظام البيئي، )م٢٠١٠(عبداهللا، حسوني جدوع،  

العبدالقادر، أحمد محمد، الخليفة، ناصر صالح، نصرون، تاج الدين، الفرحـان، أحمـد حمـد، العباسـي،                   

، واقــع أســواق حطــب الــسَّمُر فــي المملكــة العربيــة الــسعودية وأثــره علــى  )م٢٠٠٤(طــارق محمــد، 
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-٤٥، ص ص  )١عدد  ال(،  ١٧، مجلد   مجلة جامعة الملك سعود للعلوم الزراعية     تدهور الغطاء النباتي،    

٦٠. 

دراسـة فـي   "، النباتات المحتطبة في المملكة العربيـة الـسعودية   )م٢٠٠٠(النافع، عبداللطيف حمود،     

الجمعيــة الجغرافيــة الكويتيــة،  ) ٢٤٢: ( عــددرســائل جغرافيــة،، "الجغرافيــة الحيويــة وحمايــة البيئــة 

 .جامعة الكويت، الكويت

 .، الرياض، المؤلفالنباتات والحيوانات: غرافية األحياءأسس ج، )م٢٠١٠(النافع، عبداللطيف حمود،  

تقديرات السكان في ، )م٢٠١٣(وزارة االقتصاد والتخطيط، مصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات،  

- ٢٠١٠(الموافـق   ) ـهـ ١٤٤٦/١٤٤٧ (–) ـهـ ١٤٣١/١٤٣٢(منتصف العام للمناطق اإلدارية والمحافظـات       

 . الرياض، للملكة العربية السعودية، )م٢٠٢٥

الكتــاب اإلحــصائي الــسنوي للملكــة  ، )م٢٠١٠(وزارة االقتــصاد والتخطــيط، الهيئــة العامــة لألحــصاء،    

 .  الرياضالعربية السعودية،

مخــــاطر تنــــامي األحتطــــاب علــــى البيئــــة والتنميــــة ، )ت.د(وزارة الزراعــــة، إدارة المــــوارد الطبيعيــــة،  

 .، الرياضالمستدامة بالمملكة

المخططــات المحليــة والتفــصيلية لمــدن حاضــرة الــدَّمَام ، )م٢٠٠٦(يــة والقرويــة، وزارة الــشؤون البلد 

، أمانــة المنطقــة ٢-١دراســة األوضــاع الراهنــة، ج " التقريــر الثالــث "،رأس تَنــوُّرَةومحــافظتي القَطِيــف و

 .الشرقية، اإلدارة العامة للتخطيط العمراني، الدَّمَام

 :المراجع األجنبية

 Allred, B., (١٩٦٨). Range Management Training Handbook from Saudi 

Arabia, Rome: FAO. 

 Al-Mutairi., Khalid, Al-Atawi., Adnan, Alajlan., Abdulmajeed, Al-Shami., 

Salman, (٢٠١٥), Woodcutting Activities in Tabuk Region (Saudi Arabia) 
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Assessment of Conservation Knowledge, Aceh International Journal of 

Science and Technology, ٥٨-٥٤ :(٢)٤ 

 Al-Walaie, A., (١٩٨٥). The Role of Natural and Human Factors in the 

Degradation of the Environment in Central, Eastern and Northern Saudi 

Arabia, Unpublished Ph.D. Dissertation, University of California, 

Riverside, USA. 

o Chaudhary, S. A., (١٩٩٩), Flora of the kingdom of Saudi Arabia, ministry 

of agriculture and water, national herbarium, national agriculture and 

water research center, Vol. "١", Riyadh. 

 Kingery, C., (١٩٧١). Report to the Government of Saudi Arabia on 

possibilities for development and management of public rangelands: a 

review of resources survey reports supplemented with some interpretations 

and comments. FAO, Rome. 

 Mandaville, J., (١٩٩٠), Flora of Eastern Saudi Arabia. Kegan Paul 

International Limited. 

 Williams A & Shackleton CM (٢٠٠٢) Fuelwood use in South Africa: Where 

to in the. ٢١ Century? South African Forestry Journal, pp. ٦-١٩٦:١. 

 :مواقع على الشبكة العنكبوتية
يحذر من  برنامج األمم المتحدة للبيئة      ،)م٢٠٠٧يوليو  ٢(برنامج االمم المتحدة للبيئة،      •

 :م من٢٠١٦ يوليو ٢٩تم استرجاعها بتاريخ ، تدهور بيئي في السودان

http://www.panapress.com 
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ــوبر ٢٣الثالثــاء (الرغيبــي، عبــدالعزيز،    ..  ســنوات١٠، بعــد اســتقراره نحــو  )م٢٠١٢ أكت

، تـم  % ٥٠د بـسعر الفحـم      وقـف االسـتيراد مـن الـصومال يـصع         : موردون ومتعـاملون  

 : م من٢٠١٦ أغسطس ١استرجاعها بتاريخ 

http://www.aleqt.com/٢٠١٢/١٠/٢٣/article_٧٠٣٩٦٨.html 

o    ،االحتطـــاب  ال تخــالف قــرار  ، )١٦٥٥٤ العـــدد -م ٢٠١٣ اكتــوبر  ٢٠(الــسكران، راشــد

، وريّحنا.تعوّد على الحطب المستورد     تبحث عن المنتج المحلي في الخفاء      الجائر وال 

 : م من٢٠١٦ أغسطس ١١تم استرجاعها بتاريخ 

http://www.alriyadh.com/٨٧٧٠٨٩ 

 تم اسـترجاعها بتـاريخ      ،الموسوعة الحرة "، ويكيبيديا   )م٢٠١٦ أغسطس ٥(،  ماليزيا 

 :م من٢٠١٦ أغسطس ١٠

https://ar.wikipedia.org/wiki 

، القطع الجائر لألشجار يهـدد      )م٢٠١٤مايو  ٢٦(مركز مقديشيو للبحوث والدراسات،      

 :م من٢٠١٦ أغسطس ١تم استرجاعها بتاريخ ، مستقبل الصومال

http://mogadishucenter.com                

 

@      @      @ 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٣١

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 )١(ملحق 

 )استبانة سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام(
 (          )رقم المحل  

 :أخي الكريم

فــي النبــاتي ســوق حطــب الوقــود والفحــم  واقــع  تهــدف هــذه االســتبانة للتعــرف علــى  

اض البحـث العلمـي     الـدَّمَام، وستـستخدم المعلومـات التـي تتفـضل بتقـديمها ألغـر              حاضرة

 .فقط، مع خالص الشكر والتقدير على تعاونكم

  ما نشاط المحل ؟-١

 ...................................................         (     ) معاً حطب الوقود والفحم النباتيأ ـ بيع 

 ..             (     ).................................................. فقط جطب الوقودب ـ بيع 

 ....................................................               (     ) فقط  النباتيج ـ بيع الفحم

 .، أجب على كامل االستبانة النباتي والفحم الوقودإذا كان المحل يبيع حطب -

 . الوقودحطب:  فقط أجب على أوالً الوقودإذا كان المحل يبيع حطب -

.                                                        النباتيالفحم:  فقط أجب على ثانياً النباتيذا كان المحل يبيع الفحمإ -

 : الوقودحطب: أوالً 

 (     )ال   (     )                                               نعم  المحلي الوقود هل تبيع حطب-٢

 ك على حطب الوقود المحلي الذي تبيعه ؟ ما مصدر حصول-٣
 )( المصدر

  االحتطاب الشخصي
الــــــشراء مــــــن المحتطبــــــين 

 مباشرة
 

ــرى   ــدن أخــ ــن مــ .. الــــشراء مــ
 ؟)أذكرها(

 



 

 
٤٣٢

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

  ما أنواع حطب الوقود المحلية التي يتم بيعها في المحل ؟-٤
 النوع )( النوع )(
 أ ـ السَّمُر  ب ـ القَرَظ 

 سْكِيتالمِج    د ـ الغَضَى 
 :أنواع أخرى أذكرها

  المحلي الذي يبيعه المحل ؟ الوقود ما األماكن التي يجلب منها حطب-٥
 النوع المكان الذي يجلب منه النوع المكان الذي يجلب منه

ب ـ                    
 القَرَظ

 أ ـ السَّمُر 

د ـ الغَضَى   - ج 
 لمِسْكِيتا

فــي فــصلي الــشتاء  يــاً المحلــي يوم الوقــودتبيعهــا مــن حطــب) ربطــة( كــم حزمــة -٦

 والربيع ؟
نوع حطب الوقود المحلي  متوسط عدد الربطات األدنى األعلى

    السَّمُر
    القَرَظ
    الغَضَى

    المِسْكِيت

 

الــصيف فــي فــصلي   المحلــي يوميــاً الوقــودتبيعهــا مــن حطــب) ربطــة( كــم حزمــة -٧

  ؟والخريف
نوع حطب الوقود المحلي  عدد الربطاتمتوسط  األدنى األعلى

    السَّمُر
    القَرَظ
    الغَضَى

    المِسْكِيت

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٣٣

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

التـي يبيعهـا المحـل فـي         المحلـي     الوقـود  حطـب ) ربطـة ( ما متوسـط سـعر حزمـة         -٨

 فصلي الشتاء والربيع؟
متوسط سعر حزمـة     نوع حطب الوقود المحلي

الحطــــــب الــــــصغيرة  
 بالريال السعودي

متوسط سـعر حزمـة     
ــرة   الحطــــــــب الكبيــــــ

 ل السعوديبالريا
   السَّمُر
   القَرَظ
   الغَضَى

   المِسْكِيت

 

التــي يبيعهــا المحــل فــي  المحلــي  الوقــودحطــب) ربطــة( مــا متوســط ســعر حزمــة -٩

 فصلي الصيف والخريف؟
متوسط سعر حزمـة     نوع حطب الوقود المحلي

الحطــــــب الــــــصغيرة  
 بالريال السعودي

متوسط سـعر حزمـة     
ــرة  الحطــــــــب الكبيــــــ

 ديبالريال السعو
   السَّمُر
   القَرَظ
   الغَضَى

   المِسْكِيت

 

  المستورد الذي يبيعه المحل؟ الوقود ما مصدر حطب-١٠
  الوقــــــودمــــــصدر حطــــــب

 المستورد
 عدد المحالت التي تبيعه )(ضع عالمة 

   الصومال
   جيبوتي
   السودان

   جنوب أفريقيا
   بارجواي

 



 

 
٤٣٤

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 يوميـاً فـي فـصلي       المـستورد   الوقـود   مـن حطـب    يبيعها المحـل  ) ربطة( كم حزمة    -١١

 الشتاء والربيع؟
نـــــــــوع حطـــــــــب الوقـــــــــود 

 المستورد
 متوسط عدد الربطات األدنى األعلى

    الصومال
    جيبوتي
    السودان

    جنوب أفريقيا
    بارجواي

 

 يوميـاً فـي فـصلي    المـستورد الوقـود  يبيعها المحل مـن حطـب   ) ربطة( كم حزمة    -١٢

 خريف؟الصيف وال
نـــــــــوع حطـــــــــب الوقـــــــــود 

 المستورد
 متوسط عدد الربطات األدنى األعلى

    الصومال
    جيبوتي
    السودان

    جنوب أفريقيا
    بارجواي

 

 (     )            ال   (     )            نعم            خارج المحل؟ الوقود هل توزع حطب-١٣

 

 المحل؟ خارج  الوقود ما أماكن توزيع حطب-١٤
 أمام اإلجابة المناسبة) (ضع عالمة  مكان التوزيع

  المطاعم
  المقاهي الشعبية

  التموينات والبقاالت
  المنازل واالستراحات



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٣٥

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 : النباتيثانياً الفحم

 (     )                              ال      )              ( نعم                   ؟ المحلي النباتيفحمال هل تبيع -٢

    )  (     ال                                      )       (     نعم             ؟ المستورد  النباتيفحمال هل تبيع -٣

 ؟ المستورد الذي تبيعه النباتيما مصدر فحم األكياس،  )نعم( إذا كانت اإلجابة -٤
ــاس  ــم األكيــــ ــصدر فحــــ ــاتيمــــ   النبــــ

 المستورد
 د المحالت التي تبيعهعد )(ضع عالمة 

   أندونيسا
   باراجواي
   تايلندا

   جنوب أفريقيا
   جيبوتي
   الصومال

   غانا
   فيتنام
   كوبا

   كولومبيا
   ماليزيا
   مصر

   نيجيريا

  المستورد الذي يبيعه المحل؟ النباتي ما مصدر فحم الكراتين-٥
ــراتين  ــم الكــــ ــصدر فحــــ ــاتيمــــ   النبــــ

 المستورد
 عدد المحالت التي تبيعه )( ةع عالمض

   ماليزيا
   أندونيسيا
   تايلندي
   صيني

 

 (     )                            ال   (     )            نعم         ؟السوق خارج  النباتي هل توزع الفحم-٦

 



 

 
٤٣٦

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 ؟السوق خارج  النباتي ما أماكن توزيع الفحم-٧
 عدد المحالت التي توزعه )(ضع عالمة  مكان التوزيع

   المطاعم
   المقاهي الشعبية

   التموينات والبقاالت
   المنازل واالستراحات

 

 المستورد التي يفضلها األفراد المشترون عادة؟ اكتـب   النباتي رتب أنواع الفحم -٨

 رقم الترتيب أمام النوع
 النوع الترتيب السبب النوع الترتيب السبب

 أندونيسا   فيتنام  
 باراجواي   كوبا  
 تايلندا   كولمبيا  
 جنوب أفريقيا   ماليزيا  
 جيبوتي   مصر  
 الصومال   نيجيريا  
 غانا     

 

 

 شكراً لكم على تعاونكم



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٣٧

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

 )٢(ملحق 
 @)استبــــــانة المستهلكين(

 :أخي الكريم

 فــي  النبــاتيســوق حطــب الوقــود والفحــم واقــع  تهــدف هــذه االســتبانة للتعــرف علــى  

 الـدَّمَام، وستـستخدم المعلومـات التـي تتفـضل بتقـديمها ألغـراض البحـث العلمـي                  حاضرة

 .فقط، مع خالص الشكر والتقدير على تعاونكم

                                                        

 

 (          )  مدينة  ال(      )                                              رقم االستبانة 

 

 
  :..................................العمل

  :......................المستوى التعليمي
  : مكـــان السكن

حـــــدده    نـــــوع آخـــــر،  )    ( بيـــــت شـــــعبي   )    (     فـــــيال   )(    مدينـــــة  :   نــــــــوع الـــــسكن

…………. 

 :مصدر استبانة المستهلكين@ 

ــدال ــافع، عبــ ــود، النــ ، النباتــــات المحتطبــــة فــــي المملكــــة العربيــــة   )م٢٠٠٠(لطيف حمــ

) ٢٤٢: ( عـدد  رسـائل جغرافيـة،   ،  "دراسة في الجغرافيـة الحيويـة وحمايـة البيئـة         "السعودية  

 .الجمعية الجغرافية الكويتية، جامعة الكويت، الكويت

 

 



 

 
٤٣٨

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 ما مصادر الطاقة التي تستخدمها في المنزل مما يلي؟ -١
حطب الوقود الكيروسين كهرباءال  النباتيالفحم  الغاز

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 

  ما األغراض التي تستخدم فيها حطب الوقود في المنزل ؟-٢
ــرى  ــتخدامات أخــ ، اســ

 أذكرها
 الطبخ التدفئة

 (     ) (     ) 

 

  ؟حطب الوقود من أين تشتري -٣
 من سوق المدينة من المحتطبين مباشرة مصادر أخرى، أذكرها

 (     ) (     ) 

 

  هل تفضل حطب الوقود المحلي أم المستورد ؟-٤
 (               )المحلي     (               )المستورد   

 لماذا؟ لماذا؟

 

  ما أنواع حطب الوقود التي تشتريها من األنواع المحلية والمستوردة ؟-٥
 أنواع محلية أنواع مستوردة

 أ ـ  ـب أ ـ ب ـ
 ج ـ د ـ ج ـ د ـ

 

 ؟)  األقل٤ األكثر ١( فيها  الوقود رتب المواسم حسب درجة حاجتك إلى حطب-٦
 الربيع الصيف الخريف الشتاء

(     ) (     ) (     ) (     ) 

 



 

 
 اإلنسانية واالجتماعيةمجلة العلوم   ٤٣٩

 هـ١٤٣٨ الخامس واألربعون شوال العدد
 

  عادة ؟ الوقود أين تستخدم حطب-٧
 المنزل االستراحة الرحالت البرية مكان آخر، أذكره

 (     ) (     ) (     ) 

 

  ما سبب استخدامك للحطب في الوقود والتدفئة ؟-٨
 عدم وجود مصدر آخر للطاقة (     )
 جودته في الطبخ والتدفئة (     )
 بحكم العادات والتقاليد (     )

 :أسباب أخرى، أذكرها 

 

 )٧ا إلى  ( وقود  رتب األنواع النباتية التالية حسب جودتها باعتبارها حطب-٩
 السبب الترتيب عالنو

 (     ) القَرَظ
 (     ) الغضا
 (     ) األرطى
 (     ) السَّمُر
 (     ) السلم

 :أنواع أخرى، أذكرها

 

 

 عندما تقوم برحلة إلى البر، هل تقطـع األشـجار السـتخدامها باعتبارهـا حطـب                 - ١٠

  ؟وقود
 لماذا ؟ نعم ال

(     ) (     ) 

 

  األشجار الخضراء ؟ هل تؤيد قطع-١١
 لماذا ؟ نعم ال

(     ) (     ) 



 

 
٤٤٠

سوق حطب الوقود والفحم النباتي في حاضرة الدَّمَام بالمنطقة الشرقية 
 )دراسة جغرافية في حماية البيئة(السعودية من المملكة العربية 

 إيمان بنت عبداهللا بن سليمان القاضي. د

 المحلي أم المستورد ؟النباتي  هل تفضل  الفحم -١٢
 (               )المحلي     (               )المستورد   

 لماذا؟ لماذا؟

 

  ؟النباتي المحلي هل تستخدم الفحم -١٣
 إذا كانت اإلجابة بنعم فألي غرض ؟  نعم ال

     (     ) طبـخ   -أ
 (     ) تدفئة     -ب
   (     )   بخور  -ج
 : استخدامات أخرى، أذكرها-ج

(     ) (     ) 

 

  ؟المحلي  النباتي ما سبب استخدامك للفحم-١٤
 عدم وجود مصدر آخر للطاقة (     )
 جودته في الطبخ والتدفئة (     )
 بحكم العادات والتقاليد (     )

 : أخرى، أذكرهاأسباب 

 :مالحظاتك

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

 

 شكراً لكم على تعاونكم

 

 
@      @      @ 
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Abstract: 

This research discusses the fuel wood and charcoal market in Dammam city 

in the Eastern Province of Saudi Arabia. With the aim of protecting the 

environment, this studyseeks to identify the types of firewood and charcoal sold 

in the fuel wood and charcoal market in Dammamcity, their price, sources, 

quantities that are sold, why they are preferred, and for which purposes they are 

used. The study usesa descriptive analytical approach through which a 

comprehensive field survey of all the stores in the market is conducted. The 

stores consist of 76 stores for charcoal only and 19 stores for both fuel wood and 

charcoal.  Questionnaires were distributed to a random sample of 250 consumers 

of fuel wood and charcoal in Dammam city. The research findings have shown 

that domestic fuel wood is still secretly sold in a few stores. Local fuel wood 

consists of the following types: Acacia Tortilis,Acacia 

Etbaica,HaloxylonPersicum andProsopisJuliflora. Madinah, Jizan and Asir are 

the main exporting provinces of local fuel wood and charcoalin the 

market,whereas Acaciaspp, especially Acacia Tortilisand Acacia Etbaica, are the 

most prominent fuel wood imported from Africa. Imported charcoal (bags & 

boxes) from Africa and Southeast Asia is used extensively compared to local 

charcoal in Dammam city. The excessive use of fuel wood and charcoal results 

in a significant deterioration of the vegetation cover in Saudi Arabia, as well as 

countries of desert and semi-desert nature that export fuel wood and charcoal. 

This results in the emergence of several environmental problems. Despite their 

high educational and economic levels, consumers in Dammam city still use fuel 

wood and charcoal for heating and cooking during winter and spring, favoring 

local fuel wood and charcoal due to their high quality and popularity compared 

with imported types. The research findings have also shown that there is a direct 

correlation between the high level of education and the awareness of consumers 

of the importance of environmentalprotection. However, a small group of them 

still need to develop such awareness and promote the concept of culture of the 

environment, in addition to nurturinga feeling of affiliation and responsibility 

towards the natural environment. 

Keywords:Fuel wood and charcoal market,Dammam city, environmental 

protection,Eastern Province 
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