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 واالجتماعيةجملة العلوم اإلنسانية 

 هــ1442 والش الستونو حلاديا العدد

 قواعد النشر
( سارياة  اإلنساانلة ااججمدايلاة   مجلة جامعة اإلماا  ممداب  اع داعإلس اإلدا)ملة وا علاإل       

يلدلة ممكدة، تصبر يع يداسة ا بمث ا علدي  ا جامعة. اتُعنى  نشر ا بمإلث ا علدلة افا   

 ا ضإلا ط اآلتلة : 

 يشمرط في ا بمث  لقبل  لنشر في ا دجلة ::  أاجً

  مكار، اا جبة ا علدلة اا دنججلة، اد)مة اجتجا  .أن يمسم  األصا ة ااج -1

 أن يلمز   ا دناهج ااألساات اا إلدائل ا علدلة ا دعمبرة في مجا ه . -2

 أن يكإلن ا بمث سقلقاً في ا مإلثل  اا مخريج . -3

 أن يمسم  ا س)مة ا لغإلية . -4

 أج يكإلن قب دب  نشر  . -5

ان ذ ا   لباثاث نهساه،    كماب، داإلا  أكا   أج يكإلن مسم)ً مع  مث أا ردا ة أا -6

 أا  غلر  . 

 ثانلاً : يشمرط ينب تقبيم ا بمث :

مشااهإلياً  ساالرته ا ةاتلةومخمصاارة( اًقااراراً     ،أن يقااب  ا باثااث ًلباااً  نشاار     -1

يمضدع امم)ك ا باثث  مقإلق ا دلكلة ا هكرية  لبمث كام)ً، اا مزامااً  عاب    

 نشر ا بمث  ًج  عب مإلافقة خطلة مع هلئة ا ممرير .

 ( .A  4( صهمة مقاس و50 تزيب صهمات ا بمث يع وأج  -2

( اأن 13، اا جاإلام   انط و  Traditional Arabic( 17أن يكاإلن  انط ا دامع و     -3

 يكإلن تبايب ا دسافات  لع األدطر و مهرس( .

يقااب  ا باثااث ثاا)ث نساا  مطبإليااة مااع ا بمااث،  مااا ملخاا   ااا لغملع ا عر لااة       -4

 دة أا صهمة ااثبة .ااإلنجللزية، ج تزيب كلداته يع مائمي كل

 ثا ثاً: ا مإلثل  :

 تإلضا هإلام  كل صهمة أدهلجا يلى ثبة .  -1

 تثبت ا دصاسر اا دراجا في فجرس يلم   آخر ا بمث .  -2

 تإلضا نداذج مع صإلر ا كماب ا دخطإلط ا دمق  في مكانجا ا دنادب .  - 3

 ترف  جدلا ا صإلر اا ردإلمات ا دمعلقة  ا بمث، يلى أن تكإلن ااضمة جللة .  - 4



 

 
10 

: ينااب اراس أداادا  األياا)  فااي ماامع ا بمااث أا ا برادااة تااةكر داانة ا إلفاااة  ا ماااري      را عاااً

 ا ججري ًذا كان ا عَلَم ممإلفى .

ماارا  : ينااب اراس األياا)  األجنبلااة فااي ماامع ا بمااث أا ا برادااة ف نجااا تكمااب        خامساااً

ير لة اتإلضا  لع قإلدلع  مرا  جتلنلاة، ماا اجكمهاا   اةكر اجدام كاام)ً       

 ينب اراس  ألال مرة .

 تُمكَّم ا بمإلث ا دقبمة  لنشر في ا دجلة مع قبل اثنلع مع ا دمكدلع يلى األقل. :  داسداً

ي أا تردل يلاى ا برياب اإل كمرانا    CDيلى أدطإلانة مبمجة  ,: تُعاس ا بمإلث معب ة دا عاً

  لدجلة .

 : ج تعاس ا بمإلث ً ى أصما جا، ينب يب  قبإل جا  لنشر . ثامناً

 مع ا دجلة، ايشر مسم)ت مع  مثه . نسخملع: يُعطى ا باثث  تادعاً

 ينإلان ا دجلة :

 :جميع المراسالت باسم

 رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 5701ص ب  -11432الرياض  

 2590261ناسوخ ) فاكس (   - 2582051هاتف : 
  www. imamu.edu.sa 

E.mail: humanitiesjournal@imamu.edu.sa 
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                            هـ1442/ 5/ 16تاريخ قبول البحث:               هـ1441/ 11/ 4تاريخ تقديم البحث: 

 ملخص الدراسة:
استهدفت الدراسة التعرف على مستوى اجتاهات الشباب اجلامعي حنو ممارسة العمل 

اني والسلوكي. كما هدفت احلر، وذلك من خالل جوانب ثالثة: اجلانب املعريف والوجد

الدراسة إىل التعرف على دور اجلامعة يف تنمية وتعزيز اجتاهات الطالب حنو العملل احللر.   

وتنتمي هذه الدراسة إىل منط الدراسات الوصفية معتملد  عللى ملنهمل املسلج ااجتملاعي      

عللو   ملناسبته هلذا النوع من الدراسة. وقد طبقت الدراسة على طالب كليلة ااقتالاد وال  

هللليف يف مرةلللة البرللالوريو . وقللد   1441اإلداريللة الللذكور املنللتعمم للعللا  الدراسللي    

يف طالبلا  باسلتادا  أدا  واةلد  ت للت يف     205أجريت الدراسة على عينة تعمدية بلغلت   

وجود اجتاه إجيابي مرتفل  جلدا     :ااستبانة. وقد توصلت الدراسة إىل نتائمل متعدد  أبرزها

ني ومرتفل  يف اجلانلب السللوكي ومتوسلط يف اجلانلب املعلريف. أملا دور        يف اجلانب الوجلدا 

اجلامعة يف تنمية اجتاهات الطالب حنو العمل احلر فقلد ةقلم مسلتوىن مناف لا  يف ذللك،      

كما أظهرت النتائمل عد  وجود عالقة ذات دالة إةاائية بم اجتلاه الطلالب حنلو العملل     

للدين، عملل الواللد، واملعلدل الياكملي      احلر والتااص الدراسي، مسلتوى تعلليا الوا  

للطالب، يف ةم أثبتت الدراسة وجود عالقة ذات دالة إةاائية بم اجتاهلات الطلالب   

 حنو العمل احلر ومستوى دخل األسر .

 العمل احلر.  -الشباب اجلامعي  -ااجتاه  الرلمات املفتاةية:



 

 

 

Attitudes of University Students Towards Self-Employment 

A Field Study on the Students of College of Economics and Administrative 

Sciences - Al Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 

Dr. Saad Rashed Alzeer 

Assistant Professor of Sociology, Department of Sociology and Social Work, 

College of Social Sciences, Al Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

 

 

Abstract: 

The study aimed to identify the level of attitudes of university students 

towards self-employment through cognitive, emotional, and behavioral aspects. 

The study also aimed to identify the university's role in developing and 

enhancing their attitudes towards self-employment. This study belongs to the 

pattern of analytical descriptive studies where the social survey method was 

used. The study was applied to all male students enrolled at the College of 

Economics and Administrative Sciences, who are bachelor's degree students 

attending the academic year (1441 AH). The study was conducted on a deliberate 

sample of (205) students using one tool, which was the questionnaire. The study 

reached several results, most notably: the presence of a very high positive 

attitude in the emotional and behavioral aspects, but medium in the cognitive 

aspect. As for the university’s role in developing the students’ attitudes towards 

self-employment, it has achieved a low level, and the results showed that there is 

no statistically significant relationship between the students’ attitude towards 

self-employment and academic specialization, the level of parents’ education, the 

father’s work, and the student’s GPA. However, the study demonstrated that 

there is a statistically significant relationship between the students' attitudes 

towards self-employment and the level of family income. 

 

Key Words: Attitude – University Students – Self-Employment. 
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 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هــ1442 شوال والستون احلادي العدد

 

 املقدمة:

قضايا الشباب واهتماماتهم ومشكالتهم تعد من أبرز اهتمامات اجملتمعات 

وأولوياتها حبكم أنهم ميثلون جيل املستقبل وأدوات بنائه وتنميته وتطوره. فهم 

القوى الكامنة والطاقات واملوارد األساسية لتحقيق أهداف وإجنازات اجملتمـ،   

هـذه الثـروا البشـرية الـو يعـول عليهـا       ولذا تبنى خطط اجملتمـ، التنمويـة علـى    

الكثري خلدمة اجملتم، وبنائـه. وألهميـة الشـباب ة ضـة يـرورية إلاـداد التقـدم        

والتغيري اإلجيابي يف ةل جوانب التنمية يف اجملتم،  ةان االهتمـام مـن القـائم     

ــاتهم      ــاعهم وا اهـ ــة أويـ ــة بدراسـ ــانية واالجتماعيـ ــات اإلنسـ ــى الدراسـ علـ

ا من شأنه معرفة ما يساعد على استثمار طاقـاتهم وتـذليل   ومشكالتهم وةل م

العقبات أمام طموااتهم وحتقيق أهـدافهم اـا يعـود علـيهم وعلـى جمتمعـاتهم       

 بالرفاه والنمو واالزدهار.

ــال        ــادا األعم ــات يف جمــال ري ــذ ا ا امع ــو تب ــود ال ــى ا ه ــ، عل إن املطل

تنمية ال كر الريادي لدى  واملشاري، واالبتكارات  ليدرك الرتةيز العميق اول

الطالب واحلرص على إمدادهم باخلربات واملعلومات الو تعـزز مـن قـدراتهم    

وترفــ، مــن مســتوى أفكــارهم العمليــة والتنافســية. وهــذه املبــادرات مــن العلــم  

ــة       ــق التنمي ــا  لتحقي ــب مــ، عنااــر العمــل واإلنت ــان إم جن ــارا تقــب جنب وامله

ور التقنية احلديثـة يف جمـاالت اإلنتـا  بكـل     االقتصادية لتتمكن من استيعاب تط

 (.2008أنواعه )القصاص  

واا أن القـيم اجملتمعيـة  ـا دور ةـبري يف توجيـه سـلوةيات الشـباب للعمـل         

وغــريه  فــلن النإــرا إم العمــل تعــد إاــدى معــا  اإلطــار القيمــي يف اجملتمــ،. 

ت ـا  الـذاتي   والعمل احلر ميثل إادى وسائل احلصول على الرزق لتحقيـق االة 
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دراسة مطبقة على طالب ةلية االقتصاد والعلوم  لعمل احلرا اهات الشباب ا امعي حنو ممارسة ا

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اإلدارية 

 د. سعد بن راشد الزير

 

(. وممـا ال شــي فيــه أننـا نعــي  مرالــة   2006والن ـ، اجملتمعــي )عبــدالوهاب   

والــو حتتــوي  2030هامـة مــن الــتغري السـري، يف لــل متطلبــات ر يـة اململكــة    

 الكثري من الربامج واملبادرات بهدف استثمار رأس املال البشري يف فضة الشباب. 

 مشكلة الدراسة:

ها اململكة العربيـة السـعودية مـن أهـم مرااـل التنميـة       تعد املرالة الو متر ب

 2030والتغيري الو واجهتها وتواجههـا االيـان يف لـل مـا حتملـه ر يـة اململكـة        

مــن حتــديات وطمواــات علــى ويــ، املســتويات. والقــوى البشــرية املتمثلــة يف 

سنة ( اسب مـا ورد يف تقريـر ا يضـة العامـة لءاصـا  يف        34 – 15الشباب )

ــ ــوالي ) 2019عودية )السـ ــل اـ ــكان    36.7% ( متثـ ــدد السـ ــالي عـ ــن إوـ ( مـ

السعودي. ومن املعلوم أن فضـة الشـباب اـا متلكـه مـن قـوى وإمكانـات وقابليـة         

للتطـوير والتــدريب تعــد أاــد أهــم أدوات التنميـة املســتدامة  وهــذا مــا ي ةــده   

املتخصصــون يف جمــال علــم اجتمــاة التنميــة  ايــو دعــوا إم يــرورا إجــرا    

ــباب     ا ــة للشـ ــة والعمليـ ــة واملهنيـ ــب املاديـ ــدعم ا وانـ ــات لـ ــود والدراسـ لبحـ

 (.  2000واستثمارها يف خدمة تنمية اجملتم، )الناغي  

ويواجه الشباب بشكل عام اعوبة ةبريا للحصول على عمل مما قـد يزيـد   

 9.8% من مشكلة البطالة  فقد بلغت نسبة البطالة يف اململكة العربية السعودية 

. 41.1% ذةور فيما بلغت نسـبة اإلنـاد    59.1% ألب عاطل منهم  400بواق، 

ومن أهم أسباب ارت اة نسبة البطالة يف اجملتم، السعودي إاجـام الشـباب عـن    

العمــل املهـــا أو العمـــل احلـــر ممـــا دعـــا احلكومـــة الســـعودية لال ـــاه لويـــ،  

 (.2010السياسات واخلطط املناسبة ملواجهة خطورا هذه املشكلة )اخلمشي  
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( أهمية مسـاهمة العمـل احلـر يف احلـد     2008ةما أةدت دراسة )إبراهيم  

مــن البطالــة يف اجملتمــ، الســعودي  وهــذا يتوافــق مــ، مــا تقدمــه وزارا املــوارد    

 ر يـة  مـ،  متاشيان احلر العمل برنامج البشرية والتنمية االجتماعية من برامج مثل

 والبااث  عـن  البشرية اقاتالط إم للواول الوزارا وسعيَا من 2030 اململكة

 يف واملواطنــات املــواطن  مــن وغريهــم اخلــاص حلســابهم وعمــال دخــل فــرص

ــب ــاطق خمتل ــة  من ــ، اململك ــاجيتهم ورف ــاراتهم إنت ــال يف وخــرباتهم ومه  أعم

 (.2019ومنتجة )وزارا املوارد البشرية   ومستقرا مالئمة

اقات الشـبابية يف  ةل ما تقدم ي ةد أهمية العمل احلر ودوره يف توليب الط

تنميــة اجملتمــ، وتطــوره واحل ــال علــى اســتقراره وتوازنــه  فهــل لــدى الشــباب  

ا ــامعي الرغبــة واملعرفــة الكافيــة بالعمــل احلــر وال ــرص الــو تتيحهــا خطــط   

 ؟2030التنمية السعودية وآخرها روية اململكة 

 أهداف الدراسة:

 اسة تهدف إم:بناً  على ما تقدم يف مشكلة الدراسة  فلن هذه الدر

 التعرف على ا اهات طالب ا امعة حنو ممارسة العمل احلر. -1

 التعرف على دور ا امعة يف تنمية ا اهات الطالب حنو العمل احلر. -2

التعرف علـى مـدى ارتبـاس مسـتوى ا ـاه الطـالب حنـو العمـل احلـر           -3

خبصــائجم جمتمــ، البحــو )التخصــجم الدراســي  مســتوى تعلــيم الوالــدين     

   الدخل الشهري لألسرا  املعدل الرتاةمي للطالب(.عمل الوالد

 تسا الت الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة لءجابة عن التسا ل الرئيس اآلتي:

ما مستوى ا اهات طالب جامعة اإلمام حممـد بـن سـعود حنـو العمـل       -

 احلر؟
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 ويت رة من هذا التسا ل ما يلي:

 العمل احلر؟ ما مستوى ا انب املعريف ال اه طالب ا امعة حنو -1

 ما مستوى ا انب السلوةي ال اه طالب ا امعة حنو العمل احلر؟ -2

 ما مستوى ا انب الوجداني ال اه طالب ا امعة حنو ار؟ -3

 ما دور ا امعة يف تنمية ا اهات الطالب حنو العمل احلر؟ -4

ــة إاصــائية بــ  مســتوى ا ــاه طــالب     -5 هــل توجــد عالقــة ذات دالل

وخصـائجم جمتمـ، الدراسـة: التخصـجم الدراسـي        ا امعة حنـو العمـل احلـر   

ــدخل الشــهري لألســرا  املعــدل      ــد  ال ــدين  عمــل الوال ــيم الوال مســتوى تعل

 الرتاةمي للطالب؟

 أهمية الدراسة:

 :يما يليتتجلى أهمية هذه الدراسة ف

قد تسهم هذه الدراسة يف تقديم إثرا  اإلطار النإري ال اه الشـباب   -1

 السعودي حنو العمل احلر.  

ســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا أيضــان مــن أهميــة ال ضــة العمريــة الــو   ت -2

 تتناو ا واملتمثلة يف طالب ا امعة.

متثل هـذه الدراسـة جانبـان مهمـان يف ايـاا الشـباب أال وهـو احلصـول           -3

 على فراة عمل بعد التخر  من ا امعة ومن هذه ال رص العمل احلر.

ه الشباب السعودي حنـو  قد تسهم هذه الدراسة يف حتديد مستوى ا ا -4

  والو تعتمد يف 2030العمل احلر للقائم  على أساليب حتقيق ر ية اململكة 

 ةثري من جوانبها على الشباب ودعم العمل احلر.

قد تسهم أيضان هذه الدراسة يف تقيـيم دور ا امعـة يف جمـال اإلرشـاد      -5

 األةادميي واملها لتعزيز ا اهات الطالب حنو العمل احلر.
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 صطلحات الدراسة:م

 حتتوي هذه الدراسات على العديد من امل اهيم أبرزها:

ويعا" تكوين فريي يشري إم توجه ثابت أو تنإيم مستقر  :اال اه -1

ــام بأعمــال معينــة حنــو أي      إم اــد مــا ملشــاعر ال ــرد ومعارفــه واســتعداده للقي

ت مويوة من مويوعات الت كري  عينيـة ةانـت أو جمـردا  ويتمثـل يف درجـا     

ــان"          ــان أو أدائي ــه ل إي ــبري عن ــن التع ــرفا  ــذا املويــوة  ميك ــول أو ال ــن القب م

 (.159: 2014)اواحلة  

ويعرفه )مسيو( بأنه توجه ثابت نسبيان ملكونات ثالثـة: معرفيـة ووجدانيـة    

 (.  2006وسلوةية )محاد  

ويف هذه الدراسة يعرف اال اه إجرائيان بأنه: ما يتوفر لدى طـالب ا امعـة   

ناعــات وآرا  ومواقــب وقــيم تــدفعها عمليــات معرفيــة وجدانيــة ســلوةية مــن ق

 لقبول أو رفا ممارسة العمل احلر.

الشباب ا امعي: وهي مرالـة ةمـا واـ ها العلمـا  متتـد مـن السـن         -2

الثالثة عشرا وهي بداية احللم وتصـل إم سـن الرشـد عنـد الـثالث  مـن العمـر        

ــه يبــدأ ال ــرد حت   مــل املســ ولية بشــتى أنواعهــا       ايــو يتخللــها ســن الرشــد وفي

(. ويــرى بعــا علمــا  االجتمــاة أن فــرتا الشــباب تبــدأ اينمــا 1989)شــبري  

حياول اجملتمـ، تأهيـل الشـخجم ليشـغل مكانـة اجتماعيـة ويـ دي دوران أةثـر يف         

بنائــه  وتنتهــي اينمــا يــتمكن هــذا الشــخجم مــن شــغل مكانتــه وأدا  دوره يف  

(. ةمـا  2001د واملعـايري االجتماعيـة )الـرمي      السياق االجتماعي وفقان للقواع

شـرحية عمريـة وفـرتا مـن ايـاا اإلنسـان تتميـز         عرف الشباب ا ـامعي بـأنهم "  

اجموعة من اخلصائجم   علها أهم فرتات احلياا وأخصبها وأةثرهـا اـاحلية   
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للتجاوب م، املتغريات السريعة املتالاقة الو مير بها اجملتم، اإلنساني املعاار. 

كون فيها الشاب طالبان يف إادى الكليات النإريـة أو العمليـة أو أاـد املعاهـد     ي

 (.2018" )داغر  العليا الو تشملها مرالة التعليم ا امعي

وقد  30 – 18ويقصد ارالة الشباب يف هذه الدراسة املرالة العمرية من 

 ( نإران لطبيعـة بعـا التخصصـات ةالطـب    30وي، احلد األعلى للعمر عند )

مثالن أو نتيجة التأخر الدراسي ألسباب أةادميية أو غريها. وبذلي ميكننا تعريب 

الــذةور   ويــ، الطــالب  الشــباب ا ــامعي إجرائيــان يف هــذه الدراســة بــأنهم      

ــتإم  يف الدراســة   ــة البكــالوريوس  املن ــن ســعود   ارال ــام حممــد ب جبامعــة اإلم

 هـ.1441للعام الدراسي  اإلسالمية

ــوم    يعــرف :العمــل احلــر   -3 العمــل احلــر يف معجــم مصــطلحات العل

االجتماعيــة بأنــه" جمهــود إرادي عقلــي أو بــدني يتضــمن التــأثري علــى األشــيا    

املادية وغري املاديـة لتحقيـق هـدف اقتصـادي م يـد  ةمـا أنـه ولي ـة اجتماعيـة          

ــية ال ـــرد" )ا اششـــمي      (.2553  ص 2009تتحقـــق مـــن خال ـــا شخصـ

ــه    ــة أو    ويعــرف العمــل احلــر أيضــان بأن "العمــل الــذي ال يتبــ، أي جهــة اكومي

خااة  ويقوم به الشخجم حلسابه اخلاص  للحصول على أقصى رب  ممكن" 

 (.13  ص 2000)الناغي    

ويعرف العمل احلر يف هذه الدراسة إجرائيان بأنه العمل الذي يقوم به ال ـرد  

عــن هــذا بذاتــه أو مــ، شــرةا  لــه يف هــذا العمــل يــدويان ةــان أو فكريــان  وينــتج 

 العمل سلعة تقدم يف اجملاالت اخلدمية أو التجارية أو الصناعية.



 

 

23 
 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هــ1442 شوال والستون احلادي العدد

 

 اإلطار النإري للدراسة:

: اال اهات  ا عالقة ارتباطيـة حبيـاا األفـراد ممـا جيعلـها      أوالن: اال اهات

هـــدفان اســـرتاتيجيان مـــن أهـــداف الرتبيـــة. واال اهـــات قـــد تكـــون عبـــارا عـــن  

ست فطرية أو موروثة  وبـذلي فهـي تتشـكل    استعدادات وجدانية مكتسبة ولي

اجتماعيان نتيجة لعمليات التنشضة واخلـربات واملعتقـدات واملعرفـة الـو يكتسـبها      

 (.  2007ال رد من خالل ت اعله م، بيضته االجتماعية والطبيعية )املنيب  

تتنـوة ا اهـات األفـراد حنـو االاتياجـات والقضـايا       مكونات اال اهات: 

ماعيــة وفــق مــا ميتلكونــه مــن خــربات ومعــارف تــتحكم يف        واملواقــب االجت

( أبـرز مكونـات ا اهـات    2006سلوةياتهم  اه هذه األمور. ويذةر )محـاد   

 األفراد على النحو اآلتي:

مكــون عــاط ي: وهــو عبــارا عــن أســلوب شــعوري عــام يــ ثر يف          -

 استجابة األفراد حنو قبول أو رفا مويوة ما.

ملعرفيـة مـن العلـوم والقـيم واملعتقـدات      مكون معريف: وميثل ا وانب ا -

 الو تشكل وجهات النإر اول أي مويوة.

مكون سلوةي: وميثل استجابات األفراد ألي مثري وتشكل سلوةيات  -

مكتسبة أو متعلمـة سـواً  ةانـت تلـي السـلوةيات سـوية أو غـري سـوية ين ـذها          

 األفراد  اه أي مويوة. 

 خصائص االتجاهات: 

 وقابلة للتعديل والتطوير. أنها مكتسبة متعلمة -

 تتمت، خبااية الثبات واالستقرار النسيب. -

 متدرجة من اإلجيابية الشديدا إم السلبية الشديدا. -
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 متعددا ومتنوعة اسب املثريات واملتغريات املرتبطة بها. -

 تتكون من ثالثة مكونات أساسية: عاط ية ومعرفية وسلوةية. -

 قابلة للقياس والتقويم. -

أايانــان بــ  ا اهــات ال ــرد الشخصــية وبــ  ا اهــات   تكــون متناقضــة -

 اجملتم، املتعلقة بالثقافة والقيم والعادات والتقاليد والقوان .

 موجهة لسلوك األفراد وا ماعات يف أايان ةثريا. -

مرتبطة بثقافـة اجملتمـ، وقيمـه وعاداتـه  ةمـا متلـب مـن بيضـة ألخـرى           -

 (.307  ص 2012)اديق  

 ولائب اال اهات: 

تنإيم العمليـات الدافعيـة واإلدراةيـة واملعرفيـة يف اجملـال الـذي يعـي          -

 فيه ال رد وتنعكس على اآلخرين.

 تيسري القدرا على اماذ القرارات يف املواقب املختل ة. -

 توي  العالقة ب  ال رد واجملتم،. -

 عل ال رد حيس ويدرك وي كر بطريقة حمددا وثابتـة حنـو مويـوعات     -

 (.2001)الزوم البيضة اخلارجية

  ثانيان: العمل احلر: 

ثقافة العمل احلر  ا أهمية بالغة على املستوى الشخصي واجملتمعي يف بنـا   

الثقة لدى الشباب ورفـ، مسـتوى االعتمـاد علـى الـذات وتعزيـز روف املنافسـة        

بينهم. والعمل احلـر يف جمملـه يتطلـب رفـ، مسـتوى املهـارا واملعرفـة والدافعيـة         

 يصب  وسيلة فاعلة يف عمليات التنمية والتطور يف اجملتم،.  لدى الشباب ل
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ةما أن بيضة العمل احلر تتأثر بالكثري من األمور أهمها نسـبة العمـل احلـر يف    

اجملتم، وال رص الو البيضة وةذلي قـدرات وت ضـيالت السـكان. وتتـأثر تلـي      

وامل سسـات   النوااي بالتكنولوجيا املتوفرا ومستوى النمو االقتصادي والثقافة

والدميوجرافيا االجتماعية  ايو ويعها تلعب دوران أساسيان يف عملية ممارسة 

 (.Uhlaner & Thurik  2003العمل احلر يف اجملتم، ) 

 متطلبات العمل احلر:

يتطلب العمل احلر جمموعة من املتطلبات تـتلخجم يف: التخطـيط واألدا     

ــة  إ  ــل  اآلالت الالزمــ ــام  التمويــ ــواد اخلــ ــريان  املــ ــويق  وأخــ ــة التســ مكانيــ

 (.Kumar  2005التكنولوجيا والقاعدا املعرفية الالزمة )

 دواف، العمل احلر:

ــزات       ــل حم  ــة متث ــل اقتصــادية واجتماعي تشــري الدراســات إم وجــود عوام

 ودواف، للعمل احلر ب  األفراد منها:

الـدواف، االقتصــادية: تــدني مســتوى الرفاهيــة والرخــا   البطالــة  وتــدني  

 رتبات العمل يف قوى العمل النإامية.م

الدواف، االجتماعية: الريـا الـولي ي والتوجـه السياسـي ةعامـل جمتمعـي       

 م ثر على العمل احلر.

ــادا       ــزات بقصــد حتســ  مســتوى املعيشــة وزي ــدواف، واب  وتعمــل هــذه ال

 (.Uhlaner & Thurik  2003الدخل )

 معوقات العمل احلر:

 ثرا على ارخراس األفراد يف جمـال العمـل احلـر    توجد العديد من املعوقات امل

وحتول دون متكـنهم مـن الـدخول يف هـذا النـوة مـن جمـاالت العمـل املتااـة يف          

 اجملتم،  وتتلخجم هذه املعوقات يف:
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 تدني مستوى الثقة بالن س وتقدير الذات. -

 قلة اخلربا ويعب مهارات العمل املناسبة. -

 دريب واخليارات املتااة.نقجم املعرفة الكافية عن التعليم والت -

 عدم توفر رأس املال والتمويل الالزم للعمل احلر. -

 عدم توفر املستلزمات املكانية واألدوات الضرورية.   -

ــة )  - ــات العائليـ ــ، االلتزامـ  The National. 1997) الصـــراعات مـ

Economic & Social Forum . 

ل احلر أاد أاب  العم: جهود اململكة العربية السعودية لدعم العمل احلر

أهم جماالت العمل الو يعتمد عليها عـدد ةـبري مـن األشـخاص لتحقيـق قيمـة       

وهــذا مــا تدعمــه اململكــة ألن مثــل هــذه املشــاري، مــن شــأنها أن  أعلــى دخــل 

ُتساعد يف دعم ارةة النشاس االقتصادي بالدولة وُتساعد أيًضـا يف تـوفري عـدد    

 التغلــب علــى ارت ــاة وبالتــالي ُمســاعدا الدولـة يف  العمـل  يـخم مــن فــرص  

بذلت احلكومة السعودية العديـد مـن ا هـود مـن خـالل       . وقدالبطالةمعدالت 

املشاري، والربامج واملبادرات الو من شأنها رفـ، نسـبة العـامل  يف هـذا اجملـال      

 للذةور واإلناد من خالل:

الـوزارا الكـثري مـن     تقـدم وزارا املوارد البشـرية والتنميـة االجتماعيـة:     .1

وذلــي ود املبذولــة لــدعم رواد ورائــدات األعمــال مــن خمتلــب ا هــات   ا هــ

دعم رواد االعمال ملمارسي العمـل احلـر وفـق بيضـة عمـل مالئمـة       بهدف توفري 

 :وحم زا لءنتا  والتطوير من خالل

برنامج "العمل احلر" الذي أطلقته الوزارا بالتعاون مـ، اـندوق تنميـة     -

ن متكـ  أاـحاب العمـل احلـر عـرب منصـة         فضـالن عـ  ”املوارد البشـرية "هـدف  
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ــة  ــم    ــوزارا ول ."حبــر" وخــدماتها املقدم ــال     ســعي ال ــادا األعم ــة ري ــدعم بيض ل

 .واالسهام يف تعزيز مكانة اململكة العربية السعودية يف جمال ريادا األعمال

إطــالق مبــادرا العمــل احلــر مــن أجــل تنإــيم وتشــجي، إقامــة مشــاري،  -

اتـى تـتمكن تلـي املشـاري، مـن املسـاهمة        الدولـة  العمل احلر املتنوعة داخـل  

 اململكـة  جنًبا إم جنب م، الدولـة يف تـوفري فـرص عمـل ملـواطا ومواطنـات       

عـرب جمموعـة    احلـر( العمـل   )وثيقةايو أنها ُتوفر لكل شخجم إمكانية إادار 

 األخرى  من اإلجرا ات السهلة والسريعة والعديد من املزايا 

ــرارا  - ــد مـــن القـ ــال  إاـــدار العديـ ــة لتـــوط  املهـــن واألعمـ ت الوزاريـ

والولــائب ممــا يــوفر فراــان ةــبريا للشــباب والشــابات لشــغل تلــي املمارســات  

 املهنية ومتكينهم من احلصول على عوائد مالية مناسبة.

يف دعــم رواد االعمــال ورفــ،  لتســهممبــادرا ( 88إطــالق أةثــر مــن ) -

 نسبة التأشريات ال ورية املصدرا  م.

 (.2020  البشرية والتنمية االجتماعية وزارا املوارد)

يقـدم الصـندوق العديـد مـن      :)هـدف( اندوق تنمية املـوارد البشـرية    .2

هـــدف إم تـــدريبهم يف امل سســـات توللشـــباب والشـــابات  يـــةتدريبالـــربامج ال

احلكوميـــة والشـــرةات املتميـــزا يف القطـــاة اخلـــاص  ليتمكنـــوا مـــن اةتســـاب 

ةما  وتهيضتهم للمشارةة يف سوق العمل. اخلربات واملهارات الالزمة إلعدادهم

يعمل الصندوق على دعم ممارسي العمل احلـر بنسـبة حمـددا مـن قيمـة اشـرتاك       

 التأمينات االجتماعية عنهم ملساعدتهم على حتمل تكاليب العمل احلر.

أعلن اندوق تنمية املـوارد البشـرية  بالشـراةة مـ، وزارا املـوارد      ةما  -

عـن إطـالق    ية وهيضـة االتصـاالت وتقنيـة املعلومـات    البشرية والتنمية االجتماع
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ــة تواــيل        ــامل  يف خدم ــعودي  والســعوديات الع ــدعم الس ــدا ل ــادرا جدي مب

وتأتي هـذه  . ريال 3000الطلبات من خالل التطبيقات بدعم شهري يصل إم 

ــادرات الصــندوق ا ادفــة لرفــ، مســتويات التــوط  يف هــذا      ــادرا يــمن مب املب

ل جديدا تليب أمناس العمـل املختل ـة ومنهـا )العمـل     النشاس  وخلق فرص عم

احلر(  واسـتجابة لءجـرا ات الصـحية االارتازيـة الـو اعتمـدتها الدولـة مـن         

ــات        ــن التبع ــة للحــد م ــزات املالي ــة واب  ــن امل سســات احلكومي خــالل عــدد م

 ا.االقتصادية والصحية  ائحة "ةورون

 (.2020)اندوق تنمية املوارد البشرية   

شـكل التمويـل التنمـوي للعمـل احلـر العبـان       ي التنمية االجتماعية:بني  .3

رئيسـان يف تعزيــز ة ــا ا وفعاليــة الــراغب  خبــو  العمــل احلــر ورفــ، انتــاجيتهم  

عليـه عمـل بنـي     عمـال مالئمـة ومسـتقرا ومنتجـة     أومهاراتهم وخـرباتهم يف  

يـة خلدمـة   التنمية االجتماعية على تطوير وابتكار جمموعة مـن املنتجـات التمويل  

 املست يدا.هذه ال ضة 

 و ذا يسعى بني التنمية خلدمة األفراد يف هذا اجملال من خالل:

هـو برنـامج بنـا  وتنميـة امل شـرات      (: وEmpretec ) مربيتيإ برنامج -

الســلوةية الرياديــة الــو حيتاجهــا أاــحاب األعمــال يف امل سســات الناشــضة        

عم الريــادي  لالرتقـــا   والصــغريا ومتوســطة احلجــم  ويســـهم الربنــامج بــد     

بأعمــا م وجعلــها أةثــر ة ــا ا وقــدرا علــى املنافســة حمليــان ودوليــان مــن خــالل  

 .ورشه عمل تدريبية ترةز على بنا  السلوةيات الريادية الناجحة

ــاهي الصــغر   - ــل متن ــامج التموي ــة   : برن ــة االجتماعي ــي التنمي يســعى بن

هي الصــغر  لتقــديم قــرو  بــدون فوائــد عــن طريــق شــرةا  التمويــل متنــا        
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 ــم علــى مزاولــة األعمــال   وأاــحاب احلــرف واملهــن مــن املــواطن  تشــجيعان 

واملهن بأن سهم وحلسابهم اخلاص وةذلي القيام بـدور املنسـق املكمـل لرعايـة     

قطاة التمويل متناهي الصغر واألسر املنتجـة لتحقيـق أهـداف البنـي يف التنميـة      

 االقتصادية واالجتماعية يف اململكة.

منتج متويلي موجه للمواطن  القادرين على العمل و  :  اذبرنامج ن -

جيدوا فراة ولي ية أو الراغب  يف زيـادا مـدخوالتهم الشـهرية ولـديهم ارفـة      

أو مهارا متخصصـة  ايـو يتـي   ـم هـذا املنـتج االسـت ادا مـن متويـل ميسـر           

ــي     ــابهم الشخصـ ــرا حلسـ ــال احلـ ــة األعمـ ــن ممارسـ ــنهم مـ ــة   ميّكـ ــي التنميـ )بنـ

 (.2020عية  االجتما

ــغت"      -4 ــطة "منش ــغت الصــغريا واملتوس ــة للمنش ــة العام ــل : ا يض تعم

"منشغت" على إعداد وتن يذ ودعم بـرامج ومشـاري، لنشـر ثقافـة وفكـر العمـل       

احلر وروف ريادا األعمـال واملبـادرا واالبتكـار  وتنويـ، مصـادر الـدعم املـالي        

ــال ا ــري   إم ج      ــز مبــادرات قطــاة رأس امل ــغت  وحت ي ــب ويــ،  للمنش ان

السياسات واملعـايري لتمويـل املشـاري، الـو تصـنب علـى أنهـا مشـاري، اـغريا          

ــة      ــا للمنشــغت ومســاندتها يف تنمي ــدعم اإلداري وال  ــديم ال ومتوســطة  وتق

)منشـغت    قدراتها اإلدارية وال نية واملالية والتسويقية واملوارد البشرية وغريهـا 

2020.) 

د مـن الـربامج املتنوعـة وإن ةـان     تقدم الوزارا العديـ وزارا التعليم:  -5

أبرزها برامج اإلرشاد املها الو تقدم يف ةـل مـدارس التعلـيم العـام وةـذلي      

التعلــيم العــالي بهــدف دعــم وتوجيــه الطــالب والطالبــات الختيــار التخصــجم 

املناســب املناســب وفــق قـــدراتهم وإمكانــاتهم ورغبــاتهم إيــافة إم ااجـــة       
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(. أيضان تبنت الوزارا مبـادرا  2030ملكة )ومتطلبات سوق العمل وفق ر ية امل

 وزارا يف املن َّـذا  2020الوطا  التحوُّل برنامج إادى مبادرات "ريادي" وهي

 ثقافـة  وترسـي   العمـل   سـوق  مهـارات  الطالـب  إةساب إم وتهدف التعليم 

 وطالبــات طـالب  لـدى  واالسـتثمار  احلـر  العمـل  علـى  وحت ـز  األعمـال   ريـادا 

 (.2019وال ا )وزارا التعليم   امعيوا  العام التعليم

تسـعى ةـل امل سسـات احلكوميـة والقطـاة       (:2030ر ية اململكـة )  -6

اخلاص للمساهمة يف حتقيق أهداف الر ية والو جا ت لتدعم العمل احلر من 

خــالل. ومــن أهــداف الر يــة مســاهمة املنشــغت الصــغريا واملتوســطة يف النــاتج   

مار املــوارد البشــرية اشــروعات متنوعــة  ابلــي  وةــذلي تــوط  املهــن واســتث 

للتمك  االقتصادي. ةل هذه ا هود تصب يف ا اه دعم العمل احلـر وتسـهيل   

ــق التطــور       ــة املســتدامة وحتقي ــة التنمي ــ، عجل مهمــة الشــباب يف املســاهمة يف دف

 (.  2030والرفاه يف اجملتم، )ر ية اململكة 

 ثالثان: النإريات امل سرا للدراسة:  

تنتمــي هـذه النإريــة إم نإريــات م هــوم  (: Ginsburg) ينــزبري نإريـة ج 

يعـــرف  الــذات  وتعنـــى بت ســري أســـس وعوامــل االختيـــار املهــا لألفـــراد     

جينزبري  عملية االختيار املها بأنهـا عمليـة ت ضـيل وهـي متلـب مـن مرالـة        

عمرية إم أخرى  وتستند النإرية على مبـاد  مـن أهمهـا أن عمليـة االختبـار      

ا عبارا عن عملية منائية متر بثالد فرتات تطورية منذ الط ولة واتى نهاية امله

اياا ال رد املهنية  ومن املباد  األخرى املهمة اختيـار ال ـرد ملهـن تتناسـب مـ،      

العمل.  قدراته متضمنة احللول الوسطية اا يناسب خصائجم الشخصية وسوق 
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 رتات واملراال النمائية املهنيـة  جموعة من الأن ال رد مير اوأشار جينزبري  إم 

 ت ثر يف قراراته الت ضيلية املهنية ميكن اختصارها فيما يأتي:الو 

 ال رتا األوم: وتسمى اخليالية املتمثلة يف مرالة الط ولة من خالل اللعب.

ــا اإلدراك        ــدا مرااــل يتحــدد فيه ــر بع ــة ومت ــي التجريبي ــة: وه ــرتا الثاني ال 

 .وينضج الت كري اهن حمددا

ال ـرتا الثالثـة: وتسـمى الواقعيـة وهـي الـو تهمنـا هنـا حبكـم أنهـا تناســب           

املرالة العمرية جملتم، الدراسة وفيها يكون ال ـرد قـد مـر ارااـل االستكشـاف      

(. ويف هذه 2006والبلورا والتحديد والتخصجم ةما يراها جينزبر  )محاد  

ختيار العمـل احلـر نتيجـة    الدراسة ميكن أن يتشكل ا اه األفراد وقراراتهم حنو ا

العمليات الو مروا بها خالل مراال النمو العمرية الـو اةتسـب مـن خال ـا     

األفراد العديد من اخلربات واملعارف والسلوةيات الـو سـاهمت يف ا اهـاتهم    

 حنو العمل احلر إجيابان أو سلبان. 

ده أن تنطلق هذه النإرية من افرتا  رئيس م انإرية التعلم االجتماعي: 

اإلنسان ةائن اجتماعي يعي  يمن جمموعات من األفراد يت اعل معها ويـ ثر  

ــذلي فهــو يالاــ  ســلوة      ــأثر فيهــا  وب ــادات وا اهــات األفــراد   يويت ات وع

ويعمل على تعلمها من خالل املالاإة والتقليـد. ايـو يعتـرب هـ ال       اآلخرين

 قد يتم االقتدا  بهم.  اآلخرين اثابة مناذ 

نإرية أن مصادر التعلم قد تكـون عـن طريـق الت اعـل املباشـر      وترى هذه ال

ــران وقــد يكــون عــن طريــق مصــادر غــري مباشــرا      ةاألســرا واألاــدقا  واألق

ةوسائل اإلعالم والتواال االجتماعي أو اتـى القصـجم والروايـات وغريهـا     

من الوسائل الـو قـد يـتعلم منهـا األفـراد سـلوةيات حمـددا. ومـن خـالل هـذه           

أن ا اهات شـباب ا امعـة حنـو العمـل احلـر قـد تكـون متعلمـة أو          النإرية جند



 

 

32 

دراسة مطبقة على طالب ةلية االقتصاد والعلوم  لعمل احلرا اهات الشباب ا امعي حنو ممارسة ا

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اإلدارية 

 د. سعد بن راشد الزير

 

مكتسبة عن طريق حماةاا لشخجم قريب أو مشهور م ثر أو نشـأت مـن خـالل    

تأثري وسائل اإلعالم املتنوعة اـول عـر  منـاذ  ناجحـة يف جمـال العمـل احلـر        

 (.2010الزغلول  )

 رابعان: الدراسات السابقة:

الدراســات الــو تناولــت مشــكلة البحــو  اطلـ، البااــو علــى العديــد مــن 

 أهمها:

بهــدف مقارنــة املــ ثرات البيضيــة وال رديــة  (Wang et al  2012دراســة )

اب زا لتوجهات األفراد ملمارسة العمل احلر من خالل التوليب الذاتي يف ةـل  

مــن الصــ  واملكســيي والواليــات املتحــدا األمريكيــة. وقــد اســتخدم البااثــان  

التحليلي واالستبانة ةأداا  م، البيانـات علـى عينـة مـن طلبـة       املنهج الوا ي

التعلــيم ا ــامعي يف الــدول الــثالد. وقــد تواــلت الدراســة إم أن اجملتمــ،        

األمريكي يعترب األةثر تشجيعان على العمل احلـر  بينمـا يوجـد تشـابه ةـبري بـ        

واجملتمــ، اجملتمعــات الثالثــة يف مســتوى دعــم امل سســات التعليميــة واحلكوميــة  

 املدني لتوجهات األفراد حنو ممارسة العمل احلر واالستقالل الذاتي.  

بعنـوان "ا اهـات الشـباب حنـو العمـل احلـر"        (2012دراسة )األمسـري   

ــدى الشــباب        ــة العمــل احلــر ل ــ ثرا يف ثقاف ــى العوامــل امل بهــدف التعــرف عل

ر يف اجملتم، والكشب عن أهم املعوقات الو حتول دون ا اههم حنو العمل احل

الســعودي. وقــد اســتخدمت الدراســة مــنهج املســ  االجتمــاعي بالعينــة والــو  

( من الشباب. وةانت االستبانة هـي األداا الـو مج وـ، البيانـات     500بلغت )

عن طريقها ةأداا للدراسة. وقد خرجت الدراسة بالعديـد مـن النتـائج أهمهـا:     

تـدريبات الالزمـة فيمـا يتعلـق     عدم تلقي غالبية الشباب أاحاب املشروعات ال
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اشروعاتهم  ةما أن معإم املبحوث  من الشباب لديهم ا اهـات إجيابيـة حنـو    

ــال      ــة واالســتهالةية  يف اــ  يقــل اإلقب ــل األعمــال التجاري العمــل احلــر  مث

واال اه حنو األعمال احلرفية واليدوية العتبارات ومعوقات اجتماعيـة وثقافيـة   

عنـد ممارسـتها. وأخـريان تقـول الدراسـة أن هنـاك نقصـان         واقتصادية قد تواجههم

 اادان يف الدعاية والتوجيه لثقافة وممارسة العمل احلر يف اجملتم، السعودي.

املعنونة بـ "ا اه شباب البدو اديثي  (2013ويف دراسة )العياس واسن  

التخـر  حنـو العمــل احلـر" بهـدف التعــرف علـى طبيعـة العالقــة بـ  خصــائجم        

وث  املتمثلة يف )النوة  اجـم األسـرا  عمـل األب  الـدخل الشـهري       املبح

والتقـــدير الدراســـي  وةـــذلي التطلـــ، حنـــو املســـتقبل بعـــد التخـــر  وايـــازا  

األرايــي ودور ا امعــة والقــيم وا اهــاتهم حنــو العمــل احلــر( وبــ  ا اهــات  

ــنهج املســ         ــد اســتخدمت الدراســة م الشــباب ا ــامعي حنــو العمــل احلــر. وق

( طالبان  وقـد ةـان االسـتبيان أداا  مـ، بيانـات      170جتماعي بعينة بلغت )اال

( 50.59%الدراسة. وقد أويحت نتائج الدراسة أن اوالي نصـب املبحـوث  )  

( ةانت ا اهاتهم 30%ةانوا حمايدين  اه الرغبة يف ممارسة العمل احلر  بينما )

راسـة علـى وجـود عالقـة     إجيابية حنو ممارسة العمل احلر. ةمـا أةـدت نتـائج الد   

إجيابية ب  ا اه املبحوث  حنو ممارسـة العمـل احلـر وبـ  جمموعـة مـن املـتغريات        

مثل النوة وامللكية والدخل الشهري لألسـرا. إيـافة إم وجـود عالقـة إجيابيـة      

وقويــة بــ  ا ــاه الشــباب ا ــامعي حنــو العمــل احلــر وبــ  دور ا امعــة والقــيم 

اجملتمـ، يف تشـكيل ا اهـاتهم حنـو العمـل احلـر. وأخـريان         االجتماعية السـائدا يف 

أثبتت الدراسة ارت اة مستوى ا اه الشباب حنو ممارسـة العمـل احلـر عنـه لـدى      

 الشابات. 
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بهدف التعرف على ا اهـات الشـباب ا ـامعي     (2016دراسة )الغدرا   

ســة حنــو العمــل املهــا يف ةليــات جامعــة امللــي ســعود. اســتخدم يف هــذه الدرا 

منهج املس  االجتماعي على طالب ا امعة  وقد طبقت الدراسـة علـى عينـة    

( طالب وذلي باستخدام االستبانة ةأداا للدراسة. وقـد تواـلت   100قوامها )

الدراسة إم أن لألسرا دور هام وةـبري يف تشـكيل ا اهـات األبنـا  حنـو العمـل       

ليـد ومـا يقـره اجملتمـ، يف     املها  وةذلي تب  الدور الذي تلعبه العـادات والتقا 

رفا بعا املهن. ةذلي أةدت الدراسـة علـى أهميـة العوامـل االقتصـادية يف      

إقبال الشباب على ممارسة العمل احلر أو رفضه وذلـي اسـب مسـتوى العائـد     

املادي أو اخلوف من عدم االستقرار أو توفر أو عدم توفر األمان الولي ي. ويف 

جود ا ـاه إجيـابي وقـوي للشـباب ا ـامعي      جممل القول خلصت الدراسة إم و

 حنو ممارسة العمل املها.

 علــى ا اهــاتالتعــرف  إمهــدفت والــو  (2018ويف دراســة )احلربــي  

طالب ا امعة حنو العمل احلر  ودور ا امعة يف تعزيز ا اهات طالبها حنوه  

بــ  ا اهــات طــالب ا امعــة حنــو   إاصــائيةومــدى وجــود فــروق ذات داللــة 

لعمل احلر ومتغريات )القسم  املعدل الرتاةمـي  عمـل املـرأا يف جمـال العمـل      ا

اعتمـدت الدراسـة علـى مـنهج املسـ  االجتمـاعي  ومج       قـد  و. األعمال احلـرا( 

طبقيـة مـن    عشـوائية عينـة   و، بيانات الدراسة من خالل استبانة طبقت علـى 

ا انــب  نأ :الدراســة نتــائج وأويــحت( طالبــان  345الكليــة بلغــت ) أقســام

ا وانب يف ا اهـات الطـالب حنـو العمـل احلـر  يليـه ا انـب         أعلىاملعريف هو 

ــم ا انــب الســلوةي  الوجــداني  ــة اســتوى     ث وجــا ت هــذه ا وانــب الثالث

ما مسـتوى دور ا امعـة يف تعزيـز ا اهـات الطـالب حنـو العمـل احلـر         أ مرت ، 
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 إاصـائية داللـة   الدراسة عن فـروق ذات  أويحتةما  .فجا  استوى متوسط

ــه )   ــتوى معنوي ــد مس ــم 0.01عن ــب     ( لصــاق قس ــق با وان ــالم فيمــا يتعل اإلع

ــة  وا وانــب الســلوةية     ــة  وا وانــب الوجداني ةمــا  ودور ا امعــة املعرفي

( 0.01عنـد مسـتوى معنويـه )    إاصـائية ةش ت الدراسة عـن فـروق ذات دالـة    

 رئيسـي احلرا ةعمل  يف األعمالسرهم أ أفراداد ألصاق الطالب الذين يعمل 

 فيما يتعلق با وانب الوجدانية  وا وانب السلوةية  ودور ا امعـة يف تعزيـز  

 ا اهات الطالب حنو العمل احلر.

 يف الزرقـا   جامعـة  دور علـى  للتعـرف  (2018وةانت دراسة )اخلزاعلـة   

 يضـم  الدراسـة  جمتم، وقد ةان احلر  العمل ممارسة حنو الشباب ا اهات تنمية

 الد للعام (6560عددهم ) والبالغ الزرقا  جامعة يف البكالوريوس طلبة وي،

 وتشـتمل  الدراسـة   هـدف  لتحقيـق  أداا تصميم مج وقد  2016\2015 ارسي

 دور إيـافة إم جمـال     الوجـداني(  السـلوةي   املعـريف  )جمـاالت   ثـالد  على

 وقــد ويقيســه  احلــر  العمــل ممارســة حنــو الشــباب ا اهــات تنميــة يف ا امعــة

 وقـد تواـلت   وطالبـة.  طالـب  (800) مـن  مكونـه  عينـه  على االستبانة وزعت

 متوسـطة   جـا ت  احلر العمل حنو الزرقا  جامعة طلبة ا اهات أن إم الدراسة

 يف الوجـداني  اجملـال  ثـم  املعريف   اجملال على جا ت املوافقة درجات أعلى وأن

 وويــ،   الســلوةي اجملــال واألخــريا الثالثــة املرتبــة يف وجــا  الثــاني  الرتتيــب

 يف ا امعـة  دور أن الدراسـة  بينـت  ةمـا  اسـتثنا    دن متوسـطة  جـا ت  اجملاالت

 توجـد  ةمـا أنـه ال   يـعي ان   جـا   احلر العمل ممارسة حنو الشباب ا اهات تنمية

 حنو الشباب ا اهات تنمية يف الزرقا  جامعة دور يف إاصائية دالله ذات فروق

 ملتغري الكلية. ىتعز احلر العمل ممارسة
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لتعــرف علــى دور منصــات  إم اهــدفت والــو  (2018دراســة )خلي ــة  

العمل احلر يف انتشار ثقافة العمل احلـر يف قطـاة غـزا مـن خـالل التعـرف علـى        

أهم منصات العمل احلر العربية واألجنبية وواق، العمل احلر يف قطاة غـزا ويف  

مدت البااثـة املـنهج الواـ ي    اعت ايوالدول العربية ويف العا  بشكل عام  

ــة  مـــ،        ــي األداا الرئيسـ ــتبانة هـ ــت االسـ ــة وةانـ ــرا  الدراسـ ــي إلجـ التحليلـ

قد ألهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة إاصـائية بـ  دور   فاملعلومات   

منصات العمل احلر عرب االنرتنت وب  انتشار ثقافـة العمـل احلـر يف قطـاة غـزا      

بالعمـل داخـل املنصـات  طبيعـة املشـاري، داخـل       وب  ةل من آليات االلتحاق 

 املنصات  التعامالت املالية واإلدارية داخل املنصات.

التعـرف علـى دور جامعـة    إم  هـدفت الدراسـة    (2018دراسة )رشوان  

يف تنمية ثقافة العمل احلر لدى طالبها مـن   -فرة الوادي ا ديد  -أسيوس 

ة املـنهج الواـ ي مسـتخدمة    أجل اـل مشـكلة البطالـة  واسـتخدمت الدراسـ     

علـى عينـة مـن طلبـة ال رقـة      الدراسـة  طبقـت     وقـد أاد أدواته وهي االستبانة

   انطالبــ(  320 ) الرابعــة بكليــات فــرة ا امعــة بــالوادي ا ديــد  وعــددها      

ــررات الدراســية       ــن املق ــل م وتواــلت الدراســة إم: وجــود قصــور يف دور ة

تنمية ثقافـة العمـل احلـر لـدى الطلبـة        واألستاذ ا امعي واألنشطة الطالبية يف

إم يــعب التــدريب  ذلــي يرجــ، وقــد   قلــة توجــه الطلبــة حنــو العمــل احلــر 

 .وعجز جهات االختصاص ووسائل اإلعالم عن نشر ثقافة العمل احلر

بعنوان "وعي طلبـة ا امعـة بثقافـة العمـل احلـر       (2020دراسة )سويلم   

هــدفت الدراســة إم الكشــب عــن وتداعياتــه علــى األمــن االجتمــاعي" ايــو 

ــة ا امعــة علــى حتقيــق األمــن      تــداعيات الــوعي بثقافــة العمــل احلــر لــدى طلب
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االجتمـاعي مــن وجهـة نإــر بعـا القيــادات ا امعيـة. وقــد اسـتخدم البااــو      

املنهج الوا ي التحليلي مطبقان االستبانة ةأداا  م، البيانات على عينة بلغـت  

جامعة جازان. ةما مج توجيه أسضلة م تواـة لــ    ( طالبان وطالبة من ةليات875)

( من قيادات ا امعة ألخـذ آرائهـم اـول املويـوة. وقـد ألهـرت النتـائج        11)

قوا استعداد وا اهات الطالب ملمارسة العمل احلر بعد التخر   وأيضان بينـت  

النتائج اإلدراك العالي لديهم بأهمية ممارسة العمل احلر مـ، األخـذ يف االعتبـار    

لعقبات الو قد حتـول دون ممارسـتهم للعمـل احلـر. وأخـريان تواـلت الدراسـة        ا

إم وجود عالقة إجيابية ب  درجة تنمية الوعي بثقافـة العمـل احلـر وبـ  درجـة      

 حتقيق األمن االجتماعي.

التعليق على الدراسات السابقة: بعد االطـالة علـى الدراسـات السـابقة      

 ميكننا القول بأن:

ات اتفقت على قوة اتجاه الشباب نحو العمل الحر  عردا أغلب الدراس  -

( و )رشـوان   2018( و )اخلزاعلـة   2013العياس واسـن   دراسة كل من )

 (  ايو ةانت متوسطة أو منخ ضة.2018

ات قت ةل الدراسات على أهمية دور امل سسات احلكومية والتعليميـة   -

 باب حنو العمل احلر.وةذلي القيم والعادات والتقاليد يف تشكيل ا اهات الش

اهتمـت أغلـب الدراســات بقيـاس مكونـات اال اهــات لـدى األفــراد        -

ــو العمــل احلــر  وتــأثري األمــور         ــريف  العــاط ي  والســلوةي( ومنهــا حن )املع

 الشخصية والبيضة االجتماعية على تشكيلها واماذ القرارات وفقان لذلي.



 

 

38 

دراسة مطبقة على طالب ةلية االقتصاد والعلوم  لعمل احلرا اهات الشباب ا امعي حنو ممارسة ا

 جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اإلدارية 

 د. سعد بن راشد الزير

 

بات حنــو تواــلت ةــل الدراســات الــو تناولــت ا ــاه الشــباب والشــا  -

العمل احلر إم ارت اة مستوى الرغبـة واال ـاه حنـو العمـل احلـر لـدى الشـباب        

 أةثر منه لدى الشابات.

مــ، أهميــة مــا تناولتــه الدراســات اــول قيــاس مســتوى ا ــاه الشــباب   -

ا ــامعي حنــو العمــل احلــر مــن جوانــب عديــدا ومتنوعــة  إال أن أغلــب هــذه    

لدراسـي علـى مسـتوى ا اهـاتهم     الدراسات   يتناول قيـاس أثـر التخصـجم ا   

 حنو العمل احلر.

ات قت ةل الدراسات م، بعضـها مـن ايـو معإـم األهـداف ومـنهج        -

الدراســة )املســ  االجتمــاعي( وأداا وــ، البيانــات )االســتبانة(  ممــا يعــزز        

 جدواها العلمي والعملي.   

يف هذه الدراسة وبناً  على أهم ما تناولتـه الدراسـات السـابقة  سـيتم      -

ت ادا منهـا يف قيـاس مسـتوى اال اهـات وفـق مكوناتـه الثالثـة )املعرفيـة          االس

العاط ية  والسلوةية(  وةذلي قياس دور ا امعة يف تنمية ا اهـات الشـباب   

حنو العمل احلر  وستحاول الدراسة إثرا  ا انب النإـري للمويـوة بـالرتةيز    

ــة املتااــة يف ا ا   معــة ل ــت  اجملــال  علــى مصصــات االقتصــاد والعلــوم اإلداري

للمقارنـة بــ  التخصصــات العلميــة يف ا اهـات طــالب ا امعــات حنــو العمــل   

 احلر.

 اإلجرا ات املنهجية للدراسة:

: تنتمـي هـذه الدراسـة للدراسـات الواـ ية التحليليـة        نوة الدراسـة  -

والــو تهــدف إم واــب وحتليــل ا اهــات طــالب ا امعــة حنــو العمــل احلــر    

 قد تساعد على فهم واقعهم وتنميته. للواول إم استنتاجات
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اعتمدت هذه الدراسـة مـنهج املسـ  االجتمـاعي  ـا       منهج الدراسة: -

 ملال مته ألهداف وطبيعة الدراسة.

: حتدد جمتمـ، الدراسـة جبميـ، الطـالب الـذةور      جمتم، وعينة الدراسة -

ويـ، األقسـام العلميـة بكليـة      املنتإم  بالدراسـة يف برنـامج البكـالوريوس يف   

ــام       ال ــا  للع ــن ســعود بالري ــام حممــد ب ــة اإلم ــة جبامع ــوم اإلداري قتصــاد والعل

( 205. ومج تطبيق الدراسة على عينـة تعمديـة بلغـت )   2019/2020ا امعي 

 طالبان.

ــة: - ــى أداا      أداا الدراس ــات عل ــر  وــ، املعلوم ــد البااــو لغ اعتم

ــة    ايــووااــدا وهــي اســتمارا اســتبيان    تضــمنت بعــا األســضلة ذات العالق

بدقـة. وتكونـت   وة وأهداف وتسـا الت البحـو والـو اـاغها البااـو      اوي

االستبانة من قسم  األول: وخيـتجم بالبيانـات األوليـة. الثـاني: ويتكـون مـن       

( عبارا  ثالثة منها تتعلق 12( عبارا موزعة على أربعة أبعاد ولكل بعد )48)

و العمـل  بقياس مكونات ا اهات الطالب )املعريف  العاط ي  والسلوةي( حنـ 

 احلر  والراب، يتعلق بدور ا امعة يف تشكيل ا اهات الطالب حنو العمل احلر.

( اخلماسـي التـالي: موافـق    Likert Scaleوقـد اسـتخدم مقيـاس ليكـرت )    

  وغـري موافـق بشـدا =    2  غـري موافـق =   3  حمايد = 4  موافق = 5=  بشدا

( للتعـبري   5لتـالي: الـرقم )   وقد مجَّ توزي، إجابات أفراد العينة على النحو ا (.1

(  1عــن مســتوى عــال جــدان مــن ا ــاه الطــالب حنــو العمــل احلــر  إم الــرقم ) 

للتعبري عن مستوى منخ ا جـًدا مـن ا ـاه الطـالب حنـو العمـل احلـر للعبـارا         

ــيكريت(       ــاس )ل ــت  وفــق مقي ــ  ةــل رتب ــدى ب ــد امل داخــل البعــد. ةمــا مجَّ حتدي

( الــذي يعــرب عــن أعلــى  5  الــرقم ) اخلماســي  وذلــي حبســاب ال ــرق مــا بــ 
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( الذي يعرب عن أدنى استجابة  وهو يف هذه احلالة القيمة  1استجابة والرقم ) 

ــرقم )   4)  ــى ال ــد مجَّ تقســيمه عل ــارا     5(  وق ــارات العب ــل عــدد خي ــذي ميث ( ال

 (  والذي ميثل املدى ب  ةل رتبت .0.8الواادا  فكان الناتج )

ديـد مسـطرا احلكـم أو الت سـري الكي ـي ل ضـات       وبناً  على ذلي سـيكون حت 

 قيمة متوسط االستجابات ألفراد عينة الدراسة وفق ا دول التالي:

 قيمة املتوسطات وما يقابلها من ت سري ةي ي باور االستبانة يب  (1جدول )

 احلكم الكي ي قيمة املتوسط 
 من التعاي  جًدا منخ ا مستوى 1.79 – 1 1
 من التعاي  منخ ا ستوىم 2.59 – 1.80 2
 من التعاي  متوسط مستوى 3.39 – 2.60 3
 من التعاي  عاٍل مستوى 4.19 – 3.40 4
 من التعاي  جًدا مستوى عاٍل 5 - 4.20 5

 ادق وثبات األداا: -

 الصدق الإاهرى" ادق ابكم "

مــن أبعــاد وعبــارات  هويــتفــى اــورته األوليــة اــا حي  االســتبيانمج عــر   

من أعضا  هيضة التدريس )ةلية ( 5)ل متغري من املتغريات على عدد مرتبطة بك

اإلمــام حممــد بــن ســعود  جامعــة -قســم علــم الــن س  –العلــوم االجتماعيــة 

 ايو ُطلب منهم احلكم على االاية ةل عبارا من ايو: اإلسالمية( 

 . هاملراد قياس بالبعدرتباس العبارا ا  -أ 

 سالمة الصياغة اللغوية للعبارا. -ب 

 .االستبياناس العبارا اضمون وهدف رتبا -  
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االستبيان أو اـذف بعـا   إيافة عبارات تناسب أى بعد من أبعاد و -د 

 .العبارات غري املرتبطة باالستبيان إن وجدت

مج اساب نسبة االت اق ب  السـادا ابكمـ  للعبـارات    ذلي  يو  وعلى 

نسـبة  وقد بلغـت   االستمارا اخلااة باالستبيان التى يشملها ةل بعد من أبعاد 

ــاق ) ــديل  %( 93االت  ــم مج تع ــارات  ث ــوالعب ــ       ال ــاق ب تصــل نســبة االت 

 .  لتصل االستبانة إم اورتها النهائية  %(93)على ابكم  عليها 

 الداخلي لألداا: قادق االتسا

( 40مج التطبيــق التجــرييب لالســتبانة علــى عينــة اســتطالعية تكونــت مــن ) 

 وذلي بهدف:طالبان 

 والعبارات وفهم أفراد العينة لألل ال. اجملاالتار مدى ويوف اختب -

 مدى القدرا على إعطا  اإلجابة يف مقياس تدر  اإلجابات. -

 مدى استجابة أفراد العينة ملويوة الدراسة. -

 االستبانة وعباراتها. جملاالتمدى استجابة أفراد العينة  -

   متَّت مراجعـة فيةاالستكشاوبعد و، االستبانات من أفراد عينة الدراسة 

ــا ملالاإــات    ــي إلخــرا     البااــواالســتبانة وفقن ــتبانة يف اــورتها  وذل االس

( حلسـاب معـامالت   Pearson. فقد مج استخدام معامل ارتباس بريسون )النهائية

االرتبــاس بــ  درجــة ةــل عبــارا والدرجــة الكليــة للمحــور الــذي تنتمــي إليــه   

 مناسب لالستبانة.   ايو تب  أن اباور تتمت، باتساق داخلي

باور االستبانة ولل قرات داخل ةل حمور من  الداخلي االتساق اساب مجَّ

اباور األربعة لالستبانة  وةانـت النتيجـة ةمـا هـي مويـحة يف ا ـدول رقـم        

ــ  )   2) ــاس لكــل املســتويات ب ــو تراواــت معــامالت االرتب و  (0.781(  اي
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 (. 0.000نـد مسـتوى معنويـة )   ( وهي معامالت ارتباس دالة ويعها ع0.487)

 للمحـور  الكليـة  والدرجـة  فقـرا  لكـل  بريسـون  ارتباس معامالت اساب ةما مج

 .امليداني للتطبيق االستبانة االاية على يدل التابعة  مما

 

 ( يوي  معامالت ارتباس جماالت االستبانة م، املتوسط العام جملاالت االستبانة2جدول رقم )

 اجملال
 االت االستبانةاملتوسط العام جمل
 القيمة االاتمالية معامل ارتباس بريسون

 0.000 **781. مستوى ا انب املعريف
 0.000 **542. مستوى ا انب الوجداني
 0.000 **657. مستوى ا انب السلوةي

 0.000 **487. دور ا امعة يف تنمية ا اهات الطالب

 اختبار ثبات االستبانة: 

ــا  ) مج اســتخدام معامــل أل  ــا ةرونب  Chronbach alpha  ــات ــار ثب ( الختب

الثبـات   معامـل  قيمة أن أدناه ا دول الواردا يف النتائج من االستبانة  ونالا 

وبلغـت قيمـة معامـل    . جـًدا  قـوي  ثبـات  معامل (  وهو0.88لالستبانة بلغت )

جدان  ةمـا بلغـت    ( وهي قيمة قوية0.83الثبات ملستوى ا اه الطالب املعريف )

( وهو معامـل ثبـات   0.89معامل الثبات ملستوى ا اه الطالب الوجداني ) قيمة

قوي جدان  يف ا  بلغت قيمة معامـل ثبـات مسـتوى ا ـاه الطـالب السـلوةي       

( وهــو معامــل ثبــات قــوي جــدان  ةمــا بلغــت قيمــة معامــل ثبــات دور    0.79)

 ( وتعترب قوية جدان.0.94ا امعة يف تنمية ا اهات الطالب )
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 ( يوي  قيم معامالت الثبات جملاالت االستبانة3م )جدول رق

 معامل الثبات عدد العبارات  
 0.88 48 جممل االستبانة

 0.83 12 مستوى ا انب املعريف
 0.89 12 مستوى ا انب الوجداني
 0.79 12 مستوى ا انب السلوةي

 0.94 12 دور ا امعة يف تنمية ا اهات الطالب

 اصائية:أساليب املعا ة اإل

لتحقيق أهداف الدراسة بتحليل البيانات الو مج احلصـول عليهـا مـن عينـة     

الدراســة  مج اســتخدام العديــد مــن األســاليب اإلاصــائية املناســبة باســتخدام    

 Statistical Package forاحلـزم اإلاصـائية للعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة      

Social Sciences ( والو يرمز  ا بـSPSS:) 

ــ - ( حلســـاب اـــدق Pearson’s correlationل ارتبـــاس بريســـون )معامـ

 االتساق الداخلي ألداا الدراسة.

( حلسـاب معامـل ثبـات أبعـاد     Cronbach’s alphaمعامل أل ا ةرونبا  ) -

   الدراسة.

 الكي ــي الت ســري أو احلكــم مســطرا ( لتحديــدMeanاملتوســط احلســابي ) -

 ا انـب  اسة ملعرفة مسـتويات الدر عينة ألفراد االستجابات متوسط قيمة ل ضات

 احلر. العمل حنو ا امعة طالب املعريف  والسلوةي  والوجداني ال اه

( لدراسـة  One Way ANOVAمج استخدام حتليـل التبـاين ا ـاه وااـد )     -

ب  مسـتوى ا ـاه طـالب ا امعـة حنـو العمـل احلـر وخصـائجم جمتمـ،           العالقة
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ــيم الوا    ــتوى تعل ــد    الدراســة: التخصــجم الدراســي  مس ــل الوال ــدين  عم ل

 .الدخل الشهري لألسرا  املعدل الرتاةمي للطالب

البيانات األولية ألفراد املتعلقة بواب النتائج أوالن:  :الدراسة نتائج -

 :عينة البحو

 (N=  205( يوي  خصائجم عينة الدراسة )4جدول رقم )

 اجملموة النسبة التكرار 

 التخصجم

  22.9 47 إدارا أعمال
 19.5 40 حماسبة

 19.0 39 متويل واستثمار
 13.7 28 تأم  وإدارا خماطر
 11.7 24 أعمال مصرفية

 100%  205 13.2 27 اقتصاد 

مستوى تعليم 

 الوالد

  21.5 44 أقل من ثانوي
 22.9 47 ثانوي
 31.2 64 جامعي
 8.8 18 دبلوم

 100%  205 15.6 32 دراسات عليا

مستوى تعليم 

 داالوال

  32.2 66 أقل من ثانوي
 19.0 39 ثانوي
 40.0 82 جامعي
 5.4 11 دبلوم

 100%  205 3.4 7 دراسات عليا
  64.4 132 اكومي عمل الوالد
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 اجملموة النسبة التكرار 
 16.1 33 قطاة خاص
 11.7 24 عمل ار
 100%  205 7.8 16 ال يعمل

دخل األسرا 

 الشهري

  12.7 26 ريال 7000أقل من 
 14000قل من أ - 7000من 

 ريال
51 24.9 

أقل من   -  14000من 

 ريال 21000
45 22.0 

 100%  205 40.5 83 ريال فأةثر 21000من 
 

 

 املعدل الرتاةمي

  5.9 12 2.5أقل من 
 24.9 51 3.5أقل من  - 2.5من 
 31.2 64 4.5أقل من   -  3.5من 

 100%  205 38.0 78 5 - 4.5من 

 ( يتض  لنا ما يلي:4)من ا دول رقم 

أعلــى نســبة مــن أفــراد العينــة جــا ت للطــالب يف مصــجم إدارا أعمــال   -

(  وهــو أةــرب التخصصــات العلميــة يف الكليــة مــن ايــو عــدد  22.9%بواقــ، )

الطالب والطالبات. يف ا  جا ت النسب األخـرى لتتناسـب مـ، اجـم عـدد      

اســـبة و ( للمح19.5%الطـــالب املســـجل  يف التخصصـــات األخـــرى بواقـــ، )

( لقسم التمويل واالسـتثمار  يف اـ  ةانـت أقـل النسـب ألفـراد العينـة        %19)

   (.11.7%من قسم األعمال املصرفية ايو بلغت النسبة )

وفيمــا يتعلــق بتعلــيم الوالــدين  جنــد أن النســبة الكــربى ملســتوى تعلــيم    -
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الوالد والوالدا ةانت للحاال  على م هل جامعي  وهـذا يعـزز مـن ارت ـاة     

فهم وتقدير أهمية العمـل احلـر علـى مسـتوى األسـر  فقـد بلغـت نسـبة          فرص

ــة )    ــراد العين ــدي أف ــد و 31.2%احلااــل  علــى م هــل جــامعي مــن وال ( للوال

( للوالــدا. بينمــا بلغــت نســبة احلااــل  علــى دبلــوم مــن الوالــدين أقــل   %40)

(  فقد ةانت أقل النسب من جانب والـدات أفـراد العينـة    8.8%النسب بواق، )

 (.  3.4%للحااالت على دراسات عليا بواق، )

وفيما يتعلق بعمل الوالد  فقد ةان جمال العمل احلكومي أةثر النسـب    -

(  بينمـا ةانـت   64.4%ايو بلغت نسـبة العـامل  يف جمـال العمـل احلكـومي )     

(. يف ا  بلغت نسبة املنـتم  إم فضـة   16.1%نسبة العامل  يف القطاة اخلاص )

 (.7.8%( والذين ال يعملون بنسبة )11.7%العمل احلر )

ةما يتض  من ا دول أعاله أن مستوى دخـل أغلـب أسـر أفـراد العينـة       -

ــ، )   ــان بواقـ ــان وعاليـ ــطان مرت عـ ــان متوسـ ــن  62.5%ةـ ــهم مـ ــ، دخلـ (  ايـــو يقـ

ريال فما فوق  يف ا  ةان النسبة األقل ملن دخلهم الشهري أقل من 14000

 ( فقط.12.7%ريال بواق، ) 7000

وص مســتوى الطــالب األةــادميي  ةانــت نســبة احلااــل  علــى   وخبصــ -

(  ةمـا بلغـت   38%( هـي األعلـى  ايـو بلغـت )    5 – 4.5مـن  تقدير امتياز )

(  يف اـ   31.2%نسبة من ةانـت معـدالتهم الرتاةميـة متوسـطة إم مرت عـة )     

ــت         ــو بلغ ــة منخ ضــة اي ــدالتهم الرتاةمي ــت مع ــن ةان ــبة مل ــل نس ــت األق ةان

(%5.9      .) 
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 النتائج املتعلقة بتسا الت الدراسة:يان: ثان

مـا مسـتوى ا انـب املعـريف     االجابة على تسـا ل الدراسـة األول:     -1

 ال اه طالب ا امعة حنو العمل احلر؟

 وميكن اإلجابة عن هذا التسا ل من خالل ا دول التالي:

حلر ( يوي  مستوى ا انب املعريف ال اه طالب ا امعة حنو العمل ا5جدول رقم )

(205  =N) 

 الوجداني مستوى ا انب
املتوسط 

 احلسابي
 مستوى القبول

أتاب، املبادرات احلكومية الو تدعم مشاري، العمل 

 احلر
3.28 

مستوى متوسط 

 من القبول

 4 خي ب العمل احلر من عب  اإلن اق احلكومي
مستوى عاٍل من 

 القبول
أدرك أن امل هل ا امعي يزيد من فرص جنااي يف 

 عمل احلرال
3.89 

مستوى عاٍل من 

 القبول
أاب االطالة على برامج اندوق تنمية املوارد 

 البشرية "هدف" لدعم العمل احلر
3.02 

مستوى متوسط 

 من القبول

 3.4 أتاب، وسائل اإلعالم فيما يتعلق بالعمل احلر
مستوى عاٍل من 

 القبول

 2.8 أعرف شروس دعم املواطن يف جمال العمل احلر
متوسط مستوى 

 من القبول
تزداد فرص ممارسة العمل احلر نتيجة تضا ل فرص 

 العمل با هاز احلكومي
3.69 

مستوى عاٍل من 

 القبول
مستوى متوسط  3.01أتاب، مواق، ا هات املاحنة للتدريب لتنمية املهارات 
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 الوجداني مستوى ا انب
املتوسط 

 احلسابي
 مستوى القبول

 من القبول املتطلبة ملمارسة العمل احلر

 3.6 صيأدرك فرص العمل احلر املتااة يف جمال مص
مستوى عاٍل من 

 القبول
أملي معلومات عن دور الشرةات اخلااة يف دعم 

 الراغب  يف إنشا  مشاري، خااة
2.86 

مستوى متوسط 

 من القبول
أطل، على املبادرات املتنوعة لدعم العمل احلر والو 

 (2030تطلقها ر ية اململكة )
3.13 

مستوى متوسط 

 من القبول
 سسات اخلريية الدعم تقدم بعا ا معيات وامل

 ألاحاب املشروعات الصغريا
3.2 

مستوى متوسط 

 من القبول

 3.32 املتوسط العام للمستوى
مستوى متوسط 

 من القبول

أن مسـتوى ا انـب املعـريف  ـاه العمـل احلـر        (5يتض  من ا ـدول رقـم )  

(.  وقد اققت عبارا 3.32ةان متوسطان  ايو بلغت قيمة املتوسط احلسابي )

( ممـا  4" أعلـى القـيم بواقـ، )    ب العمل احلـر مـن عـب  اإلن ـاق احلكـومي     خي" 

يعكس اال اه اإلجيابي ملعرفة وت هم الشباب ألاد أهـم أهـداف ر يـة اململكـة     

بتخ يب أعبا  اإلن اق احلكومي بدعم وتشجي، العمل احلر. بينما ةانت عبـارا  

وسطات قيمة ايو " ةأقل املتأعرف شروس دعم املواطن يف جمال العمل احلر "

 (.2.8بلغت )

ما مستوى ا انـب الوجـداني   : الثانياالجابة على تسا ل الدراسة  -2

 ال اه طالب ا امعة حنو العمل احلر؟
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 وميكن اإلجابة عن هذا التسا ل من خالل ا دول التالي:  

( يوي  مستوى ا انب الوجداني ال اه طالب ا امعة حنو العمل احلر 6جدول رقم )

(205 = N) 

 الوجداني مستوى ا انب
املتوسط 

 احلسابي
 مستوى القبول

 4.34 أعتقد أن العمل احلر حيقق االستقاللية
مستوى عاٍل جًدا من 

 القبول

 4.25 أشعر برغبة حنو ممارسة العمل احلر
مستوى عاٍل جًدا من 

 القبول
ــال      ــة يف جم ــل احلــر مشــارةة وطني ــد أن العم أعتق

ًدا من مستوى عاٍل ج 4.25 التنمية

 القبول

مستوى عاٍل جًدا من  4.60 جيعلا العمل احلر أفتخر بن سي

 القبول

مستوى عاٍل من  4.18 أقدر الدعم احلكومي لدعم ممارسة العمل احلر

 القبول
يسعدني احلـديو عـن النـاجح  يف جمـال العمـل      

مستوى عاٍل جًدا من  4.49 احلر

 القبول

مستوى عاٍل جًدا من  4.38 حي زني العمل احلر لتحقيق ذاتي

 القبول

مستوى عاٍل جًدا من  4.63 يتطلب العمل احلر قدرا الشخجم على التحدي

 القبول
ــدفعا احلمــاس ملمارســة العمــل احلــر يف جمــال     ي

مستوى عاٍل من  3.98 مصصي

 القبول
أفضل العمل يف جمال األعمال احلرا أةثر منهـا يف  

مستوى عاٍل من  3.80 العمل احلكومي

 بولالق
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 الوجداني مستوى ا انب
املتوسط 

 احلسابي
 مستوى القبول

أهتم باملعوقـات الـو قـد تعـرت  ممارسـة العمـل       

 احلر
4.12 

مستوى عاٍل من 

 القبول

 4.03 أشعر بقدرتي على النجاف يف العمل احلر
مستوى عاٍل من 

 القبول

 4.25 املتوسط العام للمستوى
مستوى عاٍل جًدا من 

 القبول

ب ( أن املتوســط العــام ال اهــات طــال 6يتــب  مــن بيانــات ا ــدول رقــم ) 

ا امعـــة يف ا انـــب الوجـــداني أةثـــر مـــن متميـــز قياســـان جبوانـــب اال اهـــات  

(  وهـذا يعـا   4.25األخرى  ايو ةانت قيمة املتوسط احلسابي قد بلغـت ) 

أنها قيمة عالية جدان وتعكس الرغبة ا احمة وا ـادا لـدى الطـالب حنـو امتهـان      

(  4بـارات تتجـاوز )  العمل احلر. ةما أن قيمـة املتوسـطات احلسـابية  ميـ، الع    

" و " يــدفعا احلمــاس ملمارســة العمــل احلــر يف جمــال مصصــي  عــدا عبــارتي " 

" ايــو أفضــل العمــل يف جمــال األعمــال احلــرا أةثــر منهــا يف العمــل احلكــومي  

 ( وهما بشكل عام عاليتان.3.80 & 3.98بلغت قيمة ةل منهما )

سـلوةي  ما مستوى ا انب ال: الثالواالجابة على تسا ل الدراسة  -3

 ال اه طالب ا امعة حنو العمل احلر؟

 وميكن اإلجابة عن هذا التسا ل من خالل ا دول التالي:
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( يوي  مستوى ا انب السلوةي ال اه طالب ا امعة حنو العمل احلر 7جدول رقم )

(205  =N) 

 الوجداني مستوى ا انب
املتوسط 

 احلسابي
 مستوى القبول

ــات    ــن ا هــ ــت ادا مــ ــط لالســ ــدعم  أخطــ ــو تــ الــ

 املشروعات الصغريا
3.49 

مستوى عاٍل من 

 القبول
أحبو عن الربامج التدريبيـة املناسـبة لتنميـة مهـارات     

 ممارسي العمل احلر
3.61 

مستوى عاٍل من 

 القبول

مستوى عاٍل من  3.93 أقرأ عن األشخاص الناجح  يف األعمال احلرا

 القبول
عمــل أخطـط للمشــارةة يف بــرامج تأهيـل الشــباب لل  

مستوى متوسط  3.22 احلر

 من القبول

مستوى متوسط  2.87 أمارس العمل احلر يف بعا األوقات

 من القبول
أاـرص علــى االســت ادا مـن مصصــي يف التــدريب   

مستوى عاٍل من  3.53 على املشاري، اخلااة

 القبول

مستوى متوسط  2.80 أزور بعا مقرات األعمال احلرا الناجحة

 من القبول
تيار مكـان التـدريب العملـي يف دراسـو     أخطط الخ

مستوى عاٍل من  3.92 اا يتوافق م، مهاراتي

 القبول

مستوى عاٍل من  3.88 أستشري أسرتي اول ممارسة العمل احلر مستقبالن

 القبول
أشاهد الربامج التل زيونية الـو تتحـدد عـن رجـال     

مستوى عاٍل من  3.66 األعمال الناجح 

 القبول
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 د. سعد بن راشد الزير

 

 الوجداني مستوى ا انب
املتوسط 

 احلسابي
 مستوى القبول

 3.44 ممارسة األعمال احلرا إن وجدت أشارك زمالئي
مستوى عاٍل من 

 القبول

 2.86 أحتدد م، أساتذتي عن عوامل جناف العمل احلر
مستوى متوسط 

 من القبول

 3.44 املتوسط العام للمستوى
مستوى عاٍل من 

 القبول

( أن ا اه طالب ا امعة حنو العمـل احلـر   7يتض  من خالل ا دول رقم )

قيمة املتوسطات وما يقابلها من  ةي يعترب عاليان وفق ما ت سرهمن ا انب السلو

ــب        ــام للجان ــة املتوســط الع ــو بلغــت قيم ــي بــاور االســتبانة  اي ت ســري ةي 

(. ةما يتض  اصول أغلب فقرات مستوى ا انب السلوةي 3.44السلوةي )

أقــرأ عــن األشــخاص النــاجح  يف األعمــال  علــى قــيم عاليــة أعالهــا عبــارا " 

أزور (  يف اـ  ةانـت أقـل العبـارات قيمـة ةانـت "      3.93اتوسط بلـغ ) " احلرا

 (.  2.80" بقيمة بلغت )بعا مقرات األعمال احلرا الناجحة

ــى تســا ل الدراســة   -4 ــة عل ــ،االجاب ــة  : الراب مــا دور ا امعــة يف تنمي

 ا اهات الطالب حنو العمل احلر؟

 وميكن اإلجابة عن هذا التسا ل من خالل ا دول التالي:
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 (N=  205( يوي  مستوى دور ا امعة يف تنمية ا اه الطالب حنو العمل احلر )8دول رقم )ج

 الوجداني مستوى ا انب
املتوسط 

 احلسابي
 مستوى القبول

يساهم اإلرشاد األةادميي يف توجيه الطـالب لألعمـال   

 احلرا وفق مصصاتهم
2.35 

مستوى منخ ا 

 من القبول

 2.68 ءرشاد املهاتقيم ا امعة معار  متخصصة ل
مستوى متوسط 

 من القبول
تستضيب ا امعـة شخصـيات ناجحـة يف جمـال العمـل      

 احلر
2.80 

مستوى متوسط 

 من القبول
تشج، ا امعة طالبهـا علـى تن يـذ مشـاري، خااـة يف      

 جمال مصصاتهم
2.48 

مستوى متوسط 

 من القبول
تن ــذ ا امعــة بــرامج تدريبيــة لطالبهــا لتنميــة مهــارات  

 مل احلرالع
2.66 

مستوى متوسط 

 من القبول
تقــوم ا امعــة  بتزويــد الطــالب اعلومــات وافيــة عــن   

 فرص العمل احلر املتااة يف اجملتم،
2.38 

مستوى منخ ا 

 من القبول
تقيم ا امعة دورات لتطوير مهارات الطـالب يف جمـال   

 متطلبات العمل احلر
2.64 

مستوى متوسط 

 من القبول
ات طالبيـــة إم بعـــا قطاعـــات تـــنإم ا امعـــة زيـــار

 األعمال احلرا
2.42 

مستوى منخ ا 

 من القبول
ــات      ــ، بعــا مســ ولي ا ه ــا ات م ــة لق ــد ا امع تعق

 الداعمة ألاحاب املشاري، الصغريا
2.61 

مستوى متوسط 

 من القبول

 2.43 تدعم ا امعة الطالب أاحاب املشاري، الصغريا
مستوى منخ ا 

 من القبول
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 الوجداني مستوى ا انب
املتوسط 

 احلسابي
 مستوى القبول

عمــل ملناقشـة فــرص العمـل احلــر   تعقـد ا امعـة ور    

 2030املتااة وفق ر ية اململكة 
2.56 

مستوى منخ ا 

 من القبول

 2.49 تقدم ا امعة برامج لتعزيز ثقافة العمل احلر
مستوى منخ ا 

 من القبول

 2.54 املتوسط العام للمستوى
مستوى منخ ا 

 من القبول

لـدور ا امعـة يف    ( يتض  لنـا بـأن املسـتوى العـام    8بالنإر إم جدول رقم )

فقـد    (.2.54تنمية ا اهات الطالب حنو العمل احلر ةان يعي ان بقيمة بلغـت ) 

ةانــت مســتويات ويــ، اســتجابات أفــراد العينــة ل قــرات قيــاس مســتوى دور   

 ا امعة يف تنمية وتعزيز ا اهات الطالب حنو العمل احلر متوسطة ومنخ ضة.

توجد عالقة ذات داللة  هل: اخلامساالجابة على تسا ل الدراسة  -5

إاصائية ب  مستوى ا اه طالب ا امعـة حنـو العمـل احلـر وخصـائجم جمتمـ،       

ــد         ــل الوال ــدين  عم ــيم الوال ــتوى تعل الدراســة: التخصــجم الدراســي  مس

وميكـن اإلجابـة عـن هـذا      الدخل الشهري لألسرا  املعدل الرتاةمي للطالـب؟ 

 التسا ل من خالل ا داول التالية:
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حنو العمل احلر اسب  وي  نتائج حتليل التباين ملستوى ا اه الطالب( ي9) جدول

 التخصجم الدراسي

 التخصجم الدراسي

 درجات احلرية جمموة املربعات مصدر التباين
متوسط 

 املربعات
قيمة )ف( 

 ابسوبة
 االاتمال

 525. 837. 775.124 5 3875.618 ب  اجملموعات
   926.363 199 184346.157 داخل اجملموعات

    204 188221.776 االوالي

( وهي أةرب مـن  0.525( أن قيمة االاتمال تساوي )9يتض  من ا دول )

 ( وبالتــالي نقبــل فــر  العــدم: ال توجــد عالقــة ذات 0.05مســتوى املعنويــة )

 وبــ  الدراســة جمتمــ، يف للطــالب الدراســية التخصصــات إاصــائية بــ  داللــة

 .احلر العمل حنو ا امعة طالب ا اه مستوى

حنو العمل احلر اسب  ( يوي  نتائج حتليل التباين ملستوى ا اه الطالب10) جدول

 مستوى تعليم الوالد

 التخصجم الدراسي

 درجات احلرية جمموة املربعات مصدر التباين
متوسط 

 املربعات
قيمة )ف( 

 ابسوبة
 االاتمال

 499. 794. 734.822 3 2204.467 ب  اجملموعات
   925.459 201 186017.309 موعاتداخل اجمل

    204 188221.776 االوالي

( وهـي أةـرب   0.499( أن قيمـة االاتمـال تسـاوي )   10يتض  من ا دول )

( وبالتالي نقبل فر  العدم والذي ينجم علـى: ال  0.05من مستوى املعنوية )
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 جمتمـ،  يف مستوى تعلـيم الوالـد للطـالب    ب  إاصائية داللة توجد عالقة ذات

 احلر. العمل حنو ا امعة طالب ا اه مستوى وب  الدراسة

حنو العمل احلر اسب  ( يوي  نتائج حتليل التباين ملستوى ا اه الطالب11) جدول

 مستوى تعليم الوالدا

 التخصجم الدراسي

 درجات احلرية جمموة املربعات مصدر التباين
متوسط 

 املربعات
قيمة )ف( 

 ابسوبة
 االاتمال

 344. 1.129 1039.124 4 4156.497 موعاتب  اجمل
   920.326 200 184065.278 داخل اجملموعات

    204 188221.776 االوالي

( وهـي أةـرب   0.344( أن قيمـة االاتمـال تسـاوي )   11يتض  من ا دول )

( وبالتالي نقبل فر  العدم بأنـه: ال توجـد عالقـة    0.05من مستوى املعنوية )

 وبـ   الدراسة جمتم، يف مستوى تعليم الوالدا للطالب  ب إاصائية داللة ذات

 احلر. العمل حنو ا امعة طالب ا اه مستوى

حنو العمل احلر اسب  ( يوي  نتائج حتليل التباين ملستوى ا اه الطالب12) جدول

 عمل الوالد

 التخصجم الدراسي 

 درجات احلرية جمموة املربعات مصدر التباين
متوسط 

 املربعات

)ف( قيمة 

 ابسوبة
 االاتمال

 499. 794. 734.822 3 2204.467 ب  اجملموعات

   925.459 201 186017.309 داخل اجملموعات

    204 188221.776 االوالي
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( وهـي أةـرب   0.499( أن قيمـة االاتمـال تسـاوي )   12يتض  من ا دول )

جـد عالقـة   ( وبالتالي نقبل فر  العدم بأنـه: ال تو 0.05من مستوى املعنوية )

 مسـتوى  وبـ   الدراسـة  جمتمـ،  يف للطالب ب  عمل الوالد إاصائية داللة ذات

 .احلر العمل حنو ا امعة طالب ا اه

حنو العمل احلر اسب  ( يوي  نتائج حتليل التباين ملستوى ا اه الطالب13) جدول

 دخل األسرا

 التخصجم الدراسي 

 درجات احلرية جمموة املربعات مصدر التباين
توسط م

 املربعات

قيمة )ف( 

 ابسوبة
 االاتمال

 003. 4.891 4268.209 3 12804.626 ب  اجملموعات

   872.722 201 175417.150 داخل اجملموعات

    204 188221.776 االوالي

( وهي أقل مـن  0.003يتض  من ا دول ادناه أن قيمة االاتمال تساوي )

فر  العدم ونقبـل ال ـر  البـديل:     ( وبالتالي نرفا0.05مستوى املعنوية )

 ا ـاه  مسـتوى  وبـ   األسرا دخل مستوى ب  إاصائية داللة ذات عالقة توجد

 .احلر العمل حنو ا امعة طالب

حنو العمل احلر اسب  ( يوي  نتائج حتليل التباين ملستوى ا اه الطالب14) جدول

 املعدل الرتاةمي

 التخصجم الدراسي 

 درجات احلرية ربعاتجمموة امل مصدر التباين
متوسط 

 املربعات

قيمة )ف( 

 ابسوبة
 االاتمال

 839. 281. 261.886 3 785.657 ب  اجملموعات
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 التخصجم الدراسي 

 درجات احلرية ربعاتجمموة امل مصدر التباين
متوسط 

 املربعات

قيمة )ف( 

 ابسوبة
 االاتمال

   932.518 201 187436.118 داخل اجملموعات

    204 188221.776 االوالي

( وهـي أةـرب   0.839( أن قيمـة االاتمـال تسـاوي )   14يتض  من ا دول )

 ( وبالتالي نقبل فر  العدم: ال توجد عالقـة ذات 0.05من مستوى املعنوية )

 مسـتوى  وبـ   الدراسـة  جمتمـ،  يف املعدل الرتاةمـي للطـالب   ب  إاصائية داللة

 .احلر العمل حنو ا امعة طالب ا اه

 النتائجثالثان: مناقشة 

ــة         ــالب ةلي ــات ط ــتوى ا اه ــى مس ــرف عل ــة إم التع ــذه الدراس ســعت ه

امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسـالمية حنـو العمـل    االقتصاد والعلوم اإلدارية جب

احلر  إيافة إم التعرف على دور ا امعة يف تنمية هذه اال اهـات مـن وجهـة    

نإر طالب الكلية. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة مج تطبيقها على عينة تكونت 

( طالب باستخدام منهج املس  االجتماعي. وقـد تواـلت الدراسـة    205من )

 ي:إم ما يل

ميكـن ترتيــب مســتوى ا اهــات طــالب الكليـة حنــو العمــل احلــر مــن    -1

خالل ا وانب املعرفية والوجدانية والسلوةية اسب القوا ةمـا يلـي: ا انـب    

الوجداني  ا انب السلوةي  ا انب املعريف. وهذا ي ةد قوا الرغبـة وارت ـاة   

أةـد اـاجتهم   مستوى القناعة الذاتية لدى الطالب حنو العمل احلر  يف اـ  تت 

إم مزيد من املعلومات والوعي بال رص املتااة والدعم الذي تـوفره احلكومـة   
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ــاة       ــه ارت  ــريف ويتبع ــذلي مســتوى اإلدراك املع ــ، ب والقطاعــات األخــرى لريت 

 مستوى الداف، السلوةي لذلي.

وجود ا اه إجيابي جيـد بشـكل عـام للطـالب ا ـامعي  حنـو العمـل         -2

)األمسري  ت إليه أغلب الدراسات السابقة مثل احلر وهذا يت ق م، ما توال

بينمـــا اختل ـــت عمـــا (  2018)احلربـــي  و ( 2016)الغـــدرا   و ( 2012

 (2018)اخلزاعلـة   و  (2013)العيـاس واسـن    توالت إليه نتائج ةل من 

ايو ةانت ا اهات الطالب حنو العمل احلر ةانت متوسطة ويعي ة مما ي ةد 

ا وانب الثالثـة لال اهـات لتنميـة وتعزيـز اال ـاه      أهمية ت اعل وتكامل أدوار 

 حنو العمل احلر.  

أن مستوى ا انب املعريف  اه العمـل احلـر ةـان متوسـطان  ممـا يعـا        -3

ااجة الطالب إم تنمية معارفهم اول أهميـة العمـل احلـر يف لـل مـا تضـمنته       

 ( مـن أهــداف لــدعم وتشـجي، العمــل احلـر بــ  الشــباب   2030ر يـة اململكــة ) 

والشابات  وةذلي ااجتهم إم ال رص واملبـادرات احلكوميـة واألهليـة الـو     

تدعم العمل احلر يف اململكة بطرق مباشرا أو غري مباشرا. وهنـا تت ـق الدراسـة    

( مـن أن هنـاك نقصـان اـادان يف الدعايـة      2012م، مـا تواـل إليـه )األمسـري      

السعودي. بينما متلب نتـائج  والتوجيه والثقافة واملعرفة بالعمل احلر يف اجملتم، 

( و )اخلزاعلــة  2018)احلربــي  هــذه الدراســة مــ، مــا خلصــت إليــه دراســة  

 ارت اة مستوى ا انب املعريف لدى طالب ا امعة.  اول (2018

وجود رغبة م ةدا ومشاعر وجدانيـة إجيابيـة ومرت عـة مـن الطـالب       -4

ــة ومنهــا ا     ــي  ال راــة للجهــات املعني ألســرا وا امعــة  حنــو العمــل احلــر ممــا يت

واجملتمــ، بشــكل عــام الســتثمار هــذه امليــزا اإلجيابيــة بتنميــة ثقافــة العمــل احلــر   
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وتوفري جمال اإلعداد والتـدريب لالرخـراس يف سـوق العمـل احلـر. وبـذلي تت ـق        

بالتأةيد على ( 2016)الغدرا   نتائج هذه الدراسة م، ما توالت إليه دراسة 

زيــز رغبــاتهم حنــو العمــل احلــر ودراســة   لتع للــدعم واملســاندا ااجــة الطــالب

الو أةدت نتائجها علـى قـوا اسـتعداد وا اهـات الطـالب      ( 2020)سويلم  

 ملمارسة العمل احلر.

ويف ا انب السلوةي والذي ةان متوسط املستوى يف هذه الدراسة   -5

قد يكون ذلي منطقيان لكـون السـلوك انعكاسـان للـدواف، الذاتيـة واملعرفيـة وفـق        

ــائج ال دراســة احلاليــة. وهــذه النتيجــة تت ــق مــ، الكــثري مــن الدراســات الــو     نت

تناولــت ا انــب الســلوةي ال اهــات الطــالب حنــو العمــل احلــر ايــو ةانــت   

( و )احلربــي  2018)اخلزاعلــة  أغلبهـا متوســطة املسـتوى ةدراســة ةــل مـن    

2018.) 

فيما يتعلق بدور ا امعة يف تنمية ا اهات طالب الكليـة حنـو العمـل     -6

حلر فقد ةان اسب نتائج الدراسة منخ ضان. وهو بذلي تت ق م، مـا تواـلت   ا

ــه دراســة   ــي  إلي ــة  و  (2018)احلرب ــوان  و (2018)اخلزاعل  (2018)رش

اول ارخ ا  دور ا امعة يف تعزيز ا اهات طالب ا امعة حنو احلـر ممـا يعـزز    

يـة  اـول وجـود عالقـة إجياب   ( 2013)العياس واسـن   ما توالت إليه دراسة 

 وقوية ب  ا اه الشباب ا امعي حنو العمل احلر دور ا امعة. 

أن عملية تشكيل ا اهات الطالب حنو العمل احلر تتأثر اـا يتعـر     -7

له الطالـب مـن جرعـات معرفيـة ودعـم وجـداني مـن خـالل عمليـات التنشـضة           

ــه ملمارســة        ــد تدفع ــو ق ــة وال ــه األســرية والتعليمي املرتاةمــة عــرب مرااــل ايات

اـول   يف نإريتـه  Ginsburgةيات حمددا ةالعمل احلر  وذلي مـا يعتقـده   سلو
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أسس وعوامل االختيار املها والـو ت ةـد علـى أهميـة مـا يكتسـبه األفـراد يف        

هــذه املرالــة العمريــة يف تشــكيل ا اهــاتهم. وعلــى غــرار مــا تنإــر إليــه نإريــة  

Ginsburg  يطـة بهـم ةاألسـرا    جند أن الت اعل املباشر ب  الطالب والبيضة اب

وا امعة وبرامج التنمية وفقان لنإرية التعلم قد يكـون  ـا األثـر املباشـر أو غـري      

املباشــر يف تشــكيل وتعزيــز ا اهــاتهم حنــو العمــل احلــر ةمــا يف هــذه الدراســة  

ايو أثبتت الدراسة أهمية املعلومات والـدعم والتشـجي، يف اةتسـاب وتعزيـز     

 يف دور ا امعة. اال اه حنو العمل احلر ةما 

 توايات الدراسة:

بناً  علـى مـا تواـلت إليـه الدراسـة مـن نتـائج نسـتطي، تقـديم التواـيات           

 التالية:

تكثيب برامج اإلرشاد األةادميي فيما يتعلق بالعمل احلر لرف، مستوى  -

 الوعي بأهميته والتبصري بال رص املتااة وفق متطلبات سوق العمل.

وريـادا األعمـال باالهتمـام بالعمـل احلـر       التأةيد على عمادا االبتكـار  -

وزيادا الرتةيز على توفري املعلومات وإقامة الدورات وور  العمل واستضافة 

 مناذ  من الناجح  يف جمال العمل احلر.

تــوفري فــرص دعــم املشــروعات الصــغريا الــو تتبناهــا ا امعــة بطــرق    -

ثقافة العمل احلر ب  مباشرا أو غري مباشرا لتشكل مناذ  عملية لزيادا مستوى 

 الطالب والطالبات.

التأةيد علـى الواـدات التعليميـة بتضـم  العمـل احلـر يف مشـروعات         -

 التخر  للطالب والطالبات.
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التأةيد على األقسام العلمية بضرورا تقديم املعلومـات الكافيـة اـول     -

( وما تتضمنه من برامج ومبادرات لدعم مشـاري، العمـل   2030ر ية اململكة )

 ر يف اجملتم، السعودي.احل

االست ادا من الربامج التدريبية يف زيـارا قطاعـات العمـل احلـر لتكـون       -

 اثابة فرص تعليمية وتدريبية للطالب والطالبات يف هذا اجملال من املمارسات.

استقطاب بعا النمـاذ  الناجحـة يف جمـال العمـل احلـر واستضـافتهم        -

ز ثقافـة العمـل احلـر بـ  الطـالب      لالست ادا من خرباتهم يف رف، مستوى وتعزي

 والطالبات.

ــات يف ويــ،        - ــى الطــالب والطالب ــن الدراســات عل ــرا  العديــد م إج

 التخصصات اول ا اهاتهم حنو العمل احلر.

إجرا  دراسة مقارنة ب  الطالب والطالب اول ممارسة العمـل احلـر      -

 وعوامل جنااه والتعرف على أهم معوقاته.

 

 

*      *      * 
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 املراج، العربية:

ا اهــات الشــباب حنــو العمــل احلــر: دراســة  :(2013األمســري  مشــبب غرامــة. )

(  10) 1.   جملة جامعة الشارقة للعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة     تطبيقية يف مدينة جدا

  .84 – 1ص  -ص

 (: ا اهات طالب ا امعة حنو العمل احلر. جملـة 2018احلربي  عبدالغا عبداهلل. )

 .66 – 45ص  –(   ص 3العلوم اإلنسانية  جامعة اائل  )

(. دور جامعة الزرقا  يف تنمية ا اهات الشـباب حنـو   2018اخلزاعلة  حممد سلمان )

(   ص ص 4) 45ممارسة العمل احلر  جملة دراسات العلوم الرتبوية  ا امعة األردنية  

166 – 180 . 

 مشــكلة مــن احلــد يف الصــغريا اتاملشــروع دور(. 2010. )اــاق ســارا اخلمشــي 

 .الشباب لدى البطالة

(: "ا اهـات الشـباب ا ـامعي السـعودي حنـو العمـل       2001الرمي   ااق رمي . )

 بالقطاة الصناعي  ةلية اآلداب  جامعة امللي سعود.

ــول  ــاد  الزغلـ ــدالرايم )عمـ ــات (: 2010عبـ ــتعلم  دارنإريـ ــر  الـ ــروق للنشـ الشـ

 والتوزة  رام اهلل.

(: ا اهات املرأا السعودية حنو العمل املنزلي والعوامل امل ثرا 2001بتسام )الزوم  ا

ــة        ــة الرتبي ــات  ةلي ــات البن ــة لكلي ــا  رســالة ماجســتري غــري منشــورا  اإلدارا العام عليه

 لالقتصاد املنزلي والرتبية ال نية  الريا .

يثي (: ا ـاه شـباب البـدو اـد    (2013العياس  ماهر إبراهيم واسن  انتصـار علـي   

 18التخر  حنو العمل احلر  مرةز حبود الصحرا   قسم حبود اجملتم، الري ي  مصر  

 .229 – 201ص  -(  ص2)

(. ا اهات الشباب ا امعي حنو العمل املها  رسـالة دةتـوراه غـري    2016الغدرا  )

 منشورا  جامعة امللي فيصل.
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لشـباب: دراسـة   (. العمل احلر آلية حلل مشـكالت ا 2008القصاص  مهدي حممد. )

ميدانية  ندوا علم االجتماة وقضايا العمل والبطالة يف لل العوملة  ةلية اآلداب. جامعة 

 املنصورا  مصر.

(: ا اهات الشباب ا امعي حنو العمل يف القطاة اخلاص  2007املنيب  عبداهلل. )

 رسالة ماجستري غري منشورا  جامعة امللي سعود.

(. فكــر العمــل واإلبــداة اإلنتــاجي يف إطــار الثقافــة   2000النــاغي  حممــود الســيد. )

   جامعة املنصورا.16العربية  امل متر العربي 

تصــور مقــرتف للممارســة العامــة للخدمــة      " (:2009) مي  إميــان ان ــي  شــ ا اش

االجتماعية لتنمية ثقافة العمل احلر ب  الشباب ةمدخل ملواجهة مشكلة البطالـة: دراسـة   

جملـــة دراســـات يف اخلدمـــة  هلـــي.ات العمـــل احلكـــومي واألواـــ ية مطبقـــة علـــى قيـــاد

اإلنسانية  جملة دراسات يف اخلدمـة االجتماعيـة والعلـوم اإلنسـانية      االجتماعية والعلوم 

 .2600 – 2543(  26) 5جامعة الوان  

(: "ا اهــات الشــباب الســعودي حنــو التعلــيم ال ــا" 2006محــاد  وليــد عبــداهلل. )

 الريا .معهد اإلدارا العامة  

دور منصات العمل احلر عرب اإلنرتنت يف انتشار ثقافة  :(2018) يأنسام عل  خلي ة

 العمل احلر يف قطاة غزا  ةلية التجارا. 

قواعـد تربويـة مقرتاـة للتمسـي با ويـة اإلسـالمية       "(. 2018أزهار خضـر. )   داغر

 Dirasat: Educational". لــدى الشــباب ا ــامعي يف يــو  حتــديات اإلعــالم ا ديــد  

Sciences, 45(4), 451-469 . 

دور جامعة أسيوس فـرة الـوادي ا ديـد يف تنميـة      " :(2018حممد )أشرف   رشوان

  جامعـة  جملـة ةليـة الرتبيـة     ”ثقافة العمل احلر لدى طالبها ةمدخل حلل مشكلة البطالة

 .246 – 188(  ص ص 1) 33املنوفية  

معة بثقافة العمل احلر وتداعياته على وعي طلبة ا ا" :(2020سويلم  حممد غنيم )

 198ص -(  ص 1) 35  جامعة املنوفية  جملد جملة ةلية الرتبية االجتماعي" األمن 

– 255. 
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م(. مشـكالت الشـباب واملـنهج اإلسـالمي يف عالجهـا.      1989شبري  وليد شـال . ) 

 بريوت  م سسة الرسالة.

اة  جملــة جامعــة (: اال اهــات مــن منإــور علــم االجتمــ  2012اــديق  اســ  )

 .322- 299( : ص 4&3  )28دمشق  

ــة  ــة واخلااــة    2014عطــا. ) اــواحلة  عوني ــدارس احلكومي (: ا اهــات مــديري امل

احافإة عمان حنو برنـامج اـعوبات الـتعلم يف غرفـة املصـادر  جملـة ا امعـة اإلسـالمية         

 .179 -155(  3  )22للدراسات الرتبوية والن سية  ا امعة اإلسالمية  غزا  

ــدا أمحــد. )   ــدالوهاب  ماج ــر احلــر  جملــة      2006عب ــد مشــروة ال ك ــويم عائ (. تق

-123( : 20) 13دراسات يف اخلدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية  جامعة الوان  

155 . 

 املراج، األجنبية:

Kumar. A, (2005): Self-Employment in Rural Areas, Orissa 

Review, Udayagiri, pp 40- 48. 
The National Economic and Social Forum (1997): Self-

Employment, Enterprise and Social Inclusion, Forum Report No. 

14, October .   

Uhlaner.L& Thurik.R, (2003), Post-Materialism: A Cultural 
Factor influencing Self-Employment across Nations, Centre for 
Advanced Small Business Economics, Rotterdam School of 

Economics, Erasmus University . 
Wang, Prieto & et al (2012). A cross – cultural study of 

motivation for self-employment comparing China, Mexico, and 
USA. International Journal of Behavior & Research. Vol 18, (6), 

649 – 672 . 
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 استبانة الدراسة

 أوالن: البيانات األولية:

 التخصجم الدراسي:  

 متويل واستثمار -حماسبة        -إدارا أعمال         -     

 اقتصاد -أعمال مصرفية        -تأم  وإدارا خماطر 

 مستوى تعليم الوالد / ا

جـــامعي               -  دبلـــوم           -ثـــانوي           -أقـــل مـــن ثـــانوي       

 دراسات عليا -

 عمل الوالد:  

 ال يعمل-عمل ار        -قطاة خاص      -اكومي     

 دخل األسرا:

 ريال 14000أقل من  – 7000من  -ريال              7000أقل من 

 فأةثر 21000من -ريال              21000أقل من  – 14000من 

 املعدل الرتاةمي:

 3,5أقل من  -  2,5من  -                                2,5أقل من 

 5إم  4,5من -                   4,5أقل من  – 3,5من 
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 ثانيان: أبعاد الدراسة

 ( يف املكان املناسب لكل عبارا:√أرجو وي، عالمة )

 البعد األول: مستوى ا انب املعريف

 العبارا م
موافق 

 بشدا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدا

1 
أتاب، املبادرات احلكومية الـو تـدعم   

 مشاري، العمل احلر

     

2 
خي ب العمل احلر من عـب  اإلن ـاق   

 احلكومي

     

3 
ــن     ــد م ــامعي يزي ــل ا  أدرك أن امل ه

 فرص جنااي يف العمل احلر

     

4 

أطلــ، علــى بــرامج اــندوق تنميــة      

املوارد البشرية "هدف" لـدعم العمـل   

 احلر

     

5 
ــالم فيمــا يتعلــق      ــاب، وســائل اإلع أت

 بالعمل احلر

     

6 
أعرف شروس دعـم املـواطن يف جمـال    

 العمل احلر

     

7 

تزداد فرص ممارسة العمل احلر نتيجة 

تضــــا ل فــــرص العمــــل با هــــاز    

 احلكومي 

     

     أتاب، مواق، ا هات املاحنـة للتـدريب    8
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 العبارا م
موافق 

 بشدا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدا

لتنميـــة املهـــارات املتطلبـــة ملمارســـة    

 احلرالعمل 

9 
ــل احلــر املتااــة يف    ــرص العم أدرك ف

 جمال مصصي

     

10 

أملـي معلومـات عـن دور الشـرةات     

ــراغب  يف إنشــا      اخلااــة يف دعــم ال

  مشاري، خااة

     

11 

أطل، علـى املبـادرات املتنوعـة لـدعم     

ــة     ــا ر يـ ــو تطلقهـ ــر والـ ــل احلـ العمـ

 (2030اململكة )

      

12 

سســات تقــدم بعــا ا معيــات وامل  

اخلريية الدعم ألاحاب املشـروعات  

 الصغريا
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 مستوى ا انب الوجداني البعد الثاني:

 العبارا م
موافق 

 بشدا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري موافق 

 بشدا

1 
ــر حيقـــــق     ــد أن العمـــــل احلـــ أعتقـــ

 االستقاللية

     

      أشعر برغبة حنو ممارسة العمل احلر 2

3 
حلر مشارةة وطنيـة  أعتقد أن العمل ا

 يف جمال التنمية

     

      جيعلا العمل احلر أفتخر بن سي  4

5 
أقدر الدعم احلكومي لـدعم ممارسـة   

 العمل احلر

     

6 
يســعدني احلــديو عــن النــاجح  يف 

 جمال العمل احلر

     

      حي زني العمل احلر لتحقيق ذاتي 7

8 
يتطلـب العمـل احلـر قـدرا الشـخجم      

 حدي على الت

     

9 
يدفعا احلماس ملمارسة العمل احلر 

 يف جمال مصصي

     

10 
أفضل العمل يف جمال األعمال احلرا 

 أةثر منها يف العمل احلكومي

     

11 
ــو قــد تعــرت       ــتم باملعوقــات ال أه

 ممارسة العمل احلر

     

12 
أشعر بقدرتي على النجاف يف العمل 

 احلر

     

 ا انب السلوةي مستوى البعد الثالو:
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 العبارا م
موافق 

 بشدا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدا

1 
أخطط لالست ادا من ا هات الو 

 تدعم املشروعات الصغريا

     

2 
أحبو عن الربامج التدريبية املناسبة 

 لتنمية مهارات ممارسي العمل احلر

     

3 
أقرأ عن األشخاص الناجح  يف 

 األعمال احلرا

     

4 
أخطط للمشارةة يف برامج تأهيل 

 الشباب للعمل احلر

     

5 
أمارس العمل احلر يف بعا 

 األوقات

     

6 

أارص على االست ادا من 

 علىمصصي يف التدريب 

 املشاري، اخلااة 

     

7 
أزور بعا مقرات األعمال احلرا 

 الناجحة

     

8 

أخطط الختيار مكان التدريب 

 اا يتوافق م، العملي يف دراسو

 مهاراتي

     

9 
أستشري أسرتي اول ممارسة العمل 

 احلر مستقبالن
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 العبارا م
موافق 

 بشدا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدا

10 

أشاهد الربامج التل زيونية الو 

تتحدد عن رجال األعمال 

 الناجح 

     

11 
أشارك زمالئي ممارسة األعمال 

 احلرا إن وجدت

     

12 
أحتدد م، أساتذتي عن عوامل 

 جناف العمل احلر

     

 

 دور ا امعة يف تنمية ا اه الطالب حنو العمل احلر البعد الراب،:

 العبارا م
موافق 

 بشدا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدا

1 

يساهم اإلرشاد األةادميي يف 

توجيه الطالب لألعمال احلرا 

 وفق مصصاتهم

     

2 
تقيم ا امعة معار  متخصصة 

 لءرشاد املها

     

3 
 امعة شخصيات تستضيب ا

 ناجحة يف جمال العمل احلر

     

4 
تشج، ا امعة طالبها على تن يذ 

مشاري، خااة يف جمال 
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 د. سعد بن راشد الزير

 

 العبارا م
موافق 

 بشدا
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدا

 مصصاتهم

5 
تن ذ ا امعة برامج تدريبية لطالبها 

 لتنمية مهارات العمل احلر

     

6 

تقوم ا امعة  بتزويد الطالب 

اعلومات وافية عن فرص العمل 

 تم، احلر املتااة يف اجمل

     

7 

تقيم ا امعة دورات لتطوير 

مهارات الطالب يف جمال متطلبات 

 العمل احلر

     

8 
تنإم ا امعة زيارات طالبية إم 

 بعا قطاعات األعمال احلرا  

     

9 

تعقد ا امعة لقا ات م، بعا 

مس ولي ا هات الداعمة 

 ألاحاب املشاري، الصغريا

     

10 
ب أاحاب تدعم ا امعة الطال

 املشاري، الصغريا

     

11 

تعقد ا امعة ور  عمل ملناقشة 

فرص العمل احلر املتااة وفق 

  2030ر ية اململكة 

     

12 
تقدم ا امعة برامج لتعزيز ثقافة 

 العمل احلر

     

 



 

 

 
 
 
 
 

 

 (19 -واقع العنف األسري أثناء احلجر املنزلي ملنع تفشي )كوفيد

راجعات ملستشفيات دراسة كيفية على حاالت من الــُمعنفات امل

 حمافظة األحساء

 

 

 

 

 

 اخلليفة بن عبد اهلادي فاديه بنت عبد اهللد. 

 كلية اآلداب  - قسم علم االجتماع

  امللك سعودجامعة 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (19 -واقع العنف األسري أثناء احلجر املنزلي ملنع تفشي )كوفيد 

 دراسة كيفية على حاالت من الــُمعنفات املراجعات ملستشفيات حمافظة األحساء

 

 اخلليفة بن عبد اهلادي فاديه بنت عبد اهللد. 

 كلية اآلداب  - قسم علم االجتماع

  امللك سعودجامعة 

                            هـ1442/ 3/ 12تاريخ قبول البحث:               هـ1441/ 10/ 29البحث: تاريخ تقديم 

 ملخص الدراسة:
هدفت تلك الدراسة إىل التعرف على واقع العنف األسري أثناء احلجر املنزلي الذيي  

ن (، لذد  اذا م  ذ   19 -فرضتُه اململكة العربية السعودية؛ ملنذع تشيذي ئاة ذة فيوفيذد    

الذذُمعنشام الالتي رائعن إاذد   ستيذشيام فاف ذة األاسذاء ك تلذك الشذبق، و   ذت        

الدراسة املنهج الكيشي، وأداق امل ابلة، ومشلت مخس اذا م تراواذت أعمذارهن بذ      

( سنة، وأبرز  ا توصلت إليه الدراسة أن العنف اجلسدي واللش ي أيثر أمناط 36-23ف

املدروسة ك فبق احلجر املنزلذي، وأن العنذف اجلسذد ي    العنف اليت تعرضت هلا احلا م 

أيثر شدق وادق ك تلك الشذبق  ذن الشذبام السذاب ة، يمذا اسذتنتجت أن أسذ ا  العنذف         

تنوعت بذ  أسذ ا   تعل ذة بالذذُمعتدي ياألسذ ا  املاديذة، وا همذاا، وأسذ ا   تعل ذة          

وث الزوئذة ك  نذزا   باحلا م يمنع احلالذة الذزوم  ذن ا ذه اليذرعي ك الشذرا ، و كذ       

ذويها  وا فبق احلجر، يما توصلت إىل أن احلجر املنزلي و نذع التجذوا سذاهما بيذك      

غذذم   اشذذر ك اسذذتعا ة ذوي احلذذا م املدروسذذة باجلهذذام الرعيذذة للت ليذذ  عذذن العنذذف، 

 .وذلك بعد استعا ة احلا م بيويهن

 .، العنف األسري19-احلجر املنزلي، يوفيد  يلمام دالة:



 

 

 
 

The reality of domestic violence during domestic quarantine to prevent the 

outbreak of (COVID-19): A qualitative study of cases of taunted visited 

hospitals in Al-Ahsa governorate. 

 

Dr. Fadiyah Abdullah Abdulhadi Alkhalifah 

Sociology department- College of Arts - King Saud University 

Member and Coordinator of the Protection against Violence and Abuse team in 

the Health of Al-Ahsa Governorate. 

 

 

Abstract: 

This study aimed to identify the reality of domestic violence during the 

domestic quarantine imposed by Saudi Arabia to prevent the outbreak of 

COVID-19, in abused cases who visited a hospital in Al-Ahsa during that period. 

The study applied the qualitative methodology and interview tool. It included 

five cases whose age ranges between 23 up to 36. The study found that the 

physical and verbal violence are the most kinds of violence which the cases 

faced during quarantine. The physical violence is more harmful and harsher than 

previous periods. The study found that the reasons of violence represent in 

reasons related to violent person like financial reasons, negligence, as well as 

reasons related to cases such as preventing her husband from his legitimate right 

in bed, and the wife's stay in her parents’ house throughout the quarantine period. 

The study concluded that the quarantine and curfew contributed indirectly that 

the cases asked help from the official authorities to report violence after seeking 

help from their relatives. 

Keywords: domestic quarantine, COVID-19, family violence. 
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 املقدمة:

ُيعد العنف األسري مبختلف أشـاال  وأنواعـ   ـل الهـواهر االجتماعيـة        

أسـبا  تتعلـب باليـ،ية، وأسـبا  أ ـر        بني  أسباب تنوعت وقداجملتمعات، 

تتعلب بالـُمعتدي، وأسبا  أ ر  ذات صلة بثقافة اجملتمعـات، وأسـبا  ذات   

اجملتمعـات  ـل ثيـ      صلة باأل راض النفسية والعقلية، وأسبا  تتعلب بطبيعة

الفقر والبطالة و ستو  التعليم، وأسـبا  تتعلـب باألا ـات الـع تتعـرض  ـا       

ثيــ   ،الــدول حلــاحلرو  واألا ــات االقتوــادية وانتاــاا األ ــراض واألوب ــة

( إىل أن "األســبا  االقتوــادية أو الفقــر  ــل أهــم أســبا  2017أشــاا حلمــال  

تويات التعليميــة للــ"وجني"     العنــف   اجملتمــض، إةــافاة إىل املفــاض ا ســ

( أن انتااا األ ية و اصة   بعض األثياء، 2009(، وأةافت ع"ي"ة  105

 ــض ا ــت    وعــدم االهتمــام بنــم  ــل قبــو او ــريل، وشــعواهم بــاإلذالل  

ا ســـتويات اقتوـــاديتا واجتماعيتـــا يـــ دي إىل توليـــد العنـــف، حلمـــا أن ةـــعف 

ــراد ا   جملتمــض حلاجــاتنم أثــد أســبا    التخطــيا االجتمــاعع، وعــدم إشــباا أف

 ( 2009العنف األسري   اجملتمعات  حممد وآ رون، 

( "أن أبـرا أسـبا  العنـف األسـري هـع األا ـات       2015نـواي    ذحلـر حلما 

ــا ا        ــع يواجنن ــعبة ال ــية الو ــرو  ا عيا ــة، واله ــو العا ل ــادية دا  االقتو

 دي أييتـا إىل  األسرة، والع دا متا  ا تـ دي إىل بـروا اف فـات العا ليـة، وتـ     

 ( 120االةطرابات النفسية والعقلية بني أفراد األسرة"     

اختذ العامل أمجض   أوا ر فقد ( ثاليتا 19 -و  ظو تفاع وباء  حلوفيد

( عددتا  ل اإلجراءات االثرتااية؛  نـض انتاـاا ذلـ     2020شنر  ااس لعام  

وا إىل  قـرات العمـو،   الوباء بني أفراد اجملتمض حلتعليب الدااسة، وتعليب احليـ 
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 (19 -واقض العنف األسري أثناء احلجر ا ن"لع  نض تفاع  حلوفيد

 دااسة حليفية على ثاالت  ل الــُمعنفات ا راجعات  ستافيات حمافهة األثساء

 افليفة بل عبد ا ادي د  فادي  بنت عبد اهلل

 

وتفعيو العمو عل ُبعد  ل ا ناال، واحلجـر ا ن"لـع ألفـراد اجملتمـض  ـل  ـ ل       

 نض التجول الالع أو اجل" ع، وغريهـا  ـل اإلجـراءات االثرتاايـة األ ـر ،      

وعلـى   ،عميقة على حلافـة الـدول  وآثاا سلبية  ا تل  اإلجراءات  ش  أن وال

ــت الاــث    ــد حللتب ــف ا ســتويات، وق ــف    خمتل ــل العن ــاالت الوــ،فية ع ــل ا ق ري  

األســري حلدثــد إفــرااات احلجــر ا ن"لــع، وأعلنــت بعــض الــدول عــل ااديــاد   

 عــدالت العنــف األســري بســبب التقــاا  األســري   فــرتة احلجــر ا ن"لــع،    

(، "فقد شند 19 -والقلب وافو  الذي انتا  الناس  ل تداعيات   حلوفيد

ــا ل ا خوــي لتلقــع شــااو     ــو  األ ــل    الع  افــا الس ــري   ق ــف األس ن

%(   شــنر  ــااس  قاانتــة  ــض الاــنر  100الــدا لع   لبنــان ااتفاعتــا بنســبة  

 ( 4، فقرة 2020نفس   ل العام ا اةع"  عاحلوم، 

ووفقاــا لتقريــر األ ــم ا ت،ــدة الــذي ناــر   صــ،يفة ســااي نيــوا العربيــة   

ي بنسـبة  العنـف األسـر   شـااو  ( فإنُ  "  قرب  وسنغافواة ااتفعـت  2020 

%( علـــى التـــوالع، و  فرنســـا بلغـــت نســـبة ال"يـــادة  نـــذ بـــدء  33%( و 30 

%(، و  األاجنتني  نذ بـدء إجـراءات   30(  ااس  17إجراءات اإلغ ق    

(  ـــااس بلغـــت نســـبة ال"يـــادة   العنـــف األســـري ثـــوالع 20اإلغـــ ق    

 حلـو  %(، وحلذل  سجلت ايادة حلبري   العنف األسري وطلب احلماية  25 

    ل حلندا وأ انيا وبريطانيا والواليات ا ت،دة"

( أن هنـا  ااتفاعتـا نسـبييفا      2020، 6وقد أحلدت احلربع  حماةرة،  ايو 

 ب غات العنف األسري  نذ بداية احلجر ا ن"لع   ا ملاة 

لفــت انتبــاه اجلنــات ا عنيــة    بيــرواةحلمــا طالــب الاــثري  ــل الوــ،فيني 

احللول ا   مة للتودي الادياد  عدالت العنف األسـري   مجيض الدول الختاذ

   فرتة احلجر ا ن"لع 
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و  ظو احلجر ا ن"لع الذي فرةـتُ  ا ملاـة علـى حلافـة ا نـاطب قـد ياـون        

العنــف األســري أثــد اإلفــرااات االجتماعيــة لل،جــر، لــذل  ستســعى تلــ    

لع لد  مخسـة  ـل   الدااسة إىل  عرفة واقض العنف األسري   فرتة احلجر ا ن"

احلاالت ال تع ااجعل إثـد   ستاـفيات حمافهـة األثسـاء بسـبب تعرةـنل       

للعنــف   تلــ  الفــرتة  ــل  ــ ل إجــابتنل عــل أســ لة الدااســة، والتســا ل    

الر يس للدااسة هو:  ا واقض العنف األسـري أثنـاء احلجـر ا ن"لـع  نـض تفاـع       

ــد  ــة  حلوفي ــل إثــد   19 -جا ، ــع ااجع ــد  احلــاالت ال ت ــفيات ( ل    ستا

 حمافهة األثساء؟

 أهمية الدااسة:

ــات        ــة للدااس ــافة العلمي ــة   اإلة ــة النهري ــة الدااس ــل أهمي ــال تام جم

وذل  حلداثة ا وةوا ثي  إن احلجر ا ن"لع  نـض انتاـاا    ؛العلوم االجتماعية

ــد  ــاء  حلوفي ــنر    19 -وب ــة الســعودية   أوا ــر ش ــرض   ا ملاــة العربي (، فل

(، وبالتالع نُدات األحباث االجتماعية الع تناولت واقـض  2020 ااس لعام  

العنف األسري   فرتة انتاـاا هـذا  الوبـاء العـا ع، حلمـا أن  وةـوا الدااسـة        

ــ ل  ــاا  واقعيــة          ــري  ــل   ــف واقــض العنــف األس ــة   حلونــ  سيو أهمي

لل،االت الـُمعنفة   تل  الفرتة  ل   ل اسـتخدام األسـلو  الايفـع، وقـد     

ذلــ  عمليتــا اجلنــات ا عنيــة ذات الع قـة باحلمايــة  ــل العنــف اإليــذاء     ُيفيـد 

وةض تطبيقات وآليات  واجنة العنف األسـري   األا ـات ا ختلفـة الـع  ـر      

 بنا اجملتمعات 
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 دااسة حليفية على ثاالت  ل الــُمعنفات ا راجعات  ستافيات حمافهة األثساء
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 أهدا  الدااسة:

هـدفت الدااسـة إىل الوصــول إىل  "يـد  ــل الفنـم لواقــض العنـف األســري      

ةـتُ  ا ملاـة العربيـة السـعودية  نـض انتاـاا جا ،ـة        أثناء احلجر ا ن"لع الذي فر

(، وذل  بسبب  ا ُيثاا   وسا و اإلع م  ل جدل ثول تـدثري  19- حلوفيد

احلجــر ا ن"لــع علــى العنــف األســري  ــل ثيــ  ااتفــاا أو املفــاض  عــدالت  

العنف األسري، وقد صيغ ا د  الر يس للب،  على الن،و اوتع: التعر  

-ألسري أثنـاء احلجـر ا ن"لـع  نـض تفاـع جا ،ـة  حلوفيـد       على واقض العنف ا

( لـد  ثــاالت  ــل الــُمعنفات ال تــع ااجعــل إثـد   ستاــفيات حمافهــة    19

 :التالية األثساء   تل  الفرتة، ويتفرا  نُ  األهدا  الفرعية

 التعر  على افوا ي االجتماعية لل،االت ا داوسة  -1

ديل علـــى احلـــاالت التعـــر  علـــى افوـــا ي االجتماعيـــة للــــُمعت -2

 ا داوسة 

ــُ  احلــاالت      -3 ــذي تعرةــت ل التعــر  علــى أاــاف العنــف األســري ال

 ا داوسة 

 التعر  على أسبا  العنف األسري لد  احلاالت ا داوسة  -4

التعــر  علــى ادة فعــو احلــاالت ا داوســة  ــاه العنــف الــذي وقــض   -5

 علينل؟

 تسا الت الدااسة:

:  ـا واقـض العنـف األسـري أثنـاء      تـع او يتمثو التسا ل الر يس للدااسة  

( لد  احلاالت ال تـع ااجعـل   19 -احلجر ا ن"لع  نض تفاع جا ،ة  حلوفيد

 إثد   ستافيات حمافهة األثساء؟  



 

 

81 
 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هــ1442 شوال والستون احلادي عددال

 

 ويتفرا  نُ  التسا الت اوتية:

  ا افوا ي االجتماعية لل،االت ا داوسة؟ -1

  ا افوا ي االجتماعية للـُمعتديل على احلاالت ا داوسة؟ -2

 أااف العنف الع تعرةت لُ  احلاالت ا داوسة؟  ا -3

  ا أسبا  العنف الذي تعرةت لُ  احلاالت ا داوسة؟ -4

  ا ادة فعو احلاالت ا داوسة  اه العنف الذي وقض علينل؟ -5

   فاهيم الدااسة:

 العنف األسري: -1

العنف لغتة: "العنـف   لسـان العـر  افلـربُق بـاألق ر وقلرـة الرهف ـب بـ ،          ●

وأقعبَنف  وَعنَّف  َتعبنيفاا، وهـو   الرفب  َعُنَف ب  وعلي  َيعبُنُف ُعنبفاا وَعنافةوهو ةد 

َعِنيٌف إذا مل يال َافيقاا   أق ره  واعبَتَنَف األق َر: أق ذه بُعنف  وأقعبنف الاعَء: 

 ( 74   2012أق ذه بادَّة"   والدي، 

 العنف اصط ثتا: ●

لتنديـد باسـتخدا نا إلحلـاق    ارعع للقـوة، أو ا الهو االستخدام غري " -

 ( 16   2012 الر ي،ع،  "األذ  واليرا باو ريل

"هو استخدام القـوة ا اديـة أو ا عنويـة إلحلـاق األذ  بـس ر اسـتخدا تا        -

غــري  اــرواا، والعنــف األســري ياــمو عنــف الــ"وع  ــاه اوجتــ ، وعنــف    

ياـمو   ال"وجة  اه اوجنا، وعنف الوالديل  اه األوالد وبالعاس، حلمـا أنـ   

العنــــف اجلســــدي واجلنســــع واللفهــــع وبالتنديــــد، والعنــــف االجتمــــاعع  

 ( 3والفاري، وأ طر أنواع   ا يسمى بـ قتو الار ("  الع  ، د ت   



 

 

82 

 (19 -واقض العنف األسري أثناء احلجر ا ن"لع  نض تفاع  حلوفيد
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والعنـــف األســـري بـــرأي علـــم االجتمـــاا هـــو "شـــاو  ـــل أشـــاال   -

االســتخدام غــري الاــرعع للقــوة، قــد يوــدا عــل واثــد أو أحلثــر  ــل أعيــاء   

بقود قنرهم أو إ ياعنم وبوواة ال تتفب  ،ريل فينااألسرة ةد آ ر أو آ 

 ض ثريتنم وإاادتنم الاخوية، وال تقرها القوانني ا اتوبـة أو غـري ا اتوبـة"    

 ( 8   2014 عبد الرمحل، 

 ا فنوم اإلجرا ع:

هو االعتداء اجلسـدي، أو اللفهـع، أو اإلهمـال، أو اإليـذاء النفسـع، أو      

ــداء والت،ــرن اجلنســع  ــل قبــ   و أثــد أفــراد األســرة علــى فــرد آ ــر     االعت

 (   حمافهة األثساء 19 -األسرة،   فرتة احلجر ا ن"لع  نض تفاع  حلوفيد

 (:COVID-19  19  -حلوفيد -2

هــو  ــرٌض  عــده يســبب  فــريوس حلواونــا ا اتاــف  ــ  رتا، ومل ياــل   -

ــو انــدالا      هنــا  أي علــم بوجــود هــذا الفــريوس وهــذا ا ــرض ا ســتجديل قب

، awrnU(  2019 دينة يوهان الوينية   حلانون األول/ديسمرب   الفاشية  

2020  4 ) 

( هـو  19- حلوفيـد  فـإن  (OHW,2020وثسب  نهمة الو،ة العا ية   -

 رض تتسبب ب  س لة جديدة  ـل الفريوسـات التاجيـة  حلواونـا(، وهـو فـريوس       

بب جديد يـرتبا بعا لـة الفريوسـات نفسـنا الـع ينتمـع إلينـا الفـريوس الـذي يتسـ          

 مبرض ا ت ا ة التنفسية احلادة الو يمة  سااا( وبعض أنواا ال"حلام العادي 

 احلجر ا ن"لع: -3

ُيعد الع"ل واحلجر الو،ع  ل االسرتاتيجيات الاا عة للو،ة العا ـة   -

 nhgihcUwا سـتخد ة للمسـاعدة    نـض انتاـاا األ ـراض شـديدة العـدو          

tpeUrdapwd fo yfaauwhdC HpUadi  ،2013   ) 



 

 

83 
 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هــ1442 شوال والستون احلادي عددال

 

وتعرف   نهمة الو،ة العا ية على أنُ  تقييـد ألناـطة األشـخا  غـري      -

ا رةى، أو ع" م عل او ريل بنـد  اصـد األعـراض واحلتاـا  احلـاالت      

 (   OHW ،2020 بارتا  

 التعريف اإلجرا ع:

هـو إلـ"ام الدولـة ألفـراد اجملتمــض بالبقـاء    نـاا م وعـدم افـروع  ننــا،         

سـاعة، أي ننـض    24فننا  ثجر  ن"لـع حللـع  ـدة     ،وذل   دة حتددها الدولة

 روع األفراد  ـل  نـاا م طـول اليـوم، وهنـا  ثجـر  ن"لـع ج" ـع، ثيـ           

ُت،دد ساعات  عينة  ل اليوم ننـض افـروع فينـا، حلمـا ياـمو تعليـب الدااسـة        

واحليـوا إىل  قـرات العمـو للقطــاعع افـا  واحلاـو ع واالحلتفـاء بالعمــو       

اد بافروع وفب أنهمة وةوابا  عينة تيعنا الدولـة،  عل ُبعد، وُيسمح لألفر

وقــد قــرات ا ملاــة العربيــة الســعودية  نــض أفــراد جمتمــض حمافهــة األثســاء  ــل 

 ،افروع  ل  ناا م  ل الساعة السابعة  ساءت وثتى الساعة السادسة صباثتا

(، و ـل ثـم  نـض التجـول     2020(  ـااس لعـام    23وذل  ابتـداءت  ـل تـااي      

(، وُيسـمح بـافروع   2020( أبريو لعام  6( ساعة   تااي   24دة  الالع  

   احلاالت اليرواية  ل   ل إصداا توريح  ل قبو اجلنات ا عنية 

 عنفات:احلاالت ا ل -4

 التعريف اإلجرا ع:

ــة   تلــ  الدااســة باحلــاالت ا عنفــات احلــاالت  ــل النســاء      تعــا الباثث

تعرةل للعنف األسري  ل قبو أثد أفـراد   ت"وجات ال تعا ا ت"وجات وغري 

(، وااجعـل  19-أسرتنل،   فرتة احلجر ا ن"لع  نض تفاـع جا ،ـة  حلوفيـد   

، ووادت تقـاايرهل إىل  رحلـ" احلمايـة  ـل     األثساءإثد   ستافيات حمافهة 

  األثساء  ص،ة  واإليذاءالعنف 
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 اإلطاا النهري للدااسة:

 نهريات الدااسة:

لتفسري االجتماعع لواقض العنف األسـري أثنـاء احلجـر    اعتمدت الباثثة   ا

( على عدد  ل النهريات االجتماعيـة  19 -ا ن"لع  نض تفاع جا ،ة  حلوفيد

ــة األدواا       ــاعع، ونهري ــبا االجتم ــة الي ــع: نهري ــة وه ــية ذات الع ق والنفس

وبيــان  ،االجتماعيــة، ونهريــة اإلثبــاف والعــدوان، وســيتم عــرض حلــوا  ننــا 

 الدااسة   اجل"ء افا  مبناقاة النتا ج  ع قتنا مبوةوا

 نهرية اليبا االجتماعع: -1

"تقوم نهريـة اليـبا االجتمـاعع علـى أسـاس فاـرة ثتميـة وجـود بعـض          

اليوابا السلوحلية والفارية دا و أي  مض باري  ـنهم، فاحليـاة دا ـو أيـة     

حبيــ  ناــل التنبــ   ،مجاعــة إنســانية أو أي جمتمــض تســري عــادة باــاو  نــتهم  

اصيلنا وبدفعال وتورفات او ريل، مما يسمح بقدا حلـبري  ـل االطم نـان،    بتف

حلما يسمح بانورا  حلو فرد إىل أداء دواه االجتماعع احملدد، وهـو علـى ثقـة    

 ( 308   2007دن األ وا سو  تسري حلما يتوقعنا"  السمالوطع، ب

ــذي      ــف ال ــبا االجتمــاعع   التعري ــة الي ــاا الر يســة لنهري و ثلــت األفا

دن  سلسة  ل العمليات االجتماعية ب  "بول النديس" لليبا االجتماعع وةع

الع  عو الفرد  س ولاا  اه اجملتمض، وتقيم النهام االجتماعع وحتافظ علي ، 

وتتااو  ل    ا شخوية الفرد عـل طريـب تطبيعـ  اجتماعيتـا، وتـ دي إىل      

اســـة، حتقيـــب نهـــام اجتمـــاعع أحلمـــو، و ـــل عوا ـــو اليـــبا الـــديل، وا د

 ـو الوثيـد  ـل عوا ـو اليـبا      عاواالقتواد، واحلاو ة ثي   ثـو الدولـة ال  

االجتماعع الرمسع ا قوود الذي ليس ل   ثيو، فنع ا ي ة الر يسة الع  ثو 
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الســلطة ا طلقــة   حلــثري  ــل األناــطة، و ــااس ســيادتنا   حلــثري  ــل جمــاالت 

طريـب الاـرطة واحملـاحلم،     السلو ، فنع السلطة الع تقوم بتنفيذ القانون عـل 

فدهمية احلاو ة ت"داد   احلياة احلديثة؛ نهرتا ألن ا دينة أصب،ت أحلثـر تعقيـدتا   

 ( 49   2014 ل أجو حلو الناس  آل عيدان وآ رون، 

وبناءت على نهرية اليبا االجتماعع فـإن  نـض التجـول، واحلجـر ا ن"لـع،      

السـعودية لتقييـد سـلو  أفـراد     ُيعد أثد اليوابا الع فرةتنا ا ملاـة العربيـة   

(، وامبا يرتتـب  19-اجملتمض، وذل   ل أجو احلد  ل تفاع جا ،ة  حلوفيد

ــراد نتيجــة حلجــرهم        علــى ذلــ  اليــبا تغــري   الســلو  االجتمــاعع لألف

  ناا م فرتات طويلة 

 نهرية الدوا: -2

ــات       ــل ع ق ــُ    ــا ياتنف ــب و  ــدة األساســية للنس ــر  "بااســون"" أن الوث ي

ــاع  ــدد      وتف ــع   ــاعع دوا وظيف ــو اجتم ــو فاع ــ  أن لا ــدوا، ذل ــع ال ت ه

واجبات  وثقوق  وع قات  االجتماعية، أي  دد سلوحل  الفـردي واجلمـاعع،   

وسلو  الفـرد حتـددُه  ا عـايري األ  قيـة ا اـرتحلة الـع يعتقـدها اجلميـض، حلمـا          

ب تطرق "بااسون"" لفارة صراا األدواا الـذي  ـدث بـني األدواا عنـد ا تطلـ     

ا  سسات  ـل الفـرد الواثـد الـذي ياـغو فينـا أدوااتا خمتلفـة القيـام بواجبـات          

و نام  تعددة   نفس الوقت، والفرد ال يستطيض القيـام بـذل  للتيـاا  بـني     

األوقات أو حمدودية قـداات الفـرد وقابليتـ ، وهـذا البـد أن يعـرض الفـرد إىل        

فوا ا، وبالتـالع عـدم   اللوم والعتا ، مما قد يسبب تودا شخوية الفرد وان

قداة الفرد علـى التايـف  ـض احملـيا أو الوسـيا االجتمـاعع الـذي يعـي  فيـ           

 ( 162   2015 احلسل، 
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وتنتم هذه النهرية بالع قة بني طبيعة أداء األدواا دا و األسرة وع قتنـا  

بهنــوا العنــف لــد  األبنــاء باــاو عــام وا ــراهقني باــاو  ــا ، فاألســرة  

ــا   تتاــون  ــل جمموعــة  وتنقســم تلــ    ، ــل األدواا الــع يامــو بعيــنا بعيت

ــة دا ــو     ــة التناــ ة االجتماعي األدواا إىل أدواا تقــوم باإلشــرا  وتوجــ  عملي

ــ ة    ــى التناـ ــدة تتلقـ ــ ، وأدواا  عتمـ ــاا بوجـ ــرة "أدواا األ  واألم والابـ األسـ

والرعايــة، وتــتغري الع قــة بــني األدواا ا ختلفــة بــتغري دواة ثيــاة األســرة،        

 و  تغريات عديدة ت ثر على الطريقة الـع يـتم بنـا أداء األدواا األبويـة     وتتدا

  عملية التنا ة االجتماعيـة، و ـل هـذه ا ـتغريات توقعـات العمـو،  ـربات        

التناــ ة الــع  ــر بنــا الوالــدان، الوــ،ة، واالســتقراا االقتوــادي   ا   عبــد  

 ( 578   2012الودود، 

    نـم   د أ رتا طاا تـا وغـري  سـبوق دواٌ   وقد ياون لل،جر ا ن"لع الذي ُيع

  أداء أدوااهـم ا توقعـة،    تغري سلو  األفراد،  ا يعا أنُ  قد ينتج عنـُ   لـوٌ  

 عرض و ناقاة النتا ج   ل   لوهو  ا سيتيح 

 نهرية اإلثباف والعدوان: -3

"تعــد تلــ  النهريــة أثــد نهريــات الت،ليــو النفســع الــع تنــتم باجلوانــب    

لســلو  االجتمـــاعع، وتفــرتض وجــود ااتبـــاف بــني اإلثبـــاف     االجتماعيــة ل 

والعدوان، فالعـدوان  ـل أشـنر االسـتجابات الـع تثـاا    وقـف اإلثبـاف،         

ويــتم ذلــ  بنــد  إاالــة ا وــدا أو التغلــب عليــ  حلــرد فعــو انفعــالع لليــيب    

والتوتر ا وـاثب لحثبـاف، وقـد أحلـد " يلـر و ـااتينو" أن حلـو عـدوان  ـرده          

تطيض  نامجة العنور احملـيا  باشـرة، فسـينتقو عدوانـ  سـواء      إثباف، وال يس

ــ "        ــو نفس ــو هــد  آ ــر أو ن ــر احملــيا أو ن ــض نــو العنو ــلو   قن ــام بس بالقي

 ( 178   2014 ال"ليطا، 
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حلما تني تل  النهرية على أن العدوان هو دا متا نتيجة لحثباف، فعنـد ا  

تثااة الـدافض العـدوانع لديـ     ق الفرد عل حتقيب أهداف  فإن ذل  يقود إىل اسايع

 ( 311   2014  نووا، 

ويــر  أنوــاا تلــ  النهريــة أن العنــف الــذي نااســُ  الــ"وع ةــد اوجتــ     

 دث   ثالة شعواه وإثساس  بالفاـو واإلثبـاف سـواء   ا نـ"ل أو العمـو      

أو فال    حتقيب اغبات أسرت  وتلبية اثتياجاتنا، والبنـاء االجتمـاعع  ـوي    

اليــغوف النا ــة عــل أثــداث احليــاة اليو يــة الدافعــة إىل العنــف،  العديــد  ــل 

فيت،ول العنف  ل نتيجة إىل سبب فيولـد  "يـدتا  ـل العنـف الـذي الـب دا ـرة        

 فرغــة، وتتــدثر األســرة والع قــات بــني أفرادهــا بتلــ  اليــغوطات  عبــد         

 ( 580   2012الودود، 

ا عـل العمـو  ـااع    ويبدو أن طول فرتة احلجـر و ـا يسـتل" ُ   ـل االنقطـا     

ا ن"ل، واالثتاا  باو ريل، و ا  لفُ   ل آثاا  ادية على بعض القطاعـات  

ا ننية الع يعمو ب  األفراد، قد أوجد  ستوت   ـل اإلثبـاف لـد  األاواع  ـا     

جعلنم أحلثر عدوانية  اه ال"وجات، وانعاـس ذلـ  بوـواة عنـف ةـدهل،      

 وهو  ا سيتيح   عرض النتا ج 

 سابقة:الدااسات ال

تناول العديد  ل الباثثني  وةوا العنـف األسـري   خمتلـف اجملتمعـات،     

لعنــف ادااســة ب قا ــت عهــم الدااســات الســابقة لاــل  ــل عــدة جوانــب، وو

لمجتمعات ، وليس   ظـو األا ـات حلمـا هـو     لوةاا الطبيعية األاألسري   

ــد      ــالع  ــل انتاــاا  ــرض  حلوفي ــض احل (، ثيــ  yWVOC-19(  19 -الوة

الدااسة احلالية إىل دااسة واقض العنف األسري أثناء احلجـر ا ن"لـع  نـض    تند  
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(   اجملتمض السعودي، وذل   ل   ل  قابلة احلاالت 19 -انتااا  حلوفيد

ال تع تعرةل للعنف األسري، وااجعل إثد   ستافيات حمافهـة األثسـاء   

وا الدااسـة    تل  الفرتة، وقد مت عرض الدااسات السابقة ذات الولة مبوة

 وفب  ا يلع: نتا َجو ل ستفادة مما توصو إلي  الباثثون  ل  عرفةه

( دااســة  يدانيــة عــل العنــف األســري ةــد 2012أجــر   عبــد الــودود، 

ا ــرأة ا وــرية، هــدفت إىل ثوــر أشــاال العنــف االقتوــادي الــع ُيمااســنا   

"وجـات  األاواع ةد اوجـاتنم    دينـة ا نيـا    وـر،  ـل  ـ ل  قابلـة ال       

الــُمعنفات اقتوـاديتا  نتنجتـا  ـننج دااســة احلالـة، وقـد توصـو إىل أن العنــف        

ــا   غالــب         ــاوت عنن ــنا  العنــف ا س ــل أص ــد ال"وجــات   ــادي ة االقتو

األثيـان، وأن احلالــة التعليميـة ألاواع احلــاالت الـع داســنا ال ختتلـف حلــثريتا     

 عل وةض ال"وجات 

ــبان،    ــة  ص ــفت الباثث ــد حلا ــري   (   دا2012وق ــف األس ــل العن ــة ع اس

وع قت  باحلواا دا و األسرة السـعودية باالعتمـاد علـى ا ـننج ا سـ،ع وأداة      

االســتبانة، وجــود نســبة  رتفعــة  ــل العنــف األســري دا ــو األســر   اجملتمــض 

العنــف هــو الســعودي، وأن أحلثــر أنــواا العنــف انتاــااتا   اجملتمــض الســعودي   

 اللفهع، يلي  العنف اجلسدي 

( الع هـدفت إىل التعـر  علـى أشـاال العنـف      2014ة   نووا، ودااس

ا مااس ةد ال"وجات   األادن    دينة عمـان  ـل  نهـوا النسـاء ا عنفـات      

ــراجعل إثــد  ا راحلــ" االستاــااية بســبب تعرةــنل للعنــف،      ــواتع حلــل ي الل

وذلـ   ـل  ـ ل إجـابتنل عـل أسـ لة        ،وحتديد أسبا  العنف  ل  نهـواهل 

صلت الدااسة إىل أن ال"وجة غري ا تعلمـة تتعـرض للعنـف أحلثـر     االستبانة، تو
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ــة، و  ــة ا تعلمـ ــل ال"وجـ ــوي    أن  ـ ــف ا عنـ ــل للعنـ ــات يتعرةـ ــاء األادنيـ النسـ

 واالجتماعع واالقتوادي واجلسدي واجلنسع بداجة عالية 

(   أهدافنا عل الدااسـات السـابقة   2015بينما ا تلفت دااسة  الذ ب، 

الع قة بني حلو شاو  ل أشاال العنف األسـري  ثي  هدفت إىل الت،قب  ل 

وبــني بعــض ا ــتغريات   اجملتمــض اللــية، لــد  عينــة  ــل ال"وجــات ا عنفــات   

وعينة أ ر   ل ال"وجات غري الـُمعنفات باستخدام أداة االستبانة، وتوصلت 

 إىل أنُ  حللما املفض  ستو  ال"وجة التعليمع ااد تعرةنا للعنف ا عنوي 

 عهم ا ب،وثات ذات  ستو  تعليمـع   حلانت( 2017حلمال،   و  دااسة

أن الــُمعنفة   ثـد ذاتنـا قـد تاـون      أحلدت الدااسة  توسا، وابات بيوت، و

سببتا ا يستا   ثدوث العنف، وحلذل  تَد ُّو أم ال"وع أو أم ال"وجـة   ثيـاة   

ال"وجني، أو سال إثداهما  ض ال"وجني، وذل   ل   ل  قابلة و  ثهـة  

ء الـُمعنفات ا رتددات على  ول،ة الطب الارعع   اجملتمض اجل"ا ـري،  النسا

 و قابلة ا وظفني   الارطة والعدالة 

ــع،   ــتنج  حلتف ــد ان ــا    2019وق ــف   الوس ــبا  العن ــل أس (   دااســت  ع

أداة  سـتخد تا  األسري   بعض األثياء   اجل"ا ر ا ننج الامع والايفع  عتـا  

ــ   ــة، ثي ــتبانة وا  ثه ــدفتاالس ــة   ه ــبا  العنــف      الدااس إىل حتديــد أس

حبسب وجنة نهـر عينـة دااسـت  ا تمثلـة        الباث  الوسا األسري، واستنتج

األ نات أن العنف األسري يعود لعدة عوا و وهع بالرتتيـب: طبيعـة الـربا ج    

التلف"يونية ا ااهدة   األسرة، ثم أسـاليب التناـ ة االجتماعيـة افاط ـة، ثـم      

 االجتماعية ا توترة  الع قات
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( العنـف األســري   ا دينـة ا نـواة باســتخدام    202حلمـا داس  ا روانـع،   

حتليـو وثـا ب إثوـاءات العنـف األسـري       وذلـ  بالعمـو علـى   ا ننج ا سـ،ع  

الــع مت التعا ــو  عنــا  ــل قبــو الاــرطة وجلنــة احلمايــة االجتماعيــة   ا دينــة   

علـى أاـاف وأسـبا  العنـف األسـري،      ا نواة، وهد    دااست  إىل التعر  

وتوصو إىل أن ثاالت العنف النفسع واجلسدي هع األحلثر شـيوعتا بـني أنـواا    

العنــف األســري، وأن العنــف األســري   ا دينــة ا نــواة  ــدث نتيجــة وجــود  

  اا ت أسرية  ا ع قة  باشرة باحلياة   دا و األسرة 

 تعقيب على الدااسات السابقة:

يــد  ــل الدااسـات  ــض الدااســة احلاليـة   عــدد  ــل األهــدا    اتفقـت العد 

ــودود،     ــد ال ــل  عب ــوع   ــة حل ــا دااس ــال، 2014؛  نوــوا، 2012و نن ؛ حلم

(، وا تلفت الدااسة احلالية  ض دااسة  عبد الودود، 2019؛ حلتفع، 2017

 ،( الــع هــدفت إىل  عرفــة أشــاال العنــف االقتوــادي باــاو  ــا   2012

ةد اوجاتنم    دينة ا نيا    ور، وتتوافب دااسـة  الع ُيمااسنا األاواع و

(  ض الدااسة احلالية   هد  حتديد أاـاف  2020؛ ا روانع، 2012 صبان، 

العنف األسري   اجملتمض السعودي، وختتلف الدااسـة احلاليـة   أهـدافنا  ـض     

( الع هـدفت إىل الت،قـب  ـل الع قـة بـني حلـو شـاو        2015دااسة  الذ ب، 

 ل العنف األسري وبني بعض ا تغريات االجتماعية   اجملتمض اللية  ل أشاا

(  ض الدااسة 2017؛ حلمال، 2012وتتفب دااسة حلوا  ل  عبد الودود، 

ــة       ــع، وأداة ا قابل ــننج الايف ــفية وا  ــة الوص ــى الدااس ــاد عل ــة   االعتم احلالي

ا تعمقــة   دااســـة العنـــف األســري  وختتلـــف دااســـات حلــوا  ـــل  صـــبان،    

(  ـض الدااسـة   2020، ا روانـع،  2014،  نووا، 2015؛ الذ ب، 2012
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احلالية حلون حلوع  ننا اعتمد على ا ننج الامـع وأداة االسـتبانة، ثيـ  تعتمـد     

اقـض العنـف   والدااسة احلالية على ا ننج الايفع حلقيـب العمـب   التوصـو إىل    

ية تعرةت للعنف األسري   فرتة احلجر ا ن"لع  ل   ل  قابلة ثاالت واقع

  فرتة احلجر ا ن"لع، وهذا  ـا ُيمِيـ" الدااسـة احلاليـة عـل الدااسـات السـابقة        

 الامية 

وختتلف الدااسة احلالية عل مجيض الدااسات السابقة   العينـة، ثيـ  إن   

عينة الدااسة احلالية هع الـُمعنفات ال تع ااجعـل إثـد   ستاـفيات حمافهـة     

ف األسري   فرتة احلجر ا ن"لع  نض تفاع وباء األثساء بسبب تعرةنل للعن

ثي  إننا ُتعـد   ،(، وهذا  ا ُييفع أصالة على الدااسة احلالية19 - حلوفيد

ــات       ــف اجملتمع ــرتي خمتل ــع تع ــتغريات ال ــة لل ــة وا واحلب ــات احلديث أثــد الدااس

( yWVOC-19 (19-وباأل ي اجملتمض السعودي الـُمتمثلة   تفاع  حلوفيـد 

الدااســـات الســـابقة  ت بعـــضحلافـــة األصـــعدة، بينمـــا اســـتندف وآثـــااُه علـــى

؛ 2014؛  نوـــوا، 2012ال"وجـــات اللمعنفـــات حلدااســـة  عبـــد الـــودود، 

ــذ ب،  ــال، 2015الـ ــ2017؛ حلمـ ــض    نا(، وبعيـ ــر   جمتمـ ــتند  األسـ اسـ

( الــع اسـتندفت أســر اجملتمــض  2012الدااسـة باــاو عـام حلدااســة  صـبان،    

إثواءات ووثا ب الـُمعنفات حلدااسـة   حلانت عينة دااست نا السعودي، وبعي

 ( 2020 ا روانع، 

 إجراءات الدااسة ا ننجية:

مبـا أن الدااسـة تســعى للتوصـو إىل وصـف واقــض العنـف األسـري   فــرتة       

ــب أهــدا        ــإن هــذه الدااســة تعــد دااســة وصــفية، ولت،قي ــع، ف احلجــر ا ن"ل

 الايفع،   الدااسة واإلجابة عل تسا التنا اعتمدت الباثثة على ا ننج
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وهـع   ،و  ا تياا ثاالت الدااسة اعتمدت الدااسة على العينة القوـدية 

أثد أنواا العينات غري العاوا ية وذل   ا تنـد  إليـ  الدااسـات الايفيـة  ـل      

حلـو ثالـة    و قابلةق مجض  علو ات  تعمقة عل  وةوا الدااسة، وألن دااسةق

حمــدودة  ــل  اأعــدادت بعمــب يتطلــب الاــثري  ــل الوقــت واجلنــد، فإننــا تــداس 

لـذل  يوـعب    ؛ تساوية جلميض أفـراد اجملتمـض   اا ب،وثني، وذل  ال يتيح فرصت

(، وعـدم إ اانيـة التعمـيم    2016تعميم نتـا ج الدااسـات الايفيـة  افطيـب،    

 عيو  العينات القودية والدااسات الايفية  أثدُيعد 

ــض الداا     ــ  مبجتمـ ــة الباثـ ــى  عرفـ ــدية علـ ــة القوـ ــد العينـ ــا تعتمـ ــة حلمـ سـ

ثي  اتاا الباث  األفراد الـذيل تتـوفر فـينم شـروف الدااسـة،       ،و وا و 

والذيل يوافقون على التعاون  عُ ، فقد ا تاات الباثثة ثـاالت الدااسـة  ـل    

 ؛احلاالت ال تع ااجعل  ستافى ا ل  فند با فو  و ستافى اجلفـر العـام  

اـفيات ا يسـة      ست باعتبااهـا  عهم احلاالت يراجعل تل  ا ستاـفيات   ألن

ــع   و اصــة احلــاالت ال تــع ا نطقــة،  وادت تقــاايرهل عــرب الربيــد اإللارتون

ثيــ  إننــا تعمــو   اللجنــة الر يســة لل،مايــة  ــل العنــف   ؛الرمســع للباثثــة

واإليذاء بو،ة األثساء، وذلـ  بعـد احلوـول علـى ا وافقـة إلجـراء الب،ـ         

ة احلجـر ا ن"لـع و نـض التجـول      ل اجلنات ا عنية، وقد استقبو ا رحل"  نذ بدايـ 

 ثالة ُ عنفة تقريبتا  ل النساء واألطفال، وبعد استبعاد األطفـال  نيوث ث امخست

 اثيــ  ال ناــل إجــراء  قــاب ت  عنــم، أصــبح عــدد النســاء ا عنفــات مخستــ  

 ـل احلـاالت ال تـع     االباثثة بطريقـة عمديـة مخستـ    وا تااتل ثالة، يوعار

ــف ثــديثتا بالنســ   ــنرت   تعرةــل للعن ــع اســتغرقت ش ــات ال  ابة لفــرتة مجــض البيان

-09-10تقريبتا ثي  بدأت الباثثـة بـإجراء ا قـاب ت   تـااي       وأسبوعتا
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ـــ ا وافـــب 1441 ه ا وافـــب 1441-10-15م، إىل 2020-05-03هـ

 ــ، ثيـ  اسـتغرقت الدااسـة ي"أينـا النهـري وا يـدانع       07-06-2020

 قرابة ث ثة األشنر 

تعد  ـل   وهعة على أداة ا قابلة ا تعمقة عرب ا اتف، وقد اعتمدت الباثث

الطــرق الر يســة جلمــض البيانــات   الب،ــ  النــوعع، حلمــا أن طبيعــة  وةــوا    

ــاة احلــاالت والعنــف الواقــض     ــُ   ــل التعمــب   تفاصــيو ثي الدااســة و ــا يتطلب

فــإن أداة ا قابلــة "تــ"ود الباثــ  باــم حلــبري  ــل ا علو ــات   وقــت     ،علــينل

عيوبنــا أن  ــل يقابلــُ  الباثــ  ناــل أن  جــم عــل إبــداء   أثــدإال أن قوــري، 

بعض ا علو ات ا نمة، وامبا أعطى  علو ات  غلوطـة أو غـري دقيقـة"  العبـد     

ــريم،  ــل     157   2019الاـ ــو  ـ ــم ا ا ـ ــ  الاـ ــو ذلـ ــو حتليـ (، و  ا قابـ

 ا علو ـات الـع يــتم مجعنـا  ـل  ــ ل ا قابلـة قـد ياــون صـعبتا، و ـا تتطلبــ ُ        

ا قابلة  ل تفاعو شخوع وتعاون  ل قبو احلاالت فقد يوعب على الباثـ   

(، 2007احلوــول علــى  وافقــة ا ب،ــوثني إلجــراء ا قابلــة  التــو وآ ــرون،   

وهــذا  ــا واجنتــُ  الباثثــة، ثيــ  افيــت بعــض احلــاالت إجــراء ا قابلــة          

ــاب ت إال      ــة  ــانع  ق ــ  أجــرت الباثث ــة، ثي ــاء ا قابل  وانســ،ب بعيــنل أثن

انســ،ا  بعيــنل أو افيــنل اإلدالء مبعلو ــات تفوــيلية أحلثــر جعــو الباثثــة 

 تستبعدهل، مما تسبب   ةياا الاثري  ل الوقت واجلند 

وقد صممت الباثثة دليو ا قابلة الذي اشتمو علـى جمموعـة  ـل األسـ لة     

ا فتوثــة والعميقــة لحجابــة عــل تســا الت الدااســة وحتقيــب أهــدافنا، ثيــ   

ــت الباث ــة   قابل ــات ا اتفي ــ ل ا اا  ــل   ــاالت   ــة احل ــة   ،ث ــتغرقت ا اا  واس

الواثدة  ل الساعة إىل الساعة والنوف تقريبتا، وللتدحليد على صدق البيانات 
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ــاء       ــة أثن ــرتات خمتلف ــاالت   ف ــى احل ــض األســ لة عل ــة بتاــراا بع قا ــت الباثث

 احلـدي   ا قابلة، والقت الباثثة قبولاا جيدتا  ل احلـاالت ثيـ  حلـل يـرغ       

عما جر   ل، وقد ياون ذل  لطبيعة عمو الباثثة حلد وـا ية اجتماعيـة     

  رحل" احلماية  ل العنف واإليذاء 

ــة       ــ لة الدااسـ ــات ألسـ ــتجابة ا ب،وثـ ــا اسـ ــة حلتابيتـ وقـــد ســـجلت الباثثـ

ــة        ــو  قابل ــل حل ــاء   ــد االنتن ــاب ت بع ــغ ا ق ــت بتفري ــة، وقا  ــات واقي قواص

الفرتة، و ـا قـد يقـض فيـ  الباثـ   ـل الت،يـ" أثنـاء          باشرةا، والت،ليو   نفس 

فقـد   -أثد عيو  الدااسـات النوعيـة  وهذا –مجض أو حتليو بيانات الدااسة 

ااعــت الباثثــة الدقــة وا وةــوعية واســتخدام األســاليب العلميــة   حتليــو        

البيانات، ثي  استخد ت أسلو  الت،ليـو االسـتقرا ع   حتليـو اسـتجابات     

ستقرأت   اا  احلاالت( واالعتماد على  ـا أدلـت بـِ  حلـو     ا ثي  ،احلاالت

التفاصــيو ا تعلقــة بــالعنف الــذي     ،  ــلثالــة   ــل التفاصــيو إىل العمــوم(   

تعرةت لُ    تل  الفرتة و  غريها إىل العموم وتاويل ااتباطات أو ع قات 

بني واقض العنـف الـذي تعرةـت لـُ  وبـني احلجـر ا ن"لـع، وذلـ  للخـروع مبـا           

ــ ــع        ــلل نار ــض تفا ــع  ن ــرتة احلجــر ا ن"ل ــف األســري   ف ــض العن وصــف واق

 ( 2019(  العبد الاريم، 19- حلوفيد

 احلاالت ا داوسة  العينة(:

 (:1احلالة  

( سنة، ثاصلة على شنادة الباالوايوس، ابـة  29(  ل العمر  1تبلغ  ح

وطفـو    ن"ل و ت"وجة  ل أثد أقاابنا  نذ  انية سنوات، لدينا طفلـة واثـدة  

واثد، تعي    ا فو    شقة  ستقلة  ض أطفا ا واوجنـا الـذي يبلـغ  ـل     
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العمر مخستا وث ثني سـنة، وثاصـو علـى الاـنادة الثانويـة العا ـة، حلمـا أنـُ          

 وظــف   إثــد  الاــرحلات براتــب عاــرة آال  ايــال تقريبتــا، بنهــام عمــو    

، والانر التـالع  ( ساعة   اليوم  دة شنر12احليوا إىل  قر العمو  يقتيع 

إجااة، حلما أنُ  يرعى   الرب  ا تطلـب عليـ  احلالـة "ثـ ل" أي ثيوانـات بريـة       

ــ  والــرب، وتعتمــد     ،بــوحلــالغنم واإل ــ    التنقــو بــني  ن"ل ويقيــع فــرتة إجاات

(  ـل الف ـة   1ال"وجة   قياء اثتياجات ا ن"ل علـى نفسـنا، حلمـا أن اوع  ح   

ويرغـب دا متـا   اجللـوس وثـده لـذل       ا د نة باراهة حبسب إفـادة احلالـة،   

( ُتعــانع  ــل 1ويبــدو أن الوةــض األســري غــري  ســتقر ثيــ  إن  ح   ،الســبب

اإلهمال  ل اوجنا فيمـا يتعلـب مبتطلبـات األسـرة، حلمـا أننـا تتعـرض للعنـف         

السب والاتا م، وأثيانتا قليلة جدتا تتعرض للعنف اجلسـدي البسـيا   باللفهع 

غالبتــا تتعلــب باجلانــب ا ــادي، ثيــ  إن  ثســب اأي احلالــة، وذلــ  ألســبا 

ال"وع دا ـم الوـر  علـى "احلـ ل" وإهمـال األسـرة، وينتنـع ذلـ  بالوـلح          

-09-04بيننم  ل قبو ذوي احلالة، إال أنُ    فرتة احلجر ا ن"لـع بتـااي    

ــاء عنـــد الســـاعة الرابعـــة    2020-04-27هــــ ا وافـــب  1441 م،   ا سـ

ف اجلسدي  ل قبو اوجنـا بسـبب طلبنـا    ( للعن1والنوف تقريبتا تعرةت  ح

ــُ  شــراء اثتياجــات ا نــ"ل  ــل  ــ ل تطبيقــات التوصــيو، و اــااحلت   ــا       ن

وألبنا نا أوقات  الع دا متا  ا أصبح يقيينا   لعب األلعا  اإللارتونيـة الـع   

ــة  ــل اإلد ــان 1تعتربهــا  ح ونتيجــة لــذل  ألصــيبت بعــدة حلــد ات      ؛( ثال

   ن" ا  ض اوجنا  ض وجود القطيعة بيننم إىل أن مت الرأس والوج ، وبقيت 

 الولح بعد مخسة أيام تقريبتا باعتذاا ال"وع  ا 

 (:2احلالة  
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( سـنة، طالبـة جا عيـة، ت"وجـت   عمـر أابـض       23(  ل العمر  2تبلغ  ح

ــة       ــا أفــادت بدننــا   فــرتة افطوب عاــرة ســنة  ــل إثــد  أقاابنــا، وحبســب  

إ ـام الـ"واع  عـُ  إال أن الربـاف العـا لع وصـلة القرابـة        احلتافت أنـُ  ال ناننـا   

الــع تربطنمــا أجربتنــا علــى إ ــام الــ"واع، وقــد  يــى علــى اواجنمــا تســض   

سنوات، ولدينا طفـو واثـد يبلـغ  ـل العمـر أابـض سـنوات، تعـي  احلالـة            

إثد  قر  األثساء   شقة  ستقلة  ض اوجنا الـذي يبلـغ  ـل العمـر إثـد       

وهــو ذو  ســتو  تعليمــع ثــانوي، ويعمــو   إثــد  شــرحلات  وث ثــني ســنة،

( ساعة   اليوم، و نذ أابض السنوات الفا تة 12القطاا افا ، بنهام عمو  

األثسـاء  ا نطقـة الـع يعـي      عـل  حلانت تداس احلالة    نطقة أ ـر  بعيـدتا   

فينا اوجنا(، وحلانت تتنقو بني ا نطقتني وت"وا اوجنا   ننايـة حلـو أسـبوا،    

و  ذل  احلني حلانـت حتـدث بعـض ا اـا ت األسـرية بـني الـ"وجني حبسـب         

م ال"وع ننا بسيطة وحتوو بني أي اوجني"، وذل  ألسبا  حتارإتعبري احلالة "

  احلالة:   طريقة جلوسنا، ولبسنا، و  ف ، حلما يتخلو تل  ا اـا ت  

ب والاـتم  (  تمثلـة   السـ  2بعيتا  ل العنف اللفهع  ل قبو الـ"وع علـى  ح  

على احلالة وذوينا، وأثيانتا يستخدم ال"وع يدُه  ل أجو إبعادها عل طريقـ ،  

حلمــا أنــُ  ير ــع علينــا بعــض األدوات، وتعــود ا يــاه إىل جمااينــا بســنولة،  ــض 

( 2تــد و األهــو   بعــض األثيــان للوــلح، و نــذ ســنة تقريبتــا اســتقرت  ح  

اا ت البسيطة الع بااو  ستمر  ض اوجنا   األثساء، وثدثت بعض ا 

-23( أشد تفاقمتا  ل ذي قبو، و  فرتة احلجر ا ن"لـع بتـااي    2تعتربها  ح

ــب  08-1441 ـــ، ا وافـ ــت  ح2020-04-16هـ ــف 2م، تعرةـ ( للعنـ

ــا         ــدم تدديتن ــا بع ــ"وع   ــام ال ــبب اتن ــا بس ــو اوجن ــل قب ــع   ــدي واللفه اجلس
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نـذ عـدة أيـام،    لواجباتنا ال"وجية فيما يتعلب حبق  الارعع   الفران وذلـ    

مما جعلُ  يتنجم علينا بعواة  ل افاب  تسببتا باد ات  تفرقـة   جسـمنا،   

( 1919( بعمنا الذي أبلغ بدواه احلماية األسـرية علـى الـرقم     2واتولت  ح

(    ن"ل ذوينا طالبةا الطـ ق  ـل   2الصط،ابنا إىل ا ستافى، واستقرت  ح

 اوجنا 

 (:3احلالة  

( سـنة، وثاصـلة علـى شـنادة ا توسـطة، ابـة       32(  ل العمـر   3تبلغ  ح

( سـنة،  33 ن"ل،  ت"وجة  نـذ أابـض عاـرة سـنة  ـل اجـو يبلـغ  ـل العمـر           

ثاصـــو علـــى الاـــنادة ا توســـطة، يعمـــو   القطـــاا افـــا  بنهـــام عمـــو  

االستقراا    قـر العمـو  ـدة شـنر، وإجـااة   الاـنر التـالع، براتـب تقريبتـا          

علـى   19-ل تقريبتـا تبعتـا وثـاا حلوفيـد    ينذ شنرمخسة آال  ايال شنريتا، و 

ُ  وأصـبح  عـدوم الـد و، ولـدينم أابعـة      الـ"وع عملقـ   َدقطاا عمو ال"وع فققـ 

أوالد ذحلوا، تعي  احلالـة   إثـد  قـر  حمافهـة األثسـاء    نـ"ل شـعة،        

( ب"وجنــا عــدد  ــل ا اــا ت بســبب بقــاء الــ"وع أثيانتــا  3يتخلــو ع قــة  ح

ل عمو إىل آ ر، وحبسب إفادة احلالة فـإن ذلـ  يتسـبب    بدون عمو وانتقال   

  اليــغا ا ـــادي والنفســـع علــى األســـرة، و ـــدث الســب والاـــتم علـــى    

بعينما، حلما يرافقُ  عنف جسدي حلر ـع ال"وجـة   األاض أو إبعادهـا عـل     

( ليس ةربتا، وغالبتا تلت"م احلالة الومت، وترت  3طريق  بالقوة، وتعتربُه  ح

 ري للُولح، و   رات ناداة تقد ت باـاو  ةـد اوجنـا     األ وا حلما هع

ــااي       ــ  رتا بت ــداها   ــت إث ــرطة، حلان هـــ ا وافــب  1441-08-23  الا

ـــم، ثــني ةــربنا اوجنــا وأصــابنا باد ــة   وجننــا       16-04-2020
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(   3ُ  الاـرعع   الفـران لعـدة أيـام، وبقيـت  ح     نا ثقَّبسبب ثر اننا اوَج

بيـننم بعـد مخسـة أيـام تقريبتـا بلجـوء الـ"وع إىل          ن"ل ذوينا إىل أن مت الوـلح 

  ستااا أسري    رحل" التنمية األسرية   ا نطقة 

 (:4احلالة  

( ســنة، ذات  سـتو  تعليمــع  توســا، ابــة  نــ"ل،  24تبلـغ  ــل العمــر   

( سـنة، ثاصـو علـى    30 ت"وجة  نذ ست سنوات  ل اجو يبلغ  ل العمـر   

افـا  بنهـام عمـو أابعـة أيـام  سـتمرة         الانادة الثانوية، يعمو   القطاا 

ــال      ــا أابعــة آال  اي ــة إجــااة، براتــب تقريبت ــام التالي  قــر العمــو، وأابعــة األي

تعي  األسرة   شـقة     شنريتا، ُيعانع  ل  رض السار، لدينم بنت وولد،

( أن اوجنا يرغب دا متـا   اجللـوس وثـده سـواءت       4 دينة ا ربا، وُتفيد  ح

لعمو  ستخد تا اجلوال طول الوقت، وهنا  عـدة  اـا ت حتوـو    ا ن"ل أو ا

احلتاافنا لع قة اوجنـا بـا رأة أ ـر ، وتوـف     حلانت بسبب ، إثداها ابيننم

( تلــ  ا اــا ت بالطبيعيــة وحتوــو بــني أي اوجــني، ودا متــا  ــا  ــري  4 ح

 واحلـني األ وا للولح وثدها، و نذ سنة ونوف تقريبتا بدأ الـ"وع بـني احلـني    

-17دم العنف اجلسدي البسيا حبسب تعبريها، الذي آ رهـا بتـااي    يستخ

ـــ، ا وافـــب 09-1441 (  ـــل 4م، ثـــني طلبـــت  ح2020-05-10هـ

اوجنا أن ُياااحلنا اإلفطاا إال أنُ  حلعادت  افض ذلـ ، وتنجـم علينـا هنقنـا     

وتنديدها بالقتو،  سـببتا  ـا اةوةتـا وحلـد ات   الهنـر واألاجـو واليـديل        

( بدشـقا نا  4يف   الف  نتيجـة لعـدة حلسـوا، وقـد اسـتعانت  ح     والرقبة، ون"

( ترغـب  4لطلب اإلسعا ، ومت إب غ الارطة  ل قبو ا ستافى، حلمـا أن  ح 
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   واصلة الااو  ةد اوجنا، حلما ترغب   أن تت،دث  ض اوجنا لـتفنم  

 سبب ةرب   ا ذل  الير  ا ربح 

 (:5احلالة  

صــلة علـى الاـنادة اجلا عيـة، ابــة    ( سـنة  ـل العمـر، ثا   36(  5تبلـغ  ح 

( سـنة، ذي  سـتو    37 ن"ل،  ت"وجة  نذ سنتني  ل اجو يبلـغ  ـل العمـر     

تعليمــع ثــانوي، يعمــو   القطــاا احلاــو ع براتــب تقريبتــا عاــرة آال  ايــال  

ثيـ   قـر عمـو    -شنريتا،  ل الف ة ا د نة، تعي  احلالة    نطقـة اجللبيـو   

( أن اوجنا حلثري الا  ولدي  ع قات 5  سال  ستقو، ُتفيد  ح -اوجنا

( للعنـف اللفهـع   5نسا ية، ودا متا  ا يقيع وقتُ  على اجلـوال، وتتعـرض  ح  

 ل قبو اوجنا بااو  ستمر، وحبسب إفادتنا ال توجد أسبا  لـذل ، وإاـا   

ذل   ل طبض اوجنا، ودا متا  ا تلت"م الومت عدا  رة واثدة أ ـربت ذوينـا   

-30هــ، ا وافـب   1441-10-06معة بتـااي   ومت الولح، و  يوم اجل

( ل عتــداء اجلســدي  ــل قبــو اوجنــا بســبب  5م، تعرةــت  ح05-2020

 اوثنــا    نــ"ل ذوينــا   حمافهــة األثســاء طــول الفــرتة الســابقة لعيــد الفطــر  

ــدة      ــع   ــ  احلــني ثجــر  ن"ل ــاطب  24ثيــ  حلــان   ذل ــض  ن ( ســاعة   مجي

مجيـض أنـاء اجلسـم، حلمـا طردهـا  ـل       ا ملاة،  سـببتا  ـا حلـد ات  تفرقـة       

( بذوينا الصط،ابنا  ل  نطقـة اجلبيـو ثيـ  سـاننا     5استعانت  حف ، ن" ا

 إىل حمافهة األثساء، و ل ثم اصط،ابنا إىل ا ستافى 

 نتا ج الدااسة:

ــا ج ا قــاب ت الــع ألجريــت  ــض مخــسا  ــل    ل مت   هــذا احملــوا عــرضٌ  نت

 ستافى اجلفر العام  فند با فو ، أو احلاالت ال تع ااجعل  ستافى ا ل 
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مب،افهــة األثســاء بســبب تعرةــنل للعنــف األســري   فــرتة احلجــر ا ن"لــع،  

 وُاِتبت النتا ج أدناه بناءت على تسلسو تسا الت الدااسة على الن،و التالع:  

 أولاا:  وا ي الـُمعنفات:

"واجيـة  ( سـنة، و  احلالـة ال  36 و( سـنة  23  بـني ترتاوح أعماا احلـاالت  

ــاالت  ت"وجــات، وفي  ــض احل ــي مجي ــا ا ــتو  التعليمــع  م ــننل  ف ا س ــان   اثنت

ــتو ــتو    ال اهما س ــان  س ــة، واثنت ــة جا عي ــدة طالب ــا، وواث ــع  توس  اهماتعليم

تعليمع جا عع، وفيما يتعلب باحلالـة الوظيفيـة فجمـيعنل ابـات  نـ"ل وغـري       ال

   ـننل تسـال   نطقة السـال ف،الـة واثـدة    مب أ ا فيما يتعلب ستق ت  اديتا، 

ن   القر ، وواثـدة   ا فـو ، وواثـدة   اجللبيـو، ومجيـض      اا ربا، واثنت

  سال  ستقو، وبالنسبة  ـدة الـ"واع تـرتاوح  ـا بـني سـنتني        احلاالت يساّل

( سـنة، وعــدد األطفــال لل،ــاالت يـرتاوح  ــل طفــو واثــد إىل أابعــة   14إىل  

 أطفال، وواثدة ليس لدينا أطفال 

 ا ي ممااسع العنف:ثانيتا:  و

( ســــنة، و  احلالــــة 39 و( ســــنة 30  بــــنيتــــرتاوح أعمــــاا الـــــُمعتديل 

االجتماعية مجيض الـُمعتديل  ت"وجون، وث ثة  ننم ثاصلون علـى الاـنادة   

الثانوية، وواثد ثاصو على الانادة ا توسطة، ومجيعنم  وظفون   قطـاا  

الوةـض االقتوــادي   ـا ، عـدا واثــد   القطـاا احلاــو ع، وفيمـا يتعلــب ب    

ــنما  ــننم د ل ــان   ــال، وواثــد  ال فاثن ــ  ال اــنري عاــرة آال  اي اــنري د ل

انري أابعة آال  ايـال، وواثـد  عـدوم    ال  مخسة آال  ايال، وواثد د ل

ل تقريبتــا، وفيمــا يتعلــب بوــلتنم باحلالــة فجمــيعنم أاواع  يالــد و  نــذ شــنر

 الي،ية 
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 ا ن"لع: ثالثتا: أااف العنف األسري أثناء فرتة احلجر

احلــاالت تعرةــل للعنــف اجلســدي والــبعض  ــننل تــ"ا ل العنــف   مجيــض 

اجلسدي  ض العنف اللفهع، حلمـا أن العنـف اجلسـدي حلـان   بعـض األثيـان       

نتيجة لحهمال  ل قبو احلالة، أو  ل قبـو الـ"وع  الــُمعتدي(، وقـد ألصـيبت      

مجيض احلاالت ال تع مت  قابلتنل بعدة إصابات نتيجة ل عتـداء اجلسـدي  ـل    

ــالبعض  ــننل تعرةــل إلصــابات بليغــة، والــبعض او ــر    قبــو  أاواجنــل، ف

ــة   ــة،  فاحلال ــابات طفيف ــا تســبب      3تعرةــل إلص ــده حلفا ــا بي ( ةــربنا اوجن

وهــع -( اعتــد  علينــا اوجنــا 2ثــدوث حلــد ات علــى وجننــا، بينمــا  ح

بعواة  ل افاب  ض تلفه  علينـا بدلفـاظ الاـتم واللعـل، وطردهـا       -نا مة

( 1باــد ات   الرحلبــة والاتــف األنــل واأليســر، و ح ــل الاــقة، وألصــيبت 

ــد        ــعرها، وق ــل ش ــ،بنا   ــى األاض، وس ــا عل ــده، وا اه ــا بي ــربنا اوجن ة

ألصيبت باد ات   الـرأس والعـني والوجـ ، والاـوا والاتـف األنـل، بينمـا        

( أن اوجنـا  4ثيـ  أفـادت  ح   ،( للخنـب والتنديـد بالقتـو   4تعرةت  احلالـة 

اليوم"، حلما ةربنا اوجنا ةربتا  ربثتا  ل  ـ ل   ي علي حلان يردد "أنا هلر

ــ  واليــر  بيــده، ممــا تســبب   إصــابتنا برةــوض   فقــرات      الــرفس بقد ي

ــ         ــوا   الف ــة حلس ــ ، وأابع ــرأس، والرقبــة، وحلــد ات   الوج ــر، وال الهن

( ةربنا اوجنـا بيـده، وسـ،بنا علـى     5استدعت إجراء عملية جراثية، و ح

عرها، وطردهـا  ـل ا نـ"ل، واننـال علينـا      األاض، و "ق   بسنا، وشد شـ 

 بالسب والاتم  ا ولوالدها،  تسببتا  ا باد ات  تفرقة   اجلسم  

وعلى الرغم  ل أن  عهم احلـاالت تعرةـل للعنـف اجلسـدي سـابقاا، إال      

أن بعض احلاالت أبديل استغرابتا واستناااتا ل عتـداء اجلسـدي الـذي تعرةـل     
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 اوجينمـا ( أن 4( و ح1 ح توقـض أييفـا  ـل احلـالتني    فلم تلُ   ل قبو أاواجنل، 

ــ   ــد يو ــف، و ح   ق ــل العن ــ  الداجــة   ــا أن يتعــد   5إىل تل ــض يو ت ( مل تتوق

 اوجنا العنف اللفهع الذي اعتادت علي   

 اابعتا: أسبا  العنف األسري أثناء فرتة احلجر ا ن"لع:

ت هنا  عدة أسبا  للعنـف األسـري الـذي تعرةـت لـُ  احلـاالت الـع  ـ        

األول أســبا  تعــود   : قابلُتنــا، وناــل تقســيم تلــ  األســبا  إىل قســمني     

ــة        ــى تلبي ــ"وع عل ــداة ال ـــُمتمثلة   عــدم ق ــة ال ــا األســبا  ا ادي ـــُمعتدي  نن لل

اثتياجــات األســرة  اديتــا، أو االناــغال عــل األســرة وعــدم تلبيــة اثتياجــات   

ــاةه يــ  اــاقاألســرة، أو تبنه ن"لــع حلــاجللوس وثــده    فــرتة احلجــر ا  اجديــدت ثي

واالناغال باأللعا  اإللارتونية واجلوال، والطبض العوة،  وأسـبا  أ ـر    

تعــود لل،الــة الـــُمعنفة حلاال تنــاا عــل االســتجابة للــ"وع   ثقــ  الاــرعع     

الفران، وطلب ال"وجـة  ـل الـ"وع تغـيري اـا احليـاة األسـرية   فـرتة احلجـر          

لعـــب واألعمـــال ا ن"ليـــة حلـــالطب  ا ن"لـــع  ـــل ثيـــ   اـــااحلة األســـرة   ال 

 والتنهيف وغريها 

فمــل األســبا  الــع تتعلــب با عتــدي اناــغالُ  باأللعــا  اإللارتونيــة علــى  

اجلوال طول الوقت، وعدم اهتما ـ  بتـوفري اثتياجـات ا نـ"ل، حلمـا أنـُ  قليـو        

( 1اجللوس والــُماااحلة واللعـب واحلـواا  ـض أسـرت ، حلمـا هـو احلـال  ـض  ح         

فيد على ثد قو ا "ثسيت اوجع   ل قعد    البيت صـاا  ـد ل   ثي  إننا ُت

لعبة لودو"، فقد تعرةت احلالة للير   ل قبو اوجنا بسبب طلبنا  نُ  عدة 

بــدن ُياــاا  أســرتُ ، وُيلــة اثتياجــات ا نــ"ل  ــل   -وهــو يلعــب- ــرات 

 ــ ل الطلــب إلارتونيتــا باســتخدام تطبيقــات التوصــيو علــى اجلــوال، إال أنــُ   
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نض عل ذل  بعوبية شديدة وأ رها بـدن ترتحلـُ  يلعـب بنـدوء دون  قاطعـة،      ا ت

( قـد تعرةـت للعنـف اجلسـدي بسـبب      4واعتد  علينا بالير ، حلما أن  ح

عوبية ال"وع الدا مة، واناغال  بااو دا م باجلوال، وجلوس  وثـده وعـدم   

يـام  ( وقت اإلفطـاا   أثـد أ  4اغبت    تناول الوجبات  ض أسرت ، مما دفض  ح

ثتـى انتنـى باعتـداء     اا يان أن تنفعو على اوجنا وت"داد ثدة النقان بيننم

 ال"وع على احلالة وتنديدها بالقتو 

علينــا جلــوس اوجنــا وثــده،   الــيس جديــدتأنــ  ( 1 ح هــذا اغــم إفــادة 

ــل تــوفري          ــ ولة ع ــا ا س ــب إفادتن ــا ثس ــ  إنن ــرة ثي ــات األس ــُ   تطلب وإهمال

قــد حلــان اوجنــا ال ياــااحلنا األحلــو وال   ( ف4 ح وحلــذل اثتياجــات ا نــ"ل، 

 جيلس  عنا 

و ل األسـبا  الـع أدت إىل العنـف األسـري  ـاه احلـاالت سـوء الوةـض         

ــ  تعرةــت  ح     ــا، واألســرة باــاو عــام، ثي ـــُمعتدي  ووصت ــادي لل ( 3ا 

ل أسرتُ   ض وجـود قـروض   وللير  بسبب عدم وجود د و حلا ه لل"وع ليع

علينا وعلى اوجنـا الـذي تعتـربُه ال"وجـة      بناية، مما تسبب   اليغا النفسع

ُ    إثـد  شـرحلات القطـاا    طبض عوـة أثيانتـا، وذلـ  بسـبب ترحلـ  عملقـ       ذا

 ا تعرةـت لـُ  الاـرحلة  ـل أا ـات بسـبب       نتيجة افا  الع حلان يعمو بنا؛ 

ــد    ــع  حلوفيـ ــض تفاـ ــة  نـ ــراءات االثرتاايـ ــتجابةا لحجـ ــ ق اسـ (، 19 -اإلغـ

إصـابت  أثنــاء العمـو، وعــدم قداتـ  علــى    باإلةـافة إىل  ــرض اوجنـا بســبب   

( 3الب،  عل عمو آ ر   فرتة  نض التجول واحلجر ا ن"لـع، ومل ُتطالـب  ح  

اوجنا  اديتا حبسب قو ا، ولاننا حلانت ُ تعبة نفسيتا وقلقة  ل ا سـتقبو فيمـا   

يتعلــب بتســديد القــروض، وعلــى ثــد قو ــا ثــني يطلــب  ننــا اوجنــا ثقــُ     
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نت  تنض عل ذل  لعـدة أيـام إىل ثـني أن اشـتد النقـان      الارعع   الفران حلا

 ض اوجنا فيما يتعلب بذل  ا وةوا الذي انتنى باالعتداء اجلسـدي  ـل قبـو    

(، ومل يال ال"وع  الــُمعتدي( هـو السـبب   العنـف الـذي      3ال"وع على  ح

( وإاا عدم استجابة احلالة ل"وجنا فيمـا اـي ثقـ  الاـرعع     3تعرةت لُ   ح

ومل ياــل  ،حلانــت طبيعيــة اان هــو الســبب، الســيما أن الع قــة بيننمــ  الفــر

هنا   ا يدعو ال تناعنا على األقو  ل وجنة نهر ال"وع، وحلما هـو احلـال     

( فإننا تعرةت للعنف اجلسدي أييتا  ل اوجنا بسـبب عـدم االسـتجابة    2 ح

ــام، بينمــا     ــران لعــدة أي ــ  الاــرعع   الف ــف 5 حتعرةــت حلق لســبب ( للعن

عيــد   ــدةلــف عــل احلــاالت الســابقة، ثيــ  إننــا  اثــت    نــ"ل ذوينــا    خمت

( سـاعة، ممـا دفـض اوجنـا إىل الغيـب      24الفطر؛ وذل  حلهـر التجـول  ـدة     

ثني اصط،بنا للعودة إىل  ن" م، وثسب إفادتنا "فجدة جابا الاـقة وقـال   

بعـد   ،لع  ثو  ا جلسع ببيت أهل  طول العيد  لينم احلني جيون يا ذون 

طردنـع وقعـد ييــربا"، وعلـى  ـا يبــدو أن اوجنـا مل ياـل  وافــب علـى  ــا        

 ( 5فعلتُ   ح

 ا ستا: ادة فعو الي،ايا  اه العنف الذي وقض علينل أثناء فرتة احلجر 

 ا ن"لع:

ختتلف ادة فعو حلو ثالة عل األ ر  بعـد تعرةـنا للعنـف، وذلـ  تبعتـا      

ف، فــث ث  ــننل لداجــة العنــف الــذي تعرةــت لــُ ، ووقــت تعرةــنا للعنــ  

اســتعل بدهلــنل الــذيل اســتعانوا بــدواهم باجلنــات الرمسيــة حلــا  ل األمحــر 

(؛ وذل  لعدم قداتنم على الوصول 1919و رحل" ب غات العنف األسري  

ــذهب إىل      ــالع لت ــوم الت ــض التجــول، وواثــدة صــربت إىل الي ــة بســبب  ن لل،ال
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لة لردة فعلنا ا تلـف  ا ستافى وثدها دون االستعانة بدثد، حلما أن  ربا احلا

إثبـات واقعـة العنـف للبـدء   إجـراءات       لحلـان هـدفن   فبعيـنل بني احلـاالت،  

  ختويـف   ، واأل ريات اغ لإىل ع ع  ا أصابن لهدف نلالط ق، وبعي

بالقـانون، ومجيـض    الـ"وع  ـل   لأ ـذ ثقنـ    ، وأ ريتا اغـب بعيـنل   ال"وع

ثساء ثي  إننل  ـثلل  احلاالت حلل  ل  راجعع إثد   ستافيات حمافهة األ

( بعد تعرةنا ل عتـداء اجلسـدي شـعرت بـاألمل،     1عينة الدااسة، فاحلالة  ح

وعدم قداتنا على التواان، إال أننا مل تتمال  ل الذها  للمستاـفى بسـبب   

 نض التجول آنذا ، حلما أننا ُتفيد أنُ    ظو ظرو  احلجر ا ن"لع ال ترغب   

 ي أن والدينا ُ سّنان، فتقول: "أبوي وأ ع أن ت"يد احلمو على ذوينا وباأل

ــا واحلجــر    ــانني نفســيتا  ــل حلواون ــاا   الســل وتعب ــادة    ،حلب ــع أتعــبنم اي ــا أب  

مباـاحللع"، وثـني اسـتيقهت   اليـوم التـالع ذهبـت إىل ا ستاـفى ل طم نـان         

ــة     ــغ ا ستاــفى احلماي علــى صــ،تنا دون علــم اوجنــا، ومل ترغــب   أن ُيبل

للعادات والتقاليد، و ـل   اطة ثي  إننا تر  أن ذل  خمالفااالجتماعية أو الار

(  ـا  غـ"  آ ـر  ـل     1العيب أن تاتاع على اوجنا، وعلى  ـا يبـدو أن  ح  

ثي  إننا وةعت واقة الطواائ    اان ظـاهر لرياهـا    ،ذهابنا إىل ا ستافى

قدا آ ذ أاوجنا وأفادت "أنا تعمدت اوجع ياو  الواقة علاان يعر  إنع 

 دي" ثقع بي

( علــى أ ــع اوجنــا الــذي يســال   شــقة   الــدوا   2بينمــا اتوــلت  ح 

األاةــع  ــل نفــس العمــااة، واتوــلت علــى عمنــا الــذي بــدواه أبلــغ  رحلــ"  

(؛ ليــتمال  ــل أ ــذها  ــل شــقة اوجنــا،  1919ب غــات العنــف األســري  

( ساعة، واصـط،بنا عمنـا إىل   24ثي  حلان ذل    وقت  نض التجول  دة  
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عــ ع وطلــب تقريــرتا طبييفــا حبالتنــا، ثيــ  إننــا ترغــب   تقــديم   ا ستاــفى لل

 شاو  على اوجنا لطلب الط ق 

( على ثد قو ا "ثنا  تفقني نو األ وا بينا  ـا  تـاع ناربهـا،    3بينما  ح

بس عيالع اتولوا على أ وي"، وحبسب توالع األثـداث الــُمتمثلة   تقـديم    

م الذها  إىل ا ستافى إلثبـات  ( شاو    الارطة ةد اوجنا، و ل ث3 ح

واقعة الير ، وباإلةافة إىل أننا سبب وأن تقد ت بااو    الاـرطة ةـد   

( مل تالـل ترغـب فعلاـا      3اوجنا عدة  رات سابقاا، فإن هذا ُياـري إىل أن  ح 

(    ن"ل ذوينا، وبعد مخسة أيـام تقريبتـا   3الولح  ض اوجنا، واستقرت  ح

  الوـلح الـذي حتقـب باشـرتاف      مية األسرية اغبـةا تواصو ال"وع  ض  رحل" التن

( أن تاــون العوــمة   يــدها، وأن ياــف عــل اليــر ، وأن يتــودد إىل   3 ح

ــ"وع أال  نعــُ   ــل ثقــ  الاــرعع   الفــران، وأال      ــ ، بينمــا اشــرتف ال أطفال

 يتد و أثد    اا تنم األسرية 

 نــ"ل   نــض التجــول مل تــتمال  ــل الــذها  إىل  فبســبب فــرض( 4 حأ ــا 

ذوينا بعد تنديد اوجنا  ا بالقتو، و نقنا، وةربنا ةربتا  ربثتا تسبب  ـا  

  ن"يف وحلسوا   الف ، وقد استعانت بذوينا الذيل تواصـلوا بـدواهم  ـض    

ــلت  ح      ــفى، وواص ــو ا ستا ــل قب ــرطة   ــ غ الا ــر، ومت إب ــ ل األمح ( 4ا 

 ب اوجنا   أن  اَس الااو  اغبةا

اوجنا  ل ا ن"ل مل تـتمال  ـل افـروع لسـببني:      ،ني طردهاف( 5 حأ ا 

أن ذوينا   األثساء وهع تسـال  ـض وجنـا      وتجول   ثين ، الفرض  نض 

لم يتمانوا  ل احليوا بسبب  نض ف نطقة اجللبيو، وقد استعانت بذوينا  ساءت 

التجول اجل" ع إال   اليـوم التـالع صـباثتا   فـرتة السـماح، وذلـ  سـاهم          
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ا تعنيف ال"وع  ا طول فـرتة انتهااهـا، ممـا تسـبب  ـا   آالم ون"يـف       استمرا

 بسيا ذهبت على أثره إىل ا ستافى  ض ذوينا 

  ناقاة النتا ج:

ا ســتو  التعليمــع ا تــدنع لــبعض احلــاالت قــد ياــون ُ  شــرتا لعــدم وعــع 

ف  ــل، ثيــ  إن مجيــض احلــاالت احلــاالت حبقــوقنل، والستيــعا  الـــُمعنه

ــل ل ــدم       يتعرة ــاالت وع ــو احل ــدم عم ــا أن ع ــر، حلم ــني واو  ــني احل ــف ب لعن

استغ  ل ا ادي قد ُيجربهل على الورب وحتمو العنف، وتتفب تلـ  النتيجـة   

( أن ال"وجـة غـري ا تعلمـة تتعـرض للعنـف      2014 ض  ا توصو إلي    نووا، 

( الع 2015أحلثر  ل ال"وجة ا تعلمة، وتتفب أييتا  ض نتيجة دااسة  الذ ب، 

توصلت إىل أنـُ  حللمـا املفـض  سـتو  ال"وجـة التعليمـع ااد تعرةـنا للعنـف         

إىل أن  عهــم احلــاالت   تتوصــل الــع( 2017ا عنــوي، ودااســة  حلمــال،   

 الـُمعنفة   اجملتمض اجل"ا ري ذات  ستو  تعليمع  توسا وابات بيوت 

وقد وجدنا أن مجيض احلاالت يسال   سال  ستقو، وهذا يدل على أن 

العنـف األسـري أسـبا  أسـرية نابعــة  ـل دا ـو األسـرة تعـود لل،الــة          أسـبا  

ف، وال وجود لتد و أهـو الـ"وجني   ثياتنمـا، وختـالف     فة أو الـُمعنهالـُمعنَّ

( الــع اســتنتجت أن ســال والــدة أثــد  2017تلــ  النتيجــة دااســة  حلمــال،  

الـــ"وجني   نفـــس ا نـــ"ل أثـــد أســـبا  العنـــف األســـري وذلـــ    اجملتمـــض  

( الــع  2020"ا ــري، بينمــا تتفــب تلــ  النتيجــة  ــض دااســة  ا روانــع،        اجل

توصلت إىل أن العنف  دث نتيجة وجود  اا ت أسرية  ـا ع قـة  باشـرة    

 باحلياة   دا و األسرة    نطقة ا دينة ا نواة 
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وفيمـــا يتعلـــب بالــــُمعتديل فـــإن مجـــيعنم أاواع اليـــ،ية، و  ا ســـتو  

ذو  ستو  تعليمع  توسا، وأابعة ذوو  ستو  تعليمـع   التعليمع فإن واثدتا

( الــذي 2012ثـانوي، وتتفــب تلـ  النتــا ج  ـض نتيجــة دااسـة  عبــد الـودود،      

توصــو إىل أن احلالــة التعليميــة ألاواع ا ب،وثــات ال اتلــف حلــثريتا عــل وةــض  

 ال"وجات 

و  أااف العنف الذي تعرةت لُ  احلاالت فإن العنف اجلسدي الذي وقض 

لينل اتسم بالادة عل العنف الذي وقض علينل  ل قبو، حلما أننـل تعرةـل   ع

( أن أحلثـر أنـواا العنـف    2012للعنف اللفهع  وقد استنتجت دااسة  صـبان،  

انتاااتا   اجملتمض السعودي العنف اللفهع، يلي  العنـف اجلسـدي، وتوصـلت    

عنــوي ( إىل أن النســاء األادنيــات يتعرةــل للعنــف ا 2014دااســة   نوــوا، 

واالجتمــاعع واالقتوــادي واجلســـدي بداجــة عاليـــة، ودااســة  ا روانـــع،     

إىل أن العنـف النفســع واجلسـدي أحلثـر أنـواا العنــف      حلـذل   ( توصـلت 2020

 شيوعتا    نطقة ا دينة ا نواة 

ونال تفسري شدة وقوة العنف على احلاالت ا داوسة   تل  الفرتة، إىل 

ــال تعر   ــدن   ث ــاالت اعت ــ"ل    أن احل ــذها  إىل  ن ــابقاا إىل ال ــف س ــنل للعن ة

ذوينل، أو ثيوا ذوينل  ل  ل أجو اإلصـ ح  باشـرةا، ولاـل  ـا ثـدث      

ــتمالّ   ــاالت مل ي ــرتة أن احل ــ  الف ــل، ومل      تل ــ"ل ذوين ــذها  إىل  ن ــل ال  

يتمال ذووهل  ل احليـوا  ـل، وذلـ  تبعتـا  نـض التجـول واحلجـر ا ن"لـع،         

بالورب    ن"ل اوجنا لعدة أيام  ض  عت،لالفة إىل هذا  ا جعو احلاالت الـمعنَّ

وجــود ا اــا ت الــع قــد تنــدد بوقــوا العنــف علينــا، ممــا ســاهم   تفــاقم    

ا اا ت األسـرية وممااسـة العنـف علـى احلالـة بتلـ  الوـواة األحلثـر ثـدة،          
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 اـا ت  سـتمرة لعـدة     بسـبب و ووصتا أن مجيض احلاالت تعرةل للعنف 

 عنف أيام قبو تعرةنل لل

ويعود العنف األسري الذي تعرةت لُ  احلاالت الع مت  قابلتنـا إىل عـدد   

ـــُمعتدي، وأســبا  أ ــر  ذات ع قــة      ــل األســبا ،  ننــا أســبا  تعــود لل

باحلالة  الي،ية(، وختتلف تل  النتيجة  ض  ـا توصـلت إليـ  دااسـة  حلتفـع،      

التلف"يونيـة  ( أن العنف األسري يعود لعدة عوا و هع: طبيعـة الـربا ج   2019

ا ااهدة   األسرة   ا رتبـة األوىل، وأسـاليب التناـ ة االجتماعيـة افاط ـة،      

 ثم الع قات االجتماعية ا توترة 

فمعهم احلاالت تعرةل للعنف بسبب طلب ال"وجة  احلالـة(  ـل الـ"وع     

 ا عتدي( أن ُيااا  األسرة أوقات  ويقوم بددواا اللعب، واحلواا، واألعمـال  

"لية، وذل  بناءت علـى وجـود الـ"وع   ا نـ"ل طـول الوقـت ا تثالاـا لقـوانني         ا ن

بـاألجن"ة   االـ"وع  ناـغلا  حلـان  (، بينمـا  19-حلجر ا ن"لع  نض تفاع  حلوفيـد 

اإللارتونية، وذل  أد  إىل الوـراا والتوـادم بـني احلالـة وا عتـدي الـذي مل       

ل الـ"وع  عتـادتا علينـا  ـل     وامبـا مل ياـ   ،يتقبو األدواا الع توحللنا لُ  ال"وجة

 قبو، فقد وجدنا أن ال"وع  ا عتـدي(   فـرتة احلجـر ا ن"لـع لـيس لديـ  أدوااٌ      

أ ر  يقوم بنا   البناء االجتماعع عدا دواه   األسرة، إال أنُ  بسبب طلـب  

ال"وجة  احلالة(  ل ال"وع أن ُي دي أعمالاـا إةـافية غـري ُ عتـاد علينـا أد  إىل      

ــت  العنـــف ــة األدواا    ممااسـ ــل نهريـ ــة عـ ــد ال"وجـــة، وختـــرع تلـــ  النتيجـ ةـ

االجتماعية لبااسـون" الـع تـني علـى أن "الوـراا  ـدث بـني األدواا عنـد ا         

ــام      تطلــب ا  سســات  ــل الفــرد الواثــد الــذي ياــغو فينــا أدوااتا خمتلفــة القي

بواجبات و نام   نفس الوقت، والفرد ال يستطيض القيام بذل  للتياا  بني 
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ت أو حمدودية قـداات الفـرد وقابليتـ ، وهـذا البـد أن يعـرض الفـرد إىل        األوقا

اللوم والعتا ، مما قد يسبب تودا شخوية الفرد وانفوا ا، وبالتـالع عـدم   

قداة الفرد على التايف  ـض احملـيا أو الوسـيا االجتمـاعع الـذي يعـي  فيـ "        

 ( 162   2015 احلسل، 

ة احلجر ا ن"لـع إال أنـُ  مل يتقبـو    فلم يال لد  األاواع صراا أدواا   فرت

( تعرةت للعنف بسبب 1ُ  ومل يتايف  عُ ، فاحلالة  حبف والدوا اجلديد ا ن

طلبنــا  ــل اوجنــا أن يــوفر اثتياجــات ا نــ"ل، و اــااحلة األســرة، بينمــا هــو   

 ( 4 ناغو باأللعا  اإللارتونية، وحلذل  احلال بالنسبة ل ح

و ا يفرةُ   ل اإلجراءات االثرتاايـة   ن الوةض الراهلفإو  اأي الباثثة 

احلجر ا ن"لــع الــذي ألــ"م مجيــض أفــراد األســرة  حلــ( 19- نــض تفاــع  حلوفيــد

بالبقاء   ا ن"ل طول اليوم، تطلرب تغريتا   اا احلياة اليو ية لألسـرة، وأدواا  

األفراد بدا لنا، وهـذا  ـا الثهتـُ  الباثثـة  ـل  ـ ل  قابلـة احلـاالت، فلـم          

جة تطالب اوجنا سابقاا بدن ُيسـاعدها   أعمـال ا نـ"ل، وأن جيلـس     تال ال"و

 ــض أطفالــ ، وأن ُيلــة اثتياجــات ا نــ"ل واألســرة، ولاــل  ــا فرةــُ  احلجــر   

وهـو وةـض   -ا ن"لع  ل قياء ال"وع وقتُ  بااو حلا و   ا ن"ل  ض األسـرة  

 ـل   جعو ال"وجة ُتطالب مب"يد  ـل الـتغري دا ـو ا نـ"ل     -جديد على األسرة

  ل إل"ام الـ"وع بـددواا مل يالـل ي دينـا سـابقاا، وعلـى الطـر  او ـر فـإن          

أاواع احلاالت ا داوسة ا تااوا طرقاا جديدة لقيـاء أوقـات الفـراغ   ا نـ"ل     

بعيــدتا عــل أســرهم حلاالناــغال بــاألجن"ة اإللارتونيــة واأللعــا  اإللارتونيــة، 

ــذها       ــ  ال ــل ثي ــدوا ثيــاتنم الطبيعيــة   ــم فق ــا أنن ــو، وااللتقــاء  حلم   للعم

باألصدقاء  ااع ا ن"ل، وسـاهم ذلـ  بـدواه   تفـاقم ا اـا ت األسـرية،       
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وثــدة العنــف األســري، ثيــ  صــرثت بعــض احلــاالت ا داوســة أنــُ  علــى  

الرغم  ل وجود ا اا ت سابقاا إال أنُ  مبجرد  روع الـ"وع  ـل ا نـ"ل يعـود     

  ُ  شـرتا علـى أن ا اـا ت    أقو ثدة وت"ول ا االة القا مة، وقد ياون ذلـ 

األسـرية لـد  الــبعض تـ"ول بالتباعــد اجل" ـع وا  قـت بــني الـ"وجني الــذي ال       

يت،قب   فـرتة احلجـر ا ن"لـع، ومللـي إىل أن احلجـر ا ن"لـع و ـا فرةـُ   ـل          

قياء أفراد األسرة مجيض أوقاتنم   ا ن"ل ت ا ُ  ةـرواة تغـريا   اـا احليـاة     

 ادها األسرية، وأدواا أفر

ــة اإلثبــاف والعــدوان تنطبــب علــى أســبا  العنــف ا تعلقــة     وجنــد أن نهري

باجلانب ا ادي، وثر ان بعض احلاالت ال"وع  ل ثق  الارعع   الفـران،  

وتني تل  النهرية على أن العدوان هو دا متا نتيجـة لحثبـاف، فعنـد ا يعـاق     

العـدوانع لديــ ،   الفـرد عـل حتقيـب أهدافـ  فـإن ذلــ  يقـود إىل اسـتثااة الـدافض        

والبناء االجتماعع  وي العديد  ل اليغوف النا ة عل أثداث احلياة اليو يـة  

(، فال"وع ثني يفاـو   إجيـاد  وـدا د ـو     2014الدافعة للعنف   نووا، 

ــاف،     ــُ  ُيوــا  باإلثب ــة اثتياجــات األســرة فإن لألســرة، وثــني يفاــو   تلبي

( ثيـ  إن اوجنـا   3لـد   احلالـة  ويولد لدي  دافض العدوان، وهذا  ا وجـدناه  

 -بسبب األا ة االقتوادية الع نر بنا عملـ  تبعتـا  ـا  لفـُ  فـريوس  حلوفيـد      

( مت االستغناء عنُ ، حلما أنُ  مل يـتمال  ـل الب،ـ  عـل عمـو آ ـر بسـبب        19

 نض التجول واحلجـر ا ن"لـع، ممـا تسـبب   القلـب وافـو  واليـغا النفسـع         

  صــعوبة تســديد القــروض البنايــة  ســتقبلاا،   حبســب إفــادة احلالــة والــتفاري 

وبالتــالع اإلثبــاف واملفــاض الــروح ا عنويــة لألســرة، وذلــ  ســاهم   ثــدة  

وتفاقم ا اا ت األسرية بسبب اإلثبـاف والقلـب الـذي أصـابنم، باإلةـافة      



 

 

112 

 (19 -واقض العنف األسري أثناء احلجر ا ن"لع  نض تفاع  حلوفيد

 دااسة حليفية على ثاالت  ل الــُمعنفات ا راجعات  ستافيات حمافهة األثساء

 افليفة بل عبد ا ادي د  فادي  بنت عبد اهلل

 

إىل أن الـ"وع واجــ  الـرفض واحلر ــان  ـل الع قــة اجلنسـية ال"وجيــة  ـل قبــو      

 عتـدي  الـ"وع( ةـغوطاا خمتلفـة  ـل اجلانـب االقتوـادي        اوجت ، فقد واج  ا

واجلانب األسري تسـببت لـُ    إثبـاف ودفعتـُ   مااسـة العنـف اجلسـدي  ـاه         

( 2اوجتــ   احلالــة(، وينطبــب ذلــ  أييتــا علــى العنــف الــذي تعرةــت لــُ   ح 

 حلر اننا اوجنا  ل إشباا احلاجة اجلنسية 

( أن 2017يــ  دااســة  حلمــال، وتتفــب النتــا ج الســابقة  ــض  ــا توصــلت إل 

فة   اجملتمض اجل"ا ري قد تاـون سـببتا ا يستـا   ثـدوث العنـف، وحلـذل        ا عنَّ

عدم عمو ال"وع، و ل أسبا  العنـف أييتـا ا اـاجرة الا  يـة بـني احلـاالت       

 وأاواجنل، و طالبة ال"وجات شراء ثاجيات البيت واألطفال 

فـرتة احلجـر ا ن"لـع، فمعهـم      ونتيجة للعنف الذي تعرةت لُ  احلاالت  

احلاالت استعل بذوينل، الذيل مل يتمانوا  ل الذها  إىل احلالـة بسـبب  نـض    

ــول ــتنم،       ،التج ــط،ا  ابن ــم باص ــماح   ــ وا إىل اجلنــات الرمسيــة للس وجل

فــالقوانني الــع فرةــتنا ثاو ــة ا ملاــة العربيــة الســعودية  نــض تفاــع  ــرض  

حلجر ا ن"لع وفـرض غرا ـات  اليـة    (  ل ثي   نض التجول وا19 - حلوفيد

على  ل االف ذل ، ُتعد مبثابة وسا و ليبا سلو  أفـراد اجملتمـض  ـل أجـو     

التودي لذل  الوباء، وقد ساهم ذل  بااو غـري  باشـر   التـدثري علـى ادة     

فعو ذوي احلـاالت، فامـا هـو ا عتـاد عنـد ا تتعـرض احلـاالت للعنـف سـابقاا          

ا  ـا يسـعون إىل الوـلح فيمـا بيـننم، إال أن ا تثـال       تستعني بذوينا الـذيل دا متـ  

ذوي احلـاالت ا عنفــة   الفـرتة احلاليــة لقـوانني  نــض التجـول ثــّد  ـل قــداتنم      

على افروع الصط،ا  ابنتنم، ممـا دفعنـم إىل اللجـوء إىل اجلنـات الرمسيـة      

وااللت"ام بالتبليغ عل العنف باـاو امسـع للجنـات ا عنيـة حلـا  ل األمحـر       
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(  ـل أجـو السـماح  ـم باصـط،ا       1919حل" ب غات العنـف األسـري    و ر

ابنتنم، وذل    فاا  ا  دث سـابقاا  ـل عـدم الرغبـة   اإلبـ غ عـل العنـف        

ــل الثقافــة          ــة  ســتمدة   ــوابا اجتماعي ــدة اعتبــااات وة ــد ياــون لع ــذي ق ال

 االجتماعية للمجتمض السعودي حلولة القرابة  ض ال"وع، إال أن قوانني اليبا

ــوة        ــر ق ــني أحلث ــ  احل ــع   ذل ــر ا ن"ل ــول واحلج ــض التج ــة مبن ــاعع ا تعلق االجتم

 ل ثي  ايادة وعع احلـاالت ا عنفـة    اإجيابييف اوإل"ا تا، وقد ياون   ذل  جانبت

بيـــرواة اللجـــوء إىل اجلنـــات الرمسيـــة ثـــني تعرةـــنل للعنـــف  ـــل أجـــو   

ــدي واادعتــ      ــاهم   ةــبا ســلو  ا عت ــد ُيس ــُ  ق ــا أن ا لتاــراا  ســاعدتنل، حلم

ــردا        ــم ت ــابقاا، فل ــف س ــل للعن ــاالت تعرة ــض احل ــا أن مجي ــف،  ووصت العن

ـــُمستمدة  ــل     ـــُمستمدة  ــل الــديل وال ـــُمعنف قــوانني اليــبا االجتمــاعع ال ال

اجملتمض، ف بد  ل جلـوء الــُمعنفات إىل اجلنـات الرمسيـة ذات الع قـة ليـبا       

 سلو  الـُمعتدي 

عع الـع ُتعـد احلاو ـة أثـد عوا لـ       وهذا  ا ت حلدُه نهرية اليبا االجتما

الرمسية، وهع السلطة الع تقوم بتنفيذ القانون عل طريب الاـرطة واحملـاحلم،   

ويعــــا اليــــبا االجتمــــاعع تنهــــيم ســــلو  األفــــراد   ثيــــاتنم الفرديــــة  

واالجتماعيــة وفقاــا للمعــايري ا اــالة   القــيم والعــادات والتقاليــد واألعــرا   

تاويل النهام االجتمـاعع الـذي ال غنـى عنـ  لوجـود       والقوانني، مما ي دي إىل

اجملتمــض، و ــل عوا لــ  أييتــا األســرة، والــديل، وا داســة، واالقتوــاد   آل   

 (2014عيدان، 

ــع        ــة ال ــراءات االثرتااي ــ  أن اإلج ــة الب، ــِ    نناي ــروع ب ــل اف ــا نا و 

(  ــل فــرض  نــض التجــول 19 -اختــذتنا ا ملاــة  نــض تفاــع جا ،ــة  حلوفيــد
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جر ا ن"لع وغريها  ـل اإلجـراءات، سـاهمت باـاو غـري  باشـر   تغـري        واحل

اا احلياة اليو ية لألسرة   اجملتمض السـعودي، بـدلاا  ـل التسـوق   األسـواق      

إىل التسوق اإللارتونع، و ل التعلم    بانع ا ـدااس واجلا عـات إىل الـتعلم    

ل ا نــ"ل، و ــل عــل ُبعــد، و ــل العمــو    قــر العمــو إىل العمــو عــل بعــد  ــ 

االعتماد على أحلو ا طاعم إىل االعتماد بااو حلبري على  ـا ُيطنـى   ا نـ"ل،    

و ــل الرتفيــ   ــااع ا نــ"ل إىل ابتاــاا وســا و ترفينيــة دا ــو ا نــ"ل، وأصــبح  

  ا ن"ل بعد  ا حلان سـابقاا يقيـع جـ"ءتا  ـل وقتـ          حلل  ال"وع يقيع الوقت

لـع  ـل التقـاا  األسـري بـني أفـراد األسـرة        العمـو، و ـا اسـتل" ُ  احلجـر ا ن"    

الواثدة، حلو ذل  سـاهم    لـب أوقـات فـراغ لـدينم، وا تـاا حلـو فـرد  ـا          

ُيناســب  يولــ  وتوجناتــ  الــع قــد تاــون خمالفــة  يــول وا اهــات فــرد آ ــر    

األســرة، ممــا أد  إىل التوــادم بــني أفــراد األســرة الواثــدة و ووصتــا الــ"وع   

األسـرة   األعمـال ا ن"ليـة،     ـض  وجنا  اااحلة أوقاتـ   وال"وجة الع طالبت ا

وقد ُتعد تل  األدواا جديدة لـد  بعـض األاواع  اللمعتـديل( وقـد ال يتقبلـنا      

بعينم، وقد ياون لثقافة اجملتمض السعودي دوا   ذل ، فا تعاا  عليـ  أن  

ا لرجــو، ممــا تســبب   اصــطدام بــني اــا رأة ولــيس بــااألعمــال ا ن"ليــة ُتنــاف 

احلياة األسرية الذي ترغب في  ال"وجة، واا احلياة الذي يرغـب فيـ  الـ"وع،    

حلما أد  بااو غري  باشر إىل بروا وتفاقم ا اا ت األسرية، وشدة وثـّدة  

العنف األسري   تل  الفرتة وبـاأل ي العنـف اجلسـدي الـذي اثتـو ا رتبـة       

اف العنـف األسـري الـذي    األوىل  ل أااف العنف، فاحلجر ا ن"لـع مل ُيغـري أاـ   

جديــدة  ــل العنــف  اتعرةــت لــُ  احلــاالت ا داوســة ســابقاا، ومل يفــرا أااطاــ 

أصبح   تل  الفرتة أحلثر شـدة وقسـوة عـل السـابب، حلمـا أن        األسري، ولان
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تل  اإلجراءات  لقت أا ة اقتوادية لد  العديد  ل القطاعات افاصة الع 

ا ـة  اديـة لـبعض األسـر،  ـل      استغنت عـل بعـض  وظفينـا، وشـاو ذلـ  أ     

ثي  تر  عا و األسرة لعمل ، وعدم قدات  على إجياد عمـو آ ـر  ـا يفرةـُ      

 نــض التجــول  ــل قــوانني، ولألســبا  ا اديــة جــ"ء حلــبري  ــل  ســببات العنــف    

األسري لد  احلاالت   فرتة احلجـر ا ن"لـع، حلمـا أن لتلـ  اإلجـراءات الـع       

فراد، والت"ام وا تثال أفراد اجملتمض  ا سـاهم  ُتعد مبثابة قوانني ليبا سلو  األ

استعانة ذوي احلالة باجلنات الرمسية لحب غ عـل العنـف     بااو غري  باشر 

بعد استعانة احلاالت بذوينل، وقد ياون ذلـ  نقطـة حتـول   وعـع احلـاالت      

ا عنفة، إال أن ذلـ  مل ُيـ ثر   قـراا احلالـة ا عنفـة ثيـ  يرغـب  عهمنـل           

ــد    اســت ــدل ذلــ  علــى أن جا ،ــة  حلوفي ــد ي ــة، وق ــاة ال"وجي ( 19-مراا احلي

واألا ات بااو عام مل ت ثر    بادئ وقيم اجملتمض الع ُتعـد  ـل الثوابـت      

اجملتمعات العربية  ل ثي  اعتماد اجملتمض على ا رأة وحتميلنا  س ولية احلفاظ 

تاجات حباجـة إىل  على احلياة األسرية  نما حلانت الوعا ، وتهو هذه االسـتن 

 ا تباا للتدحلد  ل صدقنا 

تتقدم الباثثة بالاار اجل"يو إىل اجلمعية السعودية للدااسـات االجتماعيـة   

 وا نندس حممد العقيو على دعمنما الاا و للب،  

 -اهلل مت حبمد-

 

*      *      * 
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ثـر  واقـض التواصـو    (  أ2014آل عيدان، انا، س،اق، حممد، ايتون، أنل    -

االجتماعع على عملية اليبا االجتماعع  الرياض، ا ملاـة العربيـة السـعودية:  اتبـة     

 ا ل  فند الوطنية 

التو، سعيد، أبو اينة، فريد، اإلبراهيم،  روان، قنديلجع، عا ر، عـدس،   -

(   نـاهج الب،ـ  العلمـع طـرق الب،ـ  النـوعع        2007عبد الرمحل، عليان،  ليـو    

 داا ا سرية للنار والتوايض  األادن:

(  األادن: داا 3(  النهريات االجتماعية ا تقد ة  ف 2015ثسان   إاحلسل،  -

 وا و للنار 

(  العنــف األســري   ظــو احلجــر ا ن"لـــع     6،  ــايو  2020احلربــع،  ــرام      -

ــة،       ــة الســعودية للدااســات االجتماعي ــى الغــرية   ــدير احلــواا(، اجلمعي ]حماةــرة    ن

 ا ملاة العربية السعودية  الرياض،

 (  الريـــاض، 1(   نـــاهج الب،ــ  االجتمـــاعع ف 2016افطيــب، ســـلو      -

 ا ملاة العربية السعودية: الاقري للنار وتقنية ا علو ات 

 (  العنف األسـري  اجمللـة الليبيـة للدااسـات،  العـدد     2015الذ ب، أ بااحلة    -

 ، ليبيا: داا ال"اوية للاتا  100-119(،    : 9

(  العنف األسري وانعااسات  األ نية ]اسالة  اجستري 2012الر ي،ع، حممد    -

  ناواة، األحلادنية ا لاية الارطية   الب،ريل:  رحل" اإلع م األ ا 

(  سياولوجية العدوان والنهريـات ا فسـرة لـُ   جا عـة     2014ال"ليطا، جناة    -

  184-167(، 10  العدد4ال"اوية: اجمللة اجلا عة،

(  القـاهرة،  5(  البنـاء النهـري لعلـم االجتمـاا  ف     2007لسمالوطع، نبيو   ا -

  ور: داا الاتب اجلا عية للطباعة والنار 
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(  العنف األسـري: األسـبا  واوثـاا وطـرق الوقايـة       2015شق بو، نواي    -
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115-127  
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 إجراءات احلجر ا ن"لع  ص،يفة الارق األوسا  

https://bit.ly/3bi7dWh 

(  العنف األسري  جا عة ال"عيم األاهري: جملة 2014عبد الرمحل، السيد    -

  120-99(، 1 العلوم اإلنسانية،  العدد
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  297-284(، 09 واالقتوادية: جملة العلوم االجتماعية،  العدد
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https://bit.ly/3bi7dWh
https://bit.ly/3bi7dWh
https://bit.ly/3jynadX
https://bit.ly/3jynadX
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 حممد بل أمحد 2جا عة وهران

ــة نهريــة  فنــوم العنــف األســري  جا عــة   2012 والــدي، عواطــف    - (   قااب

  73-90(، 32 عنابة: جملة التواصو   العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  العدد

حممد، ع"ي"ة،  ير، اينب، الواو ، نواهان، حمسل، دنيـا، عبـد احللـيم     -
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https://cu.edu.eg/userfiles/10.pdf 
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  142-83(،51  العدد

(  العنف األسري    دينة عمان دااسة  يدانيـة علـى   2014نووا، عوام     -

النسـاء ا عنفــات  ــل وجنــة نهـر تربويــة  جا عــة القــدس ا فتوثـة: جملــة جا عــة القــدس    

  342-307(، 7  العدد 2ا فتوثة لألحباث والدااسات الرتبوية والنفسية، 

ــا ا ســتجد  حل 2020 نهمــة األونــروا    - ( دليــو 19 -وفيــد(  فــايروس حلواون

  2020توعوي شا و 

https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coron

pdf_arabic.-_public_-19_-avirus_civid 

(  اســا و وأناــطة ا يســة للوقايــة  ــل 2020) .WHO نهمــة الوــ،ة العا يــة  -

  2020( والسيطرة علي    ا دااس 19 - رض  حلوفيد

https://uni.cf/2YWKeeK 

(  االعتبـااات ا تعلقـة بـاحلجر الوـ،ع     2020). WHO  نهمـة الوـ،ة العا يـة    -

  2020( 19-سياق اثتواء  رض فريوس حلواونا  حلوفيدلألفراد   

-2019-https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO

ara.pdf-2020.1-IHR_Quarantine-nCov 

https://cu.edu.eg/userfiles/10.pdf
https://cu.edu.eg/userfiles/10.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-_public_-_arabic.pdf
https://www.unrwa.org/sites/default/files/health_awareness_on_coronavirus_civid-19_-_public_-_arabic.pdf
https://uni.cf/2YWKeeK
https://uni.cf/2YWKeeK
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-2019-nCov-IHR_Quarantine-2020.1-ara.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331299/WHO-2019-nCov-IHR_Quarantine-2020.1-ara.pdf
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 ملخص الدراسة:
الدراسة إىل الكشف عن خصائص البنية العامليةة قييةاا الوسةواا    هذه هدفت      

التحيق من الصدق البنائي قيياا أبعاد الوسواا اليهةري   واليهري يف البيئة السعودية، 

للبيئةةة  حلسةةام معامةةت التشةةابم العةةاملي قبعةةاد اقييةةاا بعةةد  ر تةةم   كمةةا هةةدفت أي  ةةا

مةةا البيئةةاخ اقخةةرح اقتالةةة، وريلةةا لتةةوف  أدا   يريةةر ريا ةةي لييةةاا    ميارنةةة  السةةعودية

اضةةارام الوسةةواا اليهةةري  و كونةةت عينةةة الدراسةةة مةةن مةةة   موعةةاخ، ا موعةةة 

ا موعة الثانية من و( مري  ا، 127وعددهم )ن = الوسواا اليهري  ىاقوىل من مرض

ا  وا موعةةة عام ةة( 60-18)  راولةةت أعمةةارهم بةة  ( 127اقسةةوياو وعةةددهم )ن= 

( 60-18)  راولةةت أعمةةارهم بةة  (2758 = )نوعةةددهم  الثالثةةة مةةن ا تمةةا العةةا  

وأشةةارخ نتةةائ  عامةةا  و كونةةت أدواخ الدراسةةة مةةن مييةةاا أبعةةاد الوسةةواا اليهةةري    

وجةود معامةت  شةابم عةاملي بة  ميبةو        وإىل صةدق البنةاو العةاملي للمييةاا،     الدراسة 

أظهرخ نتائ  التحليت العةاملي   كماائ  احلالية ونتائ  الدراساخ السابية  ومر فا ب  النت

لنموريج اقيرتح من أربعة عوامت للبيانةاخ الةمت ا احلصةو  عليهةا مةن      امة والتوكيدي مة

العينة ا تمعية  كما جاوخ نتائ  الثباخ من ليث اال ساق الداخلي والثباخ عة  الوتةت   

سوياو  كما قتدر  مر فعة على التمييز الدتيق ب  اقرضى وا كان للميياا امر فعة  وأي  

تمةا العةةا ،   فيمةا بة  ا  ( ٪7) أظهةرخ نتةائ  االنتشةار نسةبة كليةة مر فعةة ليةث كانةت        

 (   ٪9) ، ويف اإلنا (٪4.9) وكانت نسبتها يف الذكور

لي ، التشابم العاملي، التحليت العامالوسواا اليهرياضارام  الكلماخ اقفتالية:

 االستكشايف والتوكيدي، منحنى احلساسية والتحديد، اخلصائص السيكومرتية 



 

 

 
 

The Factorial Structure of the Obsessive-Compulsive sSale in the Saudi 

Environment: A Psychometric Study on Psychiatric Clinic outpatients 

 

Dr. Ibrahim A Saadi 

Department of Psychology -Social Sciences College - University of Jeddah 

 

 

Abstract: 

The present study aims to investigate the structural validity of the 

Dimensional Obsessive-Compulsive Scale (DOCS). In addition, estimating the 

factor congruency of the Saudi-Arabic translation of the scale with other 

available studies. That for make availability of a valid measurement of the 

Obsessive- Compulsive Disorder (OCD) in the current culture. The present study 

sample included three groups, the first and the second groups consisted of both 

OCD patients and healthy individuals (the healthy group as a controller group). 

Every group included 127 participants and their ages ranged between 18 and 60 

years old. The third group recruited from the general population (n= 2758; ages 

ranged from 18 to 60 years old). the DOCS was utilized to assess the symptoms 

of the OCD among all the study sample. The results indicated that there was a 

validity of the factorial structure of the DOCS beside the acceptable and 

excellent factor congruency values with the relevant studies. In addition, the 

CFA results showed fair and significant fit indices of the four-factor model. 

Reliability analysis based on the internal consistency and the test-retest methods, 

appeared high values. Receiver Operating Characteristic (ROC) curve analysis 

showed that the DOCS has a high ability in discriminant diagnosis. 

 

Keywords: Obsessive- Compulsive Disorder (OCD), Factor congruency, 

exploratory and confirmatory factor analysis, ROC curve, psychometric 

properties. 
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 املقدمة:

إن الوسـوا  الهرــمي اـض االبــ ماعال العهليـة اللــدتدب الـ   تســ         

اعاناب ك ريب لدى اللخص املض مب. فمعظم النا  ُتعانون اض أفكار ُازعجـة  

أو سلوكيال ُالحة، وعنداا ُ ص ح هذه األفكار والسـلوكيال ُاتكـمرب علـك     

 ح التلـخيص هنـا ُاـم       ُا الغ فيه لتتعارض اع األنل ة اليواية العادتة، ُتص

علـك  كـ ري عامتماليـة وجـود ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي، هـذا التلــخيص         

%( اض اجملتمع العام، كما ُتلك  هـذا االبـ ماب   3%: 2.5 رتاوح نس ته عني )

 (.Pittenger, 2017ع ًئا صحًيا على اجملتمع )

اللك  األساسي   اب ماب الوسوا  الهرمي هو أفكار وسواسية  وُتعد

أو أفعال قرمتة. و تكون األفكار الوسواسية اض خـلل أفكـار أو صـور  هـتحم     

املمتض اماًرا و كماًرا علك  من ي. و ضغ  هذه األفكار املمتض علك    فكري

استمم، وُتحـاول املـمتض أن ُتهـاوم هـذه األفكـار ولكنـه التسـت يع الـتخلص         

ل توايـة اتكـمرب   رـي ع ـارب عـض سـلوكيال وعـادا     فانرا. أاا األفعـال الهرمتـة   

ومن ية. هذه األفعال ليست عغمض االستمتاع أو  نفيذ ارام تواية ذال فائـدب،  

هـذه األفعـال    انع مدوثولكنرا  كون جممد حماولة للتخلص اض الهلق. وعند 

( 2004ُتعــمغ منــا  ) (.WHO, 1992ســوًاا ) الهرمتــة  ــزداد مالــة املــمتض 

الفـــمد و عـــاوده و ل اـــه الوســـوا  الهرـــمي أعكنـــه أفكـــار  ـــماود ابـــ ماب 

أاــا  ؛علــى الــممنم اــض منماعترــا وعــدم واقعيترــا   ،والتســت يع الــتخلص انرــا 

اعنى ان هـي  توجد  وال ،األفعال الهرمتة فري أفعال ممكية رو ينية منري افيدب

 كمـا ُتعـمغ عكنـه أفكـار وسـلوكيال أو أفعـال عهليـة اقتحاايـة اتكـمرب ال          هلاأ.

ــا. فالوســاو      ــض الســي مب علير ــي األفكــار أو الصــور أو   Obsessionsميك  ه
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ميكـض السـي مب عليرـا. أاـا      الن ضال االقتحااية املتكمرب منـري العهلنيـة الـ  ال   

األفعال الهرمتة فري السلوكيال أو األفعال العهلية املتكـمرب الـ   ظرـم للحـد     

)كــمتن   اـض التـو م الـذي  سـ  ه األفكـار الوسواســية أو ملنـع مـدوث خ ـم اـا         

 (.2015وآخمون، 

وقد  ناولت نظمتـال علـم الـنفل الوسـوا  الهرـمي اـض جوانـ  عـدب،         

 فسريال عدتدب مول أس اب ظرور ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي:     ووبعت

فمثًلا أشارل نظمتة التحلي  النفسي إىل أن س   اإلصاعة عالوسـوا  الهرـمي   

لي  هو قوب رقاعة األنا األعلى على سلوك الفمد علك  ا الغ فيه، نتيجة ألسـا 

اللـوم والتكنيـ ، عاإلبـافة إىل أهميـة امامـ       التنلئة اخلاطئة ال   عتمد على 

النمــو وعـــاألخص إجـــمااال النظافـــة املت عــة عنـــد  علـــيم ال فـــ  الـــتحكم     

مما تنت  عنه لوم ذال و كني  علك  اتكمر   صـورب أفكـار  سـل ية    . اإلخماج

ة، فـنن اــض  ــال  نظــم االجتماعيــالواــض وجرـة   (.2001، والماــادي)إاـام  

اللــخص ذوي الوســوا  الهرــمي ع ــارب عــض  علــم ســلوكيال وممارســترا  ــا  

عـاا عـض خلـق    تهل  اض الهلق أو االنفعاالل السل ية األخمى، ميـ  تعجـز ا   

جو اض املمح والتلهائية، ع  قد تعاق ون ال ف  علـى قيااـه عرـذه األشـياا. كمـا      

عيسـوي،  ) مفظ الهواعـد املتوقعـة  تسعى ا عاا إللزام ال ف  عتنفيذ أواامهم و

النظمتة املعمفية أن األفكار التسل ية  كـون علـى املسـتوى     (. عينما  مى٢٠٠٤

الفكـمب ومنماعترـا.   نـوع  املعم ، وتمافهرا اللعور عالتو م والهلـق املتزاتـد نتيجـة    

ت ـدأ   واـض هنـا  وُتولد هذا الهلق رمن ـة الحـة لـدى الفـمد  دفعـه إىل احلـد انـه،        

تـدوم هـذا   ولكـض ال  . واهلـدوا  عالمامةمتى تلعم الفع  الهرمي ع يامالفمد عاله

ُتزتـ  الفكـمب املتسـل ة. عـ  ُتـىلدي إىل إمسـا  ععـدم         اإلمسا  ألن الفعـ  ال 
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والهلـق. وهكـذا  سـتمم الـدورب       تادب التو متنت  عنه  كفاتة الفع  الهرمي، مما

ــا تتســم ذو     ــ  الهرــمي. كم ــني الفكــمب التســل ية والفع ي الوســوا  النفســية ع

الهرمي عتحيز اعم  جيعلرم ُتفسمون أفكارهم العاعمب  فسرًيا كارثًيـا، وتمافـق   

ممــا  ،ذلـ  إبــفاا اعـاني ســل ية علـى اللــخص، فيحـاول كــ ح هـذه األفكــار     

واــض  (.2009، موع ــد الظــاه)علــمي  عــدوره إىل  تــادب الهلــق والتــو م يتــىلد

ىل االشماط عني األفكـار  فنن الوسوا  الهرمي تمجع إ ،نظم السلوكيةالوجرة 

عــني األفعــال الهرمتــة واللــعور عالمامــة املىلقتــة. ميــ   التســل ية والهلــق، واــا

ان ًرا شمطًيا للتو م والهلق، و ص ح األفكار احملاتدب ان رـال   الوسوا ص ح ت

شمطية قادرب على استثارب الهلق، ثم تتوص  اللخص أن فعًلا اعيًنا هو الذي 

ألفكـار التسـل ية، لـذل   ت ـور خ ـ  التجنـ  الفعالـة        تهل  الهلق املـم    عا 

على شك  أفعال قرمتة للسي مب على هذا الهلق، و ص ح خ   التجن  ثاعتة 

(. وأن 2002ربـوان،  ع ـد اخلـالق و  ) اتعلمة للسـلوك الهرـمي   اعكونرا أمناًط

 كـمار هـذه األفعـال    واألفعال الهرمتة تتكمر فعلرا اإللزااـي للحـد اـض الهلـق.     

كما  لـري التفسـريال    (.2015)كمتن  وآخمون،  ععدم الثهة   الذاكمب ام   

العص ية إىل أن اإلصاعة عالوسوا  الهرـمي  مجـع إىل النلـاط منـري العـادي        

الهلمب األاااية املدارتة، والنـواب املذن ـة، واملن هـة    : وهي ،ثلث اناطق عاملخ

ــة  ــة األاااي ــرتاو   ،احلزااي ــة عنســ ة   (   ٪50-30) ح اــضكمــا ُ ســرم الوراث

ــمي   ــمتن  وآخــمون،   اإلصــاعة عابــ ماب الوســوا  الهر ــمى و(. 2015)ك ت

( أن العواا  ال يولوجية ال   ىلدي إىل  غريال كيميائيـة دـدث   2001)  همان

نتيجة وجود عىلرب كرمعائية نل ة   حلاا املخ  س    كمار الفكمب أو السلوك، 

  املـخ )السـريو ونني( تـىلدي إىل     كما أن النهص   الناق  العصـ  الكيميـائي  
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ظرور الوسوا  الهرمي. هذا عاإلبافة إىل العواا  الوراثية ال   نهـ  املـمض   

 خاصة إذا كان لدترم االستعداد الوراثي للممض. ،اض ا عاا إىل األعناا

  

( الدلي  االمصـائي والتلخيصـي لراـماض النفسـية     DSM-5وتوبح )

 على النحو التاليا  الهرمي اب ماب الوسواعاتري أو حمكال 

  وساو  أو أفعال قرمتة أو كليرما ( أ

 تلي: ددد الوساو   ا -

أفكار استممب واتكمرب أو صور ذهين.  كون هذه الصـور أو األفكـار    (1

 منري اممنوب فيرا، و هتحم عه  اللخص رمنًما عنه، و س   له الهلق.

 حياول اللخص جتاه  أو ك ت هذه األفكار والصور. (2

 تلي: عال الهرمتة  احدد األف ت -

 م يــ  وفحــص  -)منســ  اليــدتض اثــ   ســلوكيال اتكــمربممارســة  (1

  كمار كلمال عدون صول(. -) كمار العد  األشياا( أو أفعال عهلية

تكــون الغــمض اــض الســلوكيال واألفعــال احلــد اــض الهلــق والتــو م،    (2

 و كون منري واقعية ومنري ام   ة عالواقع.

 سـترل  الوقـت، كمـا  ـىلثم سـلً ا       ل  الوسـاو  واألفعـال الهرمتـة     ( ب

 احلياب االجتماعية العم . جوان على 

طــ   كــون هــذه األعــماض ناجتــة عــض  ــكثريال فســيولوجية لعهــار  ال ( ج

 .اعني

أو  ،عـكعماض االبـ ماب   است صمقد تكون املمتض است صًما أو منري  ( د

 (.APA, 2013أو أوهام ) قد تكون اصحوًعا عضلالل
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 الكلة الدراسة

هيا  تتمتع خبصـائص سـيكوارتتة لتهيـيم االبـ ماعال النفسـية      د عناا اعُت

  مناتـــة  اـــمًاأة التهمتــم الـــذا ي للمســـتجي   هـــاثــ  الوســـوا  الهرـــمي ع مت 

األهمية؛ نظمًا لتعدد أعماض هذا النوع اض االب ماعال النفسية و نوعرا عـني  

أن العدتـد اـض اهـاتيل الوسـوا  الهرـمي حمـدودب اـض ميـ           ووجداألفماد.. 

. اقرا التجمت  ووبوح املفاهيم مول  هييم شدب أعماض هـذا االبـ ماب  ا س

 هـيل أعماًبـا    عع ارالعلى س ي  املثال ععض املهاتيل  هيل شدب األعماض 

اهيـا  أععـاد    فـنن اسـتخدام  سـ ق   ا. وعنـاًا علـى اـ   خمتلفة ال توجد عينرـا  ـماع   

الــذا ي  حماولــة للتغلــ  علــى الــاك  اهــاتيل التهمتــمهــو الوســوا  الهرــمي 

(. وُتعـد قيـا  الوسـوا  الهرـمي و لخيصـة      Melli et al., 2015 a) السـاعهة 

أاًما ُارًما   جمال الهيا  النفسي واجملـال اإلكينيكـي، وذلـ  لزتـادب اعـدالل      

وفًهــا للــدلي  التلخيصــي واإلمصــائي  االنتلــارانتلــاره، ميــ  ُ هــدر نســ  

(، و كون النسـ ة  1.8: 1.1) ( وعاملًيا عني1.2) اخلاال،   الوالتال املتحدب

  امملــة  العكــلوالــذكور   امملــة المشــد،  اهارنــة عاإلنــاث  لــدىأعلــى 

( اــض احلــاالل ٪25( عاًاــا و)19.5) ال فولــة. وت ــدأ ظرــور االبــ ماب عنــد

 ( عاًاـا 35تظرـم االبـ ماب ععـد عمـم)     ( عاًاا، ونـادًرا اـا  14) ت دأ عند عمم

(APA, 2013 .) ( عالًغا، ووامد اض ك 40وامد اض ) ُتعانيو  اإلسكندرتة 

و  حمافظـة   (.2008)سـا،،   طف  اـض ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي     (200)

جنــد أن نســ  انتلــار ابــ ماب الوســوا  الهــاهمب )ورورتــة اصــم العمعيــة( 

( اض املمبى املرتددتض على العيادال النفسية، ميـ  تـك ي   ٪10) الهرمي متث 

املخـاوغ، واالكتئـاب، واالبـ ماعال الناجتـة       املم  ة الماععة ععد ابـ ماب  
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(. و  دراســـة حلســـاب انتلـــار الوســـوا  2003)عكاشـــة،  عـــض املخـــدرال

مت اســتخدام  الســعودتةاململكــة العمعيــة  جنــوب  )حمافظــة عســري(  الهرــمي  

ــة اــض الهائمــة املماجعــة للوســوا  الهرــمي عســخترا املختصــمب     النســخة العمعي

Obsessive – Compulsive Inventory Revised (OCI-R    أظرـمل النتـائ .)

 ,.Alsubaie et al) (٪4.3) وسـوا  الهرـمي متثـ    الكليـة لل نتلار الأن نس ة ا

2020.) 

وممــا ســ ق عمبــه ميكــض ددتــد الــكلة الدراســة اــض خــلل التســا الل  

 :التالية

الوسوا  الهرـمي     أععاد ه   تلاعه العواا  املستخمجة اض اهيا  (1

 ؟أخمى ثهافالاع العواا  املستخمجة اض  السعودتة الثهافة

ــة      (2 ــى العين ــا  الوســوا  الهرــمي عل ــة ملهي ــة العاالي ــال ال ين اــا اكون

 امُلجتمعية؟

 اا دالالل الهدرب التلخيصـية ملهيـا  الوسـوا  الهرـمي البـ ماب      (3

 ؟الوسوا  الهرمي

اــا دالالل الصــدل والث ــال ملهيــا  الوســوا  الهرــمي لــدى أفــماد     (4

 الدراسة؟

(   0.05مول ذال داللة إمصائية عند اسـتوى الداللـة )  ه   وجد ف (5

الوسـوا  الهرـمي تعـزي للمـتغريال )النـوع، العمـم،        نس  انتلار اب ماب

 التعليم، املستوى االقتصادي، احلالة االجتماعية، اكان اإلقااة(.
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 :أهداغ الدراسة

 تلــاعه العوااــ  املســتخمجة اــض اهيــا  أععــاد    التعــمغ إىل أي اــدى .1

الهرــمي   الثهافــة الســعودتة اــع العوااــ  املســتخمجة اــض ثهافــال   الوســوا 

 .أخمى

اكونال ال ينة العااليـة ملهيـا  الوسـوا  الهرـمي علـى       التعمغ على .2

 .العينة امُلجتمعية

دالالل الهــدرب التلخيصــية ملهيــا  الوســوا  الهرــمي  الكلــع عــض .3

 .الب ماب الوسوا  الهرمي

ا  الوسـوا  الهرـمي لـدى    دالالل الصدل والث ـال ملهيـ   استكلاغ .4

 .أفماد الدراسة

فـمول ذال داللـة إمصـائية عنـد اسـتوى الداللـة        التحهـق اـض وجـود    .5

ــتغريال   0.05) ــار ابـــ ماب الوســـوا  الهرـــمي تعـــزي للمـ (   نســـ  انتلـ

)النــوع، العمــم، التعلــيم، املســتوى االقتصــادي، احلالــة االجتماعيــة، اكــان  

 اإلقااة(.

 لدراسة.الت  يهية لواألهمية النظمتة 

 رب  أهميـة الدراسـة اـض أهميـة ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي، الـذي          (1

 على  كيع الفمد اع جوان  احلياب عك  أشكاهلا.  سل ًاتىلثم 

 . وفري اماجعال مدتثة ملفروم الوسوا  الهرمي (2

 اهننة على ال يئة احمللية. اإلكلينيكيني وفري أداب علمية لل امثني  (3

عدراسـال هلـذا االبـ ماب  عتمـد علـى      التيسري على ال ـامثني الهيـام    (4

 اهيا  تتمتع عكفااب سيكوارتتة عالية.
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ــا مل مســاب اخلصــائص الســيكوارتتة  موــة و (5 ــيم ابــ ماب   هي لتهي

   العم  اإلكلينيكي ليلئم ال يئة السعودتة. ميث  أهمية الوسوا  الهرمي

 أساًسا علمًيا لوبع عماا  التكهي  وإعادب التكهيـ ، هذه الدراسة ُ عد  (6

والــ   رــتم للر هــاا عاحلالــة الصــحية والنفســية لرشــخا  ذوي الوســوا    

 الهرمي.

 اص لحال الدراسة:

 اب ماب الوسوا  الهرمي

الوسـوا  الهرــمي هــو ع ـارب عــض وجــود وسـاو  قرمتــة وأفعــال قرمتــة.    

فالوساو  هي أفكار اتكمرب أو صور ذهنيـة منـري اممنـوب فيرـا  هـتحم عهـ        

رمتة فري سلوكيال ُاتكمر تهوم عرا الفمد، وتلـعم أنـه   فعال الهألاملمتض. أاا ا

 (.APA, 2013) تست يع التخلص انرا ادفوع لفعلرا وفًها لهواعد صاراة ال

ابـ ماب عهلـي   وُتعمغ الوسوا  الهرمي إجمائيًا   الدراسة احلالية عكنـه  

تظرــم علــى شــك  خوفــا اــض التلــوث )العــدوى( أو مــدوث كــوارث افاجئــة   

ن اربر لذل ( أو صورا ذهنية  هتحم العه  )ختـيلل ازعجـة   ) وقع السوا دو

عالممنم اض اعمفته عدم صحترا( أو عدم دم  فع  األشياا اال  ثاليـة افمطـة.   

قد تكون هذا اخلوغ أفكـارا أو تصـ  ألفعـال لتجنـ  هـذه األفكـار. كلمـا  اد        

اعــدل  كــمار  لــ  األفكــار واالفعــال وجنــم عــض ذلــ  إبــاعة وقــت وجمرــود  

ص كلما كانت احلياب أكثم صعوعة واعترب هذا اب ماعا اكلينيكيـا تتـداخ    اللخ

 .اع مياب الفمد اليواية مما تىلثم سل ا على ميا ه االجتماعية واملرنية والدراسية
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 التلاعه العاالي

 Tuker’sُتعمغ التلاعه العاالي عكنه استخدام اعاا   وكم للتلاعه العاالي 

Factor Congruence حهــق اــض  لــاعه عنيــه عااليــة مت اســتخماجرا عغــمض الت

عالتحليـــ  العـــاالي االستكلـــا  علـــى عينـــة اـــا اـــع عنيـــة عااليـــة أخـــمى مت  

استخماجرا عنفل ال متهة ونفل عـدد العوااـ  لعينـة أخـمي، قـد  كـون عـرب        

ثهافية او لعينال خمتلفة داخ  نفل الثهافة، ككن  كون عينة اكلينيكية وأخـمى  

(. وميكــض اســتخماج هــذا  va & Ten Berge, 2006Se-Lorenzoجمتمعيــة )

املعاا  ع متهة تدوتة أو إليكرتونيـة عاسـتخدام عـماا  اإلمصـاا، وماليـا هـذه       

( واوبـح عادـدول   R )Revelle, 2017ال متهة اتامة عاسـتخدام لغـة الربجمـة    

 (   جزا النتائ  الكود اخلا  عرذه ال متهة.3)

 مدود الدراسة:

ــة ــة املســتردفة   ط : احلــدود الزااني ــة علــى العين   هــت أداب الدراســة احلالي

 م.2020وتناتم  2019الدراسة عني شرمي دتسمرب 

:  تضمض احلدود ال لمتة   جمموعتني هما: عينة واملكانية احلدود ال لمتة

ــمي، ن      ــاث )امبــى الوســا  الهر ــذكور واإلن ــض ال ــة ا ــض 127إكلينيكي ( ا

تلـفى للصـحة النفسـية  دتنـة جـدب،      اساملرتددتض على العيـادال اخلارجيـة     

وقسم الصحة النفسـية  ستلـفى امللـ  ع ـد العزتـز  كـة املكماـة، واستلـفى         

. عاإلبافة إىل عينة جمتمعية اـض الـذكور واإلنـاث    األا  للصحة النفسية جبا ان

 (.2758)ن  

: التحهق اض التلـاعه العـاالي ملهيـا  أععـاد الوسـوا       احلدود املوبوعية

 هافال أخمى، عاإلبافة للتحهق اض صدل وث ال املهيا .الهرمي اع ث



 

 

136 

 ال نية العاالية ملهيا  الوسوا  الهرمي   ال يئة السعودتة

 دراسة سيكوارتتة على املرتددتض على العيادال النفسية 

 هيم عض ع ده صعديإعماد. 

 

 اإلطار النظمي:

كان ُتعد ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي اـض االبـ ماعال النـادرب احلـدوث        

(. وخـلل اخلمسـون عاًاـا السـاعهة،     Kringlen, 1965)وال  تصع  علجرا 

مت ددتد جمموعال األعماض ال  أظرـمل أن االبـ ماب شـائع وُتصـي  اـا      

 ,Ruscio, Stein, Chiu, & Kessler%( اـض اجملتمـع العـام )   3%: 1.2ب )تهـم 

2010; Yuki, Meinlschmidt, Gloster, & Lieb, 2012  ُتعـاني اــمتض .)

الوســوا  الهرــمي اــض الــكلل كــ ريب  ــىلثم ســلً ا وعلــك  دال علــى ميا ــه   

(. وعســ    لــ  األعــماض Markarian et al., 2010)العلميــة واالجتماعيــة 

 ىلثم سل ًا على مياب اللخص علك  عـام، وعـالنظم النتلـار االبـ ماب     ال  

  اجملتمع العام، فنن احلاجة لت وتم علج فعال الب ماب الوسوا  الهرـمي  

كانت اض األاور ال  مظيت عاهتمـام كـ ري اـض قل اـ  ال ـامثني نـت  عمـا سـ ق         

و وجــود اجتــاهني أساســيني لعــلج ابــ ماب الوســوا  الهرــمي األول: وهــ   

العلج النفسي عاستخدام العلج املعم  السلوكي، والثـاني: أدوتـة اضـادال    

فاالكتئــاب. علًمــا عــكن العــلج املعــم  الســلوكي هــو صــام  التــكثري األكــرب   

ــمي   ــوا  الهرـ ــ ماب الوسـ ــة McKayet al., 2015)عـــلج ابـ ــا أدوتـ (. أاـ

وا  اضادال االكتئاب، فكـان مجـم  كثريهـا أقـ    عـلج ابـ ماب الوسـ       

 (. Fineberg et al., 2015)الهرمي 

وعالممنم اض فاعلية العلج النفسي، وأتضًا العلج الدوائي، إال أن األاـم  

للعلج، وقد مت إرجـاع   ن%( اض املمبى ال تستجي و30ليل اثاليًا. مي  إن )

ذل  لعدب أسـ اب انرـا شـدب األعـماض أو وجـود ابـ ماب نفسـي ُاصـام          

الصــداة أو احلالــة الصــحية العااــة     دب اــا ععــ كاالكتئــاب أو ابــ ماب كــم  
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عمليــة التلــخيص( )لللـخص. أتًضــا قــد تكـون ســوا التهيــيم للحالـة املمبــية    

وعــدم اماعــاب اخللفيــة الثهافيــة كلــرا عوااــ  ُ ســرم   عــدم اســتجاعة املــمتض  

 (. McKay, Arocho, & Brand, 2014)للعلج 

أق  اسـتجاعة للعـلج    أتًضا أث تت األحباث أن هناك ععض األعماض  كون

(.  ضـمنت  Abramowitz, Franklin, Schwartz, & Furr, 2003)عض منريهـا  

اعاتري الدلي  التلخيصي واالمصائي اخلاال البـ ماب الوسـوا  الهرـمي    

ــامثون أن كــ  جمموعــة اــض      جمموعــة واســعة اــض األعــماض، كمــا المــظ ال 

قام ال امثون عتحدتـد   األعماض استجاعة خمتلفة ألنواع حمددب اض العلج. ولهد

جمموعــال األعــماض هــذه لعمــ  جتــارب علجيــة علــى كــ  جمموعــة علــك    

(.   هـى الـكلة  لـخيص    Hollander, 1993)اسـته  لهيـا  فاعليـة العـلج     

وددتد أعماض اب ماب الوسوا  الهرمي هـي أول خ ـوب لتحدتـد ووبـع     

 ,Storch)عمناا  علجي ناجح للب ماب نظمًا لتلع  األعماض و داخلرا 

Abramowitz, & Goodman, 2008.) 

واض املس  ال ال يئية الب ماب الوسوا  الهرمي. جند أن الدارسال ال  

ُأجمتــت علــى التــوائم وجــدل اختلفــال   أعــماض الوســوا  الهرــمي عــني  

التوائم.، وذل  نا   عض دور العواا  ال يئية منري ادينية مما تىلكـد علـى أهميـة    

ــة    لــك  ــذا االبــ ماب   دور ال يئ  & ,Russell, Fawcett)ي  أعــماض ه

Mazmanian, 2013     أتًضا، أمداث احلياب الضامن ة والصـاراة الـ  ميـم عرـا .)

اللخص   ال فولة  كون  ثاعة سـ ً ا   ظرـور أعـماض ابـ ماب الوسـوا       

(. و  Lafleur et al., 2011)الهرمي سواا   امملة ال فولة أو اا ععد ال لوغ 

ض ددتًدا قد تكون أس اب االب ماب اتنوعـة فمنرـا بـغوط احلمـ ،     الماشدت
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(. أاـا عـض   Russell et al., 2013)األمداث الصاداة، سوا استخدام العهـاقري  

األســ اب ادينيــة واــا تتعلــق عالوراثــة البــ ماب الوســوا  الهرــمي، أظرــم    

 الدراســال الــ  ُأجمتــت علــى التــوائم ار فــاع نســ  االنتلــار عــني األقــارب، 

وأتًضا، الدراسال ال  ُأجمتـت علـى العـائلل أظرـمل نتائجرـا انتلـار هـذا        

 ,Fontenelle & Hasler)االبــ ماب   عــائلل حمــددب علــك  الحــوظ   

2008.) 

و  الثمانينيال نلم املعرد الوطين للصحة العهلية األامتكي نتـائ  دراسـة   

التاسع متـى   طولية ُأجمتت على عينة جمتمعية على طلب املدار  اض الصع

( طالً ـا وطال ـة. وذلـ     5596)الصع الثاني علم. مي  علغ عدد امللـاركون  

وفًهــا ملعــاتري الــدلي  التلخيصــي آنــذاك )اإلصــدار الثــاني(. ميــ  علــغ اعــدل    

%(. مما أكد أن هذا االب ماب ليل نادًرا كمـا أوبـح ال ـامثون    1.9)االنتلار 

أكرب مما ظرـمل   نتـائ  الدراسـة،    أتًضا أن امتمالية أن  كون النس  الواقعية 

 ,Flament)مي  إن احلاالل اللدتدب اض املمكض أنرـا ،  ـذه  إىل املدرسـة    

: 1986(. و  دراسة أخمى ُأجيـت علـى عينـة جمتمعيـة اـا عـني عـااي )       1988

( اماهق اض أرعع ادار . أظرمل 3000( و ضمنت  ل  العينة ع ى )1988

العماض الغمت ة للبـ ماب كانـت انتلـمب     %( وأن3)أن نس ة االنتلار علغت 

(. ااا عض نس  االنتلـار األكثـم   Valleni‐Basile et al., 1994%( )19عنس ة )

 مداثة فسيتم عمبرا   جزا الدراسال الساعهة.

ــة      ــالغني علــى وجــود أرعع ــائ  الدراســال علــى أن املمبــى ال  وا فهــت نت

فكـار الوسواسـية،   النظـام، واأل  عواا  الب ماب الوسوا  اقرمي  ضـمنت 

 ,Bloch, Landeros‐Weisenberger, Rosarioوالنظافـــة، واالدخـــار( )
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Pittenger, & Leckman, 2008      أتًضــا، مت التككــد اــض  لــ  العوااــ .)

دراسال المهة، ولكض على عينال اض األطفال، مي  مت اث ال أتضًا منـوذج  

مض للدراسال السـاعهة  (.  وفيما تلي عScahill et al., 1997)األرععة عواا  

املعاصمب، وذل  كمحاولة لتحدتد املهاتيل املسـتخداة ماليـًا وكيفيـة مسـاب     

خصائصرا السيكوارتتة للخموج  هيا  تتمتع خبصائص سيكوارتتة ام فعـة،  

وميكض استخدااه   ال يئة السعودتة، وذل  عردغ  هييم ابـ ماب الوسـوا    

 الهرمي.

 الدراسال الساعهة:

ــار الســل ية الناوــة عــض وجــود    أكــدل عدتــد و اــض الدراســال علــى ا ث

ميـ  وجـد أن    ،والـ  قـد  سـ  ه   ميـاب الفـمد      ،أعماض الوسوا  الهرمي

تــىلدي إىل  الوسـوا  الهرـمي تــىلثم سـلً ا وعلــك  دال علـى جـودب احليــاب، ممـا      

اعاناب ك ريب   مياب اللـخص االجتماعيـة واملرنيـة. وهلـذا السـ   العدتـد اـض        

االبـ ماب  همتم الذا ي مت عنائرا لتهيـيم شـدب و كـمار أعـماض هـذا      اهاتيل الت

(et al., 2016 Angelakis وإذا .)ــع ــة ال حــ  العلمــي   جمــال    مت  ت  عملي

اهتماًاــا اتزاتــًدا عمعًيــا وأجن ًيــا عدراســة الوســوا   تظرــمالوســوا  الهرــمي، 

، وعــاألخص عنــاا وفحــص صــدل وث ــال أدوال الهيــا  اخلاصــة       الهرــمي

اب الوســوا  الهرــمي، وفيمــا تلــي عــمض للدراســال الســاعهة الــ    عابــ م

اهتمــت حبســاب الصــدل ال نــائي )العــاالي( ألكثــم املهــاتيل  ــداوال   اجملتمــع 

 م.2020ومتى عام  2009العلمي العمعي والدولي، اض عام 

ــد   ــد اخلــال والنيــالهــدفت دراســة عي ( للتحهــق اــض صــدل  2009) قوع 

ــه علــى طــلب جااعــة الكوتــت ميــ  )ن   اهيــا  الوســوا  الهرــمي وث ا    
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 ،( طالً ا. وأشارل نتائ  الدراسة إىل وجـود عااـ  عـام وامـد للمهيـا      446

 ل عت فيه أمنل  عنود اهيا  الوسوا  الهرمي، و،  ظرم  هدتمال اه ولـة  

كمـا   لصدل عناا املهاتيل الفمعية. وُتنظم هلذا املهيا  عوصـفه ُأمـادي العااـ .   

لفحـص اخلصـائص   (  ,.aMelli et al 2015خـمون ) دراسـة ايلـي وآ  هـدفت  

ــا  أععــاد الوســوا  الهرــمي    ــة اــض اهي  The الســيكوارتتة للُنســخة اإلت الي

Dimensional Obsessive – Compulsive Scale (DOCS)،  اــع ددتــد

االجتماعيــة، وذلــ  علــى عينــال اــض   –ار  اطرــا عاخلصــائص الدميوجمافيــة  

ــام  ــع الع ــاعه   ،اجملتم ــاب التل ــع مس ــري     ا ــة ومن ــال إكلينيكي ــى عين ــاالي عل الع

العـام  ( الارًكا اض اجملتمع 315إكلينيكية، مي   كونت العينة األساسية اض )

ــور،  42٪) ــت أعمــارهم )م    ٪58ذك ( 14.51 ، ع 38.70 إنــاث(، وكان

عاًاا. وأكـدل نتـائ  الدراسـة علـى منـوذج األرععـة عوااـ ، وذلـ  لكـ  اـض           

ــة ومنــري اإلكل  ــال اإلكلينيكي ــة. عاإلبــافة لوجــود  لــاعه عــاال  العين ــني  يينيكي ع

 و  دراسة أخمى قام عرـا  العينال اع اال فال على األرععة عواا  املستخمجة.

ميـ  هـدغ إىل فحـص اخلصــائص     ( ,.2015bMelli et al) ايلـي وآخـمون  

-Yale عـمون للوسـوا  الهرـمي    –السيكوارتتة للنسخة اإلت اليـة ملهيـا  تـال   

Brown Obsessive – Compulsive Scale (Y-BOCS و كونــت عينــة .)

ــض )  ــني    137الدراســة ا ــا عالوســوا  الهرــمي،  ماومــت أعمــارهم ع ( امتًض

(. ومتت  موة املهيا  لإلت الية 10.23 ، ع 33.38 )م  ( عاًاا18-57)

و   يهه اع اهاتيل أخمى للهلق واالكتئاب. وأظرمل النتـائ  وجـود عـاالني    

 –ستخلصه   الدراسة األصلية ملهيـا  تـال   مت استخلصرم خمتلفني عما مت ا

عمون للوسوا  الهرمي، عاإلبافة إىل وجود صدل  هارعي جيد اع املهـاتيل  

  وث ال ا سال داخلي ام فع. ،األخمى
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فحـص  إىل  ,.Piqueras et al 2015))عـيكريا  وآخـمون    دراسـة  وهـدفت 

بـ ماب    كان املهيـا  املختصـم للوسـوا  الهرـمي تصـلح لتهيـيم اال       إذا اا

اـــدى كـــ ري اـــض األعمـــار اـــض ال فولـــة للمماههـــة. اـــع مســـاب اخلصـــائص  

( امتًضـا  ماومـت أعمـارهم    94) السيكوارتتة للمهيا . و كونـت العينـة اـض   

( 880)ن  ( عاًاـا، عاإلبـافة إىل جمموعـة انـاظمب اـض العـادتني      19-9) عني

 Short الــارًكا. عاســتخدام املهيــا  املختصــم البــ ماب الوســوا  الهرــمي 

Obsessive – Compulsive Disorder Screen (SOCS    وأشـارل النتـائ .)

ــة.        ــال الدراس ــ  عــرب جمموع ــه اتماث ــا ، وأن ــ  وامــد للمهي إىل وجــود عاا

   خت ار.عاإلبافة لوجود ث ال ام فع اض خلل اال سال الداخلي وإعادب اال

إىل مســاب  (Yorulmaz et al.,2015تورملــا  وآخــمون)وهــدفت دراســة 

ــ ــيكوارتتة اخلصـ ــمي    لائص السـ ــوا  الهرـ ــة الوسـ ــخة الرتكيـــة لهائمـ -لنسـ

( علـى  OCI-R) Obsessive – Compulsive Inventory Revisedامُلماجعـة 

، 21.5 اض ال ال ـال( )م   ٪67اض طلب ادااعة األ ماك ) (319عينة )ن 

ــا  تتكــون اــض ســتة     0.2ع  ــ  العــاالي أن املهي ــائ  التحلي ( عــام. أظرــمل نت

ا أظرم املهيا  صـدًقا  هارعًيـا اـع املهـاتيل األخـمى الـ   هـيل        عواا . وأتًض

 نفل ال نية، كما تىلكد على صلمية املهيا  للستخدام   ال يئة الرتكية.

هــدفت إىل  2016et al.,  Angelakis)) اجنلكــل وآخــمون أاــا دراســة 

-OCIامُلماجعـة )  –مساب صدل النسـخة اليونانيـة لهائمـة الوسـوا  الهرـمي      

R.)  ( الـارًكا اـض ال ـالغني   1379و كونت عينة الدراسة اـض ) (إنـاث،  ٪69 

ــا ميــ  )م 83: 18) ذكــور(  ــدى عمــمي 31٪ ، (10.7ع   ،27.4 ( عاًا

اض طـلب ادااعـة وعـالغني اـض اجملتمـع العـام. وأظرـمل نتـائ          ا و ضمنت كًل
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التحليــ  العــاالي أن املهيــا  تتكــون اــض ســتة عوااــ . وهــذه النتيجــة ا اعهــة  

 ,.Asadi et al)أســدي وآخــمون  و  دراســة تــائ  ُاعــد املهيــا  األصــلي.لن

-Yعمون للوسوا  الهرمي ) –مت استكلاغ ال نية العاالية ملهيا  تال  (2016

BOCS         على عينـة اـض امبـى الوسـوا  الهرـمي اإلتـمانيني. و كونـت عينـة )

ــض )  ــى،  146( )216الدراســة ا ــًم 70أنث ــادب اخلارج اذك ــض العي ــا ا ــة ( امتًض ي

 ع  ،33.70  )م ستلــفى اإلاــام مســني علــمل طرــمان )إتــمان(، ميــ        

مخسـة عوااـ  متثـ      استخل (. وقد أظرمل نتائ  التحلي  العاالي 10.25

ــمول الثهافيــة         ــل الف ــا  األصــلي. وهــذا تعك ــتخمجة اــض املهي ــ  املس العواا

   الب ماب الوسوا  الهرمي   إتمان عض الدول األخمى.

 Delgar et al.,-Garcia 2016))ار وآخــمون ددــ-و  دراســة جمســيا

عـمون للوسـوا  الهرـمي     -هدفت لتهييم النسخة األس انية اـض اهيـا  تـال   

ــة الدراســة اــض )     ــة اــض األطفــال واملــماههني. و كونــت عين ( اــض 97علــى عين

األطفال واملماههني ذوي اب ماب الوسوا  الهرمي، ميـ  مت اختيـار العينـة    

هني  ستلـفى عمشـلونة. ومت التلـخيص اـض خـلل      اض ومـدب األطفـال واملـماه   

ثــنني اــض األط ــاا النفســيني ذوي اخلــربب. وقــد  ماومــت أعمــار امللــاركني عــني ا

أنثى(. وأظرمل النتائ  اعاا  ا سال داخلي  49، اذكًم 48)عاًاا ( 7-17)

ام فع، ولكنه كان أق  مما كان عليه   الدراسـال الـ  أجمتـت علـى عينـال      

وهـي  ا أشارل نتـائ  التحليـ  العـاالي إىل وجـود مخسـة عوااـ        ال الغني. كم

  االدخار(. –التناسق  –النظافة  –ادنل  – العدوانية)

للتحهـق  ( ..Højgaard et al 2016)دراسـة هوشـجارد وآخـمون    وهدفت 

اــض ال نيــة العااليــة البــ ماب الوســوا  الهرــمي لــدى األطفــال واملــماههني.   
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 :ميـــ  ،يال اـــض األطفـــال واملـــماههنيو كونـــت عينـــة الدراســـة اـــض جنســـ

(، 111)ن  النــموت و(، 184)ن  الســوتدو(، 400)ن  الوالتــال املتحــدبع

ــدمناركو ــداو(، 101)ن  ال ــذي مت   58)ن  هولن ــماههني ال ــال وامل ــض األطف ( ا

ــا حمل    ــمي وفًه ــدلي    ا لخيصــرم عابــ ماب الوســوا  الهر ــال  لــخيص ال ك

 ( عاًاـا 18-7مـارهم عـني )  التلخيصي واإلمصائي الماعع. وقد  ماومـت أع 

عمون للوسـوا   -اض الذكور(. ومت استخدام اهيا  تال ٪53، 12.29)م 

الهرمي. وأتًضا مت استخدام التحلي  العاالي االستكلـا  والتوكيـدي للتحهـق    

اض ال نية العاالية املثلى للمهيا . وأظرـمل نتـائ  التحليـ  العـاالي أن منـوذج      

عااـ  اإلتـذااا   -ة )عااـ  التلـوثا النظافـة   اـ االثلثة عواا  هو األكثـم ال 

   عاا  التنظيما اإلدخار(. -ادنل

هـدفت إىل إعـداد اهيـا      ( ,.2016Park et al) عـارك وآخـمون   ودراسـة 

 – Toronto Obsessive)اهيـــا   ورونتـــو( الهرـــمي جدتـــد للوســـوا  

Compulsive Scale (TOCS    ( و كونـت عينـة الدراسـة اـض .)طفًلـا  16718 )

ــا ــني )   واماهًه ــارهم ع ــض   17-6 ماومــت أعم ــار ا ــ  مت االختي ــا، مي ( عاًا

اجملتمع العام. وأشارل النتائ  إىل وجود ا سال داخلي ام فع للمهيا  الكلـي  

، عاإلبافة إىل وجود صـدل  هـارعي اـع اهـاتيل أخـمى.      (0.94  مي  )ألفا

وأن املهيا  صاحل علـك  عـام لهيـا  ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي لرطفـال        

إىل فحــص   ,.2016Wu et al))وآخــمون  أواوأ وهــدفت دراسـة  هني.واملـماه 

عـمون للوسـوا     –اخلصائص السـيكوارتتة لإلصـدار الثـاني اـض اهيـا  تـال       

ــة   ــة الدراسـ ــمي. و كونـــت عينـ ــض الهرـ ــ ماب  61)اـ ــض ذوي ابـ ــا اـ ( امتًضـ

ذكور( مت اختيارهم اض العيادب اخلارجيـة اـض املن هـة     ٪44)الهرمي الوسوا  
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ــة ال ــة، ميــ  كانــت أعمــارهم )م    ادنوعي ــال املتحــدب األامتكي ــة عالوالت  غمعي

داخلـــي اه ـــول  ا ســـال(. وأشـــارل النتـــائ  إىل وجـــود 14.91 ، ع 35.27

لُ عدي املهيا ، كما أظرمل النتائ  وجود صدل  هارعي للمهيا  احلالي اـع  

( عدراســة 2017وقــام أخــم  ) املهــاتيل األخــمى الــ   هــيل نفــل املكــون. 

داد اهيا  للوسـوا  الهرـمي علـى ال يئـة األردنيـةأ، وذلـ  علـى        ععنوانأ إع

ــة ن  ــة إكلينيكي ــ  )200)  عين ــاث )م  ٪50( مي ــض اإلن ( 7.1 ، ع 35.9( ا

امتًضا خارجًيا عالوسـوا  الهرـمي عـاملمكز الـوطين للصـحة النفسـية عـاألردن.        

ــوتاا  ــة اـــض األسـ ، 037.6م ) ( اـــض اإلنـــاث٪50( ميـــ  )200)  ن وعينـ

مساب الصدل التمييزي، كمـا مت مسـاب الصـدل التل اـي      مت. عام (6.4ع 

ووصــ  اعااــ  االر  ــاط عــني   ،عــماون-للعينــة اإلكلينيكيــة اــع اهيــا  تــ  

 (0.88لرســـوتاا و)  (0.89)الث ـــال (. وكـــان اعااـــ   0.69)إىل املهياســـني 

للممبى، عاإلبافة إىل وجود فمول دالـة   اجتـاه الـذكور امبـى الوسـوا       

،  ظرم فمول عـني الـذكور واإلنـاث األسـوتاا علـى اهيـا        الهرمي،   مني 

مت  (( ,.2017Eilertsen et al الم سـض وآخـمون   و  دراسـة  الوسوا  الهرمي.

 The Dimensionalعمــ  نســخة خمتصــمب اــض اهيــا  الوســوا  الهرــمي   

Obsessive – Compulsive Scale Short-Form (DOCS-SF  و كونـت ،)

( 204)ن  : جمموعـة امبـى الوسـوا  الهرـمي    عينة الدراسة اـض جممـوعتني  

ــدى ٪29.4 إنـــاث، 70.6٪) ــور(  ـ ــا65-18)عمـــمي ذكـ ميـــ   ،( عاًاـ

ــة  10.5 ، ع 31)م  ــام للمهارنــ ــع العــ ــة اــــض اجملتمــ ( 211)ن  (، وجمموعــ

ميـــ   ،( عاًاـــا74-18)عمـــمي ذكـــور(  ـــدى  ٪28.4 إنـــاث، 71.6٪)

ســال الــداخلي (. وأشــارل النتــائ  إىل وجــود ث ــال اال 11.5 ، ع 31.2)م 
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والصدل التهارعي عاإلبافة لهدرب املهيا  على التلخيص الدقيق والتمييز عني 

اجملموعتني. كما أن نتائ  هـذه الدراسـة كانـت اتسـهة اـع الدراسـال األخـمى        

ودراســة ســفاك وآخــمون  الــ  ُأجمتــت علــى هــذا املهيــا    ثهافــال أخــمى. 

((2017Safak et al.,   الســيكوارتتة ملهيــا  هــدفت إىل مســاب اخلصــائص

( 96(، وذل  على عينة  مكية  كونت اـض ) DOCSأععاد الوسوا  الهرمي )

ــوا    ــ ماب الوسـ ــا عابـ ــمي امتًضـ ــًم 26)الهرـ ــى(،  ماومـــت  70، اذكـ أنثـ

ــني أعمــارهم  ــا )م 65-18)ع ــائ   8.06 ، ع 27.21 ( عاًا (. وأظرــمل نت

إىل وجود ث ال التحلي  العاالي وجود أرععة عواا  دالة للمهيا ، عاإلبافة 

(، وام فـع جـًدا   0.874داخلـي ام فـع للمهيـا  الكلـي ميـ  ألفـا  )       ا سال

 (.0.948و 0.921)عـــني للمهـــاتيل الفمعيـــة األرععـــة ميـــ   ماومـــت ألفـــا  

إىل مســاب صــدل  ( ,.2018Algin et al) ادــني وآخــمون وهــدفت دراســة

مهيـا     اإلبافة لعم  التكيـع الثهـا  لل  ع اهيا  أععاد الوسوا  الهرمي،

( اـمتض اـض ذوي ابـ ماب    100)اـض  ال يئة ال نغالية. و كونت عينة الدراسة 

أنثــى( مت اختيــارهم اــض العيــادب اخلارجيــة   35، اذكــًم 65الوســوا  الهرــمي )

ــة   ــة طــ  جااع ــ أ  عكلي ــائ  أن  (Sheikh Mujib) أشــيخ جمي ــمل النت . وأظر

ل. وكان اال سـال  املهيا  تتكون اض أرععة عواا  مت  دوتمهم ع متهة فارمياك

ــا  الكلــي ام فــع، ميــ  ألفــا    ( وللعوااــ  األرععــة  0.93) الــداخلي للمهي

 Burton et) عور ـون وآخـمون   و  دراسـة  (.0.94و 0.91)  ماومت ألفا عـني 

2018 al.,)         ،مت إعـداد اهيـا  لتهيـيم أعـماض الوسـوا  الهرـمي للمـماههني

 اسـتخدام املهيـا    (، وقـد مت TOCS) وذل  ملهيا   مونتو للوسوا  الهرمي

( اماهًهـا  ماومـت   16718لتهييم  ال االب ماب علـى عينـة اكونـة اـض )    
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(، وااثــ  الــذكور نســ ة 11.1( عاًاــا  توســ  عمــمي )18-6) أعمــاره عــني

ــ  مت 50.5٪) ــوم واتحــع العلــوم      ا( مي ــو للعل ــز  ورونت ــض امك ختيــارهم ا

  تتكـون اـض سـتة    ) ورنتو، كندا(. وأظرمل نتائ  التحلي  العـاالي أن املهيـا  

عواا ، أول مخسـة عوااـ  كانـت دـت اـتغري كـااض وامـد، ولكـض العااـ           

وهـدفت   االكتنا ( كانت دت اتغري كااض آخـم.  -)االدخار الهرميالساد  

ــة    2018al., (Grover et)دراســة جموفــم وآخــمون   ــة العاالي ــيم ال ني إىل  هي

 -تخدام اهيا  تالللظرور امل كم واملتكخم الب ماب الوسوا  الهرمي عاس

( الارًكا اهسمني إىل جممـوعتني، اجملموعـة األوىل   345)اختيار عمون. وقد مت 

، 24.8 )م أعمــارهم أنثــى( كانــت  23، واذكــًم 68)ا كــم ( ظرــور 91)  ن

أنثـى(   126، اذكًم 128)اتكخم ( ظرور 284)  (. واجملموعة الثانية ن8.7 ع 

ــارهم )م  ــا9.9، ع  34.5 أعمـ ــة  (. وأظرـــمل نتـ ــاالي ثلثـ ــ  العـ ئ  التحليـ

السـيمرتتةا والثـاني    -مي  كانت )األول  االدخار ،عواا  للمجموعتني

النظافةا والثال   الوساو  الدتنية وادنسـية(. ميـ  أكـدل نتـائ  الدراسـة      

 فريجــو  وآخــمون   وهــدفت دراســة  أن العوااــ  اتلــاعرة عــني اجملمــوعتني.   

(2019 Fergus et al.,)   عــاالي ملهيــا  املعتهــدال    إىل فحــص الصــدل ال

. و كونـت عينـة   Obsessive Beliefs Questioner  (OBQ-20الوسواسـية ) 

ــوعتني    ــض جمم ــة ا ــارك1210)األوىل الدراس ــلب    ٪53) ( ال ــض ط ــاث( ا إن

، 19.4ميـ  كانـت أعمـارهم )م     ،Midwestern U.S Universityجااعـة  

ــة اــض )  2.5 ع  ــت اجملموعــة الثاني  ٪57.4ًكا )( الــار1342(،   مــني  كون

(. وقـد  11.3، ع  33.1إناث( اـض اجملتمـع العـام ميـ  كانـت أعمـارهم )م       

أشارل نتائ  الدراسة إىل وجود عاا  عام للمهيا  عاإلبافة ألرععـة عوااـ    
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املـــثالية   –األهميـةا الـتحكم   األفكـار     –املسئولية  –وهي )التردتد  ،فمعية

على الصـدل   دمما تىلك ،جملموعتنيا التككيد(. و ككدل هذه النتائ  اض خلل ا

 2019)دراسة  متفينيـو دي ال جـار ا وآخـمون    كما هدفت  العاالي للمهيا .

de la Garza et al-Treviño.. )        لعمـ   كيـع ثهـا  ملهيـا  أععـاد الوسـوا

(( على عينـة اكسـيكية، عاإلبـافة إىل مسـاب ال نيـة العااليـة       DOCSالهرمي 

إنـاث(، وأمنلـ رم    ٪77.5( عالًغا )457اض ) للمهيا . و كونت عينة الدراسة

نتـائ    ل(. وأشار2.55، ع  20.39( مي  )م  ٪95.8اض طلب ادااعة )

ــة      ــوذج األرعع ــد من ــدي إىل  ككي ــاالي التوكي ــ  الع ــ  التحلي ــوث)عواا  -التل

التناسق(. عاإلبافة لذل  أظرـمل   -األفكار املفاجئة -املسئولية حنو الذال

  ا سـال داخلـي ام فـع للمهيـا  الكلـي واملهـاتيل       نتائ  الث ال وجـود اعااـ  

 (Hauschildt et al., 2019) دراسة هوشيلد وآخـمون   مني هدفت  الفمعية.

ــال    ــا  ت ــني نســخ  اهي ــمي  -إىل مســاب التلــاعه ع ــمون للوســوا  الهر  ع

نسخة التهدتم الذا ي( وذل  عرب ثلثة قياسال  –امللمظة اإلكلينيكية  )نسخة

اتاععة ععد سـتة شـرور(. و كونـت عينـة الدراسـة اـض        –دي عع –)قيا  ق لي 

، ع  39.02 أنثـــى( كانـــت أعمـــارهم )م  86، اذكـــًم 42( الـــارًكا )128)

عمون النسختني املـذكور ني   –( مي  مت  هييمرم عاستخدام اهيا  تال 10.76

ســلًفا. وأظرــمل النتــائ  وجــود ار  ــاط اــض اتوســ  ومتــى قــوي عــني نســخة   

يكيــة ونســخة التهــدتم الــذا ي. وأتًضــا كانــت  هييمــال التهــدتم امللمظــة اإلكلين

 دراسـة  وأخرًيا هـدفت  الذا ي للب ماب أق  اض  هييم المظة اإلكلينيكيني.

لتحهق اض ال نـاا العـاالي   ( لKhosravani et al., 2020)خوسمافاني وآخمون 

ة وذل  على عينـ  الفارسية،( النسخة DOCS)الهرمي ملهيا  أععاد الوسوا  
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ــى الوســـوا  الهرـــمي )ن   ــال  746اـــض امبـ ــرم  حكـ ــد مت  لخيصـ (. وقـ

 لخيص الدلي  التلخيصـي واإلمصـائي الماعـع. وأتًضـا مت اسـتخدام اهيـا        

 –عـــمون، واهيـــا  فـــانكوفم عاإلبـــافة لهائمـــة الوســـوا  الهرـــمي   –تـــال 

 امُلماجعة، وذل  للتحهـق اـض الصـدل التهـارعي. و ماومـت أعمـار العينـة عـني        

( عاًاا. وأظرمل نتائ  التحليـ  العـاالي   35) اًاا  توس  عممي( ع78–15)

كما هو   املهيـا    ،أن النسخة الفارسية اض املهيا   كونت اض أرععة عواا 

  سال داخلي ام فـع للمهيـا  وأععـاده الفمعيـة.    ااألصلي، عاإلبافة إىل ث ال 

علـق  هذا، وميكض  لخيص اا س ق عمبه اـض دراسـال انلـورب دوليـا فيمـا تت     

عتكمار املهاتيل األكثـم  ـداوال لتهيـيم ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي   جـدول        

(1.) 

 (  كمار استخدام اهاتيل الوسوا  الهرمي   الدراسال الساعهة املنلورب.1جدول )

 Y-BOCS DOCS TOCS OCI-R OBQ SOCS الدراسالااملهيا  امُلستخدم
((2015 aMelli et al.,   ا     
(Melli et al., (2015 b ا      
(Piqueras et al., (2015      ا 

Yorulmaz, et al., (2015)    ا   
(Angelakis et al., (2016    ا   

(Asadi et al., (2016 ا      
(Garcia-Delgar et al., (2016 ا      

(2016 )Højgaard et al.. ا      
(Park et al., (2016   ا    

Wu et al., (2016) ا      
(2017Eilertsen et al., )  ا     

Safak et al.,  (2017)  ا     
(et al., (2018Algin   ا     
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 Y-BOCS DOCS TOCS OCI-R OBQ SOCS الدراسالااملهيا  امُلستخدم
(Burton et al., (2018   ا    
((2018Grover et al.,  ا      
(Fergus et al., (2019     ا  

et al., de la Garza -Treviño

     ا  (2019)

Hauschildt et al., (2019) ا      
(2020)et al.,  Khosravani  ا     

 1 1 2 2 6 7 التكمار

( ا ضح أن أكثم املهاتيل  كمارا  نا ليـا همـا اهياسـي    1اض خلل جدول )

عــمون واهيــا  أععــاد الوســوا  الهرــمي. وســوغ  ســتخدم الدراســة  -تــال 

اـض   احلالية اهيا  أععاد الوسوا  الهرمي، وذل  لعـدب أسـ اب: أن املهيـا    

أكثم املهاتيل استخدااًا، سرولة    يهه نظـًما لهلـة عـدد ع ارا ـه ووبـومرا،      

الدراســال الــ  قااــت عفحــص هــذا املهيــا  هــي األمــدث نســ ًيا، كمــا أن     

املهيــا  ، ترتجــم متــى ا ن   اللغــة العمعيــة، رمنــم  موتــه   العدتــد اــض  

 الثهافال األخمى.

 :فموض الدراسة

جة اــض اهيــا  أععــاد الوســوا  الهرــمي     تلــاعه العوااــ  املســتخم .1

 الثهافة السعودتة اع العواا  املستخمجة اض ثهافال أخمى.

 ال ينة العاالية ملهيا  الوسوا  الهرـمي علـى العينـة امُلجتمعيـة     تكون  .2

 .اض أرععة عواا 

ُتميــز اهيــا  الوســوا  الهرــمي عــني املمبــى واألســوتاا علــك  دال   .3

 إمصائًيا.



 

 

150 

 ال نية العاالية ملهيا  الوسوا  الهرمي   ال يئة السعودتة

 دراسة سيكوارتتة على املرتددتض على العيادال النفسية 

 هيم عض ع ده صعديإعماد. 

 

لـدى   ام فعـة صدل وث ـال   ا  الهرمي  عااللتتميز اهيا  الوسو .4

 أفماد الدراسة.

ــة )    وجــد .5 ــد اســتوى الدالل ــة إمصــائية عن (   0.05فــمول ذال دالل

نس  انتلار اب ماب الوسـوا  الهرـمي تعـزي للمـتغريال )النـوع، العمـم،       

 التعليم، املستوى االقتصادي، احلالة االجتماعية، اكان اإلقااة(.

 املنر 

كوارتي التهليــدي، ية علــك  أساســي علــى املــنر  الســ اعتمــدل الدراســ

للتحهـق اـض ال نـاا العـاالي      ،عاإلبافة ملنر  التحليـ  العـاالي علـك  خـا     

 للمهيا  احلالي واـدى  لـاعره اـع ثهافـال أخـمى اسـتخدات نفـل املهيـا         

(Revelle, 2017; Muthén & Muthén, 2015) . 

 وإجمااا را: عينة الدراسة

ينـة الدراسـة، مت ا  ـاع اال ـي، أوال: اختيـار جمموعـة       الختيار جمموعال ع

ــة  ستلــفى للصــحة       ــادال اخلارجي ــى العي ــض عل ــض املرتددت ــ  ا املمبــى، وذل

النفسية  دتنة جدب، وقسم الصـحة النفسـية  ستلـفى امللـ  ع ـد العزتـز  كـة        

املكماــة، واستلــفى األاــ  للصــحة النفســية جبــا ان. ميــ  مت  لخيصــرم        

الهرمي وفهـا ملعـاتري الـدلي  التلخيصـي واإلمصـائي. مت      عاب ماب الوسوا  

امتًضا ممـض مت اختيـارهم اـض     127   يق اهيا  أععاد الوسوا  الهرمي على 

املماكز سالفة الذكم، وذل  حلساب التحليـ  العـاالي االستكلـا ، والتلـاعه     

العاالي اع نتائ  الدراسال األخمى، عاإلبافة حلساب ث ال إعـادب االخت ـار   

 متهة إعادب الت  يق عفاص   اين أس وع. ثانًيا: مت إطلل املهيا  اـض خـلل   ع

راعــ  إليكرتونــي لنمــاذج جوجــ  ادــاهزب، وذلــ  عــرب وســائ  التواصـــ          
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االجتماعي اإلليكرتونيـة )اثـال: الـوا ل آب، والفيسـ وك، ومنريهـا( وذلـ        

لـة عـدد   للحصول على عينة جمتمعية، ومت ددتـد اـدب  انيـة للت  يـق  نترـي عه     

الـارًكا. كـان    2758االستجاعال، مي  مت منلق الـماع  عنـد الوصـول لعـدد     

اهلدغ اض اختيار هذه العينة هو مساب التحلي  العاالي التوكيدي واال سـال  

الـــداخلي ملهيـــا  أععـــاد الوســـوا  الهرـــمي، عاإلبـــافة حلســـاب انتلـــار        

للعينة املمبـية اـض    االب ماب فيما عني امللاركني. ثالثا: مت اختيار عينة اناظمب

العينة اجملتمعية، وكان االختيار ع متهة إمصـائية، ميـ  احلفـاظ علـى التنـاظم      

عني اجملموعتني   اخلصائص الدميوجمافية، اع عدم وجـود أتـة أعـماض  لـري     

لوجــود ابــ ماب الوســا  الهرــمي، ومت اختيــار هــذه العينــة عغــمض مســاب 

ق عني املمبـى واألسـوتاا )جـدول    قدرب املهيا  على التمييز والتلخيص الدقي

 ( توبح اإلمصاا الوصفي جملموعال عينة الدراسة(.2)

 :اعاتري التضمني واالست عاد

اعاتري التضمني عالنس ة للمض معني كانت ان  ال حمكال  لخيص الـدلي   

مصــائي للبــ ماعال العهليــة عنصــداره اخلــاال البــ ماب التلخيصــي واإل

االسـت عاد فكانـت وجـود أًتـا اـض االبـ ماعال       الوسوا  الهرمي، أاا اعـاتري  

اعــاتري التضــمني أاــا الذهانيــة، وابــ ماعال االكتئــاب، وابــ ماعال الهلــق.  

ــض        ــا ا ــور أت ــدم ظر ــت ع ــادتني فكان ــة الع ــ ة لعين عــماض االبــ ماعال  أعالنس

عاإلبـافة البـ ماب    ،الذهانية، واب ماعال االكتئـاب، وابـ ماعال الهلـق   

مصـائي  كـال  لـخيص الـدلي  التلخيصـي واإل    وفهـا حمل  ،الوسوا  الهرـمي 

واالست عاد كان عس   وجـود أي اـض    ،للب ماعال العهلية عنصداره اخلاال

 هذه االب ماعال سالفة الذكم.
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 .املتغريال الدميوجمافية لعينال الدراسة (2) جدول

 املتغري
جمموعة الوسوا  

 (127الهرمي )ن 
اجملموعة امُلناظمب 

 (127)ن 
عية العينة اجملتم

 (2758)ن 
 ٪ ن ٪ ن ٪ ن

وع
الن

 

 ٪7.43 1206 ٪2.47 60 ٪2.47 60 ذكور
 ٪3.56 1552 ٪8.52 67 ٪8.52 67 إناث

 ـــــ ـــــ 0.999عداللة   0.139(   1) 2كا للنوع 2كا

مم
لع
ا

 

18- 21 78 4.61٪ 62 8.48٪ 1617 6.58٪ 
22- 29 39 7.30٪ 52 9.40٪ 867 4.31٪ 
30- 39 4 1.3٪ 7 5.5٪ 150 4.5٪ 
40- 49 3 4.2٪ 3 4.2٪ 87 2.3٪ 
50- 59 3 4.2٪ 3 4.2٪ 31 1.1٪ 
 ٪2.0 6 ــ ـــ ـــــ ــــ فككثم 60

 ـــــ ـــــ 0.342عداللة   4.504(   4) 2كا لفئال العمم 2كا
يم
عل
الت

 
تهمأ 

 وتكت 
3 4.2٪ 1 8.0٪ 57 1.2٪ 

 عليم 

 اتوس 
35 6.27٪ 40 5.31٪ 751 2.27٪ 

 عليم 

 عالي
81 8.63٪ 81 8.63٪ 1827 2.66٪ 

 ٪1.3 85 ٪4.2 3 ٪3.6 8 ااجستري
 ٪4.1 38 ٪6.1 2 0 0 دكتوراب

 ـــــ ـــــ 0.231عداللة   5.606(   4) 2كا للتعليم 2كا
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 املتغري
جمموعة الوسوا  

 (127الهرمي )ن 
اجملموعة امُلناظمب 

 (127)ن 
عية العينة اجملتم

 (2758)ن 
 ٪ ن ٪ ن ٪ ن

ية
اع
تم
ج
ال
ة ا
حلال

ا
 

 ٪2.78 2158 ٪1.81 103 ٪1.81 103 أعزب
 ٪3.20 560 ٪9.18 24 ٪3.17 22 اتزوج
 ٪0.1 27 0 0 0 0 ا لق
 ٪5.0 13 0 0 ٪8.0 2 أرا 

للحالة  2كا

 االجتماعية
 ـــــ ـــــ 0.352عداللة   2.087(   3) 2كا

ي
اد
ص
القت

ى ا
تو
س
امل

 

انخفض 

 جدا
1 8.0٪ 2 6.1٪ 43 6.1٪ 

 ٪2.7 199 ٪9.7 10 ٪1.7 9 انخفض
 ٪2.68 1880 ٪8.63 81 ٪7.71 91 اتوس 
 ٪2.19 530 ٪8.22 29 ٪9.18 24 ام فع
ام فع 

 جدا
2 6.1٪ 5 9.3٪ 106 8.3٪ 

للمستوى  2كا

 االقتصادي
 ـــــ ـــــ 0.605عداللة   2.725(   4) 2كا

ن 
كا
ا

اة
إلقا

ا
 

 ٪2.53 1466 ٪3.58 74 ٪1.59 75 رتع
 ٪8.46 1292 ٪7.41 53 ٪9.40 52 مضم

 ـــــ ـــــ 0.899عداللة   0.016(   1) 2كا ملكان اإلقااة 2كا
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 :الدراسة أدوال

أرععة  او عة على( ع ارب 20اض ) املكون الوسوا  الهرمي. أععاد اهيا 

، مي  تتضمض ك  ععد هي: التلوث، واملسئولية، واألفكار، والنظام ،أععاد

. وت  ق املهيا  علك  فمدي وواعي ع متهة التهمتـم الـذا ي.   مخل ع ارال

ــيم  ــدرج ليكــمل     ــتم التهي ــ  ت ــًدا 1)مخاســي مي ــ  إن   د5 : أع ــا( مي ائًم

 شدب االب ماب. ىلإُ لري  (100) الدرجة املم فعة

ــاا هــذا املهيــا      (Abramowitz, et al., 2010أأعمااــوتتزأ )وقــام  ع ن

)ن   ال داتــة علـــى ثـــلث جمموعـــال: جمموعـــة امبـــى الوســـوا  الهرـــمي 

اـض طـلب    ، ثم جمموعة العـادتني (198)ن   ، وجمموعة امبى الهلق(315

وأشـارل نتـائ  التحليـ      .. ومت مساب التحليـ  العـاالي  (1044ادااعة )ن  

العــاالي االستكلــا  إىل وجــود األرععــة عوااــ  الــذكورب ســلًفا. كمــا أكــدل   

 نتائ  التحلي  العاالي التوكيدي على ا اعهة هذا النموذج على عينال أخـمى 

(RMSEA= 0.059, TLI=0.99, & CFI= 0.96).   عاإلبافة إىل مساب ث ـال

( 0.93)كمون ـا   انرـا اال سـال الـداخلي عاسـتخدام ألفـا      ،ا  ععدب طـمل املهي

( ل عـد اسـئولية اإلتـذاا،    0.86( ل عـد التلـوث، و)  0.83للمهيا  الكلـي، و) 

، كما مت مساب الث ال عض طمتـق  ( للنظام0.89( لرفكار الهرمتة، )0.88و)

( 0.56( ل عـد التلـوث، و)  0.58و)( للمهيـا  الكلـي،   0.66)خت ـار إعادب اال

كمــا مت  .( للنظــام0.66( لرفكــار الهرمتــة، )0.55ل عــد اســئولية اإلتــذاا، و)

مساب دقـة التلـخيص للمهيـا  عـني العـادتني وامبـى الوسـوا  الهرـمي،         

وعني امبى الوسوا  الهرمي وامبى الهلق. وأشارل النتـائ    اجملمـ  إىل   
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ه ول عـني امبـى   أن املهيا  قادر علك  ممتا  عني املمبى والعادتني. وعلك  ا

 .Area Under Curve (AUC= 0.86الهلق )وامبى  ،الوسوا  الهرمي

 :والتكيع الثها  للمهيا  الرتوة

ــوتلمض   ــادتة دـ ــد اإلرشـ ــُا للهواعـ ــماا ، (Guillemin, 1993) وفهـ مت إجـ

اختيـار  مت  مي (  موة املهيا  إىل اللغة العمعية: 1اخل وال الثلث التالية: 

ام مي  قـ  على علم عالغمض اض الدراسة إلجماا الرتوة. ثنني اض املرتونيا

ن اـض  اعض ا خم. ونت  عض هـذا اإلجـماا إصـدار    اانفصًلعالرتوة ك  ارتجم 

مت )اإلجنليزتـة(: ميـ     ( الرتوـة إىل اللغـة األصـلية   2املهيا  عاللغـة العمعيـة.   

ــالغمض اــض ال حــ      اختيــار اثــنني آخــمتض اــض املرتوــني ليســوا علــى دراتــة ع

ن للمهيــا  اإلجــماا الرتوــة للغــة األصــلية. ونــت  عــض هــذا اإلجــماا إصــدار  

ــة.   ــة اإلجنليزت ــا :    احل( 3عاللغ ــة للمهي ــى النســخة النرائي فحــص مت صــول عل

اض مي  املعنى واملص لحال. ونت  عـض هـذه    ،اإلصدارال األرععة للمهيا 

ــ        مي اإلجــمااال الســاعهة النســخة النرائيــة ملهيــا  ابــ ماب الوســوا  الهر

(DOCS) .عاللغة العمعية 

 :راعًعا: أسالي  التحلي  اإلمصائي

 طمتهـة ال نيـة العااليـة ال سـي ة     اسـتخدام للتحهق اض فموض الدراسـة، مت  

Very Simple Structure  عاسـتخدام   استخماجرالتحدتد عدد العواا  املمكض

التحليـــ  العـــاالي ، ثـــم Psych (Revelle, 2017.)احلهي ـــة Rلغـــة الربجمـــة 

، M pluse (Muthén & Muthén, 2015)نـاا   مالستكلـا  عاسـتخدام ع  ا

عاسـتخدام لغـة    Tuker’s Factor Congruency واعاا   وكم للتلاعه العـاالي 

ــة Rالربجمــة  اســتخدام ث ــال إعــادب  أتًضــا مت  Psych (Revelle, 2017.)احلهي 
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ساسـية  االخت ار وث ال اال سال الداخلي، عاإلبـافة إىل انحنـى التحدتـد واحل   

وللتككد اض منوذج الــ   .SPSSللتكمارال عاستخدام عمناا   لداللة الفمل 2كا و

اســـتخدام التحليـــ  العـــاالي التوكيـــدي عوااـــ  للمهيـــا  احلـــالي، مت  -4

 .(Byrne, 2010) (21اإلصدار ) Amosعاستخدام عمناا  

 : نتائ  الدراسة

هيـا  أععـاد   تنص علىأ  تلاعه العواا  املسـتخمجة اـض ا   :الفمض األول

الوســوا  الهرــمي   الثهافــة الســعودتة اــع العوااــ  املســتخمجة اــض ثهافــال  

   أخمىأ. وللتحهق اض صحة هذا الفمض، مت ددتد جمموعة اض اخل وال:

املهيـا  وهـي   عدراسـة عوااـ     اهتمـت ددتد الدراسال الساعهة الـ    .1

وا فهـوا   ،ستكلـا  االعـاالي  التحلي  فه ، اض خلل إجماا الدراسال أرعع 

 ,.Algin et al., 2018; Khosravani et alويرم على وجود أرععة عوااـ  ) 

2017Safak et al.,  2015 a; 2020; Melli et al.,  ). 

ــ    .2 ــة عواا ــتخماج أرعع ــع     ، مت اس ــا ا ــرب ثهافًي ــا ع ــ  ملهارنتر ــعوذل  أرع

اتامـة اـض أرعـع دراسـال سـاعهة. واملهصـود عالدراسـة عـرب          عااليـة اصفوفال 

فيــة ليســت اهارنــة الــدرجال اخلــام لعينــال اــض جمتمعــال خمتلفــة، ولكــض ثهاال

 اهارنة نتائ  التحلي  العاالي االستكلا  لعينال خمتلفة.

Seva & Ten -Lorenzo) وعاستخدام اعااـ  التلـاعه العـاالي لتـوكم     .3

Berge, 2006 ،)  مت مســـاب اـــدى  هـــارب املصـــفوفة العااليـــة احلاليـــة اـــع

(. ومت اســتخدام اعااــ  التلــاعه 6: 3ادــداول )  كمــا  املصــفوفال األخــمى

 (.3)جدول  ، كما  Psychاحلهي ة  Rعمناا  العاالي لتوكم اض خلل 

 .، ونتائ  التلاعه العااليR الكود اخلا  عربناا  (3) جدول
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R version 3.4.1 (2017-06-30) -- "Single Candle" 
Copyright (C) 2017 The R Foundation for Statistical 

Computing 
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) 

> library(readxl) 
package ‘readxl’ was built under R version 3.4.4  

> library(psych) 
> fa.congruence(S, M) 

    m1  m2   m3   m4 
F1 0.86 0.20  0.08 -0.20 
F2 0.41 0.80 -0.11  0.20 
F3 0.11 0.18  0.91  0.24 
F4 0.18 0.19  0.19  0.94 
> fa.congruence(SS, F) 

    S1  S2  S3  S4 
F1 0.96 0.00 0.00 0.00 
F2 0.00 0.93 0.00 0.00 
F3 0.00 0.00 0.93 0.00 
F4 0.00 0.00 0.00 0.97 

> fa.congruence(SS, A) 
   A1 A2 A3 A4 

F1 0.96 0.00 0.00 0.00 
F2 0.00 0.91 0.00 0.00 
F3 0.00 0.00 0.97 0.00 
F4 0.00 0.00 0.00 0.98 
> fa.congruence(S, K) 

   K1 K2 K3  K4 
F1 0.85 0.30 0.19 -0.11 
F2 0.51 0.80 0.05  0.28 
F3 0.26 0.31 0.94  0.33 
F4 0.32 0.29 0.32  0.97 

 (f1: f4) ،هي العواا  املستخمجة اض الدراسة احلاليةs  الدراسة احلالية  

  الدراسـة احلاليـة عتحمـيلل عنـود     SSل ال نود علـى العوااـ ،   عكاا  دميل

  دراســة ســافاك  S، 2015خــمون، آ  دراســة ايلــي و Mكــ  عااــ  فهــ ،  
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  دراســـة خوســـمافاني، K، 2018  دراســـة ادـــني، A، 2017واخـــمون، 

2020. 

وقد أظرمل النتائ  قـيم  لـاعه عـاالي  ـرتاوح اـض اه ولـة ملم فعـة. ميـ          

جيـدب  (  Melli et al., 2015 b ايلي و الئـه )  العاالي اع دراسةكان التلاعه 

ــاالني     ــاني، وام فعــة   الع عالنســ ة للعااــ  األول، وانخفضــة   العااــ  الث

 .(4) جدولكما    ،الثال  والماعع

 .( b 2015التلاعه العاالي عني الدراسة احلالية ودراسة ايلى،)  (4جدول )

 العاا  الماعع العاا  الثال  يالعاا  الثان العاا  األول 

 
الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Melli 

et al. 

2015b 

الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Melli et 

al. 

2015b 

الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Melli 

et al. 

2015b 

الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Melli 

et al. 

2015b 

 067.0 070.0 361.0 900.0 405.0 1ع
- 

110.0 
062.0 020.0 

 055.0 880.0 504.0 2ع
- 

050.0 
036.0 130.0 189.0 

- 

040.0 

 237.0 950.0 715.0 3ع
- 

100.0 
055.0 030.0 207.0 

- 

040.0 
 000.0 067.0 010.0 029.0 030.0 358.0 960.0 508.0 4ع

 126.0 030.0 545.0 960.0 842.0 5ع
- 

040.0 
064.0 070.0 

 6ع
- 

057.0 
000.0 945.0 920.0 252.0 110.0 197.0 

- 

040.0 
 210.0 068.0 010.0 136.0 810.0 307.0 060.0 139.0 7ع
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 العاا  الماعع العاا  الثال  يالعاا  الثان العاا  األول 

الدراسة  

 احلالية

دراسة 

Melli 

et al. 

2015b 

الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Melli et 

al. 

2015b 

الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Melli 

et al. 

2015b 

الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Melli 

et al. 

2015b 
 040.0 - 043.0 000.0 136.0 980.0 384.0 110.0 - 203.0 8ع
 120.0 125.0 080.0 - 066.0 980.0 704.0 040.0 200.0 9ع
 000.0 141.0 030.0 073.0 950.0 675.0 030.0 - 285.0 10ع
 040.0 - 206.0 890.0 429.0 050.0 189.0 060.0 092.0 - 11ع
 030.0 096.0 880.0 387.0 020.0 196.0 - 020.0 014.0 12ع
 000.0 069.0 970.0 827.0 080.0 - 226.0 - 000.0 145.0 13ع
 210.0 167.0 860.0 944.0 010.0 - 104.0 - 030.0 101.0 14ع
 010.0 116.0 930.0 931.0 050.0 112.0 - 010.0 118.0 15ع
 900.0 579.0 030.0 038.0 050.0 287.0 030.0 187.0 - 16ع
 840.0 542.0 020.0 094.0 040.0 171.0 000.0 008.0 17ع
 880.0 934.0 060.0 097.0 030.0 063.0 020.0 318.0 - 18ع
 940.0 864.0 000.0 304.0 010.0 - 090.0 070.0 098.0 - 19ع
 970.0 835.0 010.0 166.0 130.0 079.0 020.0 191.0 - 20ع

اعاا  

 وكم 

للتلاعه 

 العاالي

86.0 80.0 91.0 94.0 

 

ام فعـة     Şafak, 2017دراسـة   اـع قـيم التلـاعه العـاالي     ت  مـني كانـ  

 (.5) جدول كما   ،واا  اع الدراسة احلاليةعاألرععة 
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 .2017التلاعه العاالي عني الدراسة احلالية ودراسة سافاك،  (5جدول )

 العاا  الماعع العاا  الثال  العاا  الثاني األولالعاا   

 
الدراسة 

 احلالية
دراسة 

Şafak, 

2017 

الدراسة 

 احلالية
دراسة 

Şafak, 

2017 

الدراسة 

 احلالية
دراسة 

Şafak, 

2017 

الدراسة 

 احلالية
دراسة 

Şafak, 

2017 
  062.0  067.0  361.0 902.0 405.0 1ع
  189.0  036.0  055.0 902.0 504.0 2ع
  207.0  055.0  237.0 879.0 715.0 3ع
  067.0  029.0  358.0 849.0 508.0 4ع
  064.0  126.0  545.0 829.0 842.0 5ع
  197.0  252.0 918.0 945.0  057.0 - 6ع
  068.0  136.0 910.0 307.0  139.0 7ع
  043.0  136.0 881.0 384.0  203.0 8ع
  125.0  066.0 829.0 704.0  200.0 9ع
  141.0  073.0 772.0 675.0  285.0 10ع
  206.0 942.0 429.0  189.0  092.0 - 11ع
  096.0 929.0 387.0  196.0 -  014.0 12ع
  069.0 920.0 827.0  226.0 -  145.0 13ع
  167.0 901.0 944.0  104.0 -  101.0 14ع
  116.0 792.0 931.0  112.0 -  118.0 15ع
 925.0 579.0  038.0  287.0  187.0 - 16ع
 885.0 542.0  094.0  171.0  008.0 17ع
 868.0 934.0  097.0  063.0  318.0 - 18ع
 816.0 864.0  304.0  090.0  098.0 - 19ع
 772.0 835.0  166.0  079.0  191.0 - 20ع

اعاا  

 وكم 

للتلاعه 

 العاالي

96.0 93.0 93.0 97.0 
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فهـد كانــت قــيم   ،Algin (2018)دراســة ه اــع عوااـ   للتلـاع  أاـا عالنســ ة 

 .(6 نظم )جدولا ،التلاعه العاالي ام فعة أتًضا   األرععة عواا 

 .2018التلاعه العاالي عني الدراسة احلالية ودراسة اداتض،  (6جدول )

 العاا  الماعع العاا  الثال  العاا  الثاني العاا  األول 

 
الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Algin 

et al. 

(2018) 

الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Algin 
et al. 

(2018) 

الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Algin 
et al. 

(2018) 

الدراسة 

 احلالية

دراسة 

Algin 
et al. 

(2018) 
  062.0  067.0  361.0 880.0 405.0 1ع
  189.0  036.0  055.0 800.0 504.0 2ع
  207.0  055.0  237.0 770.0 715.0 3ع
  067.0  029.0  358.0 810.0 508.0 4ع
  064.0  126.0  545.0 820.0 842.0 5ع
  197.0  252.0 650.0 945.0  057.0 - 6ع
  068.0  136.0 830.0 307.0  139.0 7ع
  043.0  136.0 810.0 384.0  203.0 8ع
  125.0  066.0 820.0 704.0  200.0 9ع
  141.0  073.0 810.0 675.0  285.0 10ع
  206.0 820.0 429.0  189.0  092.0 - 11ع
  096.0 530.0 387.0  196.0 -  014.0 12ع
  069.0 900.0 827.0  226.0 -  145.0 13ع
  167.0 810.0 944.0  104.0 -  101.0 14ع
  116.0 830.0 931.0  112.0 -  118.0 15ع
 830.0 579.0  038.0  287.0  187.0 - 16ع
 770.0 542.0  094.0  171.0  008.0 17ع
 870.0 934.0  097.0  063.0  318.0 - 18ع
 790.0 864.0  304.0  090.0  098.0 - 19ع
 780.0 835.0  166.0  079.0  191.0 - 20ع

اعاا   وكم 

للتلاعه 

 العاالي
96.0 91.0 97.0 98.0 
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ــدب      Khosravani, 2020دراســة  واــع ــيم التلــاعه العــاالي جي ــت ق كان

ــ       ال ــاالني الثال ــة   الع ــاني، وام فع ــ  الث ــ  األول، وانخفضــة   العاا عاا

 (.7 نظم )جدولا ،والماعع

 .2020التلاعه العاالي عني الدراسة احلالية ودراسة خورسافاني،  (7جدول )
 العاا  الماعع العاا  الثال  العاا  الثاني العاا  األول 

الدراسة  

 احلالية
دراسة 

Khosravani, 
2020 

لدراسة ا

 احلالية
دراسة 

Khosravani, 
2020 

الدراسة 

 احلالية
دراسة 

Khosravani, 
2020 

الدراسة 

 احلالية
دراسة 

Khosravani, 
2020 

 040.0 062.0 030.0 067.0 110.0 361.0 810.0 405.0 1ع
 050.0 189.0 040.0 036.0 150.0 055.0 800.0 504.0 2ع
 070.0 207.0 140.0 055.0 070.0 237.0 740.0 715.0 3ع
 090.0 067.0 100.0 029.0 090.0 358.0 760.0 508.0 4ع
 070.0 064.0 120.0 126.0 080.0 545.0 740.0 842.0 5ع
 040.0 197.0 080.0 252.0 840.0 945.0 130.0 057.0 - 6ع
 080.0 068.0 060.0 136.0 900.0 307.0 100.0 139.0 7ع
 150.0 043.0 110.0 136.0 780.0 384.0 040.0 203.0 8ع
 150.0 125.0 140.0 066.0 730.0 704.0 100.0 200.0 9ع
 090.0 141.0 130.0 073.0 810.0 675.0 170.0 285.0 10ع
 080.0 206.0 770.0 429.0 100.0 189.0 160.0 092.0 - 11ع
 060.0 096.0 780.0 387.0 070.0 196.0 - 120.0 014.0 12ع
 100.0 069.0 790.0 827.0 180.0 226.0 - 130.0 145.0 13ع
 150.0 167.0 840.0 944.0 080.0 104.0 - 090.0 101.0 14ع
 120.0 116.0 800.0 931.0 090.0 112.0 - 100.0 118.0 15ع

 - 16ع

187.0 120.0 287.0 090.0 038.0 030.0 579.0 660.0 

 790.0 542.0 150.0 094.0 120.0 171.0 110.0 008.0 17ع

 - 18ع

318.0 080.0 063.0 130.0 097.0 150.0 934.0 830.0 

 - 19ع

098.0 160.0 090.0 090.0 304.0 160.0 864.0 750.0 

 - 20ع

191.0 080.0 079.0 060.0 166.0 050.0 835.0 830.0 

اعاا  

 وكم 

للتلاعه 

 العاالي

85.0 80.0 94.0 97.0 
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اسـة احلاليـة إىل دهـق    ( ،  لـري نتـائ  الدر  8، 7، 6، 5، 4واض خـلل ) 

والـ   ضـمنترا    ،الفمض األول، مي  ث ـال املهيـا  عـرب الثهافـال املختلفـة     

هــذه الدراســة. وأن اهيــا  الوســوا  الهرــمي تتكــون اــض أرععــة عوااــ  هــي 

التنظـيم(. وتـدل ذلــ  علـى أن ال نيـة العااليــة      ،الــتفكري ،املسـئولية  )التلـوث، 

عـالفمول الثهافيـة، و، تظرـم هـذا التـكثم       تكثم عدرجة كـ ريب   للمهيا  قوتة وال

 & Khosravani et al., 2020) إال   العاا  الثاني هلذه الدراسة اع دراستني

Melli et al., 2015b) .عالممنم اض أن الهيم ُ عد اه ولة ، 

ــاني:  ــة ملهيــا  الوســوا     أتــنص علــى الفــمض الث ــة العاالي  تكــون ال ين

وللتحهق اض عنيـة املهيـا      أ.  ض أرععة عواا الهرمي على العينة امُلجتمعية ا

ــة عوااــ ، عاســتخدام       ــيم أعــماض االبــ ماب، مت فحــص منــوذج األرعع  هي

أظرــمل ، علــى العينــة اجملتمعيــة للدراســة احلاليــة. التحليــ  العــاالي التوكيــدي

نتائ  التحلي  العـاالي التوكيـدي أنـه ال توجـد فـمل دال عـني النمـوذج املهـرتح         

كانـت اىلشـمال الااـة النمـوذج      إذل املستمدب اض عينة الت  يق، وعني ال يانا

(GFI) (Goodness of Fit Index  =) املهرتح كالتـالي: اىلشـم جـودب امللااـة    

ــة املعيـــاري 886,0) (NFI) (Normed Fit Index= ) (، واىلشـــم امللااـ

(IFI) (Incremental Fit Index= ) (، واىلشــم امللااــة املتزاتــد   880,0)

ــارن (888,0) ــة امله (CFI) (Comparative Fit Index= )، واىلشــم امللاا

 Root Mean Square Error)(، وجذر اتوس  امعـع اخل ـك للتهـارب   885,0)

(07,0 =of Approximation) (RMSEA)  أشـارل النتــائ  الســاعهة إىل أن .)

ــاول ألرععــة عوااــ   ااملهيــا  احلــالي تعكــل منوذًجــ  ابــ ماب الوســوا   تن
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  ال يئـة   للت  يـق ا أن املهيا  صـاحل  جيد. وأظرمل النتائ  أتًضالهرمي علك  

 السعودتة. وتظرم اض اللك  التالي الم ة املسارتة للتحلي  العاالي للمهيا 

 (.1)شك 
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 .العاالي التوكيدي ملهيا  أععاد الوسوا  الهرمي ( التحلي 1شك  )

التلوث،   Contamination،   ع ارال املهيا  OC1-OC20الحوظة: 

Responsability ،املسئولية  Thought ،التفكري  Symmetryالتنظيم   

ُتميز اهيا  الوسوا  الهرـمي عـني املمبـى     أتنص على  :الفمض الثال 

ــض ذلــ        ــوتاا علــك  دال إمصــائًياأ. وللتحهــق ا مت اســتخدام انحنــى  واألس

ص لفحـ  Receiver operating characteristic (ROC)التحدتـد واحلساسـية   

ععاد الوسـوا  الهرـمي، وللتحهـق اـض قـدرب املهيـا        أدقة التلخيص ملهيا  

 ن  األسـوتاا على التحدتد الدقيق والتمييز عـني جمموعـة املضـ معني وجمموعـة     

ــمي،    192(؛ )384) ــوا  الهرــــ ــ ماب الوســــ ــض ذوي ابــــ ــارًكا اــــ الــــ

ــض  192و ــارًكا ا ــوتااال ــية     األس ــز حبساس ــا  تتمي ــائ  أن املهي ــمل النت (. أظر

(، عنـــد 0.999) اـــم فعني، ميـــ  كانـــت املن هـــة دـــت املنحنـــى   وددتـــد

( 53) ≤(، وعنه ـة فصـ    2) ( شك ٪95(، عفرتب ثهة )001.0) >امتمالية 

ــى      8) ادــدول ــادر علــك  دال عل ــا  ق ــاعهة إىل أن املهي ــائ  الس (. و لــري النت

جـدول  ، وتوبـح   األسوتااالتمييز عني جمموعة الوسوا  الهرمي، وجمموعة 

 ئ  هذا التحلي .( نتا8)
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 .( انحنى التحدتد واحلساسية2) شك 

ــة الفصــ    (8) جــدول ــدرجال اخلــام(  نه  ــض ال ــاد  )ا ــا  أعع ــى اهي عل

 .الوسوا  الهرمي

 التحدتد احلساسية الدرجة اخلام
52 0.999 0.986 
53 0.999 0.999 
54 0.896 0.999 

الحوظـة: الصـع املظلـ  هـو نه ـة الفصـ ، ميـ  أعلــى        

 نه ة   احلساسية والتحدتد.

تتميـز اهيـا  الوسـوا  الهرـمي  عـاالل       أنص علـى  ت :الفمض الماعع

وللتحهـق اـض ذلـ  عالنسـ ة للعينـة      صدل وث ال ام فعة لدى أفماد الدراسة أ. 
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ــة، ن اإل ــني     127) كلينيكيـ ــ وع عـ ــارل أسـ ــق عفـ ــادب الت  يـ ــتخدام إعـ ( مت اسـ

ــا ام فعــا   وعاســتخدام اعااــ  ار  ــاط عري  .الت  ــيهني ــائ  ث ا  ســون أظرــمل النت

ــ  ر   ــا  مي ــة  (0.897)للمهي ــد اســتوى دالل ــا عالنســ ة  (0.01)>، عن ، أا

مت التحهـق اـض ث ـال املهيـا  ع متهـة اال سـال       ( 2.758) للعينة اجملتمعية، ن 

ال نــد، -لفــا، وار  ــاط ال نــدأالـداخلي، ميــ  مت اســتخدام كــ  اــض اعااـ    

 ،واملهـاتيل الفمعيـة   لـ  للمهيـا  الكلـي،   وار  اط ال ند عالدرجـة الكليـة. وذ  

 .(9) جدول ام فعة للمهيا ،ث ال النتائ  قيم وقد أظرمل 

 دلي  ث ال اال سال الداخلي للمهيا . (9) جدول

 الكلي املهيا 
عاا  

 التلوث
عاا  

 املسئولية
 عاا  التفكري

عاا  

 التنظيم
 0.831 0.809 0.779 0.751 0.919 لفاأاعاا  

م ار  اط 

 ع-ع
0.361 0.376 0.414 0.461 0.495 

م ار  اط 

 ك-ع
0.590 0.602 0.625 0.640 0.666 

 الحوظة: م  اتوس ، ع  ع ارب، ك  الدرجة الكلية

االر  ـاط عـني الع ـارال وععضـرا     اعااـ   ( أتًضا أن قـيم  9) وُتظرم اددول

ــا، ميــ      ــا ام فًع ــة  عكــل ا ســاًقا داخلًي ــارال والدرجــة الكلي  ُتعــدوعــني الع 

ــاط ال نــود ععضــرا عــ عض، تــرتاوح عــني )    ( 4.0، و2.0املتوســ  امله ــول الر  

( Piedmont, 2014) (0.6، و0.4وار  اط ال نود عالدرجة الكلية تـرتاوح عـني )  

ى ال  عترب ال نـود منـري اتسـهة أو  عتـرب جمـمد  كـمار ل عضـرا الـ عض. و لـري          مت
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ال توجــد عــه عنــود والنتــائ  الســاعهة إىل أن املهيــا  اتســق اــض ميــ  ال نــود،   

 اكمرب، أن عنود املهيا  متث  نفل ال نية ال   هيسرا.

 وجــد فــمول ذال داللــة إمصــائية عنــد   أتــنص علــى  :الفــمض اخلــاال

(   نسـ  انتلـار ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي تعـزي       0.05ة )استوى الداللـ 

ــة       ــادي، احلالــ ــتوى االقتصــ ــيم، املســ ــم، التعلــ ــوع، العمــ ــتغريال )النــ للمــ

 االجتماعية، اكان اإلقااة(.

 البـ ماب  االنتلـار الكليـة   ةنسـ  ( أن 10أظرمل نتائ  الدراسة اددول )

كانــت نــوع. االنتلــار واحلــدوث وفًهــا لل. وأن (٪7) الوســوا  الهرــمي كانــت

 (2كـا )ميـ    نس ترا   الـذكور علـك  دال إمصـائيا    أعلى اضاإلناث    نس ته

االنتلــار واحلــدوث . أاــا عــض (0.001) >(، عنــد امتماليــة 028.18)  ( 1)

ــا للعمــم ــة   ،وفًه ــة العممت ــم انتلــاًرا   الفئ  أظرــمل النتــائ  أن االبــ ماب أكث

لفـمول   نسـ ة االنتلـار    أن هذه ا(2كا)( عاًاا، كما أظرمل نتائ  18-21)

  (، عنـد امتماليـة  381.2)  ( 5) (2كـا )دالة إمصائًيا ميـ   منري للب ماب 

أظرـمل النتـائ  أن    ،النتلار واحلدوث وفًها للتعلـيم وفيما تتعلق عا (.0.794)

كمـا أظرـمل نتـائ      ادـااعي، سـتوى التعلـيم   انتلـاًرا وفًهـا مل  االب ماب أكثـم  

دالـة إمصـائًيا ميـ      منـري االنتلـار للبـ ماب    أن هذه الفمول   نسـ ة ( 2كا)

ــا) ــة 136.1)  ( 4) (2كـ ــد امتماليـ ــان   (.0.888)  (، عنـ ــا كـ ــار أتًضـ االنتلـ

امل لهني، كما أظرـمل نتـائ     أكثم فيما عنيواحلدوث وفًها للحالة االجتماعية. 

 (2كـا )أن هذه الفمول   نس ة االنتلار للب ماب دالـة إمصـائًيا ميـ     (2كا)

االنتلــار واحلــدوث وفًهــا أاــا (. 0.013) (، عنــد امتماليــة 756.10  )( 3)

 انتلــاًرا  أظرــمل النتــائ  أن االبــ ماب أكثــم ، فهــد للمســتوى االقتصــادي
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( 2كـا )، كما أظرـمل نتـائ    ثم املنخفض جدا املستوى االقتصادي املم فع جًدا

  ( 4) (2كـا )أن هذه الفمول   نس ة االنتلار للب ماب دالة إمصائًيا مي  

ابـ ماب  انتلـار  وأخـرًيا ددتـد نسـ      (. 0.056)  (، عند امتماليـة 649.3)

أظرـــمل النتـــائ  أن انتلـــار  ، فهـــدوفًهـــا ملكـــان اإلقااـــةالوســـوا  الهرـــمي 

أن هـذه  ( 2كـا ) أظرـمل نتـائ     ولكـض االب ماب   احلضم أعلى اض المتع، 

  ( 1) (2كـا )دالة إمصائًيا مي  ،  كض الفمول   نس ة االنتلار للب ماب 

 (.  0.132)  (، عند امتمالية274.2)

 .العينة اجملتمعية  نس  انتلار اب ماب الوسوا  الهرمي  (10) جدول

 املتغري
 اض معون عادتون

 النس ة املئوتة العدد النس ة املئوتة العدد

وع
الن

 

 ٪9.4 67 ٪1.95 1303 ذكور
 ٪0.9 125 ٪0.91 1263 إناث

مم
لع
ا

 
18- 21 1498 6.92٪ 119 4.7٪ 
22- 29 809 3.93٪ 58 7.6٪ 
30- 39 140 3.93٪ 10 7.6٪ 
40- 49 83 4.95٪ 4 6.4٪ 
50- 59 30 8.96٪ 1 2.3٪ 
 ٪0.0 0 ٪2.0 6 فككثم 60

يم
عل
الت

 

 ٪0.7 4 ٪0.93 53 تهمأ وتكت 
 ٪5.6 49 ٪5.93 702  عليم اتوس 

 ٪2.7 132 ٪8.92 1695 جااعي عليم 
 ٪7.4 4 ٪3.95 81 ااجستري
 ٪6.1 3 ٪1.92 35 دكتوراب
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ية
اع
تم
ج
ال
ة ا
حلال

ا
 

 ٪8.6 147 ٪2.93 2011 أعزب
 ٪0.7 39 ٪0.93 521 اتزوج
 ٪2.22 6 ٪8.77 21 ا لق
 ٪0.0 0 ٪100 13 أرا 

ي
اد
ص
القت

ى ا
تو
س
امل

 

 ٪3.9 4 ٪7.90 39 انخفض جدا
 ٪0.5 10 ٪0.95 189 انخفض
 ٪4.6 121 ٪6.93 1759 اتوس 
 ٪9.8 47 ٪1.91 483 ام فع

 ٪4.9 10 ٪6.90 96 ام فع جدا

ن 
كا
ا

اة
إلقا

ا
 

 ٪3.6 92 ٪7.93 1374 قمتة
 ٪7.7 100 ٪3.92 1192 ادتنة
 ٪0.7 292 ٪0.93 2566 النس ة الكلية

 املناقلة

هـــدفت الدراســـة احلاليـــة إىل مســـاب اخلصـــائص الســـيكوارتتة للنســـخة  

ــاد الوســوا  اله   ــا  أعع ــة    الســعودتة ملهي ــض عني ــق ا ــمي. عاإلبــافة إىل التحه ر

املهيا  عرب ثهافال أخمى، واض خلل عينة جمتمعيـة، أكـدل النتـائ  احلاليـة     

على منوذج األرععة عواا  وال   تفـق اـع نتيجـة الدراسـة األصـلية للمهيـا        

(Abramowitz et al., 2010   كما مت التحهق اض ذل    الدراسـة اإلت اليـة ،)

(Melli et al., 2015 a( والرتكية ،)Safak et al., 2017( وال نغالية ،)Algin 

et al., 2018( واإلتمانية ،)Khosravani et al., 2020.) 

نتائ  التحلي  العاالي االستكلا    هـذه الدراسـة دعـم األرععـة عوااـ       

ــع        ــاالي ا ــة. وخبصــو  التلــاعه الع ــة اإلكلينيكي ــى العين ــ  عل ــة، وذل املتوقع
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 Khosravani et al., 2020; Melliجند أنه اع دراسـ  )  الدراسال األخمى،

et al., 2015 a   ( كانت نتائ  العاا  األول )التلوث( اه ولة اض ميـ  التلـاعه

اــع العااــ  األول   الدراســة احلاليــة. ولكــض كانــت بــعيفة   العااــ  الثــاني  

نظـيم املثـالي(   )املسئولية(. أاا العاالني الثال  )األفكار الوسواسية( والماعع )الت

 ,.Algin et alكانـت قـيم اعااـ  التلـاعه العـاالي ام فعـة. أاـا اـع دراسـ  )         

2018; Safak et al., 2017      فكانت قيم التلـاعه العـاالي اـع الدراسـة احلاليـة )

ام فعــة   األرععــة عوااــ . و لــري  لــ  النتــائ    اجملمــ  )  بــوا العينــال   

العااليـة احلاليـة تعكـل جيـًدا أرععـة عوااـ         اإلكلينيكية( إىل أن املهيا  ع نيتـه 

 الب ماب الوسوا  الهرمي ال ختتلع اض ثهافة إىل أخمى.

وخبصو  العينال منري اإلكلينيكيـة )الـ  مت اشـتهاقرا اـض اجملتمـع العـام(       

مي  كان اهلدغ اض اختيار  لـ  العينـة هـو التككـد اـض صـدل ال نيـة العااليـة         

ية. وجاال نتائ  التحلي  العاالي التوكيـدي  للمهيا  على عينال منري إكلينيك

ُاتسهة اع الدراسة األصلية، وال  استخدات نفل ال متهة مي  التككـد اـض   

ال نيــة العااليــة للمهيــا  علــى جمموعــة اــض ال ــلب ممــض مت اختيــارهم علــك   

ــة     ــق ام فعــ ــة و وافــ ــمال الئمــ ــا  ىلشــ ــائ  أتًضــ ــاال النتــ ــوائي، وجــ علــ

(Abramowitz et al., 2010)       وا فهت نتـائ  هـذه الدراسـة اـع نتـائ  دراسـة .

(Treviño-de la Garza et al., 2019      ،الـ  أجمتـت علـى عينـة اكسـيكية ،)

ميــ  مت اســتخدام التحليــ  العــاالي التوكيــدي، والتككــد اــض الااــة منــوذج   

األرععة عواا  لل يانال املستمدب اض العينة املكسـيكية. والـ  أظرـمل نتائجرـا     

ج األرععـة عوااـ  ملهيـا  أععـاد الوسـوا  الهرـمي. عاإلبـافة ملـا         الااة منـوذ 

أظرم ه نتائ  التحلي  العاالي التوكيـدي، والـ  أجمتـت علـى عينـة إتمانيـة،       
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مي  أكدل أتًضا على الااة منوذج األرععة عواا   ىلشمال الااة ام فعـة  

(Khosravani et al., 2020وا فهــت  لــ  ال نيــة أتًضــا اــع نتــائ  ال )  تحليــ

 العاالي التوكيدي للدراسة احلالية.

ولفحص قدرب املهيا  احلالي على التلخيص الـدقيق، ميـ  إن الفـمض    

األساسـي اـض  عمت ــه هـو اســتخدااه   اجملـال اإلكلينيكــي، فلهـد مت اســتخدام      

انحنــى احلساســية والتحدتــد، لتحدتــد إىل أي اــدى  كــون درجــال املهيــا    

(  سـاوي قـدرب   1ى واألسوتاا، ميـ  إن الهيمـة )  قادره على التمييز عني املمب

( علــى التلــخيص، ســواا  ىلشــم احلساســية أو اىلشــم التحدتــد، وأن 100٪)

( متثــ  الصــدفة. جــاال نتيجــة هــذه الدراســة اتفهــه اــع الدراســة   0.50قيمــة )

األصلية للمهيا ، مي  كانـت املسـامة دـت املنحنـى   الدراسـة األصـلية        

(0.86( )Abramowitz et al., 2010     وعاإلبـافة للدراسـة األصـلية، فهـد .)

جاال نتائ  عدتد اض الدراسال ععد ذلـ  اتفهـة اـع  هيـيم الدراسـة احلاليـة.       

 ,.Melli et al( )0.87مي  كانت املسامة دت املنحنى   العينة اإلت اليـة  ) 

2015 a       ــامة دــت املنحنــى ــت املس ــا ، كان (. وللصــورب املختصــمب للمهي

(0.97( )Eilertsen et al., 2017      و لري  ل  النتائ ، الـ   تفـق اـع نتـائ .)

ــ ماب     ــية البـ ــا  التلخيصـ ــدرب املهيـ ــى قـ ــد علـ ــة إىل التككيـ ــة احلاليـ الدراسـ

 الوسوا  الهرمي، وذل    الثهافة السعودتة.

أظرــمل نتــائ  الدراســة احلاليــة ث اً ــا ام فًعــا للمهيــا  احلــالي، ســواا         

 -خت ـار، و اعااـ  اال سـال الـداخلي )ألفـا     عاستخدام طمتهة ث ال إعادب اال

كمون ــا (.   الدراســة األصــلية ملهيــا  أععــاد الوســوا  الهرــمي وعاســتخدام 

( 0.60ث ـــال إعـــادب االخت ـــار أظرـــمل النتـــائ  اعااـــ  ث ـــال ميـــ  ر )       
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(Abramowitz et al., 2010   وهــي نتيجــة أقــ  ممــا هــي عليــه   الدراســة )

أن الفرتب ال  وقعت عني الت  يهني   الدراسـة  احلالية، وميكض إرجاع ذل  إىل 

( أس وًعا، ممـا أثـم سـلً ا علـى قيمـة اعااـ  االر  ـاط. كمـا         12األصلية كانت )

ا فهت نتائ  اال سال الداخلي اع نتائ  الدراسـة األصـلية، ميـ  كانـت قـيم      

ــني )    ــرتاوح ع ــا   الدراســة األصــلية   ــ  ألف ــة منــري  0.93 -0.83اعاا ( للعين

(. كمـا ا فهـت نتـائ  الدراسـة احلاليـة      Abramowitz et al., 2010ية )اإلكلينيك

ــد اــض الدراســال الســاعهة       ــع العدت ــا  ا ــداخلي للمهي ــ  اال ســال ال اــض مي

(Algin et al., 2018; Eilertsen et al., 2017; Treviño-de la Garza et al., 

2019; Khosravani et al., 2020; Melli et al., 2015 a; Safak et al., 

2017.) 

وخبصو  نتائ  نس ة االنتلار الكلية للدراسة احلاليـة،  عتـرب هـذه النسـ ة     

ك ريب اهارنة  ا مت طممه اض ق   راع ة ال ـ  النفسـي األامتكيـة، إذ أشـارل     

(، كمـا أشــارل  ٪1.8( وعــني)٪1.1إىل أن نسـ  االنتلــار عامليـا  ــرتاوح عـني)   

ـــ)  أتضــا إىل نســ ة انتلــار االبــ ماب   الوال  تــال املتحــدب األامتكيــة  صــ  ل

1.2٪( )APA, 2013     (ــام ــا   ع ــ  النســ  مت مســاعرا و همتمه (. ولكــض  ل

( أظرـمل نتـائ  الدراسـة أن النسـ ة     2008م(. أتًضا و  دراسـة سـا، )  2013

( فيمــا عــني ال ــالغني ٪2.5الكليــة النتلــار ابــ ماب الوســوا  الهرــمي  عــد) 

عمعية( وهي نس ة ال  الت أق  مما ظرمل  دتنة اإلسكندرتة )ورورتة اصم ال

(، ميــ  قــام حبســاب نســ ة 2003  الدراســة احلاليــة، و  دراســة عكاشــة )

االنتلار الب ماب الوسوا  الهرـمي، ولكـض فيمـا عـني العينـال اإلكلينيكيـة       

اــض املرتددتــض علــى العيــادال اخلارجيــة  ستلــفيال الصــحة النفســية )حمافظــة   
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عمعيـة( ميـ  أشـارل نتـائ  الدراسـة لوجـود نسـ ة        الهاهم؛ ورورتة اصـم ال 

ـــ )  ــت      ٪10انتلــار  هــدر ع ــ  أجمت (. واــىلخًما نلــمل دراســة ســعودتة مي

جنوب اململكة العمعية السعودتة، وذلـ  حلسـاب انتلـار ابـ ماب الوسـوا       

(، وهـي أقـ  ممـا أشـارل     ٪3.4الهرمي، وأظرمل نتائجرا أن نس ة االنتلار )

ليــة. وتمجــع ال امــ  الفــمل الكــ ري   نســ ة االنتلــار   إليــه نتــائ  الدراســة احلا

الكلية ال  أظرم را الدراسة احلاليـة وعـني نسـ  االنتلـار األقـ  الـ  أشـارل        

إليرـــا نتـــائ  الدراســـال الســـاعهة لعـــدب أســـ اب. أوهلـــا، أن الدراســـة احلاليـــة 

وعــاألخص الت  يــق علــى العينــة اجملتمعيــة، مت    وقيــت كانــت أعــداد انتلــار  

اعي فريو  كورونا   ا دتاد مما قد تىلثم على نتائ  الدراسة احلالية   اجتاه اص

ا دتاد نسـ ة انتلـار ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي. السـ   الثـاني، هـو مداثـة          

الدراســة احلاليــة، إذ اــض املمكــض أن  كــون النســ  الــ  ذكــمل   الدراســال 

و نهصـاًنا. والسـ     الساعهة ،  عد كما هي ا ن، عـ  أصـ حت خمتلفـة  تـادب أ    

الثال ، أن نس ة ك ريب اض العينة اض املتعلمني  ا ُتسرم   ار فاع نسـ  انتلـار   

ــة        ــتهال العين ــة اش ــو طمته ــع، ه ــ   الماع ــمي. والس ابــ ماب الوســوا  الهر

 وعددها، وقد تىلثم كلهما على نتائ  االنتلار.

الدراسـة اـع     تفق نتائ  هذهوفيما تتعلق عاالنتلار واحلدوث وفًها للنوع، 

(   أن الوسـوا   2000)املـنعم  ( وع ـد  2002)اخلالق وربـوان  دراسة ع د 

، كما  تفق هذه النتيجـة اـع أكثـم    الهرمي أكثم انتلاًرا لدى اإلناث عض الذكور

. وختتلـع اـع   (Alsubaie et al., 2020الدراسـال مداثـة   ال يئـة السـعودتة )    

ــد اخلــالدراســة  أشــاروا إىل   ( ميــ1997)والعنــزي ( 1995) وآخــمون قع 

عدم وجود فمول عيـنرم   الوسـوا  الهرـمي. وجنـد أن ابـ ماب الوسـوا        
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(. 2015الـذكور )كـمتن  وآخـمون،    ع اهارنـة الهرمي أكثم انتلاًرا عـني اإلنـاث   

ميــ  تغلــ  علــيرض األفعــال الهرمتــة،      ،وتمجــع ذلــ  إىل ط يعــة اإلنــاث   

وعالتــالي  ،علــك  اثــالي حلمصــرض علــى التككــد والتــدقيق اــض إمتــام أعمــاهلض 

 (.  2000، مع د املنعاإلمسا  عالهلق جتاه إجنا  العم  علك  أفض  وأدل )

عالممنم اض عدم داللة الفمول عني الفئال العممتة   نتائ  هـذه الدراسـة،   

إال أن نس ة االنتلار كانت أعلى   الفئة العممتة املم   ة ع لب ادااعـة )اـض   

ري ذلــ  كـون أمنلــ  العينـة كانــت اـض طــلب    ( عاًاـا، وميكــض  فسـ  18-21

ادااعــة، وأن هــذه الفئــة تنتلــم فيرــا أعــماض ابــ ماب الوســوا  الهرــمي،  

( و تســق Alsubaie et al., 2020و تفـق هـذه النتيجــة اـع دراســة السـ اعي )    

النتيجة اع أن االنتلار كـان أكثـم فيمـا عـني طـلب ادااعـة )عـالممنم اـض عـدم          

بافة ملا ذكمه الس اعي عض هذه الفئة فنجد أتًضا أن وجود داللة إمصائية( عاإل

(، 2002نتيجـة دراسـة )ع ـد اخلـالق وربـوان،      تفـق ذلـ  اـع    هذه النتيجـة   

مي  أشار إىل أن الوسوا  الهرمي أكثم شيوًعا لدى اض  لهـوا  عليًمـا أرقـى.    

رـد  ادال   ت لـ  عـذل    ،يا رم ادااعيةحب املتعلق المو نيوقد تمجع ذل  إىل 

إىل  عـدورب  يمما تىلد ؛إىل  تادب التو م والهلق وقلة االستهمار يمما تىلدالوقت و

عاإلبافة ملا س ق أظرمل الدراسة أن اب ماب  . ال هذا االب ماب ظرور

الوسوا  الهرمي تنتلم أكثـم فيمـا عـني امل لهـني عداللـة إمصـائية عـض الفئـال         

 كض هنـاك داللـة للفـمل     األخمى اض املتزوجني ومنري املتزوجني واألراا . و،

-  مـدوث ابــ ماب الوســوا  الهرــمي   كـ  اــض املســتوى االجتمــاعي  

ــتوتال     ــى   املســ ــان أعلــ ــار كــ ــة إال أن االنتلــ ــان اإلقااــ ــادي واكــ االقتصــ

االقتصادتة املم فعة جًدا واملنخفضة جـًدا، وهـو اـا تتفـق جزئيـا      -االجتماعية
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أن الوسـوا  الهرـمي    ( ميـ  أشـار إىل  2002اع نتـائ  دراسـة ع ـد اخلـالق )    

تكون أكثم شيوًعا عني ال  هال االجتماعية األعلى، أاا   هذه الدراسة انتلم 

الوسوا  الهرمي علك  ك ري   املستوتال املنخفضـة جـًدا، وهـو اـا تلـري        

االقتصــادي اــم    -الثهافــة احلاليــة إىل أن الت ــمغ   املســتوى االجتمــاعي 

هرـــمي. وخبصـــو  اكـــان اإلقااـــة عظرـــور أعـــماض ابـــ ماب الوســـوا  ال

ادتنة(، فهد أظرمل نتائ  الدراسـة أن ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي     -)قمتة

انتلم علك  أكرب عني سكان احلضم، و تفق النتيجة اع نتائ  دراسـة الماـاوي   

( على عينـة اـض طـلب جااعـة الهـد . وتـمى ال امـ  أن        2014والمااوي )

سـكان املنـاطق احلضـمتة هـو أاـم       انتلار اب ماب الوسوا  الهرمي فيمـا عـني  

ان هي ر ا ملا تعانيه هىلالا السكان اض بغوط توايـة، وأمياًنـا افتهـار للـدعم     

 االجتماعي والتنافسية   جماالل احلياب اليواية.

 

 

*      *      * 
 

  



 

 

177 
 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هــ1442 شوال والستون احلادي العدد

 

  :املماجع العمعية

األردنية. جملـة  إعداد اهيا  للوسوا  الهرمي على ال يئة (. 2017نائ  ) ،أخم 

 .185-167 ،(2)25، العلوم الرتعوتة والنفسية

. الهاهمب: اكت ة األجنلـو  علم نفل اللواذ(. 2001الماادي، نور )و ،منفي إاام،

 املصمتة.

ابـ ماب الوسـوا  الهرـمي.    (. 2009) ع د اهلل ،موع د الظاه ،علمي، صموت 

 .318-275 ،(3)19، اإلسكندرتةجملة كلية الرتعية، جااعة 

الوســوا  الهرـمي وعلقتــه عاععــاد  (. 2014الماـاوي، عمــم، والماـاوي، أاــريب )  

ــة     ــة الرتعوت ــة الدولي ــة جااعــة الهــد . اجملل اللخصــية العصــاعية واالن ســاطية لــدى طل 

 .103-89(، 5) 3، املتخصصة

 . الهاهمب: عا، الكت .الصحة النفسية والعلج النفسي(. 2001مااد ) ، همان

الوســـوا  الهرـــمي: دليـــ  علمـــي للمـــمتض واألســـمب (. 2008حممـــد )ســا،،  

 : دار العهيدب.اإلسكندرتة(، 5)ط . واألصدقاا

. الهــاهمب: الوســوا  الهرــمي التلــخيص والعــلج(. 2002أمحــد ) ،قع ــد اخلــال

 اكت ة األجنلو املصمتة.

الوسوا  الهرمي لـدى طل ـة   (. 1995) رع د الهادالدااطي، وأمحد  ،قع د اخلال

ادااعــة   ادتنــة المتــاض عاململكــة العمعيــة الســعودتة، جملــة   وطل ــةلثانوتــة املــدار  ا

 .17-1 ،(1)5 ، راع ة األخصائيني النفسيني املصمتة،دراسال نفسية

اـدى صـلمية املهيـا  العمعـي     (. 2002سـاام )  ،وربـوان  ،أمحـد  ،قع د اخلـال 

 .61 -43 ،(1)12 ،للوسوا  الهرمي على عينال سورتة. جملة دراسال نفسية

الوسوا  الهرمي دراسـة علـى عينـال حبمتنيـة. جملـة      (. 2000 وفيق )املنعم، ع د 

 .77-64 ،(55)14، علم النفل

 . الهاهمب: اكت ة األجنلو املصمتة.ال   النفسي املعاصم(. 2003أمحد )، عكاشة
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. جملة دراسـال  الكوتتينيالوسوا  الهرمي لدى األطفال (. 1997فمت  )العنزي، 

 .202-181 ،(2)7، نفسية

كوارتتة ياخلصائص الس(. 2009أمحد ) ،قوع د اخلال ااتسة،ونيال،  ،عيد، منادب

والتحلي  العاالي التوكيدي ملهيا  أعماض الوسوا  الهرمي لعينة اض طلب جااعة 

 .140-111 ،(3)10، الكوتت. جملة العلوم الرتعوتة والنفسية

ل نــان:  انظــور الهــانون.الصــحة النفســية اــض (. ٢٠٠٤) ضع ــد الــممح ،عيســوي

 انلورال اجمللة احلهوقية.

 : املكت ة املصمتة لل  اعة.اإلسكندرتة. الوسوا  الهرمي(. 2004حممد ) ،منا 

ــي  ــاظم، عل ــد )ســعيد، وآل  ،ك ــال   (. 2008 غمت ــدى األطف ــمي ل الوســوا  الهر

 .31-8 :(36)9، الكوتت، واملماههني العمانيني. جملة ال فولة العمعية

(. 2015جريالــد )دافيســون، و ،جــون ،ونيــال ،شــريي، وجونســون ،آن ،كــمتن 

) موة: أاثال احلوتلة وفاطمة عيـاد وهنـاا شـوتخ والـ  المشـيد       علم النفل املمبي.

 ونادتة احلمدان(، الهاهمب: األجنلو املصمتة.
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 د. جواهر بنت صاحل اخلمشي

 كلية العلوم االجتماعية   - قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية جامعة

                            هـ1442/ 5/ 16 تاريخ قبول البحث:               هـ1442/ 2/ 28تاريخ تقديم البحث: 

 ملخص الدراسة:
تسعى هذه  لدرالةذمل رعة ذمل ئصذالف لدت اذام لدذذَنرتئ وتامو ملدعاللتذا لة  نا اذمل         

 ذذرئع  وذذر لدت اذذام ع لل نذذي لدسذذعالةنو م   ذذة  رذذالل   ملةق صذذاة مل لرية ذذمل ةر اذذاا لد

لد ذذرئع لرو اذذةن ناذذود ا مقذذر ل  نذذرم لدرالةذذمل  ظذذى  ةلن لرلعيذذمل ملر انظذذمل دعاوذذمل  ذذ  

( ت  لدت اام لدذَنرتئ وتام ع لر اهيو متالّصذظ  لدرالةذمل  مج ةظذمل    10لع نادامل  نر مل )

( م ن 21-19َنرتئ وتام ديت ترتلمح نع )ت  لدو الجو  هندا: ت الةط   ناا لدت اام لدذ

( م ز ذر تعذرت تذرئع لدسذجالة لداذالتي نا ة ذاة  ذرة        6-5 رة لدسجالة لداالتاذمل تذ  )  

لدسواللمو  نا  ن  ادبامل لدعاومل َتذرتئ وتام نذرمن تعة ذمل ل هذا نذهدُو مَ تّاذظ  لر ذاهي        

سذذاملن نذذع لداذذا   مل تذذا   لدعاتذذمل دظ ذذرئعا م عذذّر لداذذعالا ناقة ذذمل ملةةذذ  لدامل ملر   

ملدت انو م رم لةرصاا  دعاةلم لل ني مت ادار ؛ ت   هم لدعاللتا لدذيت ةذا رم  ظذى    

 لد رئعو تأث  ل صرقاءو م ظادا لهلةم  ت  لداغالط ل ةة مل ملدرالةاملا

م ذذ  لدعاللتذذا لةق صذذاة ملو   ذذر نّاوذذ  لدرالةذذمل  ن هوذذاب  لقذذمل   اناذذمل نذذع   ذذاةن   

عو  تذذا  ذذ   رذذالل  لدسذذجالة لرو اذذةن ع  مةذذاط نعذذ  لدت اذذام    لدذذرئا دظت ذذان ملد ذذرئ 

لدذَنرتئ وتامو    نّ ا ع: لدااامل لإلدكرتمرامل؛ ة   اةه   ردا  ئّف ع  نامل لدواكذالتعو  

م ردا  قا ضةًالو مذلم اللحمل ممازنا مَتالصي لدرالةمل نعنا تز ر ت  ل حباث لرسذ  بظامل  

  ني ناة ارلم  رالل  لت ظتمل ت  لدسجالةاعالت  ضةلا لد رئعو م  اةن م ي لل

 لل ني لدسعالةنا  -لدعاللتا -ترئع لدت اام -لدسجالة لدكظنام لرت اعامل:
 



 

 

Factors leading to the spread of smoking among girls in Saudi society 

A study applied to female smokers who go to coffee shops in Riyadh 

 

Dr. jwaher saleh al khumashi 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University- College of Social Sciences- 

Department of Sociology and Social Work 

 

Abstract: 

This study purpose to know the characteristics of girls who smoke and the 

social and economic factors that lead to the spread of smoking among girls in 

Saudi society. And about the most common types of smoking among girls. This 

study relied on the observation and interview tool for a deliberate non-

probability sample (10) of girls' smokers in cafes. The study reached a number of 

results: The most important of them are: The average age of smoker's ranges 

between (19-21) and the number of daily cigarettes is from (5-6). Daily cigarette 

smoking with increasing number of years. The majority of the sample are 

smokers without the parents knowing about it, and they prefer cafes and public 

places to smoke. 

The feeling of freedom, independence, and equality between the young man 

and the girl and not obeying the customs and traditions of society are among the 

most important factors that helped smoking, as well as the influence of friends 

and a sense of pleasure and ventilation, followed by escape from family 

pressures and academic pressures. 

On the economic factors: the study showed that there is a positive 

relationship between increasing the income of a girl and smoking. And on the 

types of cigarettes that are widespread among some girls who smoke electronic 

hookah, because they think that it is lighter in nicotine, less harmful and has a 

distinctive smell. This study recommends conducting more future research on the 

harm and increasing community awareness of using different types of cigarettes. 

Key words: cigarettes - smoking girls - factors - Saudi society 
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 املقدمة:

مـ  ارـراع علـال االنسـان  ـلبر  ـلبا        هُيعترب التدخني مشكلة عامليه ملا يسـبب 

ولكـ    عليه صحيا واجتماعيـا واتتاـاديا ونيسـيا علـال فيـت اجملـاع ا تمـت        

الــني   ،اخلطــوعت ُ حــيج  وجــه خــامل  يجملــة املــراهنني والشــبا  مــ  ا  ســني  

يف  تم ملشـكتع عديـد  رـ  ممـا يـلدي  ت  عر     مبكـرت  ون التدخني يف   ٍّؤيبد

كمـا يف العديـد مـ      ،عاًمـا  (18)وتد  دأ معظم املـدخ ني تبـل  ـ      ،املستنبل

% مــ  الـــُمدنيخ  نيني احلــاليني ومــ   ــب   ــم 70مبــا ييــو  والبلــدان اروعو يــة، 

 عاًما.  (18)تبل     دأوا التدخني  انتظام 

ــناع املــراهنني و ــيلة ناجحــة مــ  و ــا ل  نيــ     ع ــد وُيعــد التــدخني ال

د علال ال يس وار رت وا تمت ككل، وختييف وطأت املتاعب واملشاكل والتمر 

ميــ ح م  هم الكــ م مــ  املــراهنني أنــوالتعــويع عــ  اخلوــل، ويتــوه  ،ال يســية

 ال نة  ال يس واإلحساس  ارمان الداخلي.   اشعوًع

نـة  مناعنـة   املراه  -كما اع بج  ـد  التـدخني خـتل اـملت املراهنـة املبكـرت       

 عـــــاطي امل،ـــــدعاع،  :م ـــــل ، زيـــــادت  ـــــلوكياع خطـــــمت -التحنـــــة

ــة   واال ــت ت  والســلو   ،احمليــوب  امل،ــاطر، والســلوكياع ا  ســية اخلاطجمل

وكــل مــا  ــب  يــر بج ركــرت خطــوعت التــدخني علــال ا  ســني يف     االنتحــاعي

 .اإلناثن ارمر يزيد خطوعت  ني  حيث   مرحلة الشبا 

 :مشكلة الدعا ة

علـال  ودخني م  أخطر املشكتع الاحية امل تشرت يف أحنا  العـا،،  الت د يع

( مليون ش،ص، معظم ـم يف البلـدان   100تل حوالي )مداع النرن العشري  ُت

 عـع التنـديراع    ا يزيـد ارمـر خطـوعت أن   مم، وو لي ا البلدان ال امية ،مةاملتند 
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ل  ت مليـاع  تـد ياـ   ي عشـر والشم  ت أن عدد الواياع ختل النـرن احلـادي   ُ 

ل   لـ  امللشـراع أن اإلنـاث الــُمدنيخ  نياع يشـك       لكـد  و ،ش،ص  سبب التبـ  

 %( م  مدخين العا، الني  يتواوز عددهم امللياع.  20حنو )

أن نســبة انتشــاع التــدخني يف الــدول اروعو يــة  ت شــم التنــاعير الدوليــة ُ و

%( يف 20ســبة )وي تشــر  ــدخني اإلنــاث البال ــاع     ،%(24,95) لــ  لإلنــاث 

 .(Ritchie & Roser, 2019) ريطانيا 

%( مــ  اإلنــاث يف املرحلــة 6)كــان ه ــا  يف الواليــاع املتحــدت ارمريكيــة و

%( الســوا ر 18)ُيــدخ   عة مــ  التبــ ،  ي مــا  ون الســوا ر املاــ  ال انويــة يــدخ 

 .((Gentzke et al,2019اإللكملونية 

ــا ُي ــك كم ــاع الت  ش ــت،دام م تو ــدخني وا  ــا  يف    ل الت ــال ال س ــًرا عل ــ  خط ب

حيـث ينتـل  ـدخني السـوا ر      ،املبكـرت  تب  العديد مـ  ارمـراض والواـا   التسب 

 :Report)ألف امرأت كل عام يف الوالياع املتحدت  (202)ع   حو ند ا ما ُي  ويًّ

The Health Consequences of Smoking—50 Years of Progress, 

2019). 

ا م ــن عنــود  ــني ال ســا  يف العديــد مــ  ًع ــدخني الســوا ر  ــريوتــد اع يــت 

ــ والواليــاع  ،واململكــة املتحــدت ،وك ــدا ، ــملالياأ :م ــل ،مةتند ُمـالبلــدان ال

 مناعنة  تدخني النكوع. ةتناع املتحدت  ت مستوياع ُم

نتيوة زيادت محتع الوعي   هنت ارعداد ويف الس واع احلالية  دأع  نل 

رل  اإن ارعتام ال  ـزال مر يعـة يف البلـدان    ومت   التدخني أرراعللوتاية م  

حيث  دأع ال سا  يف التدخني  أعداد كـبمت   ،مة ارخرى والبلدان ال اميةاملتند 

ــة ارخــــمت   Centres for Disease Control and) يف اآلونــ

Prevention,2007). 
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ــأبر و ــ        ت ــدد م ــة  ع ــدول ال امي ــني ال ســا  يف ال ــدخني   ــادت معــدالع الت زي

ــ ــا ،لالعوام ــ :أهم  ــة املتعل ت ي ُمـال ــرأت راع االجتماعي ــأدواع امل ــة   والورــت  ،ن

 ,Greaves) عـتن وا ت داب شركاع التب   أنواع الدعايـة واإل  ،االتتاادي

Jategaonka & Sanchez,2006). 

كما أشاع  نريـر مل ظمـة الاـحة     -ا عامليًّالتدخني انتشاع يف ويعود السبب 

 اعة التب   دخني السوا ر لل سـا   ا ـت،دام    ت  شويت شركاع ص -العاملية

 ،التحـرع والتطـوع  واحلدابة، وال حااة، واملرأت كاحليوية، يف  وبر  تصوع عديد

 وا ار ية ا  سية.

جــد أن معــدل التــدخني أعلــال لــدى اليتيــاع امل حراــاع ُو 2016ويف عــام 

 ،٪17,9 كان معدل التدخني لل سا  رواع امليول ا  سية املزدوجـة وا،  لوكيًّ

  توتــد يعــود رلــ  االخــتتب   ا ــلوك  اراضــل لليتيــاع ٪13,5 ـــ مناعنــة 

 ،ه ا  ســيوالتوج ــ ،مبــا يف رلــ  وصــمة العــاع االجتماعيــة  ،عوامــل متعــددت

 Centers for Disease Control and)والتســــوي  املســــت دب 

Prevention,2016). 

 ,Ussher, 2018 Perz Huppatz&)أوصــــــــت دعا ــــــــة و

Triandafilidis,) سني البيجملة االجتماعية واالتتاـادية الـت  كـون     عت ضرو 

 معدالع اإلتتع ع  التدخني. يفر لب رن ا ُ   اي ا املدخ ة

وأشاع  نرير ملشر الت مية الدولية ع  التدخني يف اململكة العر ية السعودية 

نتشـاع  وخيتلـف ا  ،%(1,8أن نسبة اإلناث الــُمدنيخ  نياع  ل ـت )   ت م 2016عام 

 World Bank – World Development) ــدخني التبــ  حســب العمــر 

Indicators, 2020). 
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حدى دعا اع وزاعت الاـحة يف اململكـة العر يـة السـعودية  ت        وص لتو

%( وكـان متو ـج   22) تم  اإلناث تبل    اخلامسـة عشـر   وا أن نسبة م  دخ 

 (15)ُمدنيخ  نياع رك ـر مـ    ونسبة الـ ة،  ( 21)ارعماع ع د البد  يف التدخني 

 %( م  عي ه الـُمدنيخ  نياع.9,4يف اليوم الواحد ) ت يواع

يف مكااحـة   ة الرغم م  ج ود اململكة العر ية  عودية م ن   واع طويلـ و

حيـث    لحن ـا التـدخني  املـدخ ني   ا لألرراع البلي ـة الـت يُ  دعاك   -التدخني 

والعياداع اخلاصة  اإلتتع ع   ،ت فيت الربامج ا اداة ملكااحة التدخني ب  

 .نسانوارض الضرا ب علال م تواع التب  املضرت  احة اإل ،التدخني

الاـحية الـت تـد     مضـاعت  :التدخني لـدى اليتيـاع   وم  انعكا اع انتشاع

ويعــــود هــــنا لطبيعــــة املــــرأت   نكوعالــــضــــاعية لإلنــــاث مناعنــــة   كــــون ُم

 احلمل واإلجنا . املتختل  أشد  مضاعتكون حيث    اليسيولوجية

ـــُمدنيخ  نياع أعــدادزيــادت  رلــ  نتحــ  مــ و ــالرغم  يف املطــاعم  اإلنــاث ال

 راع املعاصرت.  يف ظل الت ي  ،واملناهي الت  سمح  التدخني يف اآلونة ارخمت

مـــ  عوامـــل التـــدخني وانتشـــاعها يف أن ( 2006دعا ـــة )لـــمي، و لكـــد

تيود مل ت التدخني مل  هم أتل وال يوجد  ،رعف النيود علال املناهي :املناهي

ل  ا يف املنـاهي ميـ    ن الـُمدنيخ  نياع ارص ر  ـ ًّ ألت  ت  وص كما  ة،   (21)م  

 %( م  العي ة.60)

والت ـيم يف   ، ـا تمت  دثر الـني  ـ  حدى الدعا اع  ت الت ي ـ  لت و وص 

يـلدي  ت انتشــاع    وتضــا  وتـت اليــرا   ،االحتياجـاع ال يســية واالجتماعيـة  

 .(2019)مخاس،  ناهي التدخنيم
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الت  زيد  م  العوامل ةع  وجود جمموع (2010)  راهيم، دعا ة و لكد

ل  ــو  املعاملــة مــ  ار ــرت وعــدم  ــدخ   أهم ــا  مــ  التــدخني ع ــد اليتيــاع، 

و ـا ل  ولتـدخني الشيشـة،    تار رت يف اختياع ارصدتا . وجـود أمـاك  عديـد   

 .نيت اليتياع علال التدخعتم الت  شو اإل

ــل      ــ  العوامـ ــد مـ ــاع للعديـ ــدى اليتيـ ــدخني لـ ــاع التـ ــكله انتشـ ــود مشـ و عـ

وال يسـية:  ـأبم ارتـران، وغيـا  الرتا ـة ار ـرية،        ةاالجتماعية واالتتاادي

 واحلرية وزيادت الدخل وغمها. ةوالرغبة يف اال تنت ي

ــا  ــدد مشــكلة الدعا ــة يف الكشــف     ــ  ه  ــ   وم ــلع ــة  العوام االجتماعي

 لدية النتشاع التدخني ع د اليتياع يف ا تمت السعودي.امل واالتتاادية

 أهداب الدعا ة:

 .ب علال اخلاا ص العامة لليتياع الـُمدنيخ  نياععر الت  .1

 .العوامل االجتماعية امللدية النتشاع التدخني  ني اليتياع ةمعرا .2

 العوامل االتتاادية امللدية النتشاع التدخني  ني اليتياع. ةمعرا .3

 .املدخ اع التدخني امل تشرت  ني اليتياع أنواع ر الكشف ع  أك .4

 : ساؤالع الدعا ة

 ما اخلاا ص العامة لليتياع الـُمدنيخ  نياع؟ .1

ما العوامل االجتماعية امللدية النتشاع التدخني  ني اليتيـاع يف ا تمـت    .2

 السعودي؟

العوامــل االتتاــادية امللديــة النتشــاع التــدخني  ــني اليتيــاع يف   ةمعراــ .3

 السعودي؟ ا تمت

 ؟مٌلدخ اعالتدخني امل تشرت  ني اليتياع ا أنواعما أك ر  .4
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 :أهمية الدعا ة

ــواهر   .1 ــ  الظــ ــة مــ ــدخني املــ ــات التــ ــية   :اع بــ ــة وال يســ االجتماعيــ

 م  البحث والداع ة.   االت  ستدعي مزيًد ،واالتتاادية امللبرت يف ا تمت

خني والتـد  ، شكل عـام  ت رغم ك رت الدعا اع حول التدخني ومضاع .2

ز عـ   ندعت يف الدعا اع الـت  رك ـ   لك  ه ا   لدى اجملة الشبا   شكل خامل

 اليتياع الـُمدنيخ  نياع يف ا تمت السعودي.

م الدعا ة احلالية العديـد مـ  ارطـر ال ظريـة التيسـمية والتحليليـة        ند  .3

 .هارح ظاهرت اع ياد اليتياع للمناهي و يس الت  ور 

ــة واالتتاــادية  ع وارــح عــ  ال الوصــول  ت  اــو   .4 ــل االجتماعي عوام

 النتشاع التدخني لدى اليتياع  ا تمت السعودي.

 وجيـه نظـر البـاح ني حنـو االهتمـام  النضـايا       يف س م الدعا ة احلالية ُ  .5

  ا تمت السعودييف نة  املرأت واملشكتع االجتماعية والظواهر الاحية املتعل 

 يف ا تمت.   ام مًّ اجزً  كون ا أهم أعضا  ار رت الت  عدُّ

م  ظاهرت التدخني لـدى   للحد   الوتوب علال املنملحاع والتوصياع .6

 اليتياع  ا تمت السعودي. 

 :مياهيم الدعا ة

 : العوامل اأول 

)مـدكوع،   يف الل ة العر ية الباعـث أو املـلبر يف الشـي     (عامل)كلمة  عين 

)عاتـل،   أنـه   (يةمعوم العلوم ال يسـ )يف ُيعر ب العامل و (435 .، مل2002

 :(346 .، مل1988

 ما. تالسبب أو الشرت السا   إلحداث ظاهر .1
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 العامل الليظي. :أحد نوا ج التحليل العاملي م ل .2

 :(175 .، مل1995)غيث،  أنه ويُعرب يف تواميس علم االجتماع 

ر نسيب ميك   ديـدت عـ  طريـ  التحليـل العـاملي، ويتـألف مـ         ت ي ُم .1

 بمت.ك ةمنايس مملا طة  ت دعج

 ك  أن يلدي  ت نتيوة معي ة.مير مت ي  .2

 ر مستنل. مت ي  .3

راع االجتماعيـة واالتتاـادية الـت    ت ي ُمـالـ  : جرا يًّا  أنـه ب العوامل عر ُيو

 و لدي   ا  ت مماع ة  لو  التدخني. ت،اليتا يف لبر 

  :بانيا: التدخني

رج دخان ـا  أي خـ  :خ ـت ال ـاع  اد  :نـال الدخان يف الل ة م  كلمة دنيخني ني، ُي

و دخــان الت بــا  مــ  أي امــتص دخــان ليااــة التبــ  أ :دخــ  :نــالوُي ،واع يــت

ا ـو   ،ي صاع لونه أكدع يف  واد كالدخانأ :دنيخ ني :ناله، وُيال اعجيلة بم جم 

 .(د.ع)معاجم،  ادخني 

عملية  :ناد   ا ه ا: مادع لليعل دخ ، وُي أن ا ب كلمة التدخنيعر وُ 

ــونأشــ،ص للســيواعت  أي  شــعال ــا ج عــ    ،و ال لي وامتاــامل الــدخان ال 

 .(1987)الزهاع،  ارنف أوم  اليم   خراجهبم  ،االشتعال

ــة امل و  ــي ال ك ـ ــي الـــت  عطـ ــيواعتمال يكـــو ني هـ ــزت للسـ ــ ،يـ دي  ت لو ـ

لكي يال   بواٍن (10)س عمي  يست ر  ال يكو ني حوالي َياإلدمان، و عد نني

الـدو امني   ال سـم   علال  طت  مادت ُ هنت ا رعة م  ال يكو نيو ي ز  ، ت املخ

Dopamine  ،ع( د.)وزاعت الاحة. 
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: عـادت  التدخني  أنه ب ا لس النومي لل،دماع والت مية االجتماعيةُيعر و

ر ال ختلـو م  ـا أي م طنـه يف ارعض،      ى خـر أ يجملة ييو  انتشاعها أي عادت 

 يفاملـدخ  و ـلبر    ا ويشـملي ا وهي السـلعة الـت  ـنع امل ـتج مـ  رـرعها كتا يًّـ       

صحته، وال يكو ني هو العامل ار ا ـي إلدمـان التـدخني، وهـو مـ  ال احيـة       

)ا لـــس النـــومال لل،ـــدماع والت ميـــة الاـــيدلية ممابـــل يف  ـــأبمت للكـــوالنني 

 .(68 .، مل1999االجتماعية، 

: حالـة مـ  اال ـتعداد العنلـي والعاـيب،       أنـه  (1991)الطـاهر،  اه عر و

يف ا ــتوا ته حنــو فيــت املوارــيت،  ايــرد، ورــاعس  ــأبًمم خــتل خــربت ال ــ ظ 

 و تأبر  العوامل الوعابية والبيجملية.

 ، ـوا  عـ  طريـ  السـوا ر     -شر  الدخان  كل أنواعـه   :ب  أنهعر ُيو

وي تج ع  طرينه امتاـامل   -غمها وأل ليون اأو  ،أو الشيشة ،واعيأو الس

 ت اكيــب الســوا ر وصــ اعالــت  ــدخل يف  ر ،ملــادت ال يكــو ني اإلنســانجســم 

   .(92 .، مل2000)عبداحلميد، 

 اإلجرا ي:املي وم 

 شر  السوا ر املاـ وعة مـ     ةأو شبه يومي ةيومي ة لوكي ت عاد تتيام اليتا

أو  ،أو  أ ـر  ا  ،نتيوة عوامـل معي ـة تـد  كـون مر بطـة   يسـ ا        التب  وحنوت

 .ها تمت،  وا  داخل امل زل أو خاعج

 :ا: اليتياعبالً 

 ِاــي ِعــز  شنيــبنياِ  نيا: شــا  ةٌ    َيتنيــاتوالَاتــاًل.  ب ع و :   ــاملن اتــات، و فــت

عـ  الشـبا  أو    ةك ايـ   السـ   ةالشا ة اتيـ  أن ا  تب اليتاعر ُ . و(د.ع)املعاني، 

 .(2015)الرازي،  الس   ةطري ةشا وهي الا، ا حدًبال أيًضسم العمر، وُ 
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 :اإلجرا ياملي وم 

ا املرحلة العمريـة  ة و داية مرحلة الشبا ، و ديًديف مرحلة املراهن :الب ت

 ، و، يسب   ا الزواج.ة   (22) ت  ة  ( 14)م  

 :طاع ال ظرياإل

 :رراعتأالتدخني و

ــ ــاعت الدعا ــاع دل  ــبم يف     واآلب ــ  دوع ك ــان للتب ــه ك ــال أن يف املكســي  عل

ت وكانـت عـاد   ،االحتياالع الدي ية ع د الشعو  الت كانت  نط  هنت الـبتد 

وم  ه ـا وجـدع طرين ـا  ت أمريكـا ا  و يـة،        التدخني م تشرت يف املكسي 

وجد ا  ود احلمـر    م1492وع دما وصل كريستوار كوملبس  ت أمريكا عام 

 إشـعال أحـد طراي ـا مـت ورـت       ، ون التب  علال شكل ليا ف م  أوعاتـه يدخ 

دخل  ت  ركيا  احمله  ت  تدت، وعراته أوعو ا، كما ،الطرب اآلخر يف اليم

 أب ا  تملت اال تعماع.يف يف النرن السا ت عشر، بم انتشر يف  اتي الدول العر ية 

ن الـــُمدنيخ  نيني  ظ ــر علــي م مظــاهر االع يــاو واللــنت، وكانــت       رون أويــ

ــدخني هــنت  عــ    ــة الت ــ  أن عملي ا لت ــتمتاع وو ــيلة  ماــدًع دُّحوــت م يف رل

  ر ـة لألعاـا   عة علـال العمـل ومُ  شـو  للتسلية، كما كـانوا يعتنـدون أن ـا مُ   

ــني  ُ       ــاع ال ــنا ال ب ــان ه ــة دخ ــتمتاع  را حــة ونك  ــة لت  ــب نتيو ــدال س ب اعت

 أمزجت م.

حيـث   ،الـني كـانوا يسـتعملونه    ،مشتنة مـ  ا ـم ال ليـون    (التب )وكلمة 

  مـــ  م الـــدخان مـــ  غليـــون لـــه بتبـــة أطـــراب كـــاحلرب  دخ ُمـيست شـــ  الـــ

سـتعمل  مـا   علـويني يف م ،ريـه، وكـان التبـ  يُ    ا طرايـه ال وارـعً (، ( Yالت يين

ــال ليون مضــً  ــاطوس، أو   ــة طو ــا    ،ا أو  شــكل الع ــب وعتي أو  شــكل أنا ي
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ــ (10 -8) ــم ُ ـ ــيكاعوز  ـ ــبانياوكانـــت  .Cigarrosدعال  ـ ــبتد    ـ أول الـ

م  وا طة  عع مكتشـيي الـدنيا   1518اروعو ية الت زععت هنا ال باع عام 

 وع مع م. الني  أحضروا البن ،ا ديدت

، ةزعع الزهـوع يف احلـدا   للزي ـ    وليدو/ أو م  ننل البنوع وكانت ُ  دويع

 تعملت يف الطب... وم    بانيا انتنلت زعاعة التبـ  وا ـتعماله   أما أوعات ا اُا

 ،بــم انتنــل  ت الــبتد ا ــاوعت  ــا ،و عاطيــه  ت املســتعمراع التا عــة إل ــبانيا

 1558م  ا  ت ارنسا  يضل جان نيكوع عام و ،اانتشرع زعاعته يف الرب  ال

ا يف رلـ  الوتـت   وكـان معروا ـ   ،الني كان  يم ارنسا يف الرب  ال، 1559 –

 عاطتـه ملكـة   حيـث   ،خاصـة يف عـتج مالم الـرأس    ، نيمته م  الوج ة الطبية

وتـت طويـل    و بع ا فيت أاـراد الـبتت. و، ميـع     ،ارنسا كا ري  دميد يس

 ـة  يت  ارعشـا  املند  م فيت الطبنـاع، و ُـ   ل التب   عم حتال أخنع عادت   او

وأطلــ  علي ــا الشــعب  عــد  ،أو  ارعشـا  امللكــة ومســحوت ا )مبســحو  امللكــة( 

 نسبة  ت ا م السيم الني أدخل ا  ت البتد.  رل  ا م ال يكو ني

وزاد ا ــتمادت  ،م1603- 1601اــر عــام  التبــ  ملكــان أول دخــول  و

 ،وا  ـد  ،والشـام  ،والـيم   ،م، ومـ  ماـر  ت احلوـاز   1737 ك رت يف عام 

 .(1995)عا دي ،  بتدالوغمها م  

 الرغم م   ملام الك م وص م ه، خطوعت التدخني يف صعو ة الت،ل   كم و

والتحــنيراع الرةيــة املســتمرت ع ــد  ،مـ  ال ــاس يف ا تمــت  أرــراع التـدخني  

  ا ال ملرحلـة اخلطـر أحيانًـ    وعغم ما يعانونه م  مضايناع صحية ه،البد  اي

الســلو  )عرمـــو ،   ايف حالــة عرــون واناــياع  ــام  ــن      نيكونــو لكــ  م  

1986.) 
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 ،والشــبا   ،ال  ــيما  ــني املــراهنني   -ازديــاد خطــر عــادت التــدخني    و

ميكـ     الاـحة العامـة   يفوا ـتيحال  أبمهـا    -وطت  املداعس وا امعاع

ــا  ، و   ــوع وحنـ ــام يف صـ ــه ارعتـ ــب أن  بي ـ ــدجيـ ــل  يف   البـ ــال كـ ــه علـ حماع تـ

 وا طة التوعية واإلعشاد الاـحي للموتمعـاع الـت يزيـد اي ـا،       ،املستوياع

  مـ  احملااظـة علـال     ـتمك  حتـال    االاحة هـي الرصـيد احلنينـي لكـل الـدول     

) نريـر نتـا ج مسـح ا ـت،دام التبـ   ـني الشـبا         والعوـز  ارجيال مـ  املـرض   

 .(2012  ة، 13-15

 : ا ت،دام التب   ني ال سا

 ،ازديـاد انتشـاع ال و ـاع النلبيـة     :  التأبماع الضـاعت لتعـاطي التبـ     تضم 

وأمـراض ا  ـاز الت يسـي  ـني      ،والسـرطاناع  ،واإلصا اع  السكتة الدماغيـة 

 علال  بيل امل ال:وم  ا  ،ال سا 

 ،ال سا  الــُمدنيخ  نياع لـدي   احتمـال كـبم لإلصـا ة  سـرطاناع الر ـة         .1

 ،والكليــة ،والب كريــاس ،وامل انــة ،واحل وــرت ،ي واملــر ،والبلعــوم ،واليــم

 (13)احتمال  طـوع  ـرطان الر ـة    واللوكيميا. اإلصا ة  ا وع   الرحم، وأيًض

ـــُمدنيخ  نياع حالًيـــ   ــا  الـ ــد ال سـ ــم  مـــرت أك ـــر ع ـ ــ  مـــ  غـ ــة مـــت غمهـ ا  املناعنـ

ال ال سـا  الــُمدنيخ  نياع أك ـر مـ  الرجـ      ىع  رطان الر ـة لـد  يتطو والـُمدنيخ  نياع، 

 .الـُمدنيخ  نيني حتال مبستوياع تليلة م  التدخني

التــدخني  ــبب ع ــيس لإلصــا ة  ــأمراض النلــب ع ــد ال ســا ، وهــو    .2

ــا  وأعلـــال  ـــني ال ســـا  اللـــوا ي يســـت،دم  مانعـــاع احلمـــل اليمويـــة،    ال سـ

الـــُمدنيخ  نياع لــدي   احتماليــة  طــوع أمــراض النلــب اإلكليليــة أك ــر مبــر ني مــ   

  نياع.ال سا  غم الـُمدنيخ 
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ــبم لإلصــا ة مبــرض االنســداد       .3 ــال ك ــدي   احتم ـــُمدنيخ  نياع ل ال ســا  ال

ــم ً  ــزم ، متضـ ــوي املـ ــوي.  الر ـ ــان الر ـ ــباع واالنتيـ ــا  الناـ ــا  وا الت ـ ال سـ

 ،ع ــده  ك ااــة العظــام م ،يضــة  اليــأس الـــُمدنيخ  نياع الت ــي دخلــ  يف  ــ  

ــده  احتمــال اإلصــا ة   شاشــة العظــام وكســر عظــام احلــوض     ــة )ا وع  للو 

 .لكااحة التب ( ةالوط ي

 أ با  زيادت  عاطي ال سا  للتب :  

ا يف خاوصًـ  -و شكل متزايد -ا لشركاع التب  أصبحت ال سا  أهداا 

ج  ت  اـدي   حيث  ن  سـوي  التبـ  يـرو      الدول امل ،يضة واملتو طة الدخل

عمــز أنــه و ،و ــاا  علــال ال حااــة  ال ســبة لل ســا  ،ن التــدخني مورــةأاكــرت 

بل ال سـا   وعدم االعتماد علال ال م. وأصبح  عاطي التب  م  ِت ،لتحرع ال سا 

ــة ل ــيف  عــع البلــدان أك ــر  نب   وأنــه   ــيم يف املعــايم   ،ا مــ  ال احيــة االجتماعي

   .لكااحة التب ( ة)اللو ة الوط ي ال نااية

ا كـبمت غـم مسـت لة     ـوت   -يف البلـدان ال اميـة   ةخاص -ل ال سا  شك ُ و

للملويـج    اع التب  خربا  التسوي  عرب العنود  ُصويستعني  ،اع السوا رلشرك

التــدخني، وا ــت داا م يكــون لليتيــاع    يف والوصــول  ت ال ســا  الراغبــاع   

 يساعد علال زيادت معدالع االنتشاع.مما   الا ماع والبال اع

ع املـرأت  كالنـدعت علـال  ـر     ،ع باطـه  عـدت ميـاهيم   الوتد يزيد الطلب عليه 

ن، وال نااـــة، تمـــد لطرينـــة اإلعــتن عـــ  الســـوا ر و ــيلة ل   ،واال ــتنتلية 

ــرأت        ــد ا ــت دات الشــركاع امل ــا،. وت ــا  الع ــت أحن ــاو يف في ــرا ، وال و وال 

ــة ار  ــ اب اخليييـ ــران  " صـ ــة النطـ ــوا ر "م ،يضـ  World Health) "السـ

Organization, 2007). 
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عـ    اإلتـتع ويـري  أن  ا علال ال يكو ني، ن ال سا  أصبح  أك ر  دماًنأكما 

ــدخني  ــال   أالتـ ــ  الرجـ ــر مـ ــعو ة أك ـ ــال  الاـ ــر  ـ ــدعم    مـ ــدان الـ ــبب انـ  سـ

ن  عـاطي التبـ  ينـي مـ      أواالعتنـاد   ،واخلوب م  زيـادت الـوزن   ،االجتماعي

 .لكااحة التب ( ة)اللو ة الوط ي الض وت

 :أنواع الدخان

الـدخان  لكـ     ا ال ـت ت  الـدخان  السيواعت الو ـيلة ارك ـر انتشـاعً    عد ُ 

  أك ر اأك ر. اا  طر  أخرى جتلب مست لكني شبانًُّيست ل  أيًض

 :السيواعت

نة م  الوع  والتب  م ـن السـتي ياع  رـاااع متزايـدت     املكو  السوا ر عرات

مـــادت كيميا يـــة  ست شـــ  عـــرب دخـــان  (4000)ه ـــا  مـــا ييـــو  و ،عـــةومت و 

م  ـا  و ،بة للسـرطان حدُمـية يف خانة املواد الـ ما   (60)السوا ر، م  رم  ا 

ا يف  ت،دم  ـا ن  ُامحع ا يدعو ياني  الني و ،ار يتون وهو م  املنيباع

 ا .والزعنيخ وهو  م ات  ،أول أكسيد الكر ونو ،غرب ال از )ال ازية(

 : التب  النا ل للف 

ــ      ســبب رــعف الر ــوم،     ا مــ  الســيواعت التبــ  النا ــل للــف أتــل   ًّ

وهـو   ،زيد م  ار باع، خاصة رم  الشبا يستحور   ة  عد أخرى علال املو

رن حاصل الزات وال يكو ني مر يت  شـكل    عةا م  السوا ر املا  أك ر ررًع

  ممـا يعم ـ    يـة عـدت مـراع   جيـب  شـعال السـوا ر امللي    أنـه   رـااة  ت   ،وارح

  ض ركسيد الكر ون والزات.  التعر 

 :السيواع وغليون التدخني
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 ت شــا  ال يكــو ني عــرب ال شــا  امل،ــاطي يســ ل ا  حبكــم  كــوي  الــدخان

ا أن ا ت لكوا الدخان  طر  أخرى، ال لنل  اإن م  ، يسب   م أ ًد  لليم

رن رل  ال ي يت لإلحساس  تأبم ال يكو ني. وعلـال العكـس     يبلعون الدخان

 -ع علــي م عــدم ا ت شــا  الــدخان مــ  رلــ ، اــإن مــدخين الســوا ر يتعــن  

ــلدي    -حبكــم العــادت  ــا ي  ــنا و   ــم  ت ا ــتيعا  أكــرب للمــواد الضــاعت  مم

 ا م  السيواعت العادية. االسيواع وغليون التدخني ليسا علال العموم أتل ررًع

  :ال رجيلة أو الشيشة

د حيـث يـرب    ،   ـاليحم ، ر، الـني  ُـ   سمح ال رجيلة  تـدخني التبـ  املعط ـ   

ا، ان أتـل رـرعً  ت يكـون الـدخ  اـ دخانه  تمريرت عرب املا . وعغم مـروعت  املـا ،   

 ال أن مـدت    حيـث  بنـال دعجـة السـم ممابلـة لدعجـة  ـم السـيواعت الاـ اعية         

و ســاوي  -دتينــة (45)حــوالي  -ض للــدخان  كــون عامــة طويلــة  التعــر 

 .(Lalla Salma Foundation,d t)  وا ر (10)كمية التب  كمية 

 اإللكملونية:السيواعت 

ا )عـادت  مـا  تـوي    سـ،    ـا ل   السوا ر اإللكملونية أج زت  عمل  بطاعيـة  ُ 

ــا(   علــال ال يكــو ني ــات  ت خــاع ميكــ  ا ت شــاته   ،لكــ  لــيس دا ًم ــة   ي  ،حمول

ــي    ــررار اإللكملونـ ــا املـ ــ  علي ـ ــا ُيطلـ ــو ني    ،وأحياًنـ ــيل ال يكـ ــة  وصـ أو أنظمـ

ــة ُ  ــة. و اإلجنليزي ــة أحياًنــ  ســم اإللكملوني ــة  ــدخني الســوا ر اإللكملوني ا ال عملي

"vaping " ،تب،م.و عين ال 

ــا  ســـم  - تـــوي معظـــم الســـوا ر اإللكملونيـــة علـــال عبـــواع    ال أحياًنـ

أو تـد  تـوي    -أي تواعير :(podsالعبواع أحادية اال ت،دام  اإلجنليزية ) 

علــال خــزان ميكــ   عــادت  عبجملتــه  ســا ل، الــني ُيطلــ  عليــه أيًضــا الســا ل           
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كــو ني،  تــوي الســا ل عــادت علــال ال يو ،اإللكملونــي أو العاــم اإللكملونــي

  اع، والربو يلني غليكول، وا لسري  ال با ي.وامل ك 

يتم  ديد توت السيواعت اإللكملونية م  ختل كميـة ال يكـو ني املوجـودت    و

يف السا ل اإللكملونـي، ويـتم التعـبم ع  ـا  ـاملللي رام لكـل ملـيلمل، أو ك سـبة         

 .(Mayo Clinic Staff,2020) مجملوية

  ست،دمة اي ــاُمـل عــ  املــواد الكيماويــة الــعون  الكامــ، يياــح املاــ  و

أصـدعع  وتـد   ،لنل  يوجد تليل م  املعلوماع ع  االنبعاباع الاادعت م  ـا 

ا خاـــومل ا  ـــنيريًّوزاعت الاـــحة الســـعودية وم ظمـــة الاـــحة العامليـــة  ياًنـــ 

 .اإللكملونيةالسيواعت 

 :اإللكملونيةأ با  انتشاع السيواعت 

 و يلة لإلتتع ع  التدخني. .1

 عتباعاع الاحة.ا .2

 التكلية. .3

 ال يكو ني.  دمان .4

 اال تمتاع. .5

 أ لو  حيات عاري. .6

ــة ال ــنا  والــدوا  ارمريكيــة  تحليــل )  و    ســو  ةخرطوشــ (18تامــت هيجمل

جـــد اخـــتتب يف احملتويـــاع  ـــت عتمـــتني جتـــاعيتني خمتليـــتني، وُو ،خمتليـــة

وهـي   ،(nitrosamine تـوي علـال مـادت نـيملوزامني )    ما م  ا ا ،واالنبعاباع

 ب السرطان، كما أن ا  توي علال ال يكو ني.سب مركباع ُ 
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ص مــ  ومــ  اخلطــأ االعتنــاد  ــأن الســيواعت اإللكملونيــة عــتج للــت،ل        

   ــال يكو ني عــ  طريــ  دخ ُمـرن الســيواعت  عمــل علــال  زويــد الــ  التــدخني

كبســوالع  عــادت  عبجملــة  تاعواال ــتطعام ولــيس اال ت شــا ، و ضــم كــل  ــي 

 كمـا  ضـم    ، ب،مهـا وا ت شـات ا   ىوـر علال شـكل ات ـر صـ مت يُ   لل يكو ني 

 النليل م  املا  ونك ة التب .

 اــح ، وُيهل اإلدمــان علــال ال يكــو ني و بنيــالســيواعت اإللكملونيــة  ســ  و

اإلتـــتع عـــ  التـــدخني )الشـــمتن    علـــال  للمســـاعدت    عـــدم ا ـــت،دام ا 

 .(1435والوداعي، 

 :الدعا اع السا نة

ال ظــرت االجتماعيــة والواتــت الاــحي  : ع ــوان ،(2006)لــمي،  دعا ــة

الدعا ـة   تهـدا . لظاهرت  دخني اإلناث )للشيشة( يف منـاهي ا تمـت الكـويت   

 ت الكشف ع  االجتاهاع العامة لظاهرت انتشاع  دخني الشيشة  ني اإلنـاث يف  

دوع ار ــرت و ـأبم انتشـاع حوـم املنـاهي   ـنت الظـاهرت،       وا تمـت الكـويت،   

نـت  ب ا ـتبانة طُ  ععـد  ُأ ت،دم مـ  ج املسـح االجتمـاعي، و   ُاتد و. ا الادد  ن

مـ  الكويتيـاع وغـم الكويتيـاع يف      ة ـ دخ ( ُم560علال عي ة عشـوا ية  ل ـت )  

لت الدعا ـة  ت: أن ااتنـاد و ـا ل    احملااظاع اخلمس داخـل الكويـت. و وص ـ   

خني الشيشـة،  م  أهم الـدواات ار ا ـية لتـد    واإلجازاع الملايه أيام العطل 

ا يعتندن أن رعف النوانني واللوا ح يف املنـاهي ورـعف   %(  نريًب16كما أن )

 اعد علال انتشاع هنت الظاهرت. وم  أهم العوامل االجتماعيـة    الرتا ة علي ا

وا ــرو  مــ  املشــاكل  ، نيدخ وجــود أصــدتا  ُمــ : ــدخني الشيشــة يفاملــلبرت 

 ،رـعف اإلعادت  :يجملـة الــُمدنيخ  نياع    أهم السماع العامـة ل أن مو ،االجتماعية

 وا رو  م  الواتت.
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دعا ة العوامـل االجتماعيـة املر بطـة     : ع وان ،(2010 راهيم،  )دعا ة 

 تدخني اليتياع ا امعياع للشيشة مـ  م ظـوع العـتج العنتنـي االنيعـالي يف      

مـ  طالبـاع املع ـد العـالي      ت( اتـا 43نـت الدعا ـة علـال )   ب ُطتد و .خدمة اليرد

العي ة  ة ت،دم م  ج املسح االجتماعي  طرينوُا ،لل،دمة االجتماعية يف مار

  الشيشـة  وأورحت الدعا ة أن أك ر م  ناـف العي ـة  ـدخ    ، غم االحتمالية

عـت  و وز  ،يف امل زل %( يدخ  1,3و  سبة ) ،%(51,2يف الكويف شو    سبة )

 تليتـا اـاحل ا ا لا يوميًّـ أن ارك ـر ماـروا   و . ايف ال سبة علال أماك  خـاعج امل ـزل  

ــة   76,4  ســبة ) ــل مــ  ناــف العي  كــان %( 48  ســبة ) -%( وأن حــوالي أت

  ر يب اليتات يف أ ر  ا ارص ر.

 ،خطا هـا أوع  اخلاا ص الدي ية الدااعة للتدخني: التدخني ُي سي اليتات 

كما أن ا ال  شعر  الـننب ع ـد التـدخني. ومـ  اخلاـا ص العنليـة الـت  ـلدي         

ل الضــ وت. ومــ  وزيــادت النــدعت علــال  م ــ ،ا ــرو  مــ  الواتــت للتــدخني:

وجيعلــ ا  كســب  ،اخلاــا ص االجتماعيــة:  عتنــد أن التــدخني أمــر ش،اــي 

يف  دخني الشيشـة،    اد أصدتا نل أن ا   :. وم  ال احية السلوكيةاأصدتا  جدًد

 وايه  عبم ع  عاع  وجي اع الوالدي .

ار ـرية:   :م  أهم ا ،العوامل م  ةأ يرع الدعا ة ع  وجود جمموعو

ل وكنل  عـدم  ـدخ    ،حتل املركز ارول يف العباعاعا و  املعاملة م  ار رت 

 توجـود أمـاك  عديـد    :مـ  ال احيـة االجتماعيـة   وار رت يف اختياع ارصـدتا .  

 .ت اليتياع علال التدخنيعتم الت  شو و ا ل اإلولتدخني الشيشة، 

ــ     : ع ــوان ،(2010زي، وامل يــف، دعا ــة ) اصــ ي، ا ــاعي، الع 

نـت  ب ُطوتـد  طالبـاع ا امعـة حـول ماـة التـدخني.       ىاالجتاهاع االجتماعية لـد 
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امللــ   ــعود،  اع:مــ  طالبــاع جامعــ  ة( مبحوبــ600) ةالدعا ــة علــال عي ــ 

 واإلمــام حممـــد  ـــ   ـــعود اإل ــتمية، وارمـــم  ـــلطان ارهليـــة  الريـــاض.  

ــ ــدي   و وص  ــدنيخ  نياع لت الدعا ــة  ت أن ع ــت العي ــة ل ــديناع ُم ولكــ       ص

ــدخني ومضــاع    %( ، ينمــ    اــيحة صــدينا    66,2)  ت،لإلتــتع عــ  الت

وأن  ل و وعيـــة صـــدينا    وأخـــنن الـــدوع الســـليب. ل  عـــدم التـــدخ وييض ـــ

 :جار يــة املــرأت مــ  حيــثيف %( يعلمــ  مبــدى التــأبم الســليب للتــدخني 74,5)

ــة الاــوع  ــاار   ،ونضــاعت البشــرت  ،نعوم وخاــو ت ا. وأن نســبة  وصــحة ارظ

ــلًب%( مـــ  العي ـــة ال يعلمـــ  أن التـــدخني يـــلب  25) ــب وُي ،البشـــرت يفا ر  ـ ب سـ

ا الـزواج  شـ،ص   ناف العي ة  نريبًـ يراع و ،ت فال العيونالتواعيد و شو 

 اإلتـتع  ارتلأو علال  ،خر اإلتتع ع ه  عد الزواجمدخ ، ويشملت ا ز  اآل

 يفالتـأبم السـليب للتـدخني     ىا مـد نريبًـ الكـل   يـدع   ع  التدخني يف امل زل، و

 وا  ني. ارم

 :التـدخني و ـا  اجتمـاعي    : ع ـوان  ،(2011)الكعـيب وعبـاس،   دعا ة 

أن التـدخني و ـا    الدعا ـة  أورـحت  ة يف مدي ـه   ـداد.   دعا ة اجتماعية ميداني

، ةواتتاــادي ةصــحية واجتماعيــ أرــراعاجتمــاعي خطــم ملــا يمل ــب عليــه مــ   

ت أن  لت الدعا ــة و وص ــ ة،مدخ ــ امــرأت( 50دعا ــة مــ  )نــت عي ــة الو كو 

ــية، و    50) ــروب ال يس ــبب الظ ــدخني  س ــأن للت ــأبم  30)أن %(   ــبب   %(  س

يف  %( مـ  عي ـة الــُمدنيخ  نياع يـدخ      60)اــ   ،ارصدتا . أما ع  أماك  التدخني

 ا ع  ارهل أو ارتاع . عيًد  السر  %( يدخ  40و) ة،أماك  عام

 : ع ـوان ( Sun, Buys, Stewart, Donald & Shu, 2011دعا ـة ) 

ــاع ار ــملالية     ــاع ا امع ــدى طــت  وطالب ــدخني ل ــل   ،الت واع باطــه  العوام
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ــو ر ،االجتماعيـــة والدميوغراايـــة  ــحية  ،والتـ وا ـــملا يوياع  ،واحلالـــة الاـ

ــدا   ــف. ه ــة واملوت ــت       تاملواج  ــني ط ــدخني   ــاع الت ــيم انتش ــة  ت  ني الدعا 

ــاع، وا  ــاع ا امع ــة   ــا. وطُ    وطالب ــر املر بط ــ  عوامــل اخلط ــف ع ــت ب لكش ن

عـ  طريـ  مسـح     ني،جـامعي  ة( طالًبـا وطالبـ  2414الدعا ة علال عي ة  ل ت )

لتنـدير مـدى انتشـاع      ( عاًمـا 30و 18 ـملاوو أعمـاعهم  ـني )    ،عرب اإلنملنت

ــ   ــاطي التب ــ  احلــالي،      ، ع ــدخني وا ــت،دام التب ــاس اال تيســاع عــ  الت وتي

والدميوغراايـــة، وحالـــة الاـــحة البدنيـــة والعنليـــة  واخلاـــا ص االجتماعيـــة 

لت الدعا ـة  ت أن: معـدل انتشـاع    و وص ـ  ،ية، واملواتـف جتـات التـدخني   املا  

%(  ـــني الطالبـــاع. 16,6و) ،%(  ـــني الطـــت  الـــنكوع24,9 عـــاطي التبـــ  )

جــد اع بــات  ــني العمـر والــدخل  شــكل كــبم  التــدخني لــدى  ُو ،و شـكل عــام 

الة، دعا ة  أهمية أن  كون ه ا  ا ملا يوياع  أتلم اع أوصت الو ،الطالباع

لتمكني الطت  والطالباع م  التـأتلم    التماعي  واملشاعكة االجتماعية :م ل

واحلاجة  ت مزيـد مـ  املبـادعاع     ،مت اإلتتع ع  التدخني والض وت ارخرى

ــي   ،املســتنبلية ــدعم البيجمل ــادت ال ــز علــال زي ــاع   والملكي  ملســاعدت طــت  وطالب

ا امعة علال التعامل   شات مت رـ وطاع احليـات،  اإلرـااة  ت   ييـن  ـرامج      

 الت نيف الاحي.

ــة   ,Ding,   Gebel,  Oldenburg,  Wan,  Zhong دعا 

Novotny,2014)) ةم  ويــــ ةراجعــــو ــــا  يف مرحلــــة مبكــــرت: م : ع ــــوان 

كـد هـنت الدعا ـة أنـه علـال الـرغم       لالع باطاع التدخني  ني ال سا  يف الاني.  

يف لك ــه  ــيزداد   مــ  اايــاض معــدل انتشــاع التــدخني  ــني ال ســا  يف الاــني 

يف الدعا ــة و تــاج هــنا املورــت ملزيــد مــ  البحــث. واعتمــدع        ،املســتنبل

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Oldenburg+BF&cauthor_id=24222041
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wan+X&cauthor_id=24222041
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhong+X&cauthor_id=24222041
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Novotny+TE&cauthor_id=24222041
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Novotny+TE&cauthor_id=24222041
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 الل ـة اإلجنليزيـة والاـي ية     م  ويت ا علال مراجعة م  وية للمنـاالع امل شـوعت  

 –السـوا ر   -التـدخني  –املشتملة علال عدت ماـطلحاع: ) ـدخني اليتيـاع    

لت الدعا ة  ت جمموعة مـ   و وص  ،التب ( حول اع باطاع التدخني  ني ال سا 

 ،: العتتــة  ــني التــدخني واخلاــا ص الدميوغراايــة  ــني ال ســا  ، م  ــاال تــا ج

شـم  ت أن ال سـا  ارصـ ر    ممـا يُ   ا باط ا عكسـيًّ ير بج العمر والتدخني اعحيث 

جـد  ُووعاًمـا.   (24و 22)أك ر عررة للتدخني، كما  ملاوو أعماعه   ني  ا ًّ 

ــدخ   ــني الـ ــا ي  ـ ــات  جيـ ــدخلكل ال والتـــدخني، اع بـ ــا زاد الـ ــبة   مـ زادع نسـ

كارصـــدتا   ، ـــدخني اليتيـــاع يفالعامـــل االجتمـــاعي يـــلبر أن و ،التـــدخني

ج صـ اعة  ي يا ـة  ـرو   :معـدالع التـدخني  ـني ال سـا     يف ر ا يـلب  تران. ومموار

دعـم "الورـت    ـاول  شـركاع السـوا ر   أن و ،التب  للم تواع   ك ـة اليواكـه  

 ـل مرغوً ـا     لـيس منبول ـا احسـب     أنـه الطبيعي ا ديد" للتـدخني  ـني ال سـا     

ملكيــز أحبــاث  كمــا أوصــت الدعا ــة وعا عــا"، ، اأيًضــا، ومتحــرًعا، وعاــريًّ

 حمددت   وع ا  س.  وأن  كون و يا اع ومماع اع مكااحة التب  

الــ مج  : ع ــوان (Jawad, Abdulrahim& Daouk,2016)دعا ــة 

االجتماعي لتعـاطي التبـ   ـني ال سـا  يف ارعدن: اربـر الوتـا ي للتعلـيم علـال         

واربــر الضـاع مــ   ـدخني السـوا ر وال رجيلــة.  سـت د هــنت      ، ـدخني السـوا ر  

 موعــة مــ  العي ــاع عــام   ةت التحليــل ال ــانوي  عــدت اــملاع زم يــ الدعا ــة  

)العــدد    2009و(، 10654)العــدد    2007و(، 5851)العــدد    2002

 (.  11113)العدد    2012(، و9879

ــة نوعيـــ  ــنت الدعا ـ ــت،دمو ة،وهـ ــتبان تا ـ ــي  ةاال ـ ــت ارعدنـ  ،يف ا تمـ

بياناع الدميوغراايـة  وال ،علال: اخلاا ص االجتماعية واالتتاادية تواشتمل
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ــاعار ا ــية لل ســا    ـــُمدنيخ  نياع واملســت،دماع للشيشــة.  ارعدني ــ ال لت و وص 

 ال ســا  مــ  ٪57 ت أن جريــت اي ــا الدعا ــة ال تــا ج حبســب الســ واع الــت ُأ

 ةونسـبة تليلـ   ،اراد العي ـة اـو  ال ـانوي   أع ت أن و ،   بانويم علي ارعدنياع

 ي.لتعليم اال تدا لا  نريًب( 7٪)

حيـث    الدعا ة  ت وجـود عتتـة  ـني العمـر و ـدخني السـوا ر       وأشاعع

ــاع مــ  العمــر   ، ــني الشــا اع ينــل  ــاع وارع عي ي ــد يف ال تبي ي  ســبب   ويزي

وزاد  ـدخني السـوا ر    ،النيود االجتماعية امليرورة علال الاـ ماع يف العمـر  

لت الدعا ـة  و وص ـ  م العمـر يف فيـت اليـملاع الزم يـة.     شكل  دعجيي مت  ند 

ــادت أيًضــ ــت أُ   أا  ت زي ـــُمدنيخ  نياع علــال مــدى الســ واع ال ــا  عــداد ال جريــت اي 

الدعا ة، كما كان أعلال  شكل ملحوظ  ني امل اط  احلضرية مناعنة مت  كان 

نـــاع وامل ياـــتع مناعنـــة  املتزوجـــاع. كمـــا الريـــف، و ـــني ارعامـــل واملطل 

ــر بج عكســ   ــا ج أن  ــدخني الســوا ر ي ــد  يًّأظ ــرع ال ت ــالتعليم، يف حــني يزي ا  

 تـا ج الـت   الد لكـ و   دخني السوا ر  شـكل ملحـوظ مـت زيـادت دخـل ار ـرت.      

   ـا يف هـنت الدعا ـة  عزيـز اكـرت أن التـدخني  ـني ال سـا  العر يـاع         يل ل وص ُ 

 يعكس ال روت واال تنتلية والتوجه ال نايف "احلديث".  

برت يف مماع ــة عــادت العوامــل املــل : ع ــوان ،(1438)ال امــدي، دعا ــة 

ب علال العوامـل املـلبرت يف   عر الدعا ة  ت الت  تهداوتد التدخني ع د ال سا ، 

ل يف  عـع العوامـل االجتماعيـة    مماع ة عادت التدخني ع د ال سـا ، الـت  تم  ـ   

وعــي املــرأت الســعودية  أرــراع   ىب علــال مــدعــر وال يســية واالتتاــادية، والت 

ــدخني، والتوص ــ  ــالت ــا      اع ُ ل  ت منملح ــدي ال س ــوعي ل ــت ال ــال عا ســاعد عل

 مب،اطر التدخني.
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ــة،   و عــد   ــت،دم اي ــا مــ  ج املســح  ُاومــ  الدعا ــاع الوصــيية التحليلي

وعلـت عي ـة   ، االجتماعي  طرينـة العي ـة، واال ـتبانة كـأدات  مـت البيانـاع      

الدعا ة ال سا  السعودياع الت ـي ير ـدن ار ـوا  املركزيـة الكـربى يف مدي ـة       

 .خــملن  طرينــة العي ــة الناــدية   ( ميــردت، ُا200)   لــ  عــدده واض، الريــ

تـل مـ    أ ت  20لت الدعا ة  ت أن غالبية عي ة الدعا ة أعماعه  مـ  ) و وص 

وأن  أبم ارصدتا  م  أهم العوامل االجتماعيـة املـلبرت يف مماع ـة     ،  ة (25

وامـل النا يـة أو   عادت التدخني ع د ال سا ، وأن الرغبة يف التوديد م  أهـم الع 

ال يسية، وظ وع  ـوا ر راع نك ـاع خاصـة  اليتيـاع يف ار ـوا  مـ  أهـم        

العوامل االتتاادية، ومواانة العي ة علال أن التـدخني يـلدي رمـراض النلـب     

مـ  مماع ـة عـادت     وم  أهم املنملحاع واخلطج التزمة للحـد  . والسكتة النلبية

  عزيز عتا ة ارهل علال أ  ا  م. :التدخني م  وج ة نظر ال سا  السعودياع

مــ   أبــر اإلعـتن التوعــوي للحــد   : ع ــوان ،(2017دعا ـة )الــدجاني،  

الدعا ــة  ت  تهــداتـد  ظـاهرت التــدخني لـدى الطلبــة يف ا امعـاع ارعدنيــة. و   

مــ  ظــاهرت التــدخني لــدى الطلبــة يف      كشــف أبــر اإلعــتن التوعــوي للحــد     

( 400عي ـة الدعا ـة مـ  )    عخـتم اُ ولتحني  هنا ا ـدب  ،ا امعاع ارعدنية

ا  الطرينـة الطبنيــة العشـوا ية، وتـد ا ـت،دمت الباح ــة     وخـتم طالـب وطالبـة اُ  

أدا ني  مت البياناع، وأظ رع نتا ج الدعا ة م  وج ـة نظـر الطلبـة أنيسـ م     

 ارعدنيـة ما يلي: أن مستوى انتشاع ظاهرت التـدخني لـدى الطلبـة يف ا امعـاع     

وأن دعجــة ا ــت،دام اإلعــتن التوعــوي يف التاــدي   ،ااخلاصــة كــان متو ــط 

 كانت مر يعة.  اخلاصة ارعدنيةلظاهرت التدخني لدى الطلبة يف ا امعاع 



 

 

211 
 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هــ1442 شوال والستون احلادي العدد

 

العوامــل املر بطــة مبشــكلة  ــدخني     : ع ــوان ،(2017)أمحــد، دعا ــة 

طالبـاع ا امعـة كملشـراع لورـت  رنــامج منـملو للتعامـل مع ـا مـ  م ظــوع         

معراـــة  ت هـــدات الدعا ـــة تـــد و ،دمـــة االجتماعيـــةاملماع ـــة العامـــة يف اخل

 ـت،دم  ُاو ،العوامل املر بطة مبشكلة التدخني، وهـي مـ  الدعا ـاع الوصـيية    

وعي ـة   ة،( طالبـ 230م  طالبـاع ا امعـة )   ةم  ج املسح االجتماعي علال عي 

امعـة حلـوان يف ماـر.    ا( مـ  أعضـا  هيجملـة التـدعيس     20و) ارخاا يني،م  

و ال سبة للعوامل  ة،   (22)ن متو ج    الطالباع أة  ت لت الدعا و وص 

 وارخاـا يني نظـر أعضـا  هيجملـة التـدعيس      ةاملر بطة  تدخني اليتيـاع مـ  وج ـ   

يف املنــام  ةش،اــي ةأن التــدخني حريــ :ا علــالا ينــوا فيًعــانــد   والطالبــاع

كمــا أن  ،يلــي رلــ  حــب اال ــتطتع والتور ــة و، ارصــدتا و ــأبم  ،ارول

  اليرا  ورعف عتا ة ار رت له دوع يف التدخني. الشعوع

دوع  : ع ــوان (Kim, Flentje, Tsoh, & Riley , 2017دعا ـة ) 

ــني املشــر       ــا    ــدخني ال س ــنا ي و  ــ  ال  ــدام ارم ــدا انع ــاع. وه  تداع واملنيم

الكشف ع  العتتة  ني شدت انعدام ارم  ال نا ي والتـدخني  ـني    ت الدعا ة 

 ،كالييوعنيـا وواملنيماع  شكل هامشي يف  ان ارانسيسـكو   داعشر ُمـال سا  ال

لت الدعا ــة  ت أن احتمــاالع ( امــرأت. و وص ــ247 يانــاع مــ  )  ــت،دمتوُا

لة الطوليـة أعلـال  ـني اراـراد الـني  يعـانون مـ  انعـدام ارمـ           عد ُمـالتدخني الـ 

 ـنا ي.  م  انعـدام ارمـ  ال   امناعنة مت أولجمل  الني  ، يعانو ،ال نا ي الشديد

الدعا ة أنه ي ب ي ال ظر يف  سني  مكانية الوصول  ت مواعد اإلتتع  وأوصت

ع  التدخني يف ا  ود املبنولة ملعا ة انعدام ارم  ال نا ي  ـني اراـراد الـني     

 يعانون م  التشرد.
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 (Triandafilidis, Ussher, Perz, & Huppatz, 2018دعا ـة ) 

اإلتــتع م ــه: دعا ــة والياع عــ  التــدخني  ــملعوايــاع الشــا اع ار : ع ــوان

( منا لـة مـت ُمـدنيخ  نياع أ ـملالياع     27جريت هنت الدعا ة  عمل )ُأوتد نوعية. 

أهم ا:  ملاوو  ،لت الدعا ة  ت العديد م  ال تا جاع  ا ناع. و وص ومدخ  

ــاع  ــرادأعم ــني )  أا ــة   ــا31و 18العي  ــاد الــ و ،( عاًم ــدأن  ُمـأا ــأن     شاعكاع  

ــدخني  ــني  ــ  ) الت ــ24و 13 انتظــام   ــان متو ــج   ا،( عامًّ ــدخني  وك عمــر الت

(  ـ ة، مبتو ـج   16التدخني  ني   تني و) تاملو راوحت  ،( عاًما16امل تظم )

(  يواعت يف اليوم   سـبة  15التدخني اليومي أتل م  ) ةنسبوأن  ،(   واع7)

 نياع مــ  الـــُمدنيخ  ةوالبنيــ يــومي،  شــكل يــدخ ون ال( ٪22ونســبة ) ،(56٪)

 ـوتي   عـ  التـدخني وتـت      تاـمل كانـت  و ،السا ناع )املنلعني عـ  التـدخني(  

 ف م  أ بوعني  ت عامني. راوحت مدت التوت و ،التو يد

 املتو طة والطبنة( ٪44الطبنة العاملة )االطبنة االجتماعية:  وايما خيص 

ــا املتو ــطة الطبنــة مــ ( ٪7)و( 48٪) ــا  ويف. العلي ــة أب  ــةغ  ــدث املنا ل  البي

 ،أو  ديـد موتـت اإلتـتع ع ـه     ،الشا اع ع  مناومت   لإلتتع ع  التـدخني 

يـدع  الشـا اع النليـل مـ  اآلبـاع        اية عامـة م ه كحدث مستنبلي. و أو احلد 

رنــه   جـا ع هـنت ال تيوـة   والاـحية السـلبية تاـمت املـدى نتيوــة للتـدخني،      

ســت دب ال ســا  علــال ز  ــرامج و يا ــاع مكااحــة التبــ  الــت   غالًبــا مــا  رك ــ

ر عوايــاع وهــو مـا تــد ييس ــ . أب ــا  احلمــل أو أدواع ال سـا  كأم ــاع يف التـدخني  

الشا اع يف هنت الدعا ة الت ي يملك  اإلتتع ع  التدخني علال أنه  ـدث يف  

ــدما خيط   مــ  خــتل ورــت اإلتــتع عــ     ،طــ  )لتأ ــيس أ ــرت( املســتنبل ع 

الشــا اع  ضــروعت اإلتــتع عــ    تعملاــاو ا،مســتنبليًّ احــدًب وصــيه التــدخني 
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 اماــدًع وصــي ا لت الدعا ــة لتــأبم اإلعــتن عــ  الســوا ر التــدخني، و وص ــ

  ة.  دخ ُمـم  أشكال التحرع لل سا  وال اللمتعة، وشكل 

وأوصت الدعا ة  ضـروعت أن  سـعال الـربامج والسيا ـاع الـت  سـت دب       

رن العديــد مــ    بكــر تبــل احلمــل وارمومــةمل يف وتــت الشــا اع  ت التــدخُّ

 أيضـا  وجـو   جنا  حتال    الـ تبني. وأوصـت   ال سا  يف أ ملاليا يلخرن اإل

التـأبم  م  أجل  كون اي ا املدخ ة،  سني البيجملة االجتماعية واالتتاادية الت 

 .الع اإلتتع  ني الشا اعمعد يف  لوالتنلي

ب جوانـب  الدعا ـة  ت  عـر    تهدا ،(2019)الظيري ومخرون، دعا ة 

  مبدى انتشاع التدخني لدى الطلبـة والطالبـاع يف جامعـة السـلطان     خمتلية  تعل 

ار ـــبا  الـــت  ـــداع م  ت التـــدخني،  :ســـلط ة عمـــان، وأهم  ـــا تـــا وس 

واجتاه م حنوت، وحماوال  م لإلتتع ع ه، ومستوى وعي م ررـراع التـدخني   

البحـث املـ  ج    اريـ  ا ـت،دم  الاحية وال يسية واالجتماعية واركادميية. وتد 

لون نســبة  شــك ا وطالبــة، ُي( طالًبــ3931علــت عي ــة الدعا ــة )  و ،الكمــي

%مــ  جمتمــت الطلبــة يف ا امعــة، مــ  خمتلــف الكليــاع، ومــ  خمتلــف   22,80

   .املراحل الدعا ية

ــدخ  4و وص ــلت الدعا ــة  ت أن  ــة ا امعــة ي ــواع % مــ  طلب  ون خمتلــف أن

ني، وأن أغلب م  ـدأوا التـدخني تبـل    الدخان، وخاصة السوا ر ا اهزت للتدخ

االلتحا   ا امعة، أو يف الس تني اروت وال انية مـ  ا امعـة، وأن ارصـدتا     

 بب ع يس لبد  التدخني واال تمراع ايه، وتد أشاعع ال تا ج  ت تيام الطلبة 

ل ا مــ  الضــ وت الدعا ــية، كمــا ر  ــص مــ  التــو ر، وهرً ــللــت،ل    التــدخني

ا للمــدخ ني، يلي ــا ارمــاك  العامــة والشــاعع،   كــان اركــرب  واجــدً املنــاهي امل
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ويف الوتـت نيسـه أ ـدى أك ـر مـ  ناـف عي ـة         .واخلت ،  اإلرااة  ت ا امعة

وحرصـ م علـال االلتحـا   ـأي      ،الـُمدنيخ  نيني عغبت م يف اإلتـتع عـ  التـدخني   

 . رامج عتجية و عشادية  ساعدهم علال رل 

 : ع ــوان، (Al-Nimr, Farhat, & Alwadey, 2020دعا ــة )

اإلتتع ع  التدخني ع د السيداع الت ـي يلـتحن   عيـاداع     يفالعوامل امللبرت 

ا لبـد     ع  ـا را يًّـ  بل ُمـمكااحة التدخني. هدات الدعا ة  ت احص ار با  ال

ــدخني  ــاداع     ،اإلتــتع عــ  الت ــي  ضــرن لعي ــني ال ســا  الت  ــه   واإلتــتع ع 

ــدخني  ــتع عــ  الت ــة الســعودية.  اإلت ــال   تعــز ُوو يف اململكــة العر ي ا ــتبانة عل

ــة ُي( مدخ 3000) ــدخني يف )    ــرامج اإلتــتع عــ  الت ــادت18شــاعك  يف    ،( عي

 امرأت يف الدعا ة. (2190) ةجمموعوشاعك  

العي ـة   أعمـاع أهم ا:  راوحـت   ،لعديد م  ال تا ج ت الت الدعا ة و وص 

ــ   ــ واع  ت ( 10)م ــ  (60)  ــو   ة  ــا ا ــة   أن و ،ام ــال دعج ــتع عل احلاص

ــالوعيوس  ــ  البك ــت و( ٪21) ل  ــاعكان ــة      جا  ــة الدعا  ــت عي  ــ  ع  ــر م أك 

معظـم عي ـة   أن و ، وجـود دخـل   ةالبنيـ أجا  و دخل، وجود  عدم( 26,3٪)

   .(٪67,4)   مخر يف امل زل   سبةع  وجود مدخ   جا ت  الدعا ة رت 

السـبب  ، اتم  ـل  %(73,7) ع  اإلتتع   سـبة  ةوع  وجود حماوالع  ا ن

ــتع  لالســا د ل ــة يف اإلت  كــان  ي مــا( ٪45,5)  ســبة امل،ــاوب الاــحية   يفرغب

اخلــوب مــ  يف  التــدخني عــ  اإلتــتع يف الرغبــة لعــدم شــيوًعا ارك ــر الســبب

 (.٪28)  سبة   ماع املزاج 

ــدتا        ــو ارص ــدخني ه ــيوًعا لبــد  الت ــر ش ــبب ارك  ــان الس وصــت أو ،وك

ــا  الدعا ــة  ــدخني يف حــرم   ضــروعت  نشــا  عي ــال الت  جامعــاعداع لإلتــتع عل
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ــة الســعودية   ــاهج      ،اململكــة العر ي ــدخني يف امل  ــتع عــ  الت ــرامج اإلت ــج   ودم

 الدعا ية.  

 :رت للدعا ةامليس  ال ظرية

  د:ینظرية التنل

ــل  أي        ــا يس ــادت: أن اإلنســان حي م ــاس مي ــ  أ  ــة م ــنت ال ظري ــ  ه   طل

أي يسـعال اليـرد لتنليـد     :لوكه هـنا  ه يف   ىاحتن د مل ٍلإمنا هو منل ا ،مسل 

غـمت ممــ  يتياعــل مع ــم، واالحنــراب أو ا رميـة  ــلو  اجتمــاعي م لــ ا م ــل   

 مماع اع دي ية(. -تيم -عاداع -غمها م  مسال  اجتماعية )ل ة

د مبنـداع  الـني يتحـد    ،والير   ي  ا كام  يف دعجة النبول االجتمـاعي  ـا  

ايـع  ار هـنا السـلو  أو را ، اكلمـا    الضرع االجتماعي التح   ا ماعة  ب

صـاعع    جيا يـاع اإلحتال  را اع يعت  ،زاد تبول السلو   هنا اربر السالب

 . اً ان خاليه اليرد عن شرع ما عليه وتد ُ  ا ماعة  ث 

امل حرب يف هنت ال ظرية م لـه م ـل غـمت مـ  اراـراد يف عامـة اخلاـا ص        و

 ـرى هـنت ال ظريـة     مـا ما يف حكمـه، ك  رته أوأو ِع ،العامة كسماع أ  ا  ج سه

 :م  أهم ـا  ،تيد اع عدا، و منا مبوج أن اإلنسان ال يسل  أي مسل  اعتباط 

أي أن اليرد يسعال  ت  نليد امل ـل يف  ياعلـه االجتمـاعي     : ه ي تن اختار م ٍل

ويـرى " ـاعد" أن ا رميـة ظـاهرت ال اجتماعيـة )مررـية(، رـاعت         ،مت اآلخري 

ــا تمت  ــات هــي يف نظــرت كمــرض الســرطان الــني يتــدخ   واــراد، ارو  ل يف حي

ومـ  ه ـا يـرى      يلدي  ت مو ه أو ا ا ه راٍع ولك ه  دخل ملٍر  الكا   احلي

أن ا رمية ظاهرت م ل ا م ل الا اعة، والير   ي  ما كام  يف أن اروت رـاعت  

ا رميـة كـأي   و علال مباعها السالبة، أو  لبية، أما ال انية اي لب أبرها اإلجيا ي
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بـم  ـرعان مـا     ،ا مـ  اراـراد  علال يد اجملة تليلة جـدًّ وجد  نتاج ص اعي جديد ُي

حتـال يشـيت ا ـتعماله  ـني أغلـب        يت اات اآلخرون علـال  داولـه والعمـل  ـه    

 .(١٩٧٣أاراد ا تمت )الدوعي، 

يتحن ــ  اا  ا ر هــنت ال ظريــة أن طرينــة  ــلو  اليتــات و اــر وميكــ  أن  يس ــ

أي أن  عـع   :نتيوة  أبم أش،امل  تياعل مع م وجتاعي م  التنليـد واحملاكـات  

ن أو ـالرغم مـ     .منا   شأ م  التياعـل االجتمـاعي    ،السلوكياع ليست اطرية

التنليــد هــو لكــ    اغــم منبــول اجتماعيًّــ ا ــلوك  التــدخني لــدى اليتيــاع يُعــدُّ

 ا  هنا اليعل حسب هنت ال ظرية.الداات الر يس جر 

 :  اوع الدعا ة وم  ون

 ت  سعال   اهنت الدعا ة م  الدعا اع الوصيية التحليلية، وحبكم أن د  ع

ــة النتشـــاع التـــدخني ع ـــد اليتيـــاع يف ا تمـــت    لكشـــفا عـــ  العوامـــل امللديـ

 االعتماد   است،دم ار لو  الكييي يف فت البياناع و دوي اسُي ،السعودي

  وعميـ  لورــت معـني أو حالــة   هــو احـص دتيــ ، وعلـال مـ  ج دعا ــة احلالـة   

اليكـرت ار ا ـية   و ،اردية، أو حمادبة معي ة، أو جمموعة م  الوبـا   احمليوظـة  

أو )عمبـا عــدت حـاالع(  شــكل    ،يف دعا ـة احلالــة أن  ـتم دعا ــة حالـة واحــدت   

ــ ــ ل ميا ـ ــب،    ،ودتيـ ــبة )ال ريـ ــا ل امل ا ـ ــة الو ـ ــت،دام كااـ  ،2012و ا ـ

 (.127مل.

 أدات الدعا ة:

للكشـف عـ  الظـاهرت  شـكل أك ـر        علال أدا نياحلالية عا ة الدع اعتمد

 :ماوه ة،دت
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 :: املتحظةاأول 

 وجيه  :ب  أن اعر وُ  ،املتحظة م  أدواع فت البياناع واملعلوماع عد ُ 

و ســويل رلــ   ،احلــواس للمشــاهدت واملراتبــة لســلو  معــني أو ظــاهرت معي ــة 

مـ    ة مـ مهـي و ـيلة   (. و68 ،2019السلو  وخاا اه )عمـاع ومخـرون،   

ستعمل عـادت  مباشرت للتناي، ُ  ة ن ي :ب  أن اعر وُ  ،و ا ل فت املعلوماع

  ـدب أخـن معلومـاع كيييـة مـ         (ةما )اردية أو فاعي ةيف مشاهدت جمموع

ــف والســلوكياع  ــس،  أجــل املوات ــد  ،(2004)اجنل ــ  أاضــل اردواع   و ع م

ب علــال عــر ث يف الت لباحــلارصــة وهــي لدعا ــة أ ــاليب الســلو  امل حــرب،  

 سلو   الاوعت التلنا ية كما هو يف الواتت.ال

ع لليتياع الزا راع  موعة املنـاهي  وش ( 6املتحظة ملدت ) ت دأع املوتد 

 -و ـج  -ج ـو   -)عـال  ةعموز  ،واملطاعم امل تشرت يف مدي ة الرياض

الت  ،سا يةاملأو  ةاباحيال تيمليف ال وا   ،شر ( ويف أوتاع خمتلية -غر 

 يتم اي ا  دوي  املتحظاع. تسمح اي ا  التدخني للو سني، ويف كل مرُي

 :: املنا لةابانًي

ــة موج   ــا شــ،ص مــت شــ،ص مخــر أو أشــ،امل     وهــي حمادب ــة ينــوم     

معي ة مـ  املعلومـاع ال ـت ت ا يف حبـث علمـي       عهدا ا ا ت اعت أنوا ،مخري 

 (.  339مل. ،م2011)حس ، 

ا ـتماعت   ُأعـد ع حيـث   ، ـي  مـت البيانـاع   عتمد علي ا  شـكل أ ا ُاوتد 

املتحظـة   ت توي علال عدت أ جمللة م لنة وميتوحة، و دأع املنا تع  عـد اـمل  

 .تمباشر
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 عي ة الدعا ة:

لخـن عـ  طريـ  ا ـت داب     الـت  ُ  ،عي ـة غـم احتماليـة )عمديـة(     عختمُا

ــه، ا ــو يتعم ــ  واعتمــاًد ،الباحــث ــاع امليــرداع الــت  ــ  ا علــال خرب  ا د يف اختي

خاا ص معي ة يرى أن ا رروعية للبحث م  واتت خرب ه الش،اية )الضبت، 

العي ـــة العمديــة لليتيـــاع الــــُمدنيخ  نياع غـــم   عخـــتماُ وتــد (. 36مل. ،2018

أو  ،متو ـطة  ـأي مرحلـة كـ  :     ة، ـ   (23) ي ، يتواوزن تال ،املتزوجاع

ــ ــة ة،بانويـ ــ ،أو جامعيـ ــت ُي عار ادُمـوالـ ــاهي الـ ــا للمنـ ــمح اي ـ ــدخني  سـ التـ

 للو سيني.

 : جماالع الدعا ة

ــري: ــال البشـ ــعودياع الـــ  ا ـ ــة ار ادُمـاليتيـــاع السـ ع للمنـــاهي يف مدي ـ

 الرياض.  

التـدخني(، حيـث    سمح اي ا مناهي مدي ة الرياض )الت ُي ا ال املكاني:

 اع دخ ا للمُـ وارك ر  ردًد ،ا للمناهيوعي يف االختياع ارماك  ارك ر انتشاًعُع

ا وح  أن منــاهي م طنــة عـال مدي ــة الريــاض ارك ــر اع يــادً نــاث، وُلــمـ  اإل 

 لليتياع الـُمدنيخ  نياع.

  :نتا ج الدعا ة

 :املنا تع

 احلالة اروت: 

املاروب الش،اي  العمر

 ) نريًبا(
املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

ال انوية  عيال 600-500م   18

 العامة
 و طالال شر 
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ــدخ   م ــن عــام، وأول مــرت دخ  ــت اي ــا ع ــدما خرجــت مــت صــدينت ا      ُ

(  ـ ة، وُ ـدخ    شـكل شـبه يـومي      17املدخ ة، وكان عمرها يف  ل  اليـملت ) 

ــود   ت(  ـــوا ر، وال  ســـتطي6-4مـــ  ) التـــدخني داخـــل امل ـــزل لعـــدم وجـ

اخلاوصية، و عي جدًّا مبضـاع التـدخني الاـحية، و نلـ  جـدًّا مـ  عا حتـه         

 ا ال  رغب مبعراة أ ر  ا  نل . و أع  ت التدخني  هرً ـا مـ  الضـ وت    رن

ال يسية الت  شعر   ا أحياًنا كـالتو ر والنلـ  وليسـت مـ  الضـ وت العا ليـة،       

و شعر أنه نوع م  املتعة والت ييس، و راع اكرت التمييز ا تمعـي الـت  راهـا    

ا أن  ست ين ع   دخني التب ،  تنب ل ا تمت للشا  الـُمدخ  ، و اول مستنبل 

 و لوأ ال ت،دام الشيشة اإللكملونية  رن ا أ  ل يف اال ت،دام.

 احلالة ال انية: 

املاروب الش،اي  العمر

 ) نريًبا(

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

19 
املكااأت ش رية م  

 840ا امعية 

ا امعية )الس ة 

 التحضمية(
 الو طال عال

(  ـ ة، وأول  16(  ـ واع، و، يتوـاوز عمرهـا )   3ُ دخ   م ن أك ر م  )

مرت دخ  ـت اي ـا ع ـدما كانـت يف )دوعت ميـات( املدع ـة مـت صـدينت ا يف ن ايـة          

(  ـوا ر يوميًّـا،   5-3املرحلة املتو طة، وُ دخ    شـكل يـومي مبعـد ل مـ  )    

وأخاهــا يف البيــت و،  كــ   يك ــر أن ــا  ــوب  ــدخ  ، مــت العلــم أن والــدها   

 مدخ ان.

و رى أنه ال يزال ا تمت غم متنب ل لتـدخني اليتـات، وعـ   ـلا ا: كيـف      

ا تطاعت اال تمراع يف التدخني؟ انالت: لدي  غراـة خاصـة  ـامل زل وُأدخ ـ      
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 شكل يومي، و شعر  السعادت ع دما  لتنج  ا صوع وهي مدخ ـة، و  شـرها   

 ُ يض له  ارماك  العامة.  شكل خامل للاديناع والنريباع، وال

احلاول علـال مبل ـه مـ  ماـروا ا اليـومي للمدع ـة، وع ـدما         تو ستطي

الش رية، و شعر  أنـه يبعـدها عـ      تالتحنت  ا امعة  ستطيت شرا ت م  املكااأ

ر وت الدعا ة، وهو نـوع مـ  احلريـة وال نـة الـت  تاج ـا كـل اتـات حسـب          

احية وال يسية، و يك ـر جـد يًّا  ـاإلتتع     عبمها، و عي جدًّا مبضاع التدخني ال

 ع ه  رنه  بب يف عدم االع بات  الزواج مستنبل ا.

 احلالة ال ال ة:

املاروب الش،اي  العمر

 ) نريًبا(

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

 اروت عال ا امعية عيال1000أك ر م   20

وأول مرت دخ  ت اي ـا ع ـدما كانـت يف امل ـزل     ( ش وع، 6اتات  دخ   م ن )

داخل غرات ا اخلاصة يف أول   ة م  املرحلة ا امعية، وأعر ت عـ  تلن ـا يف   

املرت اروت ع دما  دأع، و عدها اعتادع عليه  وا  داخل امل زل أو خاعجه، 

ــومي )  ــدخ    شــكل ي ــدخ  ،    10وال   ــدها م ــا، ووال (  ــوا ر أ ــبوعيًّا  نريًب

 يررال أن  كون  حدى   ا ه ُمدنيخ  نياع.ولك ه ال 

، وال  شـعر  ـأي   ةوالتدخني علال حـد تو ـا: شـعوع  احلريـة واال ـتنتلي     

نوع مـ  املشـاكل ار ـرية، وكـان يف البدايـة للتور ـة واال ـتمتاع، و،  كـ          

 توت ت أن ا  تستمر عليه. وجتد صعو ة جدًّا يف وتت التدخني  رن كااـة أاـراد   

ن  نل ، وال ُ يك ر  اإلتتع ع ه يف اليملت احلالية، خاصـة مـت   أ ر  ا ال يعراو

املت الدعا ة ا امعية، وال جتد أي صعو ة يف احلاـول علـال مبلـ  السـوا ر،     
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وال يلبر يف ماروا ا الش،اي. وحبكم أن ا يف  دايـة مرحلـة التـدخني  اإن ـا     

 ملونية.، ُ ور   أي نوع مخر م  السوا ر أو الشيشة )العادية( أو اإللك

 احلالة الرا عة:

املاروب الش،اي  العمر

 ) نريًبا(

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

 الو طال غر  ال انوية 400 20

ُ دخ   م ن حوالي )أك ر م    تني(، وكانت التور ة اروت  عد خروج ـا  

املنــاهي، وكانــت مــ  املدع ــة )اــملت اختبــاعاع ن ا يــة( مــت صــدينت ا يف أحــد 

 دايت ا  شيشة  لكملونية، و عد رل   أع  ت التدخني، و دخ    شكل يومي 

 (  وا ر.  6-5مبعدل )

وعــ  العوامــل الــت داعت ــا للتــدخني، اــنكرع يف املنــام ارول الضــ وت  

ار رية الت  عيش ا داخل امل زل ور وت الدعا ة، وعلال حـد  عبمهـا امـ     

(  رن عــاداع ا تمــت و ناليــدت  ــراع رلــ ،   املســتحيل أن يعــرب )ارهــل 

وأاــادع  أن ــا ،  كتــِف  التــدخني   ــل   اولــت أيًضــا )الشيشــة اإللكملونيــة( 

والشيشة العاديـة يف مـراع تليلـة، وجتـد أحياًنـا صـعو ة يف  ـوام املبـال  املاديـة          

 لل،روج واإلنيا  علال التدخني، كما جتد صعو ة يف احلاول عليه.

 ة: احلالة اخلامس

املاروب الش،اي  العمر

 ) نريًبا(

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

 اروت عال ال انوية عيال800 17

ُ دخ   مـ  ) ـ ة وناـف(  نريًبـا، وجتر ت ـا اروت ع ـدما كانـت مسـاارت         

خــاعج اململكــة إلحــدى البلــدان العر يــة، و عــدها ا ــتمرع علــال التــدخني،    
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(  ـــوا ر. و، ُ عــر  عـــ  تلن ـــا أو  5-4   شـــكل يــومي مبعـــدل ) وُ ــدخ  

خوا ــا، وحســب تو ــا: اــإن والــد  ا مدخ ــة  ولكــ  والــد  ا ال  ــاول أن  

 دخ   ع ـد أخوا  ـا ارصـ ر  ـ ًّا، و كتيـي  التـدخني مـت الاـديناع وحمـيج          

 لا ا ع  والد  ا و نب ل ا للتدخني  اأاـادع  أن ـا مـ  ج سـية      دالعمل. وع 

  عودية.غم 

وجتد يف التدخني نوًعا مـ  املتعـة والتسـلية، ولـيس هروً ـا مـ  الضـ وت،        

كما أن التدخني أمـام ا ميـت مـ  الشـبا  مـ  ا  سـني يشـعرها  ـالنوت وال نـة          

حسب تو ا، وعب رع ع   حسا  ا  السـعادت واالنبسـات ع ـد  اـوير صـوع      

ع عـ  التـدخني،    يك ـر يف الوتـت احلـالي  ـاإلتت     خاصة  ا وهي مدخ ة، وال

 كما أن ا ُ دخ   الشيشة اإللكملونية أيًضا.

 احلالة الساد ة:

 العمر
املاروب الش،اي 

 ) نريًبا(

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

 ارخمت ج و  ا امعية 900 21

 دأع التدخني تبل )أك ر م    تني(، ع ـدما كانـت يف )ا ـملاحة( خاصـة     

ــت صــ  ــب تو ــا  راودنــي يف البدايــة،      م ــ  حس ــاعر النل ــت مش دينا  ا، وكان

وواج ت مشاكل عديدت مت أ ـر  ا ع ـدما عراـوا أن ـا مدخ ـة، وُ ـدخ   مـ         

 (  وا ر يوميًّا.3-4)

وع   لا ا ع  العوامل الت  اعد  ا علال التدخني، اأجا ت: هـرو   

غم مـ  وجـود   ، و ـالر ةم  الضـ وت الدعا ـية، وشـعوع  احلريـة واال ـتنتلي     

مشاكل أ رية  لك  ا ال  رى أن ا  بب يف التـدخني، وُ حـاول جـادت اإلتـتع     
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رلـ    لع  التدخني  نتيوة الظروب ار رية الت  رغم ـا علـال  ركـه، و علـ    

أن ــا رلــ  ماــروا ا   ا ــأن روي ــا ال يشــعرون مبــدى صــعو ة هــنا النــراع، كمــ  

خني. و ــا جتر ــة مــت ش،اــيًّا ييــي اميــت مســتلزما  ا الش،اــية وييــي  التــد 

 الشيشة اإللكملونية   ر ارطرع  لي ا يف امل زل  سبب عا حة الدخان النوية.

 احلالة السا عة:

املاروب الش،اي  العمر

 ) نريًبا(
املرحلة 

 الدعا ية
م طنة 

 السك 
 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا
 الو طال شر  املتو طة 300 16

( 3 ت يف املدع ة، و،  توـاوز ) (   ة، أول مرت دخ 16اتات ،  تواوز )

(  وا ر يوميًّا، و الرغم م  أن والـدي ا ال  5-4أش ر، وُ دخ   مبعدل م  )

أمـر ال  ـد م ـه واالتت ـاع      ايعراان أن ا مدخ ة  لك  ا  رى أن معرات ما مسـتنبل  

ــم ملشــاعري ال يســية وحاجــا ي داخــل      ــه ال يوجــد أي  ي   ــه، وأورــحت أن  

 أ ر ي.  

خني حرية ش،اية، و  ظرت دهشة أاـادع  أن ـا م لـ ا م ـل     و عتند أن التد

الشــا  الــنكر، الــني ميكــ  أن ميــاعس التــدخني  ــدون أي رــ وت أ ــرية أو   

ــراعت         ــا رر ــ   دعاك  ــربع ع ــات وع ــي لليت ــلو  طبيع ــنا الس ــة، وأن ه جمتمعي

صــعو ة يف احلاــول علــال املبــال  املاديــة للســوا ر  رنــه  دالاــحية، وأن ــا جتــ

 (، وال  ستطيت شرا ت  س ولة.حسب تو ا )غاٍل

 احلالة ال ام ة:

 العمر
املاروب الش،اي 

 ) نريًبا(

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

 الو طال عال ا امعية عيال 1200 22



 

 

224 

 العوامل امللدية النتشاع التدخني ع د اليتياع يف ا تمت السعودي

 للمناهي يف مدي ة الرياض ر اداععلال الـُمدنيخ  نياع امُل ةنطب دعا ة ُم

 جواهر   ت صاحل اخلمشيد. 

 

(  ـوا ر يوميًّـا،   5-4(  ـ واع، وُ ـدخ   مـ  )   3ُمدخ ة م ن أك ر مـ  ) 

، و دأع التـدخني يف مخـر ن ايـة املرحلـة ال انويـة      وهي اآلن يف املرحلة ا امعية

 )مخر   ة( كما  سمي ا.  

ــة احتياجــا ي داخــل ار ــرت )االحتياجــاع       ــدم  لبي ــول: شــعوعي  ع و ن

النيود الت أشعر   ـا، كعـدم اخلـروج حبريـة      ةاملع وية وليست املادية(، ومماع 

سـبب الـر يس   يف أي وتت أعغب ايه، والتـدخ ل يف طرينـة اللبـاس والعبـا ت ال    

علال حد   عبمها يف مماع ه التدخني. و رى أنه  ـلو  طبيعـي، وعلـال ا تمـت     

أن يتنب له وال يراضه لليتات، وجتد صعو ة يف اإلتتع ع ـه، وال  يك ـر  ـالزواج    

االعملاب ر ر  ا  أن ـا مدخ ـة   سـبب     ت ال م  ش،ص مدخ  ، وال  ستطي

لدي يـة علـال أن التـدخني حمـر م شـرًعا.      ارعراب االجتماعية والتناليد وال ظـرت ا 

وعــ  أنــواع الســـوا ر الــت  ســت،دم ا  انـــد جر  ــت الشيشــة اإللكملونيـــة       

والسيواعت اإللكملونية  لك  ا  سـت،دم السـوا ر التنليديـة، وال جتـد صـعو ة      

يف احلاــول علــال مبلــ  الســوا ر،  ــوا  مــ  املاــروب الشــ ري أو املكااــأت    

ع ــد  ــلا ا عــ  طرينــة احلاــول عليــه،      ا امعيــة الــت  اــل علي ــا، و   

ــواع ارخــرى مــ  الســوا ر      اأجا ــت: أشــمليه مــ  الســو ر ماعكــت، أمــا ارن

 علي ا م  املواتت اإللكملونية. لاأحا

 احلالة التا عة:

 العمر
املاروب الش،اي 

 ) نريًبا(

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

 ارص ر الع ا امعية عيال1000 19
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اتات ُ دخ   م ن أك ر م  )  ة(  نريًبـا، و ـدايت ا يف التـدخني ع ـدما كانـت      

(  ــوا ر  عــد 4-3مــت أخت ــا اركــرب  ــ ًّا املدخ  ــة. وُ ــدخ    شــكل يــومي )  

خروج ــا مـــ  ا امعـــة، وأحملــت أنـــه حبكـــم عمــل أخت ـــا يف أجـــوا   ســـمح    

رها ع ــدما  التـدخني  انــد  ـاعدها علــال لـنل . وع ــدما وصـيت لــي مشـاع     

 كون مدخ ة  أصبح لدي  عغبة يف التور ة، ووجدع ايـه  عـبًما عـ  حـريت     

يف التار ااع وشعوًعا فيل ا، خاصة وتت تيادت أخت أو صدينا ي للسياعت، 

 و اعدها أيًضا انتشاع ارماك  وامل تزهاع واملناهي اخلاصة  الـُمدخ  اع.

احية علال املـرأت خاصـة، كمـا    و يك ر  اإلتتع ع ه  التت اع ا  أرراعت ال

أن ا مدخ ة للشيشة اإللكملونية، و رى أن ا اراضل لليتياع  رن ـا أخـف  يف   

ال يكو ني، وأ  ل محل ا، و ا عا حت ا ا ميلة. كما أ دع ا تيا ها م  نظـرت  

ا تمـــت للمدخ  ـــة، علـــال عكـــس الشـــا  يف ا تمـــت الســـعودي، و ـــرى أن  

 االعملاب مبكانة املرأت السعودية وركي  ا. نوع م  ختايص أماك  للمدخ اع

 :احلالة العاشرت

املاروب الش،اي  العمر

 ) نريًبا(

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

 الو طال ج و  املتو طة عيال 400 15

-4اتات مدخ ة م ن )أتل م    ة(، وُ دخ    نريًبا )ن اية ار بوع( م  )

 ــبوعيًّا ع ــد خروج ــا مــ  امل ــزل، وكانــت أول مــرت  ــدخ   اي ــا أ ر(  ــوا 6

خاعج امل زل مت  حدى صدينا  ا. وع  العوامل الت أد ع   ـا  ت  التـدخني،   

اإن ــا كانــت  شــعر  اخلوــل والــملدد واالنطوا يــة، ويف أب ــا  هــنت اليــملت الــت   

الـة اخلـوب   عاشت ا  أع للتدخني  لتزيد بنت ا   يس ا ويشعرها  احلريـة، و ز 
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والملدد م  نيس ا، وشو ع ا أيًضا  عوا  ا  شكل اليتـات املدخ  ـة، وهـي  عـي     

 مبضاع التدخني  لك  ا ال   وي  ركه يف اليملت احلالية.

و ــالرغم مــ  وجــود أشــ،امل مــدخ ني داخــل ار ــرت  لك  ــا ال  رغــب 

 -حسـب تو ـا   -مطلن ا يف معراة أ ر  ا أن ـا مدخ ـة  رن هـنا السـلو      

 غم منبول اجتماعيًّا.   يعد 

 م اتشة ال تا ج:

ـــُمدنيخ  نياع  ميكــ   جيــاز أ ــرز      عــد املتحظــة وعمــل املنــا تع لليتيــاع ال

 ال تا ج:

 اخلاا ص ارولية للعي ة الدعا ة:

 العمر احلالة
املاروب الش،اي 

 الش ري

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

مدت 

 التدخني

 18 اروت
 600-500م  

 عيال
   ة الو طال شر  ال انوية العامة

 الو طال عال ا امعية عيال ا 840 19 ال انية
3 

   واع

 اروت عال ا امعية عيال1000أك ر م   20 ال ال ة
أتل م  

   ة

   تان الو طال غر  ال انوية عيال 400 20 الرا عة

 اروت عال ال انوية عيال800 17 اخلامسة
   ة

 وناف

   تان ارخمت ج و  ا امعية عيال 900 21 الساد ة

 أش ر 3 الو طال شر  املتو طة عيال300 16 السا عة
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 العمر احلالة
املاروب الش،اي 

 الش ري

املرحلة 

 الدعا ية

م طنة 

 السك 

 ر يب ا  ني أاراد 

 أ ر  ا

مدت 

 التدخني

 الو طال عال ا امعية عيال 1200 22 ال ام ة
3 

   واع

   ة ارص ر عال ا امعية عيال1000 19 التا عة

 الو طال ج و  املتو طة عيال 400 15 العاشرت
أتل م  

   ة

 (   ة.22 -15وحت أعماعت عي ة الـُمدنيخ  نياع  ني م  ) را 

      غالبية الـُمدنيخ  نياع  ر يب ا  ني أاراد أ ـر  ا )الو ـطال(، وختتلـف مـت

نتـا ج دعا ـة )  ـراهيم( يف أن حـوالي ناـف العي ـة  ـر يب   ارصـ ر يف أاــراد         

 ار رت.  

 ( ـ واع  وعليـ  3،  تواوز مدت التدخني لدى فيت أاراد العي ة  ) ه

ايمك  اال ـتيادت مـ   ـرامج اإلتـتع عـ  التـدخني  رنـه حسـب الدعا ـاع          

 كلما تل ت املت التدخني  زادع تدعت الش،ص علال الت،ل ص م ه.

      ( ـ ة، و تيـ    16 دأ معظم عي ـة الدعا ـة التـدخني  نريًبـا يف عمـر  )

هنت ال تيوـة مـت مـا جـا  يف غالبيـه الدعا ـاع، الـت أشـاعع  ت أن أك ـر مـ            

(  ـ ة، ويتيـ  هـنا    18  الـُمدنيخ  نيني يف الدول املتند مة  دأوا تبل  ـ  ) % م70

 .(Triandafilidis, Ussher, Perz, & Huppatz)مت دعا ة 

     (  900( عيــال  ت )800يــملاوو ماــروب غــالبيت   الشــ ري مــ )

ــه دعا ــة )      ــلت  لي ــا  وص  ــت م ــنت ال تيوــة م ــ  ه ــال، و تي  ,Sun, Buysعي

Stewart, Donald & Shu)         ـأن ه ـا  عتتـة  ـني الـدخل والتـدخني لـدى 
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يف  تالطالباع، ويتضم   هنا الدخل الش ري املكااأت الش رية للطالبـة  را كانـ  

 املرحلة ا امعية.

 (  ـوا ر: أي  6-5)  متو ج السوا ر اليومية ملعظم أاراد العي ة م

دت أن ه ا  عتتة اع باطية  ني أعداد السوا ر ومدت التـدخني، اكلمـا زادع مـ   

 التدخني  زاد عدد السوا ر اليومية.

     ــة ــمة مدي ـ ــمال العاصـ ــاهي  شـ ــاع يف املنـ ــني اليتيـ ــدخني  ـ ــر التـ ي تشـ

)الرياض(، ويتي  هنا مت ما  وص لت  ليه دعا ة )لـمي(، الـت  وص ـلت  ت    

أن مدي ــة الكويــت العاصــمة ارك ــر انتشــاًعا للمنــاهي، وأك ــر عواًجــا لظــاهرت  

  اط  الداخلية.التدخني، علال عكس  اتي امل

     معظم الـُمدنيخ  نياع كانت  داية التدخني لدي   خاعج امل ـزل، واض ـل

التدخني يف املناهي، و تي  هنت ال تيوة مت دعا اع: )لـمي(، و)  ـراهيم(،   

و)الظيري ومخري ( يف أن غالبية اليتياع ييض ل  التدخني يف املناهي أك ـر مـ    

 ية يف ال الب  راع  دخني اليتات.امل زل، ويُيسر رل  أن ار رت السعود

      غالبية املدخ اع ال  علم أ رهم  التـدخني، وحسـب عأي ـ  اـإن عدت

 لاليعل  تكون ع يية م  ارهل. ويعود رل  رن معظـم اال ـر السـعودية ال  تنبـ    

 دخني ار  ا  م  ا  سني واليتـات  شـكل خـامل. و تيـ  هـنت ال تيوـة مـت دعا ـة         

يـدخ  ون  ـرًّا    -%60 واتت  - ر م  ناف العي ة )الكعيب وعباس(، يف أن أك

 عيًدا ع  ارهل وارتاع ، و ن اختلف جمتمت الدعا ة  لكـ  ا تمعـاع العر يـة    

 ال زالت متمس كة  العاداع والتناليد الت  راع  دخني اليتات.

         وع  العوامل االجتماعيـة امللديـة للتـدخني: انـد أفـت أاـراد العي ـة

ب ر ع  احلرية الش،اـية لليتـات، م لـ ا م ـل الشـا  راًمـا،       علال أن التدخني ُيع
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وعدم االناياع للعاداع والتناليد السا نة الت  ـلبر يف ش،اـية املـرأت، ومـ      

أهم هنت العاداع:  نب ـل التـدخني للرجـل وعاضـه راًمـا للمـرأت، و تيـ  هـنت         

، ال تيوة مـت مـا  وص ـلت  ليـه دعا ـة )  ـراهيم(،  ـأن التـدخني أمـر ش،اـي          

 وإلكسا  املزيد م  الادتاع.

        ا ينت غالبيه عي ـة الدعا ـة علـال أن  شـويت الاـديناع الــُمدنيخ  نياع

 ـا ن ا  مــ  العوامــل الـت  ــلبر يف انتشــاع التــدخني، و تيـ  هــنت ال تيوــة مــت    

دعا ت )ال امـدي( و)لـمي( حـول  ـأبم ارصـدتا ، وأنـه مـ  أهـم العوامـل          

ــة    ــة. كمــا  تيــ  مــت نظري ــد  االجتماعي ــد(، يف أن اإلنســان ُيحــاكي وينل  )التنلي

ارش،امل الني  يتياعل مع م، و ل   ـلوك م نيسـه،  ـوا  أكـان منبول ـا      

 يسـم رلـ      اجتماعيًّا ونااًعا أم  ـلوك ا رـاعًّا وغـم منبـول وم حـرب. وميكـ      

 رعف الرتا ة ار رية وانش ا م ع  اليتات.  

   الض وت الدعا ية  مـ   ا ي  ناف العي ة  نريًبا علال أن ا رو  م

العوامــل االجتماعيــة الــت  ــلبر يف انتشــاع التــدخني، و تيــ  هــنت ال تيوــة مــا    

 احلاجـة  ت   (Sun, Buys, Stewart, Donald & Shu وص لت  ليه دعا ة )

للطالبـاع  للت،ييـف مـ  الضـ وت، واإلتـتع عـ         عمزيد م  اال ـملا يويا 

 .التدخني كاملشاعكاع االجتماعية والتماعي 

       ــل ــ  العوامـ ــرية مـ ــ وت ار ـ ــال أن الضـ ــا علـ ــة  نريًبـ ــف العي ـ ــ  ناـ ا يـ

االجتماعية الت  لبر يف انتشاع التدخني، و تي  هنت الت وية مـت دعا ـة )  ـراهيم(،    

 الت أك دع أن  و  املعاملة ار رية م  أهم العوامل الت  لدي  ت التدخني.

 ليتات يف احلاول وع  العوامل االتتاادية: اند  اهم زيادت الدخل ل

تليل جدًّا م  العي ة جيدن صعو ة يف احلاول علال  دعلال التدخني، وه ا  عد
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  ,Ding,   Gebel, Oldenburgمبل  علبة السوا ر. ويتيـ  هـنا مـت دعا ـة     

Wan,  Zhong, Novotny)،) ــني الــدخل  الــت  لك ــد االع بــات اإلجيــا ي 

 والتدخني.

        ال سبة لإلتتع ع  التدخني، اإن ناـف العي ـة يـرغا  ـاإلتتع عـ 

 التدخني لعدت أ با ، أهم ا: امل،اطر الاحية م  التدخني، ورنه  ـبب تـد  

مي ع ا م  االع بات والزواج مستنبل ا، ورن ا تمت السعودي يف نظرها ال يزال 

 تي   الاـوعت ال مطيـة لليتـات املدخ  ـة. ويـرغا  الشيشـة اإللكملونيـة  رن ـا         

 أتل عا حة، وميك  ا ت،دام ا داخـل امل ـزل. و تيـ  هـنت ال تيوـة مـت دعا ـة       

(Al-Nimr, Farhat, & Alwadey) ــ د أن الســبب الســا د يف ، الــت  لك 

 الرغبة ع  التدخني  هو امل،اوب الاحية.  

      ــة  أرــراع التــدخني الاــحية  شــكل ــراد العي  ــة أا  دعا  ووعــي غالبي

ــأبم      ــاملرأت، والت ــدخني اخلاصــة   ــوعي  أرــراع الت ــة يف ال ــا  تل عــام  لكــ  ه 

الســليب املباشــر علي ــا، كــارمراض اخلاصــة  ــاملرأت وال ــواحي ا ماليــة لــدي ا.  

ويتي  هنا مت نتيوـة دعا ـاع ) اصـ ي، وا ـاعي، والع ـزي، وامل يـف(،       

%( م  العي ة ال يعلمـون أن التـدخني يـلب ر  ـلًبا يف البشـرت،      25الت  لك د أن )

وُيسب ب التواعيد و شو ت فال العيـون.  ي مـا الـبعع االخـر يشـكك   اـحة       

 اع يف التدخني.املعلوماع و اول   جياد احلوج امل طنية لتربير اال تمر

    تشر  ني اليتياع الشيشة اإللكملونية، وهي م  ارنواع الرا وـة  عـد  

أن ـا   -حسـب عأي غالبيـة اليتيـاع    -السوا ر التنليدية، و بب انتشـاعها  

أتل يف نسبة ال يكو ني،  رااة لوجود نك اع، و  ولة محل ا وعا حت ا غـم  

و تيـ  هـنت ال تيوـة مـت دعا ـة      )ارعجيلـة(.   ةالنوية، ويلي ـا الشيشـة التنليديـ   

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wan+X&cauthor_id=24222041
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wan+X&cauthor_id=24222041
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhong+X&cauthor_id=24222041
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  ,Gebel, Oldenburg,  Wan,  Zhong   (Ding)الظيري ومخري (، ومت

Novotny&)         وجود وانتشاع أنـواع متعـددت مـ  السـوا ر  ـرو ج  ـا شـركاع 

 التب .

 نتا ج الدعا ة:

 :خاا ص العي ة

  ة. 21-19متو ج ارعماع لليتياع الـُمدنيخ  نياع  ني   

  يب ا )الو طال(  ني ااراد ا ر  ا.غالبية الـُمدنيخ  نياع  ر 

 ( واع.3،  تواوز مدت التدخني  ميت ااراد العي ة   ) 

 .فيت أاراد العي ة غم متزوجاع 

 ( ه.16 داية التدخني ملعظم عي ة الدعا ة  نريبا عمر   ) 

 .غالبية العي ة ُمدنيخ  نياع خاعج امل زل وداخله 

 اليملت احلالية. ال يرغا ناف العي ة يف اإلتتع ع  التدخني  

 (  وا ر.6-5يملاوو عدد السوا ر اليومية م  ) 

 ( عيال.900( ات )800يملاوو ماروب غالبيت   الش ري ) 

           يدعك  غالبيـة أاـراد العي ـة اررـراع الاـحية للتـدخني  شـكل عـام

 ولك  ه ا  تلة يف الوعي  أرراع التدخني اخلاصة  املرأت.

  النتشاع التدخني ع د اليتياع:أهم العوامل االجتماعية امللدية 

احلرية الش،اية لليتات، والراع االجتمـاعي للعـاداع والتناليـد، و ـأبم     

جمتمت ارصدتا ، والشعوع  الندعت علال جن  العتتاع لألتران، وا ـرو   

م  الض وت ار ـرية والدعا ـية، كمـا  ـاهم انتشـاع ارمـاك  العامـة للملايـه         

 .التدخنيواملناهي واملطاعم يف زيادت 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Wan+X&cauthor_id=24222041
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhong+X&cauthor_id=24222041
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Novotny+TE&cauthor_id=24222041
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Novotny+TE&cauthor_id=24222041
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 :أهم العوامل االتتاادية امللدية النتشاع التدخني ع د اليتياع 

ير بج زيادت الدخل لليتـات  زيـادت التـدخني، وا ـت،دام أنـواع خمتليـة مـ          

 التب  وم تواع ال يكو ني.

 .انتشاع الشيشة اإللكملونية  ني اليتياع الـُمدنيخ  نياع للسيواعت العادية 

 التوصياع:

  الدعا ــاع والبحــوث حــول  ــدخني ال ســا   شــكل   جــرا  املزيــد مــ -

 عام  للت ل ب علال مشاكل التدخني: الاحية وال يسية واالجتماعية.

ــة        - ــيواعت والشيش ــدى انتشــاع الس ــول م ــتنبلية ح ــاع مس ــديم دعا   ن

  ني اليتياع وال سا  يف ا تمت السعودي. ةاإللكملوني

 عامة.    النوانني اخلاصة  ضوا ج التدخني يف ارماك  ال -

 نـديم  ـرامج خاصـة  توالهـا فعيـاع مكااحـة التـدخني امل تشـرت يف          -

اململكة العر يـة السـعودية، كومعيـاع )ننـا  وكيـال وصـيال( وغمهـا، حـول         

 أرراع التدخني لليتياع وال سا .

 عزيز دوع و ان مكااحة التدخني،  توجيه ار رت  ت طـر  التعامـل    -

 اند  ا املت اإلتتع ع  التدخني.مت اليتات الـُمدخ  ة، والعمل علال مس

عدم جتاهل وجود هـنت الظـاهرت، و دعاج  ـرامج  وعويـة يف املـداعس       -

 وا امعاع وامل اهج الدعا ية للطالباع.

اخلاصـة  املسـاعدت يف    الطت يـة دعم و شـويت اكـرت  نشـا  ا ماعـاع      -

حـ      و يتياع،ا ت  ني الو وام تدوت شبا ية صاحلة و    اإلتتع ع  التدخني،

 علال اإلتتع ع  التدخني.
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 املراجت العر ية:

 تدخني اليتياع  املر بطة االجتماعية(. دعا ة العوامل 2010حممد. )   راهيم، أزهاع

جامعـة  جملـة  يف خدمـة اليـرد.    االنيعـالي مـ  م ظـوع العـتج العنتنـي      للشيشةا امعياع 

 .1464-1368 حلوان،

 ا امعــةمبشــكلة  ــدخني طالبــاع  ر بطــةامل(. العوامــل 2017ح ــان حســ . ) أمحــد،

يف اخلدمــة  العامــةكملشــراع لورــت  رنــامج منــملو للتعامــل مع ــا مــ  م ظــوع املماع ــة 

 3االجتمــاعيني،  لألخاــا يني املاــريةا معيــة  االجتماعيــة،. جملــة اخلدمــة االجتماعيــة

(57 ،)53-123. 

 وزيـدي   نسـانية. اإل(. م  ويـة البحـث العلمـي يف العلـوم     2004جنلس، مـوعيس. ) أ

 داع اليضيلة لل شر. ، مملجم،خرونمو صحراوي

(. 2010) ماجــد.، م ــا، وامل يــفالع ــزي،  ة،ا ــاعي، م وــ فــال،  اصــ ي،

التـدخني.  رنـامج مكااحـة     ةلدى طالباع املرحلة ا امعية حول مااالجتماعية االجتاهاع 

 الاحة.التدخني. وزاعت 

ــني      ــ    ــت،دام التب ــح ا  ــا ج مس ــر نت ــبا   نري ــ ة. )15-13الش ــز 2012  (. مرك

 املعلوماع والتوبي   وزاعت الاحة. 

 البحث االجتماعي. مكتبة وهبة. أصول(. 2011حس ، عبد البا ج. )

(. ظـــاهرت منـــاهي التـــدخني )ال ركيلـــة( يف ا تمـــت  2019مخـــاس، نـــرباس طـــه. )

-953 ،4 ، يـة الملدعا ة ميدانية انتشاع الظاهرت يف مدي ة   ـداد. جملـة كليـه     :العراتي

994. 

(. أبــر اإلعــتن التوعــوي للحــد مــ  ظــاهرت التــدخني لــدى 2017الــدجاني، أمــل. )

 الشر  ارو ج. ةغم م شوعت . جامع ماجستم  ع الةالطلبة يف ا امعاع ارعدنية 

 اإلجرامـي، الكتـا   (. أ ـبا  ا رميـة وطبيعـة السـلو      ١٩٧٣الدوعي، عـدنان. ) 

 ت.أصول اإلجرام. الكوي :ارول
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داع الكتـب   ،حممـد  ـليم   :(. خمتاع الاحاو.  ني 2015الرازي، حممد أ ي  كر. )

 .العلمية

 .تويت ه ومآ يه. غز ت:(. التدخني يف تطاع غز1987الزهاع، حممود. )

(. حنـا   ومعلومـاع عـ     1435والـوداعي، علـي حممـد. )    صاحل، ةالشمتن،  رك

 وزاعت الاحة.موتت مت اال ملداد م   حة.الا وزاعتالسعودية:  العر يةالتب . اململكة 

(. دليل الباحث ال ت،دام اإلحاا  يف البحوث االجتماعيـة.  2018الضبت، ماهر. )

 ا يجملة العامة للكتا .

(. االجتــات حنــو م  ــة التــدعيس وعتتت ــا  ــبعع املــت ماع  1991الطــاهر، م ــدي. )

 الدعا ية لدى طت  كلية المل ية. 

 ،، م ـال ةاليرازي ،ةم، حس  ت،، مروةالراجحي ،، م االعاني ،الظيري،  عيد

(. التــدخني لــدى طلبــة جامعــة الســلطان  2019. )، املــرا ــاعي، و، زكيــةالبو ــعيدية

لعلــوم او اآلدا والعــتج. جملــة   وار ــبا تــا وس: معــدالع االنتشــاع واالجتاهــاع    

 .20-5(، 1)10جامعة السلطان تا وس،  -االجتماعية

 داع الرا د. ال يسية.(. معوم العلوم 1988عاتل، ااخر. )

كا زا جـرو    اإلنسان.،(. اساد ارعض و دمم 2000، زيدان ه دي. )دعبد احلمي

 لل شر.

داع اويا للطباعـة   .(. التدخني  ني املليدي  واملعاعرني1986عرمو ، حممد هاني. )

 وال شر.

لوم االجتماعيـة.  (. م  وية البحث و ن يا ه يف الع2019عماع،  وحو  ومخرون. )

 املركز الدميوتراطي العر ي للدعا اع اال ملا يوية والسيا ية واالتتاادية.

(. العوامــل املــلبرت يف مماع ــة عــادت التــدخني ع ــد 1438ال امـدي، حــ ني عســاب. ) 

 جامعة املل   عود.غم م شوعت .  ماجستم ةع ال  ال سا 

يــة والكيييــة و طبينا  ــا يف  (.  اــميم البحــوث الكم2012ال ريــب، عبــد العزيــز. )

 العلوم االجتماعية. داع الزهرا . 
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(.  ــأبم  ــدخني الســوا ر علــال مســتوى الكريونيــاع 1995غيـاث، حممــد عا ــدي . ) 

 . جامعة دمش . ع الة ماجستم غم م شوعت امل اعية يف اللعا  ع د اإلنسان 

 .امعيةا (. تاموس علم االجتماع. داع املعراة 1995غيث، حممد عاطف. )

 :(. التـدخني و ـا  اجتمـاعي   2011مظ ـر عبـاس. )   ومروج، جرب،الكعيب، صبيح 

 .55-35جامعة   داد،  ،جملة البحوث المل وية وال يسية ميدانية. ةدعا ة اجتماعي

 الوط ية. مت اال ملداد م  اللو ة واملرأت(. التدخني د.عالتب . ) ةملكااح الوط يةاللو ة 

 :التب  ةملكااح

www.nctc.gov.sa/Category/6/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%http://

-%D9%88-AF%D8%AE%D9%8A%D9%86

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9 

والواتت الاحي لظـاهرت  ـدخني اإلنـاث     االجتماعية(. ال ظرت 2006لمي، صاحل. )

-9(، 90) 23، الشاعتةالكويت. فعية االجتماعيني يف  ا تمت( يف املناهي للشيشة)

31. 

ــة. )  النــوميا لــس  ــة االجتماعي ــر عــ  املماع ــاع  1999لل،ــدماع والت مي (.  نري

ا ـالس   ت،عشـر  ةال اني تالدوع واجتماعيًّا.ا و أبمها علال الشبا  صحيًّ اخلاطجملة السلوكية

 .املت،ااة النومية

 (. املعوم الوجيز. جممت الل ة العر ية.2002. )  راهيممدكوع، 

يف معــاجم الل ــة العر يــة. مت اال ــملداد مــ    ار ــود(. مع ــال الــدخان د.عمعــاجم. )

 معاجم الل ة:

https://www.maajim.com/dictionary/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8

%AE%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%

D9%88%D8%AF 

 (. املعاني لكل ع م مع ال. مت اال ملداد م  موتت املعاني:د.عاملعاني. )

-ps://www.almaany.com/ar/dict/arhtt

ar/%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

 .الاحةع(. حنا   ومعلوماع ع  التب . وزاعت  د.) الاحة.وزاعت 
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املشاركة االلكرتونية االجيابية عرب اجملتمعات االفرتاضية لتنمية وعي الشباب 

 السعودي بثقافة حقوق اإلنسان
  ب  ععد الشوود أ.د. عبد اهلل

 كلية العلوم االجتماعية   - قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية

 جامعة اإلمام حممد ب  ععود اإلعالمية

                            هـ1442/ 5/ 16 تاريخ قبول البحث:               هـ1442/ 2/ 17تاريخ تقديم البحث: 

 ملخص الدراعة:
لتخطيط لتنمية املشاركة االلكرتونيةة االااييةة   لتصور مقرتح هدفت الدراسة لصياغة 

مةة  عة  اتتماةةاال االفرتا ةةية وتنميةة وعةة  الشةةياب الفةةاووق يإلقافةة  قةةو  ا نفةةا      
 املشةةاركة االلكرتونيةةة االااييةةة عةة  اتتماةةاال االفرتا ةةية وجمةةاالال حتديةةد تةة    ل خةةا
، متطليةةاال التخطةةيط لتنميةةة املشةةاركة االلكرتونيةةة االااييةةة عةة  اتتماةةاال االفرتا ةةية و

املقرت اال لتفايل وور املشاركة االلكرتونية االاايية ع  اتتمااال االفرتا ةية    وحتديد 
 الشياب الفاووق يإلقافة  قو  ا نفا    تنمية وع  

وتاةةد الدراسةةة مةة  الدراسةةاال الو ةةفية الةةه اسةةتخدمت مةةن   املفةة  اال تمةةاع   
( طالة  مة  وفةجمل اتتمةخل وا دمةة اال تماعيةة  اماةة        115يالاينة الاشةوايية وووام ةا    

، ا مام حممد ية  سةاوو ا سةامية مة  املفةتوياال ا ةاما والفةاوب والفةايخل والإلةام          
 واستخدم اليا ث أواة االستييا  جلمخل اليياناال 

لتخطيط لتنمية املشاركة االلكرتونية وود أكدال نتاي  الدراسة على أ  أهجمل متطلياال ا
عةض  اةا ا اااييةة للمشةاركاال االلكرتونيةة      كانةت   االاايية ع  اتتمااال االفرتا ةية 

وعةةجمل أفكةةار الشةةياب نفةةا ، ا للشةةياب ووورهةةا   خدمةةة اتتمةةخل وتنميةةة  قافةةة  قةةو  
اجلةةاما  املطضو ةةة مةة  خةةال مشةةاركت جمل االلكرتونيةةة والةةه ت ةةد   دمةةة اتتمةةخل          

نشةض يةضام  التالةيجمل االلكرتونة  كة ام  مدعمةة وليفةت        ، واجلامااال اله ينتمو  إلي ا
  كمةا خض ةت موموعةة    يديلة للتاليجمل التقليدق والرتكيز على تنمية  قافة  قو  ا نفا 

غضب القيجمل االاايية لدق الشياب مة  أ ةل تشةويا جمل علةى     قرت اال من ا  ضورة م  امل
تشويخل املشةاركاال االلكرتونيةة الةه تضسة  وتاةزث مة   قافةة  قةو          ، املشاركة االاايية

إتا ة الفض ة للشةياب للتاةي  عة  أراي ةجمل  ضيةة كاملةة         ، ا نفا  م  منظور إسام 
لتخطةيط لتنميةة املشةاركة     ةث يصةياغة تصةور مقةرتح ل      ووةام اليا ويجمل ونظجمل اتتمةخل  إطار

االلكرتونيةةة االااييةةة عةة  اتتماةةاال االفرتا ةةية وتنميةةة وعةة  الشةةياب الفةةاووق يإلقافةةة  
   اعتمد على اسرتاتيوياال املشاركة وا وناع والتدري  للشياب اجلاما   قو  ا نفا

 -وعة   -تمااال االفرتا ةية ات -املشاركة االلكرتونية -التخطيط الكلماال املفتا ية:
 الشياب  - قو  ا نفا  - قافة

 



 

 

Positive Electronic Participation through Virtual Societies to Develop 

awareness of Saudi Youth about a Culture of Human Rights 

Prof. Dr. Abdullah bin Saad Al-Rashoud 

Imam Muhammad Bin Saud Islamic University- College of Social Sciences- 

Department of Sociology and Social Work 

Abstract: 

The study aimed to formulate a proposed vision for planning to develop 

positive electronic participation through virtual societies and to develop the 

awareness of Saudi youth about the culture of human rights. Through defining 

the impact and areas of positive electronic participation across virtual societies 

and planning requirements for developing positive electronic participation across 

virtual societies, and defining proposals to activate the role of positive electronic 

participation across virtual societies in developing the awareness of Saudi youth 

with a culture of human rights. 

The study is one of the descriptive studies that used the social survey method 

with a random sample, which consisted of (115) students from the Department of 

Society and Social Service at Imam Muhammad bin Saud Islamic University 

from the fifth, sixth, seventh and eighth levels. The researcher used the 

questionnaire tool to collect data. 

The results of the study confirmed that the most important requirements for 

planning to develop positive electronic participation through virtual societies 

were to present positive models for electronic participation of youth and their 

role in community service and the development of a human rights culture, 

support the ideas of university youth presented through their electronic 

participation, which aims to serve the community and the universities to which 

they belong, Disseminating e-learning programs as supportive and not a 

substitute for traditional education and focusing on developing a culture of 

human rights. It also came out with a set of proposals, including the necessity to 

inculcate the positive values of young people in order to encourage them to 

participate positively, encourage electronic posts that establish and enhance the 

culture of human rights from an Islamic perspective, providing the opportunity 

for young people to express their views in full freedom within the framework of 

the values and systems of society. The researcher formulated a proposed vision 

for planning to develop positive electronic participation through virtual societies 

and develop the awareness of Saudi youth about a human rights culture based on 

participation, persuasion and training strategies for university youth. 

Key words: planning - electronic participation - virtual societies - awareness 

- culture - human rights - youth. 
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 املقدمة:

 مشكلة الدراسة:

حينما دخلت التقنية احلديثة إىل العامل احلديث اقتحمت حياتنا يف كثري مـ   

ــ          ــة كتيســري س ــس مسال  ــة جوان ــة يف نبن ــت من ــئاة هاثل شــنون،او وحقق

االتصال واملعرفة والتعلم واختصار الئم و لاإلضافة إىل التغلس على ظـرو   

 اع اإلنسان أن ينعم لاملن ئاة احلضارية املكان وصعولاة ال ينةو ولذلك است

 يف شيت لقاع العامل ل ريقة تناسس احلياة العصرية اليت نعيش،ا.

عدد م  املـتغرياة الـيت كـان مـ  أهم،ـا تنـامة ظـاهرة         وتعرض العامل إىل

االرت اط الشديد لني دول العاملو وكـان لتلـك الهـاهرة     ىالعوملة اليت تقوم عل

كـان من،ـا الت ـور الاثـ  يف وسـاث  االتصـال واإلعـبم        أدوات،ا التكنولوجية و

حتوي  العامل ل العه املـادي إىل عـامل رقمـة وافساضـةو      وأدة هذه الثورة إىل

حيـث انتقلـت كافــة جمـاالة احليـاة لتبخــذ قالعـاي رقميـاي يــدور يف فلـك ال ضــا         

،د نـورة املعلومـاة واملعرفـة وشـ     ىااللكسونة وظ،ـر جمتمـا املعرفـة املـ   علـ     

 ىالعامل اجتاه حنو اقتصاد السوق كما كـان لـذلك العديـد مـ  االنعكاسـاة علـ      

 (2و ص2010القيم واملعتقداة واألفكار. )ع دالصادقو 

ولقد ساهم االنسنت والذي يعد أحـد أهـم  من ـئاة الثـورة االتصـالية يف      

تشكي  فضـا  جديـد وهـو ال ضـا  الرمـئي الـذي يعـد إقـاراي جديـداي لعبقـاة           

ية عالرة للقومياة واحلدودو فاملتعار  علية أن اجلماعاة االجتماعية اجتماع

جمموعة م  األفراد جيما لين،م قيم مشسكة وشـعور لاالنتمـا  يعيشـون يف لينـة     

جغرافية مكانية واحـدة حتكم،ـم قـيم وأعـرا  جيتمعـون علي،ـا ويت قـون فيمـا         

مـا دـد     وسـاث  الـردع وقواعـد الضـ ج االجتمـاعة الـيت حتكـم        ىلين،م علـ 
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لين،م م  عبقاةو كما سـاهم االنسنـت يف تشـكي  عبقـاة تت ـاوا اإلقـار       

ال يئيقــة املكــانة وت اعــ  الوجــه للوجــه وشــك  مســتذدموه وخاصــة الــذي    

جيما لين،م اهتماماة مشـسكة ااعـاة ي لـل علي،ـا اجلماعـاة االفساضـية.       

 (16و ص2002)اايدو 

( يف لدايات،ا ل عـ   On Lineج )وقد ظ،رة اجملتمعاة االفساضية على اخل

احتياجاة التعليمو واستذدام تكنولوجيا احلاسوب واالتصاالة الرقمية منـذ  

منتصف الثمانياة م  القرن املاضة تقري اي نم ان ثقت من،ـا مـا عـر  فيمـا لعـد      

لاجملتمعاة الش كيةو حيث ت ورة يف شك  ااعاة معروفة م  مسـتذدمة  

يف اخلصاثص واالحتياجاة وامل،اراة وامتلكـت   تكنولوجيا االنسنتو تشسك

 (1و ص2011وساث  اتصال رقمية ولرجمياة متشال،ة. )رحومةو 

عناصـر اجتماعيـة    ىواجملتمعاة االفساضية تعتمد يف تكوين،ا وت ورها علـ 

 وتكنولوجية أهم،ـا الـد  املشـسكو وعـدد األفـراد املت ـاعلني والوصـول إىل       

تكنولـوجة والربجميـاة املشـسكة وقواعـد وسياسـاة      املوارد املشسكة والدعم ال

التواص  وققوس وتقاليد الت اع  التكنو اجتماعةو كما أن أهم عوام  جناح 

تنمية اجملتمعاة االفساضـية تتعلـل لـالنواحة االجتماعيـة )األ ـراض واألفـراد       

والسياسـاة( والنــواحة املاديـة )الربجميــاة ودعـم االتصــال اذتلـف أنواعــه(.     

 (11-10ص صو 2011ةو )رحوم

ــوم     ــاهيم العلـ ــر يف العديـــد مـــ  م ـ ــا االفساضـــة النهـ ــاد اجملتمـ ولقـــد أعـ

االجتماعيةو لشك  ميك  م  خبله القول إن معهم امل ـاهيم العلميـة يف إقـار    

هــذه العلــوم تتــبرجل لــني العــامل الــواقعة واالفساضــةو ومــ  هــذه امل ــاهيم    

لـى مسـتوي الواقـا والنهريـةو     م ،وم املشـاركة الـذي ت لـور منـذ امـ  لعيـد ع      
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ــا     ــة يف اجملتمـ ــة والثقافـ ــتوي ال نيـ ــى مسـ ــوم علـ ــذا امل ،ـ ــاد تشـــك  هـ واآلن يعـ

 االفساضة.

ــت تشــك         ــة لات ــا الشــ كاة االجتماعي ــرب مواق ــة ع واملشــاركة االلكسوني

منهومة نقافية متكاملةو إذ أن اإلنسنت جعلت اجملتما يتحرك حنـو طـج جديـد    

وقد وسا مـ  م ،ـوم املشـاركةو ف،نـاك العشـراة       م  أطاط الوعة اجلماعةو

م  قـرق املشـاركة عـرب اإلنسنـت من،ـا التعـاون واالتصـال وإدارة املشـروعاة         

واالتصال اجلمـاعة وجتميـا املعلومـاة واألخ ـار.... ااو وامليـئة النسـ ية الـيت        

يقدم،ا اإلنسنت يف املشاركة هة القدرة على الن ـاذ واالشـساك لعـدد كـ ري مـ       

 (Rise, 2006, P20لناس. )ا

وقدم االنسنت ميئة نس ية لألفـراد الـذي  ميتلكـون املعرفـة مـ  املشـاركة يف       

املشـاركة ا ،وم،ـا    ت اعبة اجملـال العـام اجلديـد الـذي يتـيل أعمـل سـ ي  إىل       

الواساو وميك  حتديد م ،وم املشاركة االفساضية الـيت تـتم يف سـياقاة اجملـال     

,( Robins Kashimaحددها ك  مـ  )كاشـيما ورولـن     العام االفساضة كما 

أن،ا مشاركة تتم عرب ال نا  الش كةو والذي يتمثـ  يف جمموعـة مـ  احلـئم      ىعل

ــ  الشــركاة      ــاة مث ــراد أو اجلماعــاة أو كيان ــ  يف األف ــيت تتمث ــة ال االجتماعي

ــاة. )       ــراد واجملموعـ ــني األفـ ــرالج لـ ــ كة الـ ــا  الشـ ــ  ال نـ ــاةو وميثـ واملؤسسـ

Kashima, Robins, 2008, PP5-6 ) 

فاإلنسنت ساهم يف تشكي  وعة ال ناة االجتماعية اليت تت اع  لداخلـ،ا  

وتلعس أيضاي دوراي حيوياي يف تكام  منهومة الثقافة والقـيم االجتماعيـة واألهـم    

يف هــذا الصــدد هــو أن ال نيــة املعلوماتيــة اجلديــدة تــوفر ت اعــ  لــني منهومــاة    

الـيت جتمـا لـني األفـراد الـذي  يت ـاعلون عـرب شـ كة         الثقافة املذتل ةو فالثقافـة  
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ــة وهــة جمموعــة متكاملــة مــ       ــة الرمئي ــة أقلــل علي،ــا الثقاف املعلومــاة الدولي

 النقبة النوعية على الصعيد الثقايف. 

 وقد كش ت هينة االتصاالة وتقنيـة املعلومـاة السـعودية عـ  وجـود حنـو      

ولـة لاململكــة خـبل فــسة   ( مليـون اشـساك يف خــدماة االتصـاالة ا م   51,8)

( مليــون اشــساك يف 31,8) اجلــاريو مــ  لين،ــا 2015الرلــا األول مــ  العــام 

وقــدرة  ( مليــون مســتذدم لتنسنــت.20) خــدماة الن ــاق العــري و وحنــو

االشـساكاة يف خـدماة    الينةو يف ليان لا نشرته اليوم الثبنا و نسـ ة انتشـار  

%( مــ  إاــالة عــدد الســـكان يف    167,7االتصــاالة ا مولــة اــا يـــوااي )   

الســعوديةو فيمــا للغــت نســ ة انتشــار خــدماة الن ــاق العــري  عــرب شــ كاة   

%.(. )هينـة االتصـاالة   102االتصاالة على مستوى السكان مـا يقـرب مـ  )   

 (2015و وتقنية املعلوماة السعودية

وم  هنا يتضل أن املشاركة االلكسونية يف السـياق االفساضـة هـة ت اعـ      

األفـراد أو اجملموعـاة يـتم مـ  خـبل وسـيج اإلنسنـت وعـرب اجملـال العـام            لني

االفساضة ملناقشة قضايا ذاة قالا شذصة أو اجتماعة يتمذ  عن،ا من عة 

ــايف      ــيري الثقـ ــدر التغـ ــعودي مصـ ــ اب السـ ــد الشـ ــاةو ويعـ ــراد أو اجلماعـ لألفـ

تارخية واالجتماعة يف اجملتما كك و وأن السياق االجتماعة واالقتصادي وال

ــلوك،مو وأن      ــاط سـ ــواق ،م وأطـ ــات،م ومـ ــدد اجتاهـ ــذي دـ ــو الـ ــا هـ للم تمـ

مشاركت،م ال علية يف أمـوره ميثـ  ضـرورة كـ رية لكـون،م ميثلـون قاقـة اجملتمـا         

احلقيقيــة وميثلــون فنــة عريضــة مــ  فناتــه ودملــون مســنولية املــريا  احلضــاري 

 (13-12و ص ص2000والقيمة والثقايف يف اجملتما. )األسعدو 
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وتــئداد أهميــة القــيم يف أي جمتمــا لســ س ااديــاد تعقيــد ظــواهر االجتمــاع  

ــه وأصــالته        ــه وانتماث ــة اإلنســان املعاصــر إىل اإلحســاس ل،ويت ال شــري وحاج

األمـر الـذي يت لـس     (71و ص2001وف رته وتنهيم عبقته لغريه. )الشاياو 

نتشـار  إعادة فحص النسل القيمة املوجودو حيث لـدأة كـثري مـ  القـيم يف اال    

لدي الش اب وخاصة تلك املرت  ة لالسـبم وا  ـة واحـسام ال ينـة وهايت،ـاو      

ولدأة الدعوة إىل قيم إنسانية جديدة كاحسام احليـاة واملسـنولية جتـاه األجيـال     

القادمة وهاية ال ينةو ولاة م  املـبلو  ف،ـم أن هـذه القـيم و ريهـا عناصـر       

و ص 2002يم اإلنسـانية كلـ،ا. )لـاهةو    أخبقية ي   علي،ا الضمري العام للقـ 

 (30-29ص

ويعتمــد أي جمتمــا يف تكامــ  لنــا ه االجتمــاعة علــى التشــاله يف املنهومــة   

القيميــة لــني أفــرادهو فكلمــا اتســا مــدي التشــاله ليــن،م اادادة وحــدة اجملتمــا  

متاسكايو لينما يؤدي ت اي  تلك املنهوماة القيميـة ليـن،م إىل اخـتب  يف القـيم     

ــ و      وصــراع  ــؤدي إىل ت ككــه. )الت ــذي ي ــر ال ــا األم ــراد اجملتم ــني أف و 2003ل

 (15ص

ــان       ــا مــ  األفكــار القدميــة وإن ك ــوق اإلنســان يف جوهره وتعــد فكــرة حق

استذدام املص لل هو األمر احلـديث دوليـايو ذلـك أن جـوهر حقـوق اإلنسـان       

عاي يرت ج لقيم احلرية والعدالة واملساواة وهة القيم اليت خاضـت ال شـرية صـرا   

ــان يف صــيا ت،ا        ــف احلضــاراة واألدي ــدفاع عن،ــا واشــسكت اتل ــراي يف ال مري

وت ويرهاو كما أن هذه القـيم تن ـا مـ  ال  يعـة ال شـريةو والكرامـة اإلنسـانية          

األمــر الــذي يــرت ج لوجــود اإلنســان ذاتــه علــى ســ ل هــذه األرض منــذ لــد     

 اخلليقة.  
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اإلسـبمةو مااالـت لـب     وقضية حقوق اإلنسان يف الوق  العرلة والعـامل 

دراسة شاملةو ور م إجرا  العديد م  الدراساة ع  حقـوق اإلنسـان وعقـد    

النــدواة والتقــاريرو فــ ن تلــك القضــية مااالــت حتتــال إىل مئيــد مــ  الدراســة  

والتعملو وعلى ذلك تعد قضية حقوق اإلنسان واحدة م  ألرا القضـايا الـيت   

عنــدها نناثيــة التنــاق  يف التــاري   ميكــ  وصــ ،ا لالســ،  املمتنــاو إذ تت لــى  

ال شرىو أال وهى نناثية التناق  لـني  ال كـر وال عـ  أو النهريـة والت  يـل إال      

أن تعــ ري حقــوق اإلنســان أصــل تعــ رياي رفيقــاي حلياتنــا اآلنيــةو يشــاع مــ  خــبل  

ــاة أو        ــ  احلكوم ــراراة الــيت تصــدر ع ــارير والق ــث وال يانــاة والتق األحادي

اة احلكومية و ري احلكومية يف كافة اجملتمعاة وذلك لكون،ا املنهماة أو الين

 حقوقاي أصيلة مرت  ة ل  رة اإلنسان وق يعته ووجوده وت وره.

ــاة        ــوافر أساســياة احلي ــعاي يشــم  ت ــاي واس ــان م ،وم ــوق اإلنس ــ  حق وحتم

لتنسان يف السك  واملعيشة واحلريـة وعـدم رارسـة العنـف والهلـم ضـدهو يف       

د ــت تلــك   احلقــوقو ودقــل األمــ  لــهو وهــى حقــوق     إقــار نهــام قــانونة 

سياسية واجتماعية واقتصادية ونقافيةو وكنتي ة لذا امل ،وم الواسا والشام  

فقــد ت لــور علــى نبنــة أجيــال مــ  الونــاثل الرحيــة يف األمــم املتحــدةو اجليــ   

كم األول ويشم  احلقوق املدنية والسياسـية مثـ  احلـل يف احليـاة واحلريـة وا ـا      

العادلةو ويشم  اجلي  الثانة احلـل يف التعلـيم والصـحة والعمـ ....ااو وهـى      

ايع،ا متث  حقوق  الرعاية االجتماعيةو اجلي  الثالـث ويشـم  احلقـوق حـل     

تقريــر املصــري والســبم الــوق  والــدولة والتنميــة والتمتــا املتســاوي املشــسك   

ة أن ااعـة فقـج أيـاي كـان     لتنسانو والسمة املميئة لذا اجلي  م  احلقوق هـ 

تعري ،ــا صــتص ل،ــا وحتتــال االســت ادة الكاملــة ل،ــا علــى تعــاون دول أخــرى.   

 (137و ص2004)السكريو 
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ــان       ــا مــ  األفكــار القدميــة وإن ك ــوق اإلنســان يف جوهره وتعــد فكــرة حق

استذدام املص لل هو األمر احلـديث دوليـايو ذلـك أن جـوهر حقـوق اإلنسـان       

العدالة واملساواة وهة القيم اليت خاضت ال شـرية صـراعاي   يرت ج لقيمة احلرية و

ــان يف صــيا ت،ا        ــف احلضــاراة واألدي ــدفاع عن،ــا واشــسكت اتل ــراي يف ال مري

وت ويرهاو كما أن هذه القـيم تن ـا مـ  ال  يعـة ال شـريةو والكرامـة اإلنسـانية        

األمــر الــذي يــرت ج لوجــود اإلنســان ذاتــه علــى ســ ل هــذه األرض منــذ لــد     

 (259و ص 2001قة. )ال عيماةو اخللي

وحقوق اإلنسان هة جمموعة االحتياجـاة أو امل الـس الـيت يلـئم توافرهـا      

لالنس ة إىل كافة األشذاص يف أي جمتما دون أي متييئ لين،م يف هذا اخلصوص 

العقيـدة السياسـية أو األصـ  الـوق و أو      وسوا  العت اراة اجلن  أو اللون أ

 ((Bensira; 1997, P:35ألي اعت ار آخر. 

( أن املسمياة املذتل ة اليت أقلقت على 1990وقد أكدة دراسة )هئة 

حقوق اإلنسان قد أدة إىل صعولـة وضا تعريف حمدد حلقوق اإلنسـان والـيت   

 ةتعدد هذه التعري اة حسس نهرة ك  من،ا إىل هذه احلقوق وإن ما جـرى عليـ  

كـذلك م ،ـوم حقـوق    العم  الدولة مل يصـ  لعـد إىل حتديـد دقيـل وحاسـم.      

اإلنسان يف الوقت احلاضر م ،وم شام  ال يقتصر على فنة واحدة م  احلقـوق  

دون  ريها ف،و يشم  حقوق األفراد واجلماعاة والشعوب كما ين ـوي علـى   

حقــوق سياســية واجتماعيــة واقتصــادية ونقافيــة ومدنيــةو لاإلضــافة أن معهــم  

قــوق اإلنســان اختل ــت  دول العــامل قــد ضــمنت دســاتريها صــنوفاي متعــددة حل  

مســميات،ا وترتي ،ــا مــ  هــذه الدســاتري ور ــم تلــك النصــوص الــيت عرضــت    
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حقوق اإلنسان لصورة لراقة ومثالية مل تك   الدساتري احلماية احلقيقية حلقـوق  

 اإلنسان اليت قاملا انت،كت خاصة يف لع  دول العامل الثالث.

ــوم حقــ      ويف  ــد م ، ــيت اســت،دفت حتدي وق اإلنســان إحــدى الدراســاة ال

وحات،ا وموقف األيديولوجية املعاصرة من،او أشارة الدراسة إىل أن حقـوق  

اإلنسان يف عصرنا الراه  إطا متث  رمئاي للت ور واالرتقا  وعبمة م  عبماة 

التقــدمو ولــذا حهيــت لالرعايــة مــ  جانــس الونــاثل الدســتورية والتشــريعاة  

كما أن االعـسا  الدسـتوري وقـوق    الوضعية يف األنهمة السياسية املعاصرةو 

اإلنسان ميث  ضمانة فعالة وأكيـدة حلمايـة هـذه احلقـوقو لـذا ف نـه يـتعني علـى         

التشريا أن يلتـئم لاحلـدود والقواعـد الـيت رحت،ـا الونيقـة الدسـتورية لتنهـيم         

حقوق اإلنسان. وقد حددة الدراسة جمموعة مـ  الضـماناة حلقـوق اإلنسـان     

و م دأ ال ص  لـني السـل اةو ج،ـود املنهمـاة الدوليـة      أهم،ا م دأ املشروعية

العامليــة واإلقليميــة يف هايــة وتعئيــئ حقــوق اإلنســانو كمــا حــددة الدراســة  

 س   ضماناة حقوق اإلنسان يف عدة جوانس أهم،ا: 

أن الضمان األساسة واحلماية ال عالة ت دأ م  األفراد ألنه لـي  ةـة    -1

اإلنسان ما مل يتمسك األفراد لـذلك   جدوى م  أي نهام يوضا حلماية حقوق

ــوق          ــسام حق ــراد اح ــى األف ــتعني عل ــه وي ــه وت  يق ــ  لقاث ــدافعون ع ــام وي النه

اآلخــري  وتبديــة مــا علــي،م مــ  واج ــاة ألن احلــل والواجــس وج،ــان لعملــة  

 واحدة.  

تتحم  املؤسسـاة الدسـتورية وأج،ـئة اإلعـبم واجـس أساسـة يف        -2

وعة لني األفراد اا لدي،م م  حقوق وما الدفاع ع  احلقوق واحلرياة ونشر ال

 علي،م م  واج اة.
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يتعني أن تراعى الدولة حقوق اإلنسـان وتنشـرها يف كافـة املسـتوياة      -3

 واملراح  التعليمية لتوعية النش  اا لم م  حقوق وما علي،م م  واج اة. 

يتعني على الدولة أن تراجـا لاسـتمرار القـوانني املوجـودة وإلغـا  مـا        -4

،ا ماساي وقوق اإلنسان والقضا  على اإلجرا اة الـيت تعـوق الت  يـل    يكون من

 (.2006األمث  لذه احلقوق. )أهدو 

وأضافت دراسة أخرى أنه جيس وجود نهام فعـال لضـمان وهايـة دوليـة     

 حلقوق اإلنسان مرهون لتوافر عدد م  الشروط من،ا: 

 إيضاح وحتديد احلقوق حم  احلماية.   -1

ــئة مســتقلة  -2 ــا    وجــود أج، تعمــ  اقتضــى إجــرا اة واضــحة م،مت،

رارســة الرقالـــة علــى االلتئامـــاة الــواردة يف الونيقـــة الــيت عـــددة احلقـــوق     

 واحلرياة.  

وجــود أســاليس فعالــة للرقالــة علــى مــدى احــسام الــدول لتع،ــدات،ا   -3

 (.2008لضمان هاية هذه احلقوق. )الربعةو 

رط األول لتـدعيم  وتضيف نتاثج دراسة أخرى أن احلرية السياسية هة الش

وتعئيئ حقوق اإلنسان وذلك ل نا  الشذصية السوية القادرة على الن،وض م  

الك وة احلضـارية الـيت دياهـا العـامل العرلـةو فاحلريـة السياسـية هـة الضـمان          

اجلوهري للذرول م  منحنى التذلف والت عية وهما أساس العودة إىل الذاة. 

 (.2008)حيلو 

سان م  القضايا الامة ملمارسة احلقوق اإلنسـانية يف  وتعد نقافة حقوق اإلن

أي جمتما م  اجملتمعاةو وم  نم فالعبقة لـني نقافـة ورارسـة احلقـوق عبقـة      

قردية قوية ال ميك  ان صالاو كمـا أن نقافـة حقـوق اإلنسـان تـرت ج لـاحلقوق       
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والواج اة وترسيذ،ا اا يعك  مشاركة فاعلة لكـ  ألـوان املشـاركة وتـدعيم     

أفض  لبستقبلية واحلرية يف اجملتما واحسام هذه احلقوق واملشاركة يف تقـويم  

 (.79و ص2009ضمانات،ا التشريعية وحدودها وقيودها. )السروجةو 

وم  نم يرت ج ترسي  نقافة حقوق اإلنسان لوضا أس  لنيت،ا وضـماناة  

علـى  رارست،ا را يـدعم م ـادح حقـوق اإلنسـان وتنشـنة األق ـال منـذ الصـغر         

احسام،ا را يؤنر إجياليـاي علـى تـدعيم منـاو حقـوق اإلنسـان والتـدعيم املسـتمر         

للضماناة الدستورية والتشريعية للحقوق اإلنسـانية االجتماعيـة واالقتصـادية    

 اا.……السياسية

وعلى ذلك تـرت ج رارسـاة حقـوق اإلنسـان يف أي جمتمـا اسـتوى نقافـة        

جياليــاي قويــايو كمــا تــتبام نقافــة حقــوق  حقــوق اإلنســانو واحسام،ــا ارت اقــاي إ

اإلنسان لتوفري ال نية املناس ة والتنشنة الثقافية املواتية ملمارسة حقوق اإلنسان يف 

اجملتما ويـدرك كـ  فـرد مـا عليـة مـ  واج ـاة ومـا لـه مـ  حقـوقو ويف ذاة            

الوقت احسام حقوق اآلخـري  واملشـاركة ال عالـة يف وضـا تشـذيص مناسـس       

 ولاة الت  يل ووضا احللول املناس ة لا.ملعوقاة وصع

أن اإلخـبل وقـوق اإلنسـان ذاة ق يعـة نقافيـةو       ىوهناك ات ـاق عـام علـ   

لــذلك فــ ن إرســا  حقــوق اإلنســان ال ميكــ  أن يتحقــل إال عــ  قريــل إدخــال  

ال نا  الثقايف الذي ينشد ت عيـ  حقـوق اإلنسـانو فالثقافـة      ىتغرياة جذرية عل

 جتسيداي لك  ما يسمو ويرتقى لاإلنسان و ريه ع  سـاثر  ا ،وم،ا الشام  تعترب

املذلوقاة األخرىو اع  أن الثقافة تشم  ك  أفعال اإلنسان اليت متيـئه عـ    

ــوع          ــرت ج لن ــا ت ــا أن، ــاديو كم ــ  وم ــاط ذه ــ  نش ــة وتشــم  ك ــال ال  يع أفع

األساليس والقيم اليت ي تكرها اإلنسان ُليكسس إنسانيته معناها اخلاص ويـنهم  
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،ا حياتهو وهـة تتضـم  ايـا السـماة املميـئة مـ  ماديـة وروحيـة وفكريـة          ل

جمموعـة املعـار  والقـيم وااللتئامـاة األخبقيـة       وفنية ووجدانيةو إضـافة إىل 

وقراثل ال كر واإللداع اجلمالة وال   واملعريف والتكنولوجة وسـ   السـلوك   

 (46-45و ص ص2005والتصر  والتع ري وطج احلياة.)ح شةو 

الثقافة ليست تع رياي ع  الواقا فحسـس لـ  أيضـاي وسـيلة فعالـة لتغـيريهو       ف 

فالثقافة ليست جمرد جمموعة م  املعار  والقـيم وإطـا هـة تراـة لـذه القـيم       

ــو معيــئةو   واملعــار  إىل ــا ميكــ  مــ  ( و174و ص2006ســلوك معــني. )ل هن

ة االجياليـة وتنميـة   القول إن هناك ارت اقاي واضحاي لني نقافة املشـاركة االلكسونيـ  

 وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان.

وحيث أن الشـ اب اجلـامعة هـم احـدي الق اعـاة الامـة واحليويـة الـيت          

يعول علي،ا اجملتما السعودي كثرياي يف إحدا  التنمية والتقدم م  خبل ت عيـ   

لكسونيـة  ج،ودهم يف املشاركة يف قضايا اجملتماو وحيث أن نقافـة املشـاركة اال  

أص حت ظاهرة واقعية تئداد يوماي لعد يومو فالش اب اجلامعة م  أكثر ال نـاة  

اسـتذداماي لشــ كة االنسنــتو وحيـث أن اجملتمعــاة االفساضــية أصــ حت ذاة   

شع ية ك رية يف أوساط الش اب اجلامعة خاصة ال ـي  لـوك الـذي يلعـس دوراي     

ــة الشــ اب للمشــاركة االلكسونيــ   ــادة معــارف،م وخــربات،م  رثيســياي يف تع ن ة واي

 وتنمية وعي،م لثقافة حقوق اإلنسان يف اجملتما السعودي.

مـا  م  هنا تت لور القضـية الرثيسـية للدراسـة احلاليـة يف التسـاتل التـالة:       

لتذ يج لتنميـة املشـاركة االلكسونيـة االجياليـة عـرب اجملتمعـاة       لالتصور املقسح 

 دي لثقافة حقوق اإلنسان؟االفساضية وتنمية وعة الش اب السعو
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 أهمية الدراسة:

 أهمية نهرية: -

تتـيل نقافـة املشـاركة االلكسونيـة عـرب اجملتمعـاة االفساضـية لاسـتذدام         . 1

املواقــا االلكسونيــة وخاصــة مواقــا التواصــ  االجتمــاعة فــرص دعــم نقافــة    

احلــوار وت ــادل اآلرا  واملناقشــاة وتع نــة الشــ اب حــول هــد  واحــد مشــسك  

مية نقافـة حقـوق اإلنسـان لـدي الشـ اب السـعودي والـيت مؤداهـا أن لكـ           وتن

شــاب جمموعــة مــ  احلقــوق وعليــة جمموعــة مــ  الواج ــاة جتــاه وقنــه جيــس     

 االلتئام ل،ا. 

. التئايــد املســتمر ألعــداد مســتذدمة االنسنــت مــ  الشــ اب اجلــامعة        2

ك نهـرة اجياليـة   واملشسكني يف اجملتمعاة االفساضية حتتم ضـرورة النهـر إىل ذلـ   

الستثمار قاقاة الش اب وتنمية نقافت،م واجتاهات،م االجياليـة جتـاه العديـد مـ      

 القضايا واليت م  أهم،ا حقوق اإلنسان.

. ال شك يف أن م  يتصدى لدراسـة حقـوق اإلنسـان يسـت يا أن يسـتنتج      3

لس،ولة أن،ا يف ت ور مستمر وذاة ق يعة حركية ومت ددة دومايو فقد ت ـورة  

ه احلقوق م  حقـوق لـا قـالا داخلـة خـالصو اعنـى أن،ـا تنـدرل ضـم           هذ

ن اق االختصاص الداخلة أو اجملال ا  وا للدولةو إىل حقـوق أكثـر اتسـاعاي    

 أص حت تص  غ لص غة عاملية ظاهرة.

. أن مشاركة الشـ اب السـعودي لشـك  عـام حترك،ـا دوافـا أشـ،رها هـو         4

ولة )لراون( يف أن املصـلحة هـة كـ  سـلوك     مق املن عة أو املصلحةو استناداي إىل

خري ـة الت ـاعبة الواقعيـةو     ىهاد  وقد تتحرك م  أج  املشاركة ذات،ا علـ 

مسـتوي   ىفال عد االجتماعة للمشاركة يف الواقا سوا  كانت هذه املشاركة عل
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مستوي اجملتمـا األكـرب هنـاك مـا      ىالت اعبة الضيقة أو املستوياة األوسا عل

ــد   ــاو ولق ــا       يربره ــا يربره ــا م ــاة ومشــاركاة ل ــت عبق متذــ  عــ  اإلنسن

وانتشــرة عــرب ال ضــا  املعلومــاتة حيــت لاملشــاركة االلكسونيــة والــيت جيــس  

 مكونات،ا وعناصر جناح،ا. ىدراست،ا والوقو  عل

 أهمية ت  يقية: -

. احلاجــة إىل حتديــد دقيــل وواضــل ملت ل ــاة التذ ــيج لتنميــة املشــاركة    1

اليــة عــرب اجملتمعــاة االفساضــية وتنميــة وعــة الشــ اب لثقافــة  االلكسونيــة االجي

 حقوق اإلنسان يف اجملتما السعودي. 

ــاركة     2 ــة املشـ ــحة لتنميـ ــاة الواضـ ــ  اآلليـ ــة مـ ــيا ة جمموعـ ــرورة صـ . ضـ

االلكسونيــة االجياليــة عــرب اجملتمعــاة االفساضــية وتنميــة وعــة الشــ اب لثقافــة  

إقار طـوذل تكـاملة لتحقيـل     حقوق اإلنسانو وضا تصور ص ي ة مقسح يف

 هذا التصور.

. احلاجــة إىل دراســة مت ل ــاة تنميــة املشــاركة االلكسونيــة االجياليــة عــرب  3

اجملتمعــاة االفساضــية وتنميــة وعــة الشــ اب لثقافــة حقــوق اإلنســان يف إقــار    

 املتغرياة املتبحقة على املستوي العاملة واإلقليمة وا لة.

ــة    . ضــرورة صــيا ة طــوذل ص 4 ــة املشــاركة االلكسوني  ي ــة ي،ــد  لتنمي

االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضية وتنمية وعة الش اب لثقافة حقـوق اإلنسـان   

 يف اجملتما السعودي.

 أهدا  الدراسة:

لتذ يج ل يتحدد الد  الرثي  للدراسة احلالية يف: حتديد التصور املقسح

اجملتمعـاة االفساضـية وتنميـة وعـة     لتنمية املشـاركة االلكسونيـة االجياليـة عـرب     
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الشــ اب الســعودي لثقافــة حقــوق اإلنســان. ويت ــرع مــ  هــذا الــد  جمموعــة   

 األهدا  ال رعية التالية:

تــبنري املشــاركة االلكسونيــة االجياليــة عــرب اجملتمعـــاة      جمــاالة  حتديــد   .1

 االفساضية على تنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان.

املشــاركة االلكسونيــة االجياليــة عــرب اجملتمعــاة االفساضــية   حتديــد تــبنري .2

 على تنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان.

ــة عــرب      .3 ــة االجيالي ــة املشــاركة االلكسوني ــاة التذ ــيج لتنمي ــد مت ل  حتدي

 اجملتمعاة االفساضية وتنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان.

ــد .4 ــاة ل حتديـ ــرب   املقسحـ ــة عـ ــة االجياليـ ــاركة االلكسونيـ ــ  دور املشـ ت عيـ

 اجملتمعاة االفساضية يف تنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان.   

 تساتالة الدراسة:

لتذ ـيج  ليتحدد التساتل الرثي  للدراسة احلاليـة يف: مـا التصـور املقـسح     

فساضـية وتنميـة وعـة    لتنمية املشـاركة االلكسونيـة االجياليـة عـرب اجملتمعـاة اال     

ويت ـرع مـ  هـذا التسـاتل جمموعـة       اإلنسـان؟ الش اب السعودي لثقافة حقـوق  

 التساتالة ال رعية التالية:

ما جماالة تبنري املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضـية   .1

 على تنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان؟

سونيـة االجياليـة عـرب اجملتمعـاة االفساضـية علـى       ما تبنري املشاركة االلك .2

 تنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان؟

ــرب     .3 ــة عـ ــة االجياليـ ــاركة االلكسونيـ ــة املشـ ــيج لتنميـ ــاة التذ ـ ــا مت ل ـ مـ

 اجملتمعاة االفساضية وتنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان؟
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لكسونيـة االجياليـة عـرب اجملتمعـاة     ما املقسحاة لت عي  دور املشاركة اال .4

 االفساضية يف تنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان؟  

 مص لحاة الدراسة:

 م ،وم التذ يج:

عنــد اســتعراض م ،ــوم التذ ــيج لصــ ة عامــةو جنــد أن اآلرا  ووج،ــاة   

النهر قد تعددة حول حتديد م ،وم التذ يج وفقاي جملموعة م  املـتغرياة مثـ    

)اختب  اهتمامـاة املذ  ـني نهـراي الخـتب  انتمـا ات،م ال كريـة واخـتب         

 صصصات،م لاإلضافة إىل اختب  أسلوب الت  يل(.  

ف،ناك م  يعرفه لبنه ع ارة ع  عملياة منهمة تشارك في،ا القياداة امل،نية 

والشــع ية إلحــدا  تغــيرياة اجتماعيــة ت،ــد  إىل نقــ  اجملتمــا مــ  وضــا         

وضا أفض  منه خبل فسة امنية حمددة ع  قريل اصاذ جمموعـة  اجتماعة إىل 

ــاي ومســتق بي إلشــ اع ومواج،ــة      ــوارد املتاحــة حالي ــراراة الســتذدام امل مــ  الق

 (21و ص2009و السروجةاملشكبة يف ضو  أيديولوجية اجملتما. )

ولصــ ة عامــة فــالتذ يج تســمية ت لــل علــى كــ  نشــاط مــنهم لألفــراد أو  

ــئ  ــة   اجلماعــاة يتمي ــذكا  وال صــرية للوصــول إىل أهــدا  وحماول لاســتذدام ال

مقاللـة االحتياجــاة اجلديـدة هــذا النشــاط يت لـس رأيــاي صـاث اي وتصــوراي منهمــاي     

 واقساحاة املذ ج ومست،دفاته وهة توضا داثماي على أساس: 

 األهدا  املستق لية.. 3 الوساث  احلاضرة املتاحة. . 2اخلرباة املاضية.  .1

تذ ــيج لبنــه جمموعــة مــ  اجل،ــود الــيت ميكــ  عــ  قريق،ــا    كمــا يعــر  ال

ــاة      الــتحكم يف أنشــ ة اجملتمــا املتعــددةو حتــى ميكــ  حصــر املــوارد واإلمكان

املتاحـة أو الــيت ميكــ  إتاحت،ـا وحتديــد االحتياجــاة واملشـكبةو نــم تصــميم    
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ــاي     ــا حتقيقــ ــى مقالبت،ــ ــ  علــ ــروعاة الــــيت تعمــ ــربامج واملشــ ــدا . الــ لألهــ

(Minnery,1989, P44 ) 

ويعــر  التذ ــيج االجتمــاعة لبنــه ذلــك النشــاط املــنهم التحديــد وتقــدير 

االحتياجاة واألهدا  وتع نة املوارد واإلمكانيـاةو وحتديـد األولويـاةو نـم     

تصميم الربامج واملشروعاة يف إقار جمموعة مـ  اخل ـج وتن يـذها يف توقيـت     

 ((Haward,1995, P56ام  معني. 

موعــة األنشــ ة واجل،ــود الــيت متــارس يف ميــدان  وهنــاك مــ  يعرفــه لبنــه جم

الرعاية االجتماعية واملرت  ة لتنمية اجملتما وتنهيمـهو ووضـا الـربامج املتنوعـة     

وحتلي  السياسة االجتماعيـةو كمـا يسـتذدم لتـدعيم عمليـاة صـنا القـرار يف        

 ((Burion, Gummes, 1995,P2180ة. جمال اخلدماة اإلنساني

 يف الدراسة احلالية لبنة: ويعر  التذ يج إجراثياي

ــة عــرب      - ــة االجيالي ــة املشــاركة االلكسوني ــنهم والــاد  لتنمي النشــاط امل

 اجملتمعاة االفساضية.

 ي،د  لتنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان. -

 يسعة لبهتمام لالش اب يف اجملتما السعودي ودراسة احتياجات،م.   -

 عية للش اب السعودي جتاه وقن،م.يدعم املسنولية االجتما -

 املشاركة االلكسونية االجيالية:

املشاركة لص ة عامة هـة قـدرة األفـراد يف اجملتمـا ا لـة علـى ف،ـم ق يعـة         

ــودهم     ــبل ج،ـ ــ  خـ ــ  مـ ــيريه إىل األفضـ ــة تغـ ــاعةو وحماولـ ــا االجتمـ الوضـ

عوقـاة  واستغبل كافة املوارد ال شرية واملادية املتاحة ما التغلـس علـى كافـة امل   

الـيت تعـسض هـذه العمليـةو وهـذا التعريـف يركـئ علـى اسـتثمار كافـة املــوارد           
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ا لية إلحدا  التغيري املر ـوب حنـو األفضـ  وإاالـة أي معوقـاة تواجـه هـذا        

التغيريو كما أن،ا هة إس،ام األهالة ت وعاي يف أعمـال التنميـة سـوا  لـالرأي أو     

يـف يـري أن املشـاركة هـة وسـيلة      العم  أو التموي  أو  ري ذلكو وهـذا التعر 

لتحقيل التنمية سوا  كانت هذه الوسيلة لال كر أو املال أو العمـ . )السـكريو   

 (33و ص2004

كمــا أن املشــاركة هــة الوســيلة الــيت يــتمك  ل،ــا ســكان اجملتمــا مــ   ــري     

ــبنري علــى القــراراة     ــنني يف احلكومــة أو مؤسســاة أخــرى يف الت املــوظ ني املعي

ــة لالسيا ــد   املرت  ـ ــات،م. )ع ـ ــؤنرة علـــى حيـ ــاة والـــربامج واملشـــروعاة املـ سـ

 (279: 277و ص2011املنعمو

كما تع  املشاركة التغيرياة الـيت حتـد  يف املـواقنني نتي ـة اشـساك،م يف      

تنميـة جمــتمع،مو وتتمثـ  يف تعــدي         سـلوك،م واســت الات،م حنـو املــثرياة     

مع،ــاو وتعتــرب املشــاركة  ــرض    املــتغرية يف ال ينــة اــا يك ــ  التعامــ  اإلجيــالة  

مر وب فيه ل نا  القدرة لدي ال ـرد واجلماعـة واجملتمـاو وينهـر إلي،ـا ك ريقـة       

الكتشا  كيف ميك  أن تكون القراراة واخل ج  مـؤنرة وفعالـة ألكثـر النـاس     

مـا اآلخـري     املعنيني ل،ذه القراراة واخل جو وتعر  لبن،ا املساهمة والتعاون

تما وقياداته الشع ية أو امل،نية يف أي عم  يعود لالن ا على سوا  م  أهالة اجمل

أهــالة اجملتمــا يف كافــة اجملــاالة اجتماعيــاي واقتصــادياي وسياســياي ونقافيــاي ولينيــاي   

 (17و ص2004)حممودو  و ريها.

ضم  م رداة لغة السياسة  Participationهذا وقد دخلت كلمة املشاركة 

  وشــاع اســتذدام،ا يف جمــال اإلدارةو   خــبل الســتيناة مــ  القــرن العشــري    

وخاصة فيما يتعلل اشروعاة التنمية والتذ يج أكثر مـ  ارت اق،ـا لـبي جمـال     
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آخــر مــ  جمــاالة اإلدارةو وذلــك ألن التنميــة ت،ــتم ويــاة األفــراد وتــؤنر علــى 

مصاحل،م احلالية واملستق ليةو جبانس أن جناح التنمية دتال إىل تكـاتف اجل،ـود   

اجل،ود احلكومية حتى يتوفر املناو املناسس ألهدا  التنميـة الري يـة    الشع ية ما

 وا لية.  

وقد ساعد على انتشار م ،وم املشاركة عمـ  املسـنولني يف جمـاالة التنميـة     

املذتل ةو على أساس أن،ـم وجـدوا اخـتب  كـ ري لـني الواقـا اجملتمعـة الـذي         

ا أدي إىل ت ســـريهم تعيشــه اجملتمعـــاة الري يـــة وتوقعـــات،م الشذصـــيةو وهـــذ 

ألس اب فش  املشروعاة اليت خ  وا لا وصمموهاو لبن اهتماماة السكان 

لعيدة متاماي ع  تصوراة املذ  ـني واملن ـذي  ملشـروعاة التنميـةو وانت،ـوا إىل      

اعت ار إسساتي ية املشاركة الشع ية هة املتغري األساسـة الـذي يـؤدي إىل جنـاح     

هنا أص ل م ،وم املشاركة أكثر استقراراي لـني  أو فش  مشروعاة التنميةو وم  

ــة لعــد      ــدول النامي ــة خاصــة يف ال املذ  ــني واملســنولني عــ  مشــروعاة التنمي

  اعسا  الدول واجملتمعاة املتقدمة لبهمية ذلك.

ولذلك عر  ال ع  املشاركة لبن،ا القدرة على التبنري يف سـلوك اآلخـري    

وحتديد وساث  حتقيق،ا والـيت ال تقـوم      م  أج  حتقيل األهدا  املر ولة       

 (John,2003, P18على الضغج أو اإلج ار. ) 

ويشري لا آخرون لبن،ا نـوع مـ  العبقـة لـني شـذص مـا وجمتمعـهو ويـث         

تكون إلرادته ومشاعره ولصريته قوة التوجيه والسي رة على األفـراد اآلخـري    

قيقـه. )ع ـد ال تـاحو    داخ  اجلماعـة يف السـعة ورا  هـد  مشـسك وحماولـة حت     

 (172و ص1998

كما تعر  لبن،ا املساهمة والتعاون لني اآلخري  يف القيـام لـ ع  األعمـال    
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ــة ال جمــال في،ــا للتســلج ال ــردي أو األمــر       علــى أســاس أن،ــا مشــاركة ااعي

امل روض م  أعلى أو الجتاهاة لريوقراقيـة معينـةو لـ  هـة دميقراقيـة شـع ية       

عتمدة على اجلماهري ت كرياي وص ي ـاي وتن يـذاي ومتالعـة    حرة   اإلرادة والت كري م

ورقالةو كما أن،ـا حماولـة للتـبنري علـى صـانعة ومتذـذي القـرار يف املؤسسـاة         

 (172و ص1998املتنوعة القاثمة. )ع د ال تاحو 

القاثمـة علـى الشـعور لاملسـؤولية      املشـاركة كما تعر  املشاركة لبن،ا تلـك   

االجتماعيــةو مشــاركة مــ  األفــراد واجلماعــاة والقيــاداة يف كــ  مــا يتصــ     

لاحليــاة يف اجملتمــا ا لــة لوجــه عــامو ويف كــ  مــا يتعلــل لتنميــة مــوارد النــاس  

االجتماعية واالقتصادية وال كريـة لوجـه خـاصو يسـ،م في،ـا كـ  مـواق  اـا         

يست يعه أو ميلكـه لـدافا مـ  ر  ـة حقيقيـة نالعـة مـ  اجتـاه اجتمـاعة وم ـادح           

   .نقافية أخبقية

ــر    ــا تع ــاة الشــعس      املشــاركةكم ــا إســ،ام فن يف التذ ــيج التنمــوي لبن،

ية وااعية لصنا القـراراة ووضـا األهـدا     املذتل ة أو رثلي،ا واواقف فرد

السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة للم تمــا مــا التبكيــد علــى ضــرورة أن    

أو اإللئام أو ال رض م  ق ـ  السـل ة أو    اإلج اريكون هذا اإلس،ام لعيداي ع  

 احلكومة أو اإلدارة.  

مـاو  كما تعـر  املشـاركة لبن،ـا االشـساك مـا اآلخـر أو اآلخـري  يف شـة          

وهــى ت اعــ  ال ــرد عقليــاي وان عاليــاي يف موقــف اجلماعــة ل ريقــة تشــ عه علــى   

املســاهمة يف حتقيــل أهــدا  اجلماعــة واملشــاركة يف حتمــ  املســنولية. )لــدويو    

   (331و ص1993

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8972
http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=8972


 

 

262 
 املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضية لتنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان

  ل  سعد الرشود أ.د. ع د اهلل

 

ولقد أص ل مص لل الثقافة االلكسونية أكثر شيوعاي يف أجبـدياة الشـعوب   

قافيـة اجلديـدة لتـداعياة اسـتذدام     يف الوقت الراه و وهى تعنـى املع يـاة الث  

تكنولوجيا االتصال اجلديدة مذهلة الت ور واليت وفـرة وقتـاي وج،ـداي وسـرعة     

ــاعبة واألدوار      ــامبة والت ـ ــة واملعـ ــاة اليوميـ ــتذدام،ا يف احليـ ــةو واسـ فاثقـ

املؤسسية واجملتمعية واليت يعد استذدام،ا مؤشـراي للت ـور احلضـاريو ولـذلك     

ســـة مـــ  مكونـــاة الثقافـــة احلضـــارية العامليـــة. فرضـــت ن ســـ،ا كمكـــون أسا

 (89و ص2013)السروجةو 

ونقافــة املشــاركة االلكسونيــة متثــ  منهومــة املعــار  واملعتقــداة واملعــايري    

والقيم اليت تنهم اشساك جمموعة م  األشذاص لتحقيـل هـد  مشـسك وفـل     

 خ ة معينة عرب اجملتمعاة االفساضية.

 إجراثياي يف الدراسة احلالية لبن،ا:وتعر  املشاركة االلكسونية 

عبقة ت اعليـة تتحـرك داخـ  سـياقاة اجتماعيـة لـا لنيـة خاصـة مـ            -

 خبل االنسنت ووساث  التواص .

حتــدد مســتوي الــوعة لــدي الشــ اب الســعودي لبهميــة املشــاركة عــرب    -

و اجملتمعاة االفساضية م  خبل املواقـا االلكسونيـة واملنتـدياة أو املـدوناة أ    

 ال ي  لوك.

يــتم ذلــك يف إقــار جمموعــاة ذاة أهــدا  مشــسكة تســعة للتعــار     -

 واكتساب املعار  واخلرباة.

تؤنر تلك املشاركة على تنمية وعـة الشـ اب السـعودي لثقافـة حقـوق       -

 اإلنسان.
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 اجملتمعاة االفساضية:

ياة يعد م ،وم اجملتمعاة االفساضية م  امل اهيم احلديثة نس ياي ظ،ر ما لدا

ــاة وت ــور شــ كاة      ــورة االتصــاالة واملعلوم ــة ون ــة التكنولوجي عصــر العومل

      Virtualاالنسنــتو وقــد ظ،ــر املصــ لل يف صــورته اإلجنليئيــة      

Communities   ــد ــاب هــووارد راين ول ــاي لكت ويعــ   Rheingold 1993عنوان

ااعة م  ال شر ترل ،م اهتمامـاة مشـسكةو وال تـرل ،م لالضـرورة حـدود      

فية أو أواصر عرقية أو ق لية أو سياسـية أو دينيـةو يت ـاعلون عـرب وسـاث       جغرا

االتصال ومواقا التواص  االجتماعة احلديثةو وي ـورون فيمـا ليـن،م شـروط     

االنتسـاب إىل اجلماعـة وقواعـد الــدخول واخلـرول وآليـاة التعامـ  والقواعــد       

هـام اجتمـاعة   اجملتما االفساضـة هـو ن  فـ  وواألخبقياة الـيت ين غـة مراعات،ـا   

   (5-4و ص ص2001تكنولوجة.)مئيدو 

 ويشتم  التعريف جمموعة م  العناصر امل،مة هة:

ااعة م  ال شر: تئيد وتنقصو تكرب وتصغرو وفل شـع ية املوقـا    -1

وس،ولة استذدامهو  ري أّن هويـاة أفـراد هـذه اجلماعـة ت قـى موضـا تسـاتل        

 مل الواقعة.  وري ة ما مل يك  لا وجود حقيقة معلوم يف العا

اهتماماة مشـسكة: لـاألدب أو العلـوم أو ال نـون أو الصـناعاة أو       -2

الواياة أو  ري ذلك وقـد تكـون االهتمامـاة تاف،ـة أو  ـري جـادةو أو جاحنـة        

  ري مق ولة م  وج،ة نهر م  ال ينتمون إىل اجلماعة أو اجملموعة.  

 ت اعــ  يتصــف لاالســتمرارية وســرعة االســت الة: مــ  هنــا ال يعــد   -3

الربيد االلكسونة جمتمعاي افساضيايو إال إذا صاح ته الدردشة والرسـاث  النصـية   

ال ورية وتشم  الت اعبة ت ادل املعلوماة والدعم والنصيحة واملشـاعر وفـل   

 ق يعة اجلماعة أو اجملتما االفساضة.  
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وسيلة وفضا  للتواص : منتـدى أو  رفـة دردشـة أو موقـا تواصـ        -4

 لريدية أو مدونةو أو  ري ذلك. اجتماعة أو جمموعة 

شروط عضوية: كلمة مرور واسم مستذدم ولياناة وقواعـد تـنهم    -5

 املشاركة والت اع .

فاجملتما االفساضـة جمموعـة  ال ـاي مـا تكـون  ـري رحيـة مـ  األشـذاص          

يتحاورون ويتذـاق ون لاسـتذدام مـا وفرتـه تكنولوجيـا املعلوماة)االنسنـتو       

دياةو.....اا( أل ـراض م،نيـة أو نقافيـة أو اجتماعيـة     الربيد االلكسونةو املنتـ 

يف هذا اجملتما والعبقاة ال تكون لالضرورة متئامنة واألعضـا  ال يتواجـدون   

يف ن   املكان والتواص  يتم دون احلضـورو هـذا الشـك  لـي  لـه مـراد  يف       

اجملتما املادي لذلك يسـتذدم مصـ لل افساضـة ليعـرب عنـه م ،ـوم اجملتمعـاة        

فساضـية ويشــم  هـذا امل ،ــوم اجلانـس االجتمــاعة واجلانـس التكنولــوجةو     اال

فاجلانس االجتماعة يتعلل لاألفراد وسلوكيات،م والروالج االجتماعية ليـن،مو  

أمــا التكنولوجيــا ف،ــة ال تكــرس م ــدأ العقبنيــة التقنيــة لــ  هــة اليــوم تســمل   

ضـية.)ع دالرحيمو  إقامـة اجملتمعـاة االفسا   ىلتنسان لالتع ري وهة تسـاعد علـ  

 (       89و ص2008

وهو جتمـا اجتمـاعة مـنهم ذاتيـاي عـرب شـ كة االنسنـتو نشـب واسـتمر مـ            

ــاي.      ــاي وجغرافي ــة للمشــاركني املت ــرقني اجتماعي خــبل ج،ــود االتصــال الت وعي

(Leckenby, 2007,P435 ) 

( يت ـاعلون يف  On Lineاخلـج )  ىكما يعر  لبنـه جمموعـة مـ  األفـراد علـ     

اجتماعيـةو ويشـري   -اجتماعة رقمة لشك  ماو لـه خصاثصـه التكنـو   ت اع  

ااعاة تشسك يف خصاثص اجتماعيـة أو تنهيميـة أو نقافيـة     امل ،وم أيضاي إىل
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وراــا يشــسك أعضــا  هــذا اجملتمــا االفساضــة يف توج،ــاة فكريــة معينــةو أو    

و 2011اهتمامــاة علميــة أو اقتصــادية أو فنيــة أو إعبميــة......اا. )رحومــةو 

 (              8ص

ــاس ذوي       ــ  النـ ــة مـ ــة جمموعـ ــا االفساضـ ــك أن اجملتمـ ــ  ذلـ ــل مـ ويتضـ

االهتماماة املتقارلة الذي  داولون االست ادة م  جتميا معـرفت،م سـوياي لشـبن    

اجملــاالة الــيت ي،تمــون ل،ــا ومــ  خــبل هــذه العمليــة يضــي ون املئيــد إىل هــذه 

 املعرفة.

ة اجتماعية م  األفراد الـذي  يت ـاعلون مـ     واجملتما االفساضة اثالة ش ك

خبل وسيلة إعبمية حمددة عـالري  مـ  خبلـا احلـدود السياسـية واجلغرافيـة       

 ىلتحقيــل أهــداف،م أو املشــاركة يف االهتمامــاة املعرفيــةو وهــة جمتمعــاة علــ 

اخلج امل اشر تقوم لدعم االتصال لني األفراد ع  قريل ش كاة م  األصـدقا   

اخلـج امل اشـر وإقامـة عبقـاة      ىمو وتقدم مكاناي لت ما األفراد علاملونوق في،

-Lionel, 2009,PP125 آخري  يف ن   جمال عملـ،م.  ىجديدة أو للتعر  عل

126)) 

كما أن اجملتما االفساضة هـو جمموعـة مـ  النـاس لـدي،م مصـاة مشـسكة        

لحة ي،تمـون ل،ـا مـ  خـبل االنسنـتو واألفـراد الـذي  لـدي،م اهتمـام أو مصـ          

مشسكة يست يعون تبسي  جمتمع،م االفساضة وميكن،م أن يسـتذدموا أدواة  

 (    Bakardjieva, 2009وخدماة االنسنت لشك  تعاونة مشسك. )

فاجملتما االفساضة هو جمموعة م  الناس الذي  يتعاملون لانتهام ولـدي،م  

مـ  أجـ     أهدا  مشسكة على االنسنت ويت ادلون األفكار والقـيم ويشـاركون  

كسس املنافا املت ادلة لني أعضا  اجملموعة مث  تعئيئ الروالج االجتماعية ونشـر  
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املعلومــاة وت ــادل اخلــرباة واآلرا  والعبقــاة عــرب االنسنــت وأيضــاي يســاعد   

نقـ  قواعـد العبقــاة االجتماعيـة لـني النــاس يف احليـاة الواقعيـة وإنشــا         ىعلـ 

ســ،  علــى النــاس أن تتعــر  كيــف  قواعــد حمليــة جديــدة والــيت جتعــ  مــ  ال 

 , ;Rhingoldاالنسنـت وأن تشـعر لاالنتمـا  للم تمعـاة ا ليـة      ىتتصر  علـ 

2003).) 

 أنة: ىويعر  اجملتما االفساضة إجراثياي يف الدراسة احلالية عل

 جمموعة م  الش اب السعودي يرل ،م هد  اجتماعة حمدد. -

 ونية.يسعون لتحقيقه م  خبل املشاركة االلكس  -

 يت اعلون معاي م  أج  التعار  واكتساب املعار  وت ادل اخلرباة.  -

يتســم ذلـــك الت اعــ  لاملن عـــة املت ادلــة جلميـــا األعضــا  يف اجملتمـــا       -

 االفساضة عرب االنسنت.

 يس،م يف تنمية نقافة حقوق اإلنسان يف اجملتما السعودي. -

 الش اب:

القــوامي  العرليــة ومن،ــا لســان  تعــ  كلمــة الشــ اب لغويــاي كمــا وردة يف

ــةو     ــة والقــوة والديناميكي ــوة وال تــا و اعنــى: احليوي العــرب اللــ  منهــور ال ت

  youthواملعنى ذاته ورد يف قـوامي  اللغـاة احليـةو ومن،ـا االجنليئيـةو فكلمـة       

ــارو      ــوي. )ات ــه قــاال وحي ــى أن  (.53و ص2005تعــ : أول الشــة و اعن

الشـ اب اصـ بحايو ومن،ـا االجتـاه ال يولـوجة      وهناك أكثـر مـ  اجتـاه لتعريـف     

 سنة. 24 –15الذي يرى أن مرحلة الش اب تتحدد امنياي وعمرياي م  س  

ويعد الش اب م  أهم الثرواة ال شرية وأةن،ا لذا ات قت معهم االجتاهاة 

احلديثة يف العلوم االجتماعية واإلنسانية حول األهمية الك رية لدراسـة أوضـاع   
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ــ اب واجت ــاو     الش ــم األساســة يف اجملتم ــيم،م ودوره اهــات،م ومشــكبت،م وق

ويرجا هذا االهتمام إىل ما متثله هذه ال نة اخلاصة م  أهميـة يف حتقيـل التنميـة    

 االقتصاديةو كما أنه شردة اجتماعية تشغ  وضعاي متميئاي يف لنية اجملتما.

م ،ـوم   ولقد قامت حماوالة عديدة لني املشتغلني لرعايـة الشـ اب لتحديـد   

ــري أن        ــومني أحــدهما ي ــده يف م ، ــى حتدي ــوا عل ــ  الشــ اب وات ق واضــل ملع

الش اب مرحلة عمرية حمددة م  لني مراح  العمر أمـا امل ،ـوم األخـر فـريي أن     

الش اب حالة ن سية مصاح ة متر لاإلنسان وتتميئ لاحليوية وترت ج لالقدرة علـى  

 التعلم ومرونة العبقاة اإلنسانية.  

ن يـرت ج كـ  من،مـا لـاآلخر لـ  ومـ  الصـعولة اكـان أن ن صـ           وامل ،وما

 ىأحدهما ع  اآلخر فالس اب مرحلة عمرية وأيضا تتميئ لاحليوية و القدرة عل

الــتعلم ومرونــة العبقــاة اإلنســانية وحتمــ  املســنولية وقــد تعــار  املشــتغلون   

بنني سـ  الـث   حتديد املرحلة العمرية م  سـ  السادسـة إىل   ىلرعاية الش اب عل

ما ق   هذه السـ  أو أن،ـا ال    وال يع  أن آنار هذه املرحلة م  العمر ال متتد إىل

تؤنر فيما لعدها وإطا الواقا أن ريئاة وخصاثص مرحلة ما ق   السادسة هـة  

القاعدة اليت يعتمد علي،ا يف إعداد ال رد إعداداي كافياي الستق ال مرحلة الش اب 

ف،ة مراح  است ادة م  اخلرباة واملواقـف الـيت مـر    أما مراح  ما لعد الثبنني 

 ل،ا ال رد خبل ش اله.

ويشري مع م العلوم االجتماعيـة إىل مصـ لل الشـ اب لـاألفراد يف مرحلـة      

املراهقة واألفراد لني مرحلـة ال لـوا اجلنسـة والنضـج وأحيانـاي يسـتعمله لعـ         

ر إال أن هـذه  العلما  ليشم  املرحلة م  س  العاشرة وحتى س  السادسـة عشـ  

ال سة اليت تنت،ة في،ا مرحلة الش اب ليست حمددة فقد يرى ال ع  أن،ـا تصـ    

 إىل س  الثبنني.
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 ويعر  الش اب إجراثياي يف الدراسة احلالية لبن،م: 

ال ل ة امللتحقني لقسـم االجتمـاع واخلدمـة االجتماعيـة جبامعـة اإلمـام        -

 حممد ل  سعود.

االجتماعة لص ة مستمرة )ال ـي  لـوك   يشسكون يف وساث  التواص   -

 أو تويس .....اا(.

ــوق      - ــوم احلقـ ــار م ،ـ ــان يف إقـ ــوق اإلنسـ ــة حقـ ــية نقافـ ــون لقضـ ي،تمـ

 والواج اة.

ــت يان   - ــتمارة اسـ ــي،م اسـ ــل علـ ــولت  ـ ــاركة   حـ ــة املشـ ــيج لتنميـ التذ ـ

االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضية وتنمية وعة الشـ اب السـعودي   

 حقوق اإلنسانلثقافة 

 نقافة حقوق اإلنسان:

تعر  الثقافة لغوياي لبن،ا العلوم واملعـار  وال نـون الـيت ي لـس العلـم ل،ـا       

واحلــذق في،ــاو ويقــال فــبن تثقــف أي تعلــم وت،ــذب. )جممــا اللغــة العرليــةو  

 (  85و ص1998

وتعنى الثقافة ذلك الك  املتكام  اخلاص لاحلياة ويـؤنر علـى جممـ  احليـاة     

عيــةو وهنــاك نقافــة شــعس والثقافــة الشــع ية والثقافــة العامليــة والثقافــة  االجتما

القومية ونقافة الش اب ونقافة العوملةو نقافة املشـاركة االلكسونيـة وهكـذا فـان     

و 2009كلمة الثقافة لا معانة متعددة تشم  ك  نواحة احلياة. )السـروجةو  

 (111ص

وطـاذل لل كـر والعمـ      والثقافة كم ،وم اجتماعة تشـك  طـاذل للمعيشـة   

التدع،ا اإلنسان يف س ي  ال حث ع  إش اع حاجاتـه املعيشـيةو وهـذه النمـاذل     
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مكتس ة أي ال يولد ال رد مئوداي ل،او ل  يص  إلي،ا ع  قريل العقـ  والـت كري   

أو ع  قريل النق  م  اجملتمعاة األخرىو يبخذها كما هة أو دور في،ا كمـا  

ــة. )   ــه االجتماعي ــل وظروف ــة    (6و ص1995حســ و يت  ــد ارت  ــت الثقاف وق

لـالوجود اإلنسـانة ارت اقــاي متبامـاي ت ـور مــا احليـاة اإلنسـانية وفقــاي ملـا يقدمــه        

اإلنســان مــ  إلــداع وإنتــال يف شــتى اجملــاالةو فالثقافــة هــة املنهومــة املعقــدة    

واملتشــالكة الــيت تتضــم  اللغــاة واملعتقــداة واملعــار  وال نــون والتعليمــاة  

 والدســاتري واملعــايري اخللقيــة والقــيم واألعــرا  والعــاداة والتقاليــد  والقــوانني

 (           2006االجتماعية وامل،اراة اليت ميتلك،ا أفراد جمتما معني. )الدرابو 

وقد كثرة املعانة اليت أقلقت على كلمة نقافة يف اللغة وم  هـذه املعـانة   

  إذا أدركـه وحذقـه وم،ـر    ما ي يدو احلذق وال  نة والذكا و يقال نقـف الشـة  

فيهو والثقيف هو ال  ني ونقف الكبم ف،مه لسرعةو ويوصف الرج  الـذكة  

لبنـه )نقـف( تسـتعم  كلمـة)نقف( يف احلسـّياةو يقـال: نقيـف الرمـاح اعنــى         

تسويت،ا وتقويم اعوجاج،ا كما تستعم  يف املعنوياةو كتثقيف العق و حيـث  

ر احلـديثو حيـث أصـ حت تسـتعم      إّن م ،وم هذه الكلمة قد اتسا يف العصـ 

يف معان كثرية واتل ةو ال صرل ع  املعنى األصلة وإن كان مدلولا يتسـا ملـا   

 (567و ص1990ال يتسا له املعنى اللغوي. )ال  منهورو 

فالثقافة هة جمموع العقاثد والقيم والقواعـد الـيت يق لـ،ا وميتثـ  لـا أفـراد       

ة موج،ة لسلوك اجملتماو حتدد ألفـراده  اجملتماو ذلك أن الثقافة هة قوة وسل 

تصورات،م ع  أن س،م والعـامل مـ  حـولم وحتـدد لـم مـا د ـون ويكرهـون         

وير  ون فيه وير  ون عنـه كنـوع ال عـام الـذي يـبكلونو ونـوع املبلـ  الـيت         

يرتــدونو وال ريقــة الــيت يتكلمــون ل،ــاو واأللعــاب الرياضــية الــيت ميارســون،ا 
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ــارخييني الــ  ــيت يتذــذون،ا    واألل ــال الت ــوا ال ــدوا يف ضــماثرهمو والرم ذي  خل

لتفصاح ع  مكنوناة أن س،م وحنو ذلك. تعترب الثقافـة النمـو الساكمـة علـى     

املـــدى ال ويـــ : اعنـــى أّن الثقافـــة ليســـت علومـــاي أو معـــار  جـــاهئة ميكـــ  

للم تما أن دص  علي،ا ويسـتوع ،ا ويتمثلـ،ا يف امـ  قصـريو وإّنمـا تساكـم       

ويلـــة مـــ  الـــئم و تنتقـــ  مـــ  جيـــ  إىل جيـــ  عـــرب التنشـــنة  عـــرب مراحـــ  ق

االجتماعية: فثقافة اجملتمـا تنتقـ  إىل أفـراده اجلـدد عـرب التنشـنة االجتماعيـةو        

ــا.     ــام للم تمـ ــ  طـــوهم الـــذوق العـ ــال خـــبل مراحـ حيـــث يكتســـس األق ـ

((http://mawdoo3.com 

املساس ل،ا  تعر  حقوق اإلنسان لبن،ا تلك احلقوق  ري القاللة للت ئثة أو

والــيت جتــس لتنســان لكونــه إنســاناي دون متييــئ لــني ســاثر ال شــر والــيت ت،ــد    

 ((L' Avenir 1994, P115لتحقيل كرامة ك  إنسان وتشك  التئاماي قانونياي. 

ومتث  فكرة حقوق اإلنسان لنا  اجتماعة تـرت ج يف وجودهـا حـول النشـبة     

ــة أخــرى فــ ن فكــرة حقــوق   اإلنســانية أو الوجــود اإلنســانة ذاتــهو ومــ  ناح   ي

اإلنسان ترت ج يف وجودها لكي يـة الوفـا  ات ل ـاة ال شـر وكي يـة حتقيـل حيـاة        

كرمية لم وتشتم  احلاجاة الواجس الوفا  ل،ا على كافة احلاجـاة األساسـية   

لل رد التى تعينه على ال قا  على قيد احلياة اا يف ذلك احلاجـاة ال يولوجيـة أو   

واحلاجـة للعمـ  أو اإللـداع وكـذلك حـل ال ـرد أن تكـون لـه          الن سية أو املادية

ــدو       ــا أو ينت،ك،ا.)ع داحلمي ــدي علي، ــد أن يعت ــوا ألح ــيت ال جي خصوصــيته ال

 (59و ص2004

وحقوق اإلنسان هة جمموعة االحتياجـاة أو امل الـس الـيت يلـئم توافرهـا      

ــذا      ــن،م يف هـ ــئ ليـ ــا دون أي متييـ ــذاص يف أي جمتمـ ــة األشـ ــ ة إىل   كافـ لالنسـ



 

 

271 
 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هــ1442 شوال والستون احلادي العدد

 

اخلصوص سـوا  العت ـاراة اجلـن  أو اللـون أو العقيـدة السياسـية أو األصـ         

 (Bensira,1997, P35الوق  أو ألي اعت ار أخر. )

وكلمة حقـوق م ردهـا اللغوي)حـل( وهـو اسـم مـ  أحـا  اهلل احلسـنىو         

ويقال حل األمرو حقاي وحقوقُا )صل ونـس وصـدق(و ويقـال دـل عليـك أن      

ما يقصد له النصـيس الواجـس لل ـرد أو اجلماعـة     ت ع  كذا أي جيس عليكو ك

-163و ص ص2002لاعت اره الشة  الثالت يقينـاي. )جممـا اللغـة العرليـةو     

164) 

كما يقصد لاحلل األمر الثالت املوجود را هو خاص لاإلنسان فيقولون مـ   

حقه أن   ي ع  كـذاو ومـ  حقـه أن ميتلـكو وقـد يقصـد لـه مصـلحة مسـتحقة          

نالتة لل رد أو اجملتما أو لمـا معـاي ويقررهـا املشـرع احلكـيم      شرعايو أو مصلحة 

أو أنه الشة  الثالت هلل س حانه وتعـاىل أو لتنسـان علـى الغـري لالشـرع ويعتـرب       

 (15-14و ص ص1998الوفا  له واج اي. )م،رانو 

كما تعر  حقوق اإلنسـان لبن،ـا تلـك اإلجـرا اة الـيت حتـدد ك قـار عـام         

ا فقج كمواقنني يف للـد معـني ولكـ  هايـة لـم كـون،م       حلماية املواقنني ليسو

(و لاإلضــافة إىل أن،ــا تلــك الضــماناة    214و ص2001لشــراي. )ش كشــةو  

ــة        ــ  العدال ــد يف إقــار م ــا يري ــام كــ  شــذص ا ــة مســتق بي لقي ا ــددة واملق ول

واملســاواة وعــدم التمييــئ لــني اجلميــا مــا احــسام كــ  مــن،م حلقــوق اآلخــري .  

(Banks,1995, PP29-31) 

كــذلك تعــر  لبن،ــا ال رصــة املبثمــة ون ــ  االمتيــاااة وااللتئامــاة يف    

كـ  اجملـاالة األخـرى جلميـا أفـراد اجملتمـا دون أي        احلقوق   االجتماعية ويف

ت رقة للعرق أو اجلن  أو اللغة أو الدي و وقـد وضـعت جلنـة حقـوق اإلنسـان      
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لـيت تشـم  أساسـياة    و هذه ال رص لالت صي  وا1948يف األمم املتحدة عام 

احلقوق املدنية املعروفة يف الدساتري الدميقراقية مث  حل احلياةو احلرية واألمـان  

الشذصـــة واحلريـــة مـــ  االســـت داد أو االعتقـــال أو الســـ   أو اإللعـــاد عـــ   

الوق و واالستماع العام يف حماكم خاصةو وحرية الت كريو والضـمري والـدي    

احلقــوق االقتصــادية واالجتماعيــة    وحريــة املؤسســاةو كمــا تتضــم  أيضــاي    

والثقافية مث  حل العمـ  والتعلـيم والضـمان االجتمـاعة واملشـاركة يف احليـاة       

الثقافية للم تما واملشـاركة يف مكاسـس التقـدم العلمـة وال ـ . )الرشـيديو       

 (249و ص2003

ــاة         ــ اع احلاج ــل وإش ــة لتحقي ــر إلئامي ــة إال أوام ــا ه ــان م ــوق اإلنس وحق

الغـذا  واإلسـكان وامللـ   كمـا هـو موضـل يف        يفف ن احلل  ةاألساسيةو وعلي

( م  اإلعبن العاملة حلقوق اإلنسان قد قال ـت اجملتمـا لتـوفري هـذه     25) املادة

ــدال تاحو       ــية. )ع ـ ــه األساسـ ــ  حقوقـ ــل مـ ــان كحـ ــاة لتنسـ و 1998احلاجـ

 (  127ص

ولالتالة تتعدد تعري اة حقوق اإلنسان حيث يعرف،ا ال ع  لبن،ا جمموعة 

م  احلقوق اليت يتمتا أو جيـس أن يتمتـا ل،ـا كـ  فـرد يف اجملتمـا الـذي يعـيش         

فيهو وهو ما دتم أن تكون هذه احلقوق عامليـة يتمتـا ل،،ـا كـ  فـرد دون متييـئ       

لني فرد وآخرو كما جيس أن جتد هذه احلقوق صداها يف التئام قانونة لت  يق،ـا  

 (( Gubbay,1995, P24ولي  التئاماي أخبقيا

 ر  نقافة حقوق اإلنسان إجراثياي يف الدراسة احلالية لبن،ا: وتع

 ذلك الك  املتكام  م  املعار  واملعلوماة املرت  ة وقوق اإلنسان. -

تـــ   وتشـــك  مـــ  خـــبل التواصـــ  لـــني الشـــ اب عـــرب اجملتمعـــاة    -

 تويس ...اا(. -االفساضية )ال ي  لوك
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 احلقوق والواج اة. تؤنر يف م ،وم الش اب السعودي حول ماهية -

 تس،م يف تنمية الشعور لاملسنولية االجتماعية جتاه اجملتما السعودي.   -

 الدراساة السالقة:

وقد أجريت العديد م  الدراساة السالقة العرلية واألجن ية واليت ركئة 

اجملتمعــاة االفساضــية ونقافــة املشــاركة االلكسونيــة للشــ اب اجلــامعة   ىعلــ

 املر ولة ومن،ا: والقيم التذ ي ية

ــيم   -1 ــة كـ ــبنري     Kim 2006دراسـ ــة التـ ــاس عمليـ ــدفت قيـ ــيت هـ والـ

وتعد م  الدراساة الوصـ ية  االجتماعة يف ق ول وخدمة اجملتما االفساضةو 

أن املشـاركة يف   ىأكـدة نتاث ،ـا علـ   قـد  ولاستذدام من،ج املسل االجتماعةو 

ماعيـة والتـبنري   ت ـوير هويـة األعضـا  االجت    ىاجملتمعاة االفساضية تساعد علـ 

 القيم االجتماعية لدي،م. االجتماعية ومنهومةالسلوك واملسنولة  ىعل

م ــاتيل  ىوالــيت هــدفت التعــر  علــ  Mikko 2006دراســة ميكــو   -2

الن اح للم تمعاة االفساضيةو وحماولة االست ادة م  ق يعة مرحلـة الشـ اب   

ت،م حنـو القضـايا   يف تنمية قـدرات،م وتغـيري اجتاهـا    لألنسنتوكثافة استذدام،م 

وتعـــد مـــ  الدراســـاة الوصـــ ية  املذتل ـــة وتنميـــة مســـنوليت،م االجتماعيـــةو

وقـد أكـدة   لعينـة مـ  الشـ اب اجلـامعةو      لاستذدام من،ج املسـل االجتمـاعة  

 ىنتاثج الدراسة أن وجود اجملتمعـاة االفساضـية ومـا حتويـه مـ  ااعـاة علـ       

جعلـ،م يقضـون أوقـاة    اخلج  ري م  أطـاط ت اعـ  النـاس واتصـالم معـايو و     

فرا ،م وهم يت اعلون اجتماعياي وأص حت ك  أشكال الت اع  تتم م  خبل 

 اجملتما االفساضة يف إقار منهومة م  القيم حتكم تلك اجملتمعاة.
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ــل   -3 ــة عليـ ــتغرياة     2007دراسـ ــبنري املـ ــد تـ ــة حتديـ ــدفت الدراسـ وهـ

ر ولـة لـدي،مو   القيم التذ ي ية امل ىالدميوجرافية ل بب وقال اة اجلامعة عل

 ىاخلرباة  ري امل اشرة( علـ  -)اخلرباة امل اشرة وحتديد تبنري الوعة السياسة

و وهة م  الدراسـاة الوصـ ية   القيم التذ ي ية املر ولة لدي قبب اجلامعة(

التحليلية اليت اعتمدة على من،ج املسل االجتماعة لعينة مـ  قـبب جامعـة    

املـتغرياة الدميوجرافيـة لـي  لـا      أن ىوقد أكدة نتـاثج الدراسـة علـ    حلوانو

عبقــة تــذكر لــالقيم التذ ي يــة املر ولــة لــدي قــبب اجلامعــة وهــذا يعــ  أن 

تكـوي  تلـك القـيم وتـدعيم،ا لـدي،مو       ىمتنوعة تـؤنر علـ   ىهناك عوام  أخر

كما أظ،رة الدراسة أن هناك فروق جوهرية لني ال ل ة وال ال اة فيما يتصـ   

 ة لدي،م.لالقيم التذ ي ية املر ول

ق يعـة وموضـوعاة    ىواسـت،دفت التعـر  علـ    2007دراسة اكـة   -4

الت اعبة االجتماعية االفساضية القاثمة يف ال ضا  الرمئي لني املت اعلني عرب 

وهة م  الدراساة االسـت بعية الـيت اعتمـدة    الش كة الدولية للمعلوماةو 

وضــوعاة وقــد أكــدة نتــاثج الدراســة أن املعلــى مــن،ج املســل االجتمــاعةو 

االجتماعية تبتة يف املقام األول يلي،ا املوضوعاة الرياضية نـم القضـايا العامـة    

 نم املوضوعاة التعليمية فالثقافية فالسياسـيةو وأهـم األسـ اب الـيت تـدفا إىل     

االخنراط يف هذه اجملتمعاة االفساضية هة تكوي  الصداقة نم التسـلية والسفيـة   

 راة جديدة.واكتساب معار  جديدة وتعلم م،ا

واقـا   ىواست،دفت الدراسـة التعـر  علـ    Wang 2007دراسة وينج  -5

ــئ     احلــوار لــني الشــ اب امل،ــاجر يف ال ضــا  االلكسونــة ودور االنسنــت يف تعئي

وتعــد مــ  الدراســاة الوصــ ية الــيت   الثقافــاة والقــيم مــ  منهــور الشــ ابو   
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نتاث ،ـا  وقد أكـدة  اعتمدة على من،ج املسل االجتماعة لعينة م  الش ابو 

أن الش اب يسـتذدمون االنسنـت لصـ ة مسـتمرة يف حيـات،م اليوميـة للتواصـ         

والت اع  ما لعض،م ال ع و كما أكدة أن لبنسنت واجملتمعاة االفساضـية  

دوراي كـــ رياي يف تعئيـــئ الثقافـــاة لـــني الشـــ اب امل،ـــاجري  ودعـــم مشـــاركات،م  

 االلكسونية.

ــ  ( واســــت،دفت ال2009دراســـة ع ـــدالرحيم )   -6 واقــــا  ىتعـــر  علـ

و وهة م  الدراساة الوصـ ية  اجملتمعاة االفساضية والس   الك يلة لت ويرها

وقد أكدة نتاثج الدراسة أن هناك لاستذدام من،ج املسل االجتماعة لالعينةو 

تكـوي  وت ـوير اجملتمعـاة االفساضـية      ىجمموعة م  العوام  الـيت تسـاعد علـ   

تمعاة االفساضية أن تقـيم نـوع مـ     من،ا اجلانس االجتماعة حيث ميك  للم 

السالج االجتماعة لني األعضا  في،او وأن االهتماماة املشسكة لألعضا  هة 

اليت ت   هذا السالجو أما يف اجلانس التكنولـوجة فقـد أكـدة نتـاثج الدراسـة      

أن الويس ميث  الوسـيلة الرثيسـية ل نـا  اجملتمعـاة االفساضـية وإقامـة الشـ كاة        

ــ ــل االســتقبلية وإقامــة    االجتماعي ــ  أداة هامــة لتحقي ةو وأن هــذه الوســيلة متث

 الش كاة االجتماعية.

ــ   2009دراســة ح ــااي   -7 واقــا اجملتمعــاة   ىوهــدفت التعــر  عل

وتعـد  االفساضية كوحدة عم  ل ريقة تنهيم اجملتما يف ظ  نورة االتصاالةو 

الجتمـاعة  م  الدراساة الوص ية التحليلية اليت اعتمدة على مـن،ج املسـل ا  

ــتذدمة األنسنــتو     ــة مــ  مس ــة أن مــ  أهــم     قــد ولعين ــدة نتــاثج الدراس أك

 ىخصاثص اجملتمعاة االفساضية أن،ـا جتمعـاة إنسـانية تعتمـد يف تكوين،ـا علـ      

احلاسس اآللة وش كة املعلوماة لني أفرادها ويض ج سلوك األعضا  جمموعـة  
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مشاركة يف اجملتمعـاة  م  القيم والقواعدو كما أشارة أن أكثر ال ناة تردداي و

ش كة االنسنت هم م  الش اب وأن الش اب الـذكور أكثـر مـ      ىاالفساضية عل

 اإلنا  مشاركة يف اجملتمعاة االفساضية.  

واست،دفت دراسة تبنري ال ضـاثياة ووسـاث     2009دراسة عسيانة  -8

وهــة مــ  القــيم االجتماعيــة للشــ اب اجلئاثــريو  ىالتواصــ  االجتمــاعة علــ

ــة مــ  الشــ اب    الدراســاة  الوصــ ية لاســتذدام مــن،ج املســل االجتمــاعة لعين

وقد أكدة نتـاثج الدراسـة أن وسـاث  التواصـ  االجتمـاعة أنـرة       اجلئاثريو 

قيمـة   ىالتبنري االجيـالة لل ضـاثياة علـ    قيمة التعاونو لاإلضافة إىل ىإجيالاي عل

يـارة  املشاركة االجتماعيةو حيـث كـان لـا دور معـئا لـ ع  قـيم املشـاركة كئ       

األقارب واجلريان وأهمية العمـ  االجتمـاعة وعمـ  املـرأة كقيمـة مسـتحدنةو       

ــبنري وســاث  التواصــ  االجتمــاعة أيضــاي علــ   ىللاإلضــافة إ قيمــة املســنولية   ىت

االجتماعية وقيمة االجياليةو وقيمة االحسام الساثد يف حني كان لا دور سليب 

   يف ارع قيمة العبقاة ق   الئوال.

انعكاساة االتصال  ىواليت هدفت التعر  عل 2009سةدراسة مو -9

ــد علــ    ــاعلة عــرب وســاث  اإلعــبم اجلدي ــة وعــة الشــ اب اجلــامعة    ىالت  تنمي

وهة م  الدراساة الوص ية اليت استذدمت من،ج املسـل  لالقضايا السياسيةو 

ارت ـاع   ىوقد أكـدة نتاث ،ـا علـ   االجتماعة على عينة م  الش اب اجلامعةو 

ــة علــ     اســتذدام الشــ اب  ــة الدراســة لألشــكال الت اعلي ــ كة  ىاجلــامعة عين ش

االنسنت وأن  ر  الدردشة والربيد االلكسونة ومواقا املشـاركة االجتماعيـة   

ومنتــدياة النقــان كــانوا أهــم أدواة االتصــال الت ــاعلة للشــ اب مــ  خــبل  

حـدو  تغـري يف أطـاط التعامـ  مـا       ىاالنسنتو كما أكدة نتاثج الدراسة علـ 
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الشـ كةو كمـا أكـدة     ىة م  ق   الش اب وايادة الدميقراقية امل اشرة علالش ك

وجود عبقة معنوية دالـة إحصـاثياي لـني ح ـم التعـرض لشـ كة االنسنـت         ىعل

واالهتمام لالقضايا السياسية لدي الش اب اجلـامعة واالهتمـام لقضـايا حقـوق     

 .  اإلنسان

الن سـية   اآلنـار  ىوهدفت الدراسة التعر  عل 2009دراسة خضر  -10

وهـة  واالجتماعية الستذدام الش اب املصـري ملواقـا الشـ كاة االجتماعيـةو     

م  الدراساة الوص ية اليت استذدمت من،ج املسل االجتماعة على عينة م  

وقد أكدة نتاث ،ـا أن ألـرا مصـادر املعرفـة ل ـبب جامعـة        الش اب اجلامعةو

ــة   ــة الربي اني ــاهرة واجلامع ــم األ   الق ــة( ه ــار  وان  )عينــة الدراس صــدقا  واملع

تنمية  الت اع  االجتماعة لني األشذاص عرب االنسنت وال ي  لوك يؤدي إىل

امل،ــاراة الشذصــية واخلــرباة احلياتيــة والتعامــ  مــا اآلخــري  وتنمــة القــيم    

 االجتماعية.

العبقـة لـني اجملتمـا     ىوهـدفت التعـر  علـ    2010دراسة اعموم  -11

ــاركة يف قضــايا التنم   ــة واالقتصــادية يف العــامل    االفساضــة واملش يــة االجتماعي

العرلة وف،م األلعاد النهرية وال لس ية اليت يقوم علي،ا اجملتما االفساضة مـا  

لع  النماذل الت  يقية م  العامل العرلة واحلكوماة االلكسونية  ىالسكيئ عل

كالش كاة االجتماعية االفساضية )طوذل ال ي  لـوك أرليـا( واقتصـاد املعرفـة     

أوضــحت الدراســة أنــة ال ميكــ  احلــديث يف العــامل العرلــة عــ  جترلــة واحــد و

ــاة       ــاي  السياسـ ــراي لت ـ ــذا نهـ ــية وهـ ــاة االفساضـ ــ   املمارسـ ــة يف تـ مت انسـ

ــة أن       ــدة الدراس ــد أك ــة املنافســةو وق ــاة القاعدي واالســساتي ياة واإلمكاني

لعرلــة املمارســاة االفساضــية يف الــوق  العرلــة لاســتثنا  لعــ  دول اخللــيج ا
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ــة يف      ــ   سياســاة واضــحة لتصــميم اســتذدام اخلــدماة االلكسوني ــال لت حتت

اتلـــف الق اعـــاة ووضـــا تشـــريعاة جديـــدة تتناســـس ومت ل ـــاة املرحلـــة 

 اجلديدة.  

وهــدفت الدراســة إلجيــاد    Henriques 2010دراســة هنــريك     -12

تصــور لت ــوير اجملتمــا االفساضـــة إلقــار املمارســة مـــ  ق ــ  جمموعــة مـــ         

ني االلتكاريني وهد  املشروع تقييم وساث  االتصال السـتذدام،ا مـ    املمارس

وهة م  الدراساة الوصـ ية التحليليـة لاسـتذدام مـن،ج دراسـة      ق   الش كةو 

ــةو ــادل     احلالـ ــة للت ـ ــوفري لينـ ــة وتـ ــاق املعرفـ ــيا ن ـ ــة توسـ ــدفت الدراسـ كما هـ

والتواصــ و وأكــدة الدراســة أن اجملتمــا االفساضــة هــو نهــام يــوفر مســاحة   

ــد أوصــت الدراســة        ل ــة وق ــار  القاثم ــا  املع ــج اللتق ــي  فق ــة ول ــد املعرف تولي

لضرورة إجرا  دراساة نوعية لتحديـد الـدوافا والصـعولاة الـيت حتـول دون      

 املشاركة االلكسونية لألفراد يف اجملتمعاة االفساضية.

اســت،دفت دراســة تــبنري والــيت  Vansoon  2010دراسـة فانســون   -13

وهـة مـ    العبقاة االجتماعيةو  ى  االجتماعة علاستذدام ش كاة التواص

وأكـدة نتاث ،ـا أن أكثـر    الدراساة الوص ية لاستذدام مـن،ج دراسـة احلالـةو    

م  نصف األشذاص ال الغني الذي  يستذدمون مواقـا مـ  لين،ـا ال ـي  لـوك      

ش كة االنسنت مـ  ذلـك    ىواليوتيوب قد اعسفوا لبن،م يقضون وقتاي أقول عل

قضونه ما أصـدقاث،م احلقيقـيني أو مـا أفـراد أسـرهمو رـا يـؤنر        الوقت الذي ي

 قيم العبقاة االجتماعية لدي،م. ىعل

أهــم  ىواســت،دفت الدراســة التعــر  علــ  2011دراســة ح ــااي  -14

ــار         ــد اآلن ــ ابو وحتدي ــر الش ــة نه ــ  وج، ــاة االفساضــية م خصــاثص اجملتمع
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ــة علــ   ــة والســل ية املست  ــدياة يةوجــود اجملتمعــاة االفساضــ  ىاالجيالي  -)املنت

املواقـا االجتماعيـة مثـ  ال ـي  لـوك ومـاي سـ ي (         -املـدوناة  -الشاة

و وهـة مـ  الدراسـاة الوصـ ية لاسـتذدام مـن،ج املسـل        ش كة االنسنت ىعل

و وقـد أكـدة نتـاثج الدراسـة أن اآلنـار      االجتماعة لعينة م  الشـ اب املصـري  

هة أنـه وسـيلة لت ـادل    االجيالية للم تمعاة االفساضية م  وج،ة نهر الش اب 

املعلوماة والثقافاةو أوفر م  الناحيـة االقتصـادية لبتصـال لبصـدقا  خـارل      

العاملو وسـيلة لتشـ يا التواصـ  وتكـوي  صـداقاةو       ىالوق و االن تاح عل

 اجتاه الش اب اجلامعة حنو املشاركة يف اجملتمعاة االفساضية. ىوهذا ما أكد عل

 سالقة:التحلي  والتعقيس للدراساة ال

أهميــة دراســة وحتليــ  ق يعــة  ىات قــت  ال يــة الدراســاة الســالقة علــ -

 أفراد اجملتما.   ىاجملتمعاة االفساضية وتبنريها السليب واالجيالة عل

ــدة  - ــاثج لعـــ أكـ ــ اعاي علـــ   نتـ ــاة إشـ ــر احلاجـ ــاة أن أكثـ  ىالدراسـ

اجملتمعـــاة االفساضـــية جـــا ة لالستيـــس احلاجـــاة االجتماعيـــةو احلاجـــاة  

 اسيةو احلاجاة التعليمية واحلاجاة الثقافية.السي

أوضــحت العديـــد مــ  الدراســـاة أن اآلنــار االجياليـــة للم تمعـــاة     -

االفساضية م  وج،ة نهر الش اب هة أنه وسيلة لت ادل املعلوماة والثقافـاةو  

 ىأوفر م  الناحية االقتصادية لبتصال لبصـدقا  خـارل الـوق و االن تـاح علـ     

اجتـاه   ى يا التواص  وتكوي  صداقاةو وهذا مـا أكـد علـ   العاملو وسيلة لتش

 الش اب اجلامعة حنو املشاركة يف اجملتمعاة االفساضية.

واست،دفت لع  الدراساة حتديد تـبنري اسـتذدام شـ كاة التواصـ       -

 العبقاة االجتماعية. ىاالجتماعة عل
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العبقــة لــني اجملتمــا   ىســعت لعــ  الدراســاة الســالقة للتعــر  علــ  -

ــة واالقتصــادية يف العــامل      اال ــاركة يف قضــايا التنميــة االجتماعي فساضــة واملش

العرلة وف،م األلعاد النهرية وال لس ية اليت يقوم علي،ا اجملتما االفساضة مـا  

لع  النماذل الت  يقية م  العامل العرلة واحلكوماة االلكسونية  ىالسكيئ عل

 ي  لوك أرليا( واقتصاد املعرفة.كالش كاة االجتماعية االفساضية )طوذل ال 

أكــدة نتــاثج لعــ  الدراســاة أن هنــاك جمموعــة مــ  العوامــ  الــيت    -

تكــوي  وت ــوير اجملتمعــاة االفساضــية من،ــا اجلانــس االجتمــاعة  ىتســاعد علــ

حيث ميك  للم تمعاة االفساضية أن تقـيم نـوع مـ  السالـج االجتمـاعة لـني       

كة لألعضــا  هــة الــيت تــ   هــذا      األعضــا  في،ــاو وأن االهتمامــاة املشــس   

السالجو أما يف اجلانس التكنولوجة فقد أكدة نتـاثج الدراسـة أن الويـس ميثـ      

الوسيلة الرثيسية ل نا  اجملتمعاة االفساضية وإقامة الش كاة االجتماعيةو وأن 

 هذه الوسيلة متث  أداة هامة لتحقيل االستقبلية وإقامة الش كاة االجتماعية.

 ىع  الدراسـاة أن املسـمياة املذتل ـة الـيت أقلقـت علـ      أوضحت ل -

صعولة وضا تعريف حمدد حلقـوق اإلنسـان والـيت     حقوق اإلنسان قد أدة إىل

 ةهذه احلقوق وأن ما جـرى عليـ   ُتعدد هذه التعري اة حسس نهرة ك  من،ا إىل

 حتديد دقيل وحاسم. العم  الدولة مل يص  لعد إىل

ــاك نهــام فعــال   ضــرورة ىأكــدة لعــ  الدراســاة علــ  - أن يكــون هن

 لضمان وجود هاية دولية حلقوق اإلنسان.

 مشـكلة  وقد است ادة الدراسة احلالية م  الدراساة السالقة يف صـيا ة  -

 التصـور  النتـاثج وصـيا ة   الدراسـةو مناقشـة   م ـاهيم  الدراسـةو حتديـد   وقضـية 

 املقسح.
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ت عيـ    واقـا ومت ل ـاة   ىأما الدراسة احلالية فقـد سـعت للتعـر  علـ     -

املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعـاة االفساضـية وتنميـة وعـة الشـ اب      

 السعودي لثقافة حقوق اإلنسان.

 املع ياة النهرية للدراسة:

 أطاط وآلياة املشاركة االلكسونية:

األصــعدة االفساضــية والواقعيــة أن،ــا   ىيــدرك املتبمــ  لواقــا املشــاركة علــ 

األطاطو وعرب جمموعـة مـ  اآلليـاة والوسـاث  والـيت      خري ة م   ىتتحرك عل

   Robins, 2005,P89ميك  الوقو  علي،ا يف السياق التالة: ))

 ميك  تنميج املشاركة عرب اإلنسنـت إىل  تنميج املشاركة االفساضية: -1

جمموعــة متنوعــة مــ  األشــكالو مــا األخــذ يف االعت ــار أن أطــاط املشــاركة يف  

املستوي االفساضة لا  ىة ذاة ألعاد متعددة ف ن نهريت،ا علالت اعبة الواقعي

تنويعات،ا أيضايو ويف هذا الصدد ميكـ  أن حنـدد أطـاط املشـاركة االلكسونيـة يف      

 النحو التالة: ىعدد م  األلعاد عل

ميكـ  تنمـيج املشـاركة االفساضـية مـ        م  حيـث مسـتوي الت اعـ :    -أ

ــ       ــا حــددها كــ  م ــتوي الت اعــ  كم ــث مس ــئ وكاشــيما   حي  Robins)رولن

Yoshikashimaط ني يتمث  األول يف ال نا  الش كة العاملةو واملتمثـ  يف   ( إىل

لنية ت اعلية عاملية تتضم  موضوعاة ذاة جمال عـاملة ال صـص ااعـة إننيـة     

أو أقليــة معينــة ولكــ  تنصــ،ر كــ  األقليــاة والت اينــاة الثقافيــة داخــ  لوتقــة    

والثانة يتمثـ  يف ال نـا  ا لـة للشـ كاة االجتماعيـةو       الت اع  العاملة للش كة

ــ      ــداة داخـ ــ،ا وحـ ــة الـــيت خلقـــت لن سـ ــاة ا ليـ ــر دور اجلماعـ ــا ته،ـ وهنـ

املوضـوعاة والسياسـاة    ىالت اعبة العامليةو واليت يتمحور السكيئ في،ا علـ 
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ا لية أو اليت صص ااعـاة لـذات،ا يف إقـار اهتمـام داخلـةو وصضـا ال نيـة        

 حد ك ري. ة يف هذا ا توي لت ان  نقايف إىلالش كي

ميك  يف هذا اإلقار تقسيم  م  حيث حمتوي املشاركة االلكسونية: -ب

مشـاركة اجتماعيـةو وينصـس حمـور االهتمـام في،ــا       املشـاركة عـرب اإلنسنـت إىل   

القضــايا ذاة ال ــالا االجتمــاعة مثــ  التعــار  وتكــوي  الصــداقاة        ىعلــ

جتماعية واملشاركاة األسريةو حيـث فـتل اإلنسنـت    ومشاركة االهتماماة اال

جماالي للت اعبة األسرية خاصة يف حالة ال عـد اجلغـرايف أو السـ ر ألحـد أفـراد      

 األسرة.   

مستوي السياق القومة  ىت اعبة عل وقد متتد الت اعبة االجتماعية إىل

يـث فـتل   وقد تنحصر يف لؤرة السياقاة األسرية وهناك املشـاركة السياسـيةو ح  

اإلنسنت جماالي جديداي للمشاركة السياسية واملتبم  يف واقـا اإلنسنـت يـدرك أن    

الش كاة االجتماعية ومواقع،ـا أضـحت لوالـة للت ـاعبة السياسـية وعـرض       

لعــ  اســت بعاة الــرأي و ريهــا مــ    ىالــربامج االنتذاليــة والتصــويت علــ 

ديةو فلقد فتل اإلنسنت القضايا ذاة ال عد السياسةو وهناك املشاركة االقتصا

جماالي ألصحاب األعمال والشركاة للت اع  عـرب سـياقاة اجملتمـا االفساضـة     

اــا يســ،م يف تضــييل ال ــوارق املكانيــة واجلغرافيــة أمــام رجــال األعمــال وفــتل  

 قنواة لبست ادة م  الت ارب االقتصادية عرب مواقا الش كاة.

ميك  تقسـيم هـذا ال عـد     ة:م  حيث استمرارية املشاركة االلكسوني -ل

قســمني يتعلــل األول لاملشــاركاة املســتمرةو حيــث هنــاك ت ــاعبة تتميــئ   إىل

لاالستمرارية يف النواحة االجتماعية أو الثقافية أو السياسية و ريهاو والقصـد  

هنـا يتمثـ  يف أن املشـاركة لـا لعـد قـولة مسـتمر لاسـتمرار االهتمامـاة الــيت          
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ج مـــ  املشـــاركاة ميكـــ  تســـميته لاملشـــاركاة جتمـــا أصـــحال،او والثـــانة طـــ

املتق عةو وهذا الـنمج يتواصـ  مـا موضـوعاة االهتمامـاة املت اينـةو ولكـ         

لشك   ري دوريو فقـد تكـون املشـاركة متق عـة العت ـاراة خاصـة لـال رد أو        

 اوضوعاة الت اع  اليت يشارك في،ا.

يف السـياق   وتتعـدد وسـاث  املشـاركة    وساث  املشـاركة االلكسونيـة:   -2

االفساضــة ولعــ  الشــ كاة االجتماعيــة لاتــت تشــك  لوالــة ع ــور ملشــاركاة  

 ( إىلO.Swite 2009)أوجئ سويت  فاعلة يف السياق االفساضةو وهذا ما دعا

اعت ار الش كاة االجتماعية منهمة حديثة  ـرية يف أسـلوب احليـاة مـ  حيـث      

 ( Swete,2009,PP95-96األسلوب واإلدارة واملمارسة. )

 لنية املشاركة االلكسونية )االفساضية(:

إن املشاركة ع ارة ع  عبقة ت اعلية تتحرك داخ  سـياقاة اجتماعيـة لـا    

 ىهـذه ال نيـة مـ  داخـ  اجملتمـا االفساضـة علـ        ىلنية خاصة ميك  الوقو  عل

  Young, 2005,PP396-399النحو التالة: ))

ــة متثـــ  أساســـاي للمشـــاركة يف ت ـــاعبة  املعرفـــة -1 : إذا كانـــت املعرفـ

السياقاة الواقعيةو ف،ة ضرورة أيضـاي للمشـاركة عـرب اإلنسنـتو وخاصـة أن      

املعرفــةو فــب مشــاركة لــدون  ىاجملتمــا االفساضــة يقــوم لالدرجــة األولــة علــ 

معرفةو وال يقصد لاملعرفة ضرورة ال ،م اوضوع االشساك فقج ولك  يشم  

املشــاركة ال عليــة مــا اآلخــري  عــرب مواقــا    معرفــة قريقــة الوصــول إىل  أيضــاي

ــاعبة اجملتمــا االفساضــة      ــاو خاصــة وأن ت  ــة أو  ريه الشــ كاة االجتماعي

 أساس م  املعرفة. ىلشك  عام هة ت اعبة خن وية لاألساس تقوم عل
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: إذا كانت املعرفة تشـك  ال عـد األول للمشـاركة يف سـياقاة     ال ع  -2

عبة االفساضيةو ف ن ال ع  يشـك  ال عـد الثـانة املكمـ  للمعرفـةو فـب       الت ا

مســتوي املشــاركة لــدون فعـــ و     فعــ  لــدون معرفــةو واملعرفــة ال ترقــة إىل     

واملقصود لال ع  هنـا هـو النشـاط الـذي يقـوم لـه الشـذص املت اعـ و والـذي          

ة مواقـا الت ـاعبة لبشـساك يف املوضـوعا     الوصـول إىل  ىميتلك القـدرة علـ  

أعتاب املعرفـة فقـج    ىاملت اينة للت اعبة عرب اإلنسنتو ف ذا وقف املت اع  عل

 مل تكتم  املشاركةو ف،ناك لع  األفراد قد ميتلكون آلياة املعرفـة والن ـاذ إىل  

معرفـة لال عـ  مـ      الش كة ويق ون عند هذه النق ـة دون أن دولـوا املعرفـة إىل   

 خبل عملية املشاركة االلكسونية.

: املقصــود لالت اعــ  هنــا هــو ت ــادل املعلومــاة واملعــار و  الت اعــ  -3

ــاط إىل     ــ  ال عــ  أو النش ــاركة لتحوي ــ  املش ــذا     فتكتم ــون ه ــد يك ــ و وق ت اع

اجلماعاةو ما األخذ يف االعت ـار أن ت ـاعبة    الت اع  ما األفراد أو ميتد إىل

 ة.مشاركة االهتماما ىومشاركاة اجملتما االفساضة تقوم لاألساس عل

ويف اجملتمعــــاة االفساضــــية وســــاث  تنهــــيم وحتكــــم وقواعــــد لضــــمان 

اخلصوصية والسرية وفي،ا درجاة م  املنا واحل س ملـا يعتقـد القـاثمون علـى     

تنهيم هذه اجملتمعاة أنه خرول على األخبق وانت،اك خلصوصـياة اآلخـري    

عة قد يكون احل س م روضاي م  ق   القاثمني علـى مواقـا التواصـ  االجتمـا    

ــك         ــ،م يف تل ــراد أن س ــارس األف ــد مي ــاة االفساضــيةو وق ــ  اجملتمع ــا م و ريه

اجملتمعاة احل س أو الت ليغ ع  املداخبة واملواد  ري البثقة أو  ـري املق ولـة.   

 (. 9و ص2001)مئيدو 
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 حقوق اإلنسان )مدخ  عام(:

 النشبة والت ور:

و فقــد ظ،ــرة يعتــرب االهتمــام وقــوق اإلنســان قــديم قــدم ال شــرية ن ســ،ا 

لوادره يف اجملتمعاة ال داثية نم ت لور عندما عـان اإلنسـان يف ظـ  احلضـاراة     

والرومانيـة( وتعـددة أشـكاله ومبحمـه وإن      –اإل ريقية  –القدمية )ال رعونية 

 كان مل يبخذ حداي يضم  أن يعيش األفراد يف ظ  حقوق متساوية لني اجلميا.

رب عـ  عمـد أو ج،ـ  تـبرخي،م     وم  األخ ا  الـيت رول لـا مؤرخـو الغـ    

لنشؤ حقوق اإلنسانو حيث اعموا لان بق،ا م  اجنلسا والوالياة املتحـدة يف  

القرن السالا عشـر وفرنسـا يف القـرن الثـام  عشـرو ولكـ  احلقيقـة أن حقـوق         

السـبم عنـدما قـال لـه رلـه ديـا آُدم اسـُك  أنـُت          ةاإلنسان نشبة خبلل آدم عليـ 

ِمْن،ا رَ ُداي ُحيُث شنُتما وال ُتْقُرُلا ُهِذِه الُشـُ ُرة َفُتُكونـا ِمـُ     وُاوجَك اجَلنَّة وُكب 

ــة الكرميــة أولــة  35أيــة:  –الَهــاٍلٍمني د )ســورة ال قــرة   (و إذ أرســت هــذه اآلي

حقوق اإلنسان متمثلة يف حـل املسـك  واملبكـ و كمـا قـررة يف املقالـ  واج ـاي        

 رة ا رمةو نـم أن هنـاك دليـ     ألة ال شر آدم واوجته حوا  أال يقرلا الش ىعل

مكتوب ع  ك اح اإلنسانية حلمايـة حقـوق الضـع ا  مـ  التعـرض لبسـتغبل       

م  األفراد واجلماعاة أصحاب الن وذ م  جانس الدولة ن سـ،او وذلـك لـد اي    

ق ــ  املــيبدو وقــد ظ،ــرة م ــاهيم  1750مــ  امل ــادح ال الليــة حلمــورالى عــام 

( ق ـ  املـيبد واليونـانيون    551 – 479وام )العدالة يف كتالاة كون شـيوس أعـ  

 (20-19و ص ص2000القدما  يف القرن الرالا ق   امليبد. )السكريو 

ويف العصـــر احلـــديث اهتمـــت الـــدول من ـــردة أو جمتمعـــه ل لـــورة موانيـــل 

وتشريعاة لضمان حقوق اإلنسان وظ،رة املنهماة ا لية والعامليـة وعقـدة   
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 ل الشغ  الشا   يف كثري مـ  دول العـامل هـو    املؤمتراة لذا الغرض حتى أص

 امل ال ة لتلك احلقوق أو السعة لتحقيق،ا.

هايــة األفـراد مـ  اإلسـا اة املتوقعــة     وقـد اعسفـت الرومـان لاحلاجـة إىل    

للسل ة السياسيةو نم جنـد أن الكتـس املقدسـة الي،وديـة واملسـيحية قـد حتـدنت        

واة أمام القانون نم جـا  اإلسـبم   ع  القيمة والكرامة املتبصلة للشذص واملسا

خــاا الرســاالة الســماوية يف القــرن الســالا املــيبدي وقــد عهــم مــ  قدســية    

وحرمة حياة اإلنسان واحلل يف إقامة العدالةو وقد اسـتمرة الدولـة اإلسـبمية    

الر م را كانت تعيشه أورلـا يف   ىحقوق اإلنسان عل ىلقرون عديدة حتافت عل

 لهبم وعدم احسام اإلنسان وامت،ان ال قرا .ذلك الوقت م  عصور ا

واجلدير لالذكر أن النهام اإلق اعة يف أورلـا وسـل ة الكنيسـة كانـت أحـد      

الثوراة واملناداة لاحلرية وظ،ور م اهيم حقوق اإلنسان  العوام  اليت أدة إىل

يف أورلاو أما يف الشرق األوسج فكان العك  حيث اادهـرة م ـاهيم حقـوق    

 انتشار الدي  اإلسبمة. اإلنسان ما

أن الدي  اإلسبمة قام احاولـة   ىما س ل جيس أن نؤكد عل ىواستناداي عل

هـذه احلقـوق    جئثية مل يس قه أحـد ومل يصـ  إلي،ـا أحـد لعـدهو حـني دعـا إىل       

وجعل،ا دستور للحياة وقانونـاي يوجـس ال اعـة واإلت ـاعو كـذلك نـص دميثـاق        

ــم املتحــدةد علــ   ــة األم ــو  ىهين ــذه احلق ــام ه ــة:   1945ق ع ــا يل ــد أورد م و فق

 (141-140و ص ص2008)توفيلو 

وقد أورد امليثاق لع  ال قـراة الـيت تتعلـل اسـاواة املـرأة للرجـ  وحريـة        

ذكـر حـل اإلنسـان يف التملـك وهايـة       ىك  من،ما يف الئوالو وكما درل علـ 

عـرب  امللكية وحرية ال كر والعقيدةو وأن ُيه،ر عقيدته علناي وميارس ققوس،ا وي
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ع  آرا ه وأفكـاره ويكـون لـه احلـل يف االشـساك يف حكـم للـده وأن تكـون لـه          

احلريــة التامــة يف العمــ  ويف تقاضــة األجــورو كمــا ذكــر امليثــاق حــل التعلــيم    

والسلية ووجوب توجيه التعلـيم حنـو رعايـة حقـوق اجلماعـة اإلنسـانية وتقويـة        

 ا.ا …روال ،ا ال إلنارة العداواة العنصرية والدينية 

ــاق علــ  ــدراة     ىويؤكــد امليث ــدي،م ق ــاي أحــراراي ول ــدون ايع ــاس يول أن الن

 ,Youngوإمكانياة كامنة يت لـس األمـر إظ،ارهـا لبسـت ادة من،ـا وتنميت،ـا. )      

2000,PP17-18) 

وتقـدم منهمـة األمـم املتحـدة ووكاالت،ـا ومنهمات،ـا الراعيـة ج،ـوداي كـ رية          

ــا معلومــ      ــاة ووــو  وقيام،ــا جبم ــا دراس ــاعدة  ل جراث، اة وإحصــا اة ملس

الناسو م  خبل لرامج تنمية ا  ة تـدعم األنسـاق املذتل ـة لسقيـة مسـتوى      

 (Brueggeman, 2000,P421األدا  وإقبق امل ادراة لتعميم ألوان الرعاية. )

ــاثيني       ــة لألخصـ ــة القوميـ ــة فـــ ن اجلمعيـ ــدة األمريكيـ ــاة املتحـ ويف الواليـ

ساسية املعلنة يف وناثل حقوق اإلنسان امل ادح األ ىاالجتماعيني قد صّدقت عل

مسـتوى معيشـة    ىلألمم املتحدةو وتتضم  تلك امل ـادح احلـل يف احلصـول علـ    

مناسس لرفاهية وصحة الناس وأسرهم وإتاحة املوارد األساسـية إلشـ اع تلـك    

ــذا  املناســس واحلــل يف    ىاالحتياجــاةو واحلــل يف احلصــول علــ   ــام والغ ال ع

الرعاية الصحية األساسية واحلل يف التعلـيم واحلـل    املل   واإلسكان واحلل يف

يف اإلحساس لاألم  يف حالة حـدو  ل الـة أو مـرض أو ع ـئو أو السمـ  أو      

الشــيذوخة أو أي مشــكبة أخــرى خــارل ن ــاق ســي رة الشــذصو كــذلك   

احلل يف اخلدماة االجتماعية الضـرورية واحلـل يف عـدم التعـرض ألي عقـاب      

 جمرد م  اإلنسانية.
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مســتوى الثقافــة والقــيم والوعــود األخبقيــةو فقــد   ىاألرجنــتني وعلــويف 

أص حت حركة حقوق اإلنسان أساساي ل نا  نقافة دميقراقية جديـدة يسـود في،ـا    

التسامل وق ول التعددية وإقرار القيم اإلنسانيةو وهكذا فامل،ام كانت عديـدةو  

بقـة  لدون جدول أعمال منهمو ولكـ  الـد  األساسـة هـو لنـا  وضـا أخ      

( لكتالـه حـول حقـوق    Conadepونقايف جديدو وقـد كـان إلصـدار )كونـادب     

اإلنسانو و اكماة اجليش دور هام يف اإلدراك االجتماعة ملع  الدميقراقيـة  

ــان. )وود        ــوق اإلنس ــادح حق ــيذاي مل  ــة وترس ــد األخبق ــذا ال ع ــ  ه ــاي م ان بق

 (214و ص1997وآخرونو 

 النموذل املوجه للدراسة:

 تذ يج العقبنة الرشيد:طوذل ال

وهــو طــوذل يف التذ ــيج االجتمــاعة يعتمــد علــة صــنا القــراراة علــى    

أس  علمية عقبنية من قية ويع ة االهتمام األكـرب لل وانـس ال نيـة للعمليـة     

التذ ي يةو وان اخل ة ال نية جيس أن تتضم  حلوال ولـداث  اتل ـة للمشـكلة    

ــة     ــة ال ني ــذه اخل  ــئ ه ــة:    الواحــدةو وان ترتك ــاثئ أساســية ه ــب  رك ــى ن عل

األهدا  امل لوب حتقيق،او اإلمكانياة واملوارد ال شرية واملادية الـيت ميكـ  أن   

 تستذدم يف حتقيل هذه األهدا  واملدى الئم  للذ ة.

ــة        ــ  املؤسســني للمدرســة العقبني ــا  األواث ــ  العلم ــان م ــد ك ــرب ال ري ويعت

وذل العقبنــة الــذي  الرشــيدة يف التذ ــيج االجتمــاعة وهــو صــاحس النمــ     

 (150مو ص1995يتضم  ست خ واة رثيسية وهة: )اتارو 

 .وجود دوافا ومربراة ص ي ية 

 .التعر  على املشكلة ودراست،ا 
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 .حتديد امل،ام التذ ي ية وحتديد اجل،اا التذ ي ة 

 .اختيار وحتديد األهدا  التذ ي ية 

 .وضا وحتديد الربامج ا ققة لألهدا  وتن يذها 

 ي حتقيل الربامج املن ذة لألهدا  التذ ي ية.تقييم مد 

كمـــا قـــام )نيـــ  جلـــربةو هـــاري ســـ كت( لـــاقساح مكعـــس للتذ ـــيج   

مو ص 1996االجتماعة يقوم على نبنة حماور وهـة: )عـوي  واألفنـديو    

 (5-3ص

ــة     ا ــور األول: ــدأ ارحل ــة الــيت ت  ــة التذ ي ي ويتضــم  خ ــواة العملي

م للذ ـة وحتديـد الـد  ووضـا اخل ـة نـم       حتلي  املشكلة وحتديد اإلقار العـا 

 التن يذ واملتالعة والتقويم.

ويتناول حتديد املستوي اجلغـرايف الـذي يتـدرل مـ  املسـتوي       ا ور الثانة:

القومة فاإلقليمة نم مستوي ا افهة فمستوي املركئ أو املدينة وأخرياي مستوي 

 اجلرية أو القرية.

االة رثيسـية للتذ ـيج وهـة اجملـال     وينقسـم إىل نـب  جمـ    ا ور الثالـث: 

 االجتماعةو اجملال االقتصادي واجملال املادي.

)لسيونةو  ويقوم طوذل التذ يج العقبنة الرشيد علة العناصر التالية:

 (  8-7مو ص ص1988

 .االعتقاد يف العملية التذ ي ية العقبنية اليت تضم املراح  الست 

   ــل للمشــكبة االج ــ  شــام  ومتصــ  ودقي ــة واالحتياجــاة  حتلي تماعي

 لوضا األهدا .

 .خلل نسل م  القراراة للتمكني م  التتالا اجلاد والتنهيم واالرت اط 
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 .التنسيل والتعاون لني وحداة النسل وتكامله ما األنساق األخرى 

 .ص ة املعوقاة املؤسسية والتنهيمية 

      ــا والتمحــيص ــؤ والتوق ــى التن  ــاداي عل ــة للمســتق   اعتم تشــكي  عقبن

  كري املنتهم ومتثي  القيم.والت

    حتديــد العبقــة لــني الغايــاة والوســاث  الختيــار أنســ ،ا إلجنــاا الغايــاة

 واألهدا  ويت لس هذا حتديد املتغرياة التالية:

 ضرورة ال د  لتحديد القيم املتصلة لاملشكلة واألهدا . -

دراسة القيم ومقارنت،ا ل عض،ا للتعر  علـى أهميت،ـا النسـ ية لتحديـد      -

 اساة ال ديلة اليت ميك  االختيار لين،ا.السي

اختيــار السياســاة الــيت ميكــ  أن حتقــل أكــرب قــدر مــ  القــيم املتصــلة    -

 لاملشكلة يف إقار نهرية ميك  يف إقارها حتقيل امل اضلة لني السياساة.

ودلــ )مورنة( العمليــة التذ ي يــة يف النمــوذل السشــيدي الــة املراحــ  

 (176مو ص2017)الرشيديو التالية: 

. حتديد املشكلة وتقدير احلاجاة مـ  خـبل ال حـث والتمحـيص والدقـة      1

 وال حث ع  أس ال،ا وحتديد ن اق،ا يف أن واحد.

. صيا ة إقار السياسة واألهدا  العامـة وال رعيـة ل ريقـة تن ثـل من قيـا      2

م  حتليـ  املشـكلة كصـيا اة حمـددة علـى املـدى ال ويـ  لتجنـاااة امل لولـة          

تند على القيم وكذلك صيا ة األ ـراض علـى حنـو يرسـم لدقـة      كبفضلياة تس

 قدرا حمسولا م  التقدم جتاه الد  يف صيا ة ترلج لني الغاياة والوساث .

. تصميم االسساتي ياة ال ديلة: ويقصـد لاالسـساتي ية قريقـة التـدخ      3

وهـــة تراـــة األ ـــراض يف شـــك  خ ـــة عمـــ و وميكـــ  االختيـــار لـــني         
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ديلــة وفــل معــايري تتعلــل لاإلمكانيــاة املتاحــة أمــام املذ ــج االســساتي ياة ال 

ــاة      ــة واالجتاهــاة السياســية واإلمكاني ــاة التنهيمي ــ  اإلمكاني االجتمــاعة مث

 املالية.

 . اختيار وتن يذ التدخ  )الربجمة والتن يذ( وت،تم لبنش ة نب  هة:4

 .توفري امليئانية يف شك  لرنامج عم  يرلج لني الوساث  والغاياة 

     لنا  نسل تقديم اخلدماة فيما يتص  لتصميم الربنـامج واختيـار أسـاليس

 تقديم اخلدمة واملت ل اة التنهيمية لتقديم اخلدمة.

 .توفري العمالة البامة املتذصصة إلدارة الربنامج لك ا ة وفاعلية 

 املتالعة والتقويم واالست ادة م  املردود والتغذية العكسية. -2

 راسة:اإلجرا اة املن، ية للد

تعد هـذه الدراسـة مـ  الدراسـاة الوصـ ية التحليليـة الـيت        نوع الدراسة: 

تســت،د  التذ ـــيج لت عيــ  املشـــاركة االلكسونيـــة االجياليــة عـــرب اجملتمعـــاة    

 االفساضية لتنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان.

ن،ج مـ  ىمتشياي ما نوع الدراسـة فقـد اعتمـد ال احـث علـ     املن،ج املستذدم: 

املســل االجتمــاعة لالعينــةو حيــث يعــد مــن،ج املســل االجتمــاعة مــ  أنســس   

املناهج للدراساة الوص ية اليت تست،د  تقرير خصاثص ظاهرة معينـة يغلـس   

 علي،ا ص ة التحديد.

 جمتما وعينة الدراسة: 

يتمث  جمتما الدراسة يف قبب قسم االجتماع واخلدمة االجتماعيـة لكليـة   

جبامعة اإلمام حممد ل  سعود اإلسبمية لالرياض املسـ لني   العلوم االجتماعية

 .ـه1440/1441لالعام اجلامعة 
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ــام       ــ  العـــــ ــانة مـــــ ــ  الثـــــ ــة يف ال صـــــ ــا الدراســـــ ــر جمتمـــــ ا حصـــــ

( قالــس لاملســتوياة مــ  األول 2400ـو وحتــدد يف )هــ1440/1441اجلــامعة

 وحتى الثام .

ــة الدراســة يف عينــة عشــواثية لنســ ة )  ثلــتومت بب. وقــد %( مــ  ال ــ5عين

( قالـس. عـرب اسـت يان ا تصـميمه مـ       115حص  ال احـث علـى اسـت الاة )   

 خبل جوج  درايف.

 حدود الدراسة:

التذ ـيج لت عيـ  املشـاركة االلكسونيـة االجياليـة      احلدود املوضوعية:  -

عــرب اجملتمعــاة االفساضــية لتنميــة وعــة الشــ اب الســعودي لثقافــة حقــوق         

 اإلنسان.

فــسة إجــرا  الدراســة لشــقي،ا النهــري والعملــة يف   :احلــدود الئمانيــة -

 .ـه1441إىل  1439ال سة م  

كلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد ل  سعود  احلدود املكانية: -

 اإلسبمية لالرياض.

اســتمارة اســت يان لعنــوان التذ ــيج لت عيــ  املشــاركة      أدواة الدراســة: 

اة االفساضية وتنمية وعة الشـ اب السـعودي   االلكسونية االجيالية عرب اجملتمع

 وتتضم  ا اور التالية: لثقافة حقوق اإلنسان.

 . ال ياناة األولية:1

االســـم )اختيــــاري(و حمــــ  اإلقامــــةو العمــــرو الشــــع ةو املســــتوى   -

أكثـر اجملتمعـاة االفساضـية الـيت يسـتذدم،ا الشـ اب السـعوديو        الدراسةو 

 االفساضية عرب االنسنتو معدل وأس اب استذدام اجملتمعاة 
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. تبنري املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضية على تنميـة  2

 ( ع اراة.10وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان. )

. تبنري املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضية على تنميـة  3

 ( ع اراة.10قوق اإلنسان. )وعة الش اب السعودي لثقافة ح

. مت ل اة التذ يج لتنمية املشاركة االلكسونيـة االجياليـة عـرب اجملتمعـاة     4

ــوق اإلنســان. )       ــة حق ــ اب الســعودي لثقاف ــة الش ــة وع ( 13االفساضــية وتنمي

 ع اراة.

. املقسحــاة لت عيــ  دور املشــاركة االلكسونيــة االجياليــة عــرب اجملتمعــاة   5

ــة ( 13وعــة الشــ اب الســعودي لثقافــة حقــوق اإلنســان. )   االفساضــية يف تنمي

 ع اراة.

 صدق ون اة أداة الدراسة:

ل ـبب قسـم    قام ال احث لتصميم استمارة اسـت يان  صدق ا كمني: .1

االجتماع واخلدمة االجتماعية لكلية العلوم االجتماعية جبامعة اإلمام حممد لـ   

ــام اجلـــامعة      ــاض املســـ لني لالعـ ــعود اإلســـبمية لالريـ هو 1440/1441 سـ

أن تكـــون حماورهـــا مرت  ـــة اوضـــوع وأهـــدا  الدراســـة        وحـــرص علـــى  

وتساتالت،او وكذلك لاملع ياة واألدلياة النهريةو وا اختيار صـدق حمتـوى   

( حمكمـنيو وذلـك   5االستمارة م  خبل عرض،ا على جمموعة م  ا كمـني ) 

الــد  الــذي إللــدا  الــرأي حــول مناســ ة األدواة لبلعادهــا املذتل ــة لتحقيــل 

صــممت مــ  أجلــهو وقــد ا اســت عاد لعــ  الع ــاراة الــيت أشــاروا لعــدم          

%(  وإضـافة لعـ  الع ـاراة    85صبحيت،ا واليت مل حتص  على نس ة ات اق )

 اليت أشاروا إلي،او وتعدي  لع  الع اراة األخرى.  
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 . صدق االتساق الداخلة لألداة:2

داة الدراســة قامــت لعــد التبكــد مــ  الصــدق الهــاهري وصــدق ا تــوى أل 

ــ         ــام ال احــث وســاب معام ــة ق ــاة العين ــى ليان ــدانياي وعل ــا مي ــة لت  يق، ال احث

االرت اط لريسـون ملعرفـة الصـدق الـداخلة لبسـت انة حيـث ا حسـاب معامـ          

االرت اط لني درجة ك  ع ارة مـ  ع ـاراة االسـت انة لالدرجـة الكليـة للمحـور       

 الع ارة. ةالذي تنتمة إلي

 :ارةن اة االستم .2

ا إجياد قيمة معامـ  الث ـاة مـ  خـبل ت  يـل األداة علـى عينـة كونـه مـ           

قسـم علـم الـن   لكليـة العلـوم االجتماعيـة جبامعـة اإلمـام         ( م  قـبب  15)

ه 1440/1441حممد ل  سعود اإلسبمية لالرياض املسـ لني لالعـام اجلـامعة    

ت ـار ل اصـ  امـ     وع  قريل إعادة االخ)عينة جتري ية الخت ار ن اة األداة(و 

( يوما على ذاة العينة ولاستذدام ال احثة معام  الث اة )أل ا 15م  الت  يل )

 %(  86,0كرون او( إلجرا  الث اة. وكان معام  الث اة ) -

 تاسعاي: مناقشة وت سري نتاثج الدراسة:

 ( وصف اخلصاثص الدميوجرافية لعينة الدراسة:1)

 ملتغرياة األولية( توايا أفراد العينة وفل ا1جدول )

 النس ة املنوية العدد املتغري

 حم  اإلقامة

 %74,8 86 داخ  مدينة الرياض

 %25,2 29 داخ  مدينة الرياض

 %100 115 اجملموع
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 النس ة املنوية العدد املتغري

 العمر

 %2,6 3 عام 19
 %34,0 39 عام 20
 %50,4 58 عام 21
 %13,0 15 عام فبكثر 22

 %100 115 اجملموع

 الشع ة
 %42,6 49 شع ة االجتماع

 %57,4 66 شع ة اخلدمة االجتماعية
 %100 115 اجملموع

 املستوى التعليمة

 %20,9 24 املستوى اخلام 
 31,3 36 املستوى السادس
 %26,1 30 املستوى السالا
 %21,7 25 املستوى الثام 

 %100 115 اجملموع

 يتضل م  نتاثج اجلدول السالل مايلة:

ب عينة الدراسة ق قاي    اإلقامةو جا  ال ـبب  لالنس ة لتوايا ال ب .1

%(و لينمـا جـا  ال ـبب    74,8املقيمني ادينة الرياض يف الستيس األول لنس ة )

%(. وي سر ذلك لبن هناك نسـ ة مـ    25,2املقيمني خارل مدينة الرياض لنس ة )

ض ال بب املغسلني جبامعة اإلمام حممد ل  سعود اإلسبميةو ويقيمـون لالريـا  

 فسة الدراسةو أو يسددون على اجلامعة وقت ا اضراة.

وفيما يتعلـل لتوايـا ال ـبب عينـة الدراسـة ق قـاي للعمـر فقـد جـا  يف           .2

%( ويف الستيس الثـانة ذوي  50,4عام( لنس ة ) 21الستيس األول ذوي العمر )
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عــام  22%( ويف الستيــس الثالــث ذوي العمــر )34,0عــام( لنســ ة ) 20العمــر )

ــا واألخــري ذوي العمــر ) 13,0ر( لنســ ة )فــبكث عــام(  19%( ويف الستيــس الرال

%(. وي ســر ذلــك لــبن أعمــار ال ــبب عينــة الدراســة تتناســس مــا  2,6لنســ ة )

املســتوياة الدراســية الــيت يدرســون ل،ــا وهــة املســتوياة اخلــام  والســادس   

 والسالا والثام .

ع ة فقـد جـا  يف   وفيما يتعلل لتوايا ال ـبب عينـة الدراسـة ق قـاي للشـ      .3

%( ويف الستيـس  57,4الستيس األول قبب شـع ة اخلدمـة االجتماعيـة لنسـ ة )    

%(. وي سر ذلك لبن  ال ية ال ـبب  42,6الثانة قبب شع ة االجتماع لنس ة )

ــةو       ــة لنســس متقارل ــة االجتماعي ــاع واخلدم ــون لبلتحــاق لشــع يت االجتم مييل

جمــاالة العمــ  للذــرجيني يف وذلــك لتشــاله التذصصــان اىل حــد كــ ري وتعــدد  

 جماالة الرعاية االجتماعية.

ــة الدراســة لالنســ ة للمســتوياة     .4 أمــا فيمــا يتعلــل لتوايــا ال ــبب عين

ــ ة    ــتوى )الســـادس( لنسـ ــا  يف الستيـــس األول قـــبب املسـ ــد جـ ــية فقـ الدراسـ

%( ويف 26,1%( ويف الستيــس الثــانة قــبب املســتوى )الســالا( لنســ ة ) 31,3)

%( ويف الستيـس الرالـا   21,7قـبب املسـتوى )الثـام ( لنسـ ة )    الستيس الثالث 

ــك وــرص  20,9واألخــري قــبب املســتوى )اخلــام ( لنســ ة )   %(. وي ســر ذل

ــة مواعــة لشــك  متناســس ألعــدد قــبب كــ        ــى أن تكــون العين ال احــث عل

مستوى دراسـةو وقـد اختـار املسـتوياة األرلـا األخـرية نهـراي لئيـادة مسـتوى          

كـري والثقـايف إىل حـد كـ ري أكثـر مـ  املسـتوياة األرلــا        وعـي،م ونضـ ،م ال   

 األوىل.
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 ( وصف ق يعة استذدام عينة الدراسة للم تمعاة االفساضية:2)

 أكثر اجملتمعاة االفساضية اليت يستذدم،ا الش اب السعودي(  2جدول )

 م  وج،ة نهر العينة

 التكرار الع ارة م
النس ة 

 املنوية
 الستيس

 7 %21,7 25 في  لوك 1
 3 %91,3 105 تويس 2
 1 %99,1 114 وات  آب 3
 4 %49,6 57 انست رام 4
 5 %28,7 33 سناب شاة 5
 2 %96,0 110 يوتيوب 6
 8 %6,1 7 جوج  7
 6 %27,0 31 املواقا العلمية 8

 يتضل م  نتاثج اجلدول السالل أن:

وج،ـة   مـ   أكثر اجملتمعاة االفساضية اليت يستذدم،ا الش اب السـعودي 

 نهر العينةو جا ة لالستيس كالتالة:

%( و يف الستيــس الثــانة  99,1جــا  واتــ  آب يف الستيــس األول لنســ ة )   

%( ويف 91,3%( ويف الستيـــس الثالـــث تـــويس لنســـ ة ) 96,0اليوتيـــوب لنســـ ة )

%( ويف الستيس الثام  واألخـري جوجـ    49,6الستيس الرالا انست رام  لنس ة )

ي سر ذلك لبن  ال ية قبب اجلامعاة السـعودية يسـتذدمون   %(. و6,1لنس ة )

كافــة الت  يقــاة واملواقــا وخاصــة واتــ  آب ملتالعــة حماضــرات،م وأســاتذت،م    

ــرر دراســةو      ــاة )جمموعــاة للتواصــ ( خاصــة لكــ  مق ويشــسكون يف قرول
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لاإلضــافة إىل اســتذدام،م ملوقــا اليوتيــوب أل ــراض تعليميــة وتثقي يــةو كمــا  

لغالـس تـويس نهـراي لوجـود حسـالاة رحيـة لل امعـة والكليـة         يستذدمون يف ا

والقســم ويتــالعون مــ  خبلــا كافــة املســت داة اخلاصــة لالعمليــة التعليميــةو  

 أضف إىل ذلك استذدام نس ة متوس ة م  ال بب حلساب االنست رام.

 (  معدل استذدام اجملتمعاة االفساضية عرب االنسنت م  وج،ة نهر العينة3جدول )

 التكرار الع ارة م
النس ة 

 املنوية
 الستيس

 1 %95,6 110 يوميا 1
 5 %6,1 7 يوم يف األس وع 2
 4 %21,7 25 يومان 3
 3 %58,3 67 نبنة أيام 4
 2 %76,5 88 أرلعة أيام 5

 يتضل م  نتاثج اجلدول السالل أن:

نـة  م  وج،ة نهـر العي  معدل استذدام اجملتمعاة االفساضية عرب االنسنت

 جا  لالستيس التالة:

%( ويف 95,6جـــا  معـــدل االســـتذدام اليـــومة يف الستيـــس األول لنســـ ة )

%( ويف الستيــس 76,5الستيــس الثــانة معــدل االســتذدام )أرلعــة أيــام( لنســ ة ) 

ــام( لنســ ة )    ــة أي ــا  58,3الثالــث معــدل االســتذدام )نبن %( ويف الستيــس الرال

ــان( لنســ ة )   ــس اخلــام  واألخــري   21,7معــدل االســتذدام )يوم %( ويف الستي

%(. وي سر ذلك لـبن اسـتذدام   6,1معدل االستذدام )يوم يف األس وع( لنس ة )

االنسنـت وكافــة الت  يقــاة واجملتمعـاة االفساضــية أصــ ل رارسـة شــ ه يوميــة    

وخاصة لالنس ة لل بب والعاملني لكافـة الوظـاثفو وأصـ ل ال  نـى عنـه يف      

 خ ار ا لية واإلقليمية والعاملية.متالعة كافة األحدا  واأل
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(  أســ اب اسـتذدام اجملتمعــاة االفساضـية عــرب االنسنـت مــ     4جـدول ) 

 وج،ة نهر العينة

 الع ارة م
املتوسج 

 احلسالة
االحنرا  

 املعياري
درجة 

 التقدير
 5 %64,3 74 تعار  1
 6 %48,7 56 ت ادل خرباة 2
 3 %69,6 80 تنمية نقافة ووعة 3
 4 %68,7 79 أوا إجرا   4

5 
متالعة املقرراة 

 االلكسونية
113 98,3% 1 

 2 %74,0 85 ايا ما س ل 6

 يتضل م  نتاثج اجلدول السالل أن:

أس اب استذدام اجملتمعاة االفساضية عرب االنسنت م  وج،ة نهر العينة 

 جا ة لالستيس كالتالة:

%( 98,3ألول لنســ ة )جــا ة )متالعــة املقــرراة االلكسونيــة( يف الستيــس ا 

تنميـة نقافـة    -ت ـادل خـرباة   -ويف الستيس الثانة ايـا مـا سـ ل )تعـار     

%( ويف 74,0متالعة املقـرراة االلكسونيـة( لنسـ ة )    -إجرا  أوا  -ووعة

ــ ة )      ــة( لنس ــث )تنميــة نقافــة ووع ــس الثال ــس الرالــا  69,6الستي %( ويف الستي

ــ ة )   ــا ( لنسـ ــرا  أوـ ــس 68,7)إجـ ــ ة   %( ويف الستيـ ــار ( لنسـ ــام  )تعـ اخلـ

ــادل خــرباة( لنســ ة )    64,3) ــس الســادس واألخــري )ت  %(. 48,7%( ويف الستي

واجملتمعـاة  وي سر ذلك لتعدد استذداماة ال بب عينـة الدراسـة للت  يقـاة    
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عرب االنسنت ما لني متالعـة املقـرراة الدراسـية مـ  خـبل قرولـاة        االفساضية

لثقافـة والـوعة لكافـة األحـدا  املتبحقـة      التواص  االجتماعة وما لني تنمية ا

 داخلياي وخارجيايو وإجرا  األوا  وت ادل اخلرباة يف اجملاالة املذتل ة.

 ( اإلجالة على تساتالة الدراسة:3)

ــة التســاتل األول: مــا جمــاالة املشــاركة االلكسونيــة االجياليــة عــرب    إجال

ــة وعــة الشــ اب الســعودي    ــى تنمي ــة حقــوق  اجملتمعــاة االفساضــية عل لثقاف

 اإلنسان؟

املرت  ة لتنمية نقافة حقوق  املشاركة االلكسونية للش اب السعودي ( جماالة5جدول )

 اإلنسان م  وج،ة نهر العينة

املتوسج  الع ارة م

 احلسالة
االحنرا  

 املعياري
درجة 

 التقدير

تنمية الوعة لاحتياجاة ال ناة الضعي ة يف  1

 مرت ا 0,69 2,88 اجملتما.

تنمية الوعة احارلة الشاثعاة يف اجملتما  2

 مرت ا 0,73 2,61 السعودي

 مرت ا 0,82 2,76 تنمية الوعة وقوق املسنني يف اجملتما. 3
 متوسج 0,63 2,29 تنمية الوعة وقوق املعاقني يف اجملتما. 4
 مرت ا 0,74 2,68 تنمية الوعة وقوق امل لقاة يف اجملتما. 5
 منذ   0,81 1,62 ق األق ال يف اجملتما.تنمية الوعة وقو 6
 متوسج 0,76 2,19 تنمية الوعة وقوق األيتام يف اجملتما. 7
 منذ   0,59 1,55 تنمية الوعة وقوق ال قرا  يف اجملتما. 8

دعم الش اب السعودي للحصول على فرصة  9

 مرت ا 0,78 2,92 عم .

 مرت ا 0,88 2,71 امل ال ة لدعم ذوي االحتياجاة اخلاصة. 10
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 يتضل م  نتاثج اجلدول السالل:

أن جماالة املشاركة االلكسونية للش اب السـعودي املرت  ـة لتنميـة نقافـة     

 حقوق اإلنسان م  وج،ة نهر العينة جا ة على النحو التالة:

( )دعـم الشـ اب السـعودي للحصـول علـى فرصـة       9جا ة الع ارة رقـم ) 

االسـت يانو وذلـك اتوسـج حسـالة      عم ( يف الستيـس األول مـ  لـني فقـراة    

( را يؤكد ات ـاق أرا  عينـة الدراسـة علـى أن     0,78( واحنرا  معياري )2,92)

 ال ية ال ـبب يف املسـتوياة األخـرية ت حـث داثمـاي عـ  فرصـة عمـ  لتحقيـل          

ــى صــ حاة        ــدخول عل ــ  خــبل ال ــك م االســتقرار األســري والن ســةو وذل

ــاة احلكوميــة واخل    ــف لكافــة املؤسس ــتذدام كافــة وســاث     التوظي اصــةو واس

 التواص  االجتماعة املتذصصة يف نشر مث  تلك ال رص الوظي ية.

ــارة رقــم )  ــاة الضــعي ة يف   1جــا ة الع  ــة الــوعة لاحتياجــاة ال ن ( )تنمي

اجملتما( يف الستيس الثانة م  لـني فقـراة االسـت يانو وذلـك اتوسـج حسـالة       

اق أرا  عينـة الدراسـة علـى أن    ( را يؤكد ات ـ 0,69( واحنرا  معياري )2,88)

ق يعة اجملتما السعودي وق يعـة شـ اله داثمـا احلـرص علـى مسـاعدة اآلخـري         

وخاصــة ال نــاة الضــعي ة واملســاهمة يف األعمــال الت وعيــة يف جمــاالة رعايــة  

ال  ولة واأليتام واملسنني وذوي االحتياجاة اخلاصةو را جيع  ال ـبب عينـة   

ــى املشــا   ــوق    الدراســة درصــون عل ــة حق ــة نقاف ــة املرت  ــة لتنمي ركة االلكسوني

 اإلنسان.

( )تنميــة الــوعة وقــوق املســنني يف اجملتمــا( يف      3جــا ة الع ــارة رقــم )  

( 2,76الستيــس الثالــث مــ  لــني فقــراة االســت يانو وذلــك اتوســج حســالة )

( را يؤكد ات اق أرا  عينة الدراسة على أن ك ار الس  0,82واحنرا  معياري )
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تمعاة اإلسبمية لص ة عامة ويف اجملتما السعودي لصـ ة خاصـة يلقـون    يف اجمل

ــاة اجملتمــا وخاصــة       ــة فن ــة مــ  كاف ــة واملســاندة االجتماعي ــة أوجــه الرعاي كاف

الش ابو وذلك احساماي وتكـ رياي ل،ـذه ال نـة الـيت أفنـت شـ ال،ا مـ  أجـ  لنـا           

نني يف اجملتمـا  وخدمة اجملتماو لذا يـرى ال ـبب أن تنميـة الـوعة وقـوق املسـ      

السعودي م  اجملاالة الامة اليت درصون على املشاركة في،ـا عـرب اجملتمعـاة    

 االفساضية.

ــاثج دراســة موســة )     ــة نت ــا أكــدة علي ــذا م ــاع اســتذدام  2009وه ( ارت 

شـ كة االنسنـت وأن    ىالش اب اجلامعة عينـة الدراسـة لألشـكال الت اعليـة علـ     

واقــا املشــاركة االجتماعيــة ومنتــدياة  ــر  الدردشــة والربيــد االلكسونــة وم

النقــان كــانوا أهــم أدواة االتصــال الت ــاعلة للشــ اب مــ  خــبل االنسنــتو 

 واالهتمام لالقضايا السياسية لدي الش اب اجلامعة وقضايا حقوق اإلنسان.  

إجالة التساتل الثانة: ما تبنري املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة 

 لى تنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان؟االفساضية ع

( تبنري املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضية على تنمية وعة 6جدول )

 الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان م  وج،ة نهر العينة

 الع ارة م
املتوسج 

 احلسالة

االحنرا  

 املعياري

درجة 

 التقدير

1 
تنمية وعة امبثة وقوق اإلنسان يف  أشارك يف

 اجملتما.
 مرت ا 0,69 2,75

2 
أنضم للم تما االفساضة لد  اجتماعة 

 وإنسانة.
 متوسج 0,85 2,27

3 
أحرص على املشاركة يف تن يذ املشروعاة 

 اخلريية.
 مرت ا 0,77 2,89
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 الع ارة م
املتوسج 

 احلسالة

االحنرا  

 املعياري

درجة 

 التقدير

4 
أحرص على االتصال لاملواقا االلكسونية 

 قوق اإلنسان.لل معياة األهلية امل،تمة و
 مرت ا 0,63 2,66

5 
أشارك يف اقساح لع  املشروعاة االجتماعية 

 للمسنولني.
 منذ   0,90 1,35

6 
أوظف مواقا اليوتيوب لعرض طاذل ناجحة 

 لتنمية الوعة وقوق اإلنسان.
 متوسج 0,71 2,15

7 
أت ادل ما امبثة طاذل املشروعاة ا لية 

 الناجحة يف اجملتما.
 مرت ا 0,88 2,96

8 
أشارك يف املؤمتراة اليت ترعى حقوق اإلنسان 

 عرب االنسنت.
 منذ   0,79 1,34

9 
أست يد م  طاذل املشاركة االلكسونية الادفة يف 

 جماالة تنمية نقافة حقوق اإلنسان.
 مرت ا 0,82 2,59

10 
أحرص على مساعدة اآلخري  يف حتقيل 

 أهداف،م.
 متوسج 0,73 2,20

 تاثج اجلدول السالل:يتضل م  ن

أن تبنري املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضية على تنمية 

وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان مـ  وج،ـة نهـر العينـة جـا ة      

 على النحو التالة:

ــم )  ــارة رق ــة    7جــا ة الع  ــة طــاذل املشــروعاة ا لي ــادل مــا امبث ( )أت 

ــة يف اجملتمــ  ــت يانو وذلــك      الناجح ــني فقــراة االس ــس األول مــ  ل ا( يف الستي

( رـا يؤكـد ات ـاق أرا  عينـة     0,88( واحنـرا  معيـاري )  2,96اتوسج حسالة )
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الدراســة علــى أن،ــم حريصــني علــى ت ــادل احلــوار واملشــاركة مــا امبث،ــم يف   

استعراض طاذل املشروعاة ا ليـة الناجحـة يف اجملتمـاو حيـث جنـد أن  ال يـة       

قســم االجتمــاع واخلدمـــة االجتماعيــة يشــاركون داثمــا يف األعمـــال      قــبب  

 الت وعية سوا  داخ  اجلامعة أو خارج،ا.

ــم )  ــارة رق ــذ املشــروعاة    3جــا ة الع  ــى املشــاركة يف تن ي ( )أحــرص عل

اخلريية( يف الستيس الثانة م  لـني فقـراة االسـت يانو وذلـك اتوسـج حسـالة       

ــة الدراســة علــى  ( رــا 0,77( واحنــرا  معيــاري )2,89) يؤكــد ات ــاق أرا  عين

حرص،م علـى املشـاركة يف تن يـذ لعـ  األعمـال اخلرييـة والت وعيـة سـوا  يف         

ــ        ــةو أو لعـ ــاة اخلاصـ ــام أو ذوي االحتياجـ ــنني أو األيتـ ــة املسـ ــال رعايـ جمـ

مشروعاة خدمة اجملتما وذلك لدافا املسنولية االجتماعية اليت يشعرون ل،او 

سـوا  يف شـع ة اخلدمـة االجتماعيـة أو االجتمـاع       خاصة وأن  ال يـة مقـررات،م  

 مرت  ة لبنش ة الرعاية االجتماعية والت وعية.

( )أشارك يف تنمية وعة امبثة وقـوق اإلنسـان يف   1جا ة الع ارة رقم )

اجملتما( يف الستيس الثالث م  لني فقراة االسـت يانو وذلـك اتوسـج حسـالة     

ــة الدراســة علــى  ( رــا ي0,69( واحنــرا  معيــاري )2,75) ؤكــد ات ــاق أرا  عين

حرص،م على تنمية وعة امبث،م وقوق اإلنسان يف اجملتما يف كافـة اجملـاالة   

االجتماعيةو ويـتم ذلـك عـرب ت ـادل املناقشـاة واحلـوار مـ  خـبل جمموعـاة          

( لبن 2006) Kimالتواص  االجتماعة. وهذا ما أكدة علية نتاثج دراسة كيم 

ــاة  ــاركة يف اجملتمعـ ــ   املشـ ــاعد علـ ــية تسـ ــا     ىاالفساضـ ــة األعضـ ــوير هويـ ت ـ

القـــيم  االجتماعيـــة ومنهومـــةالســـلوك واملســـنولة  ىاالجتماعيـــة والتـــبنري علـــ

 االجتماعية لدي،م.  
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ــاثج دراســة عســيانة )     ــة نت ــا أكــدة علي ــبن ال ضــاثياة  2009وهــذا م ( ل

 قيمـة التعـاونو لاإلضـافة إىل    ىووساث  التواص  االجتماعة أنـرة إجيالـاي علـ   

قيمة املشـاركة االجتماعيـةو    ىبنري االجيالة لوساث  التواص  االجتماعة علالت

حيث كان لا دور معئا ل ع  قيم املشاركة كئيارة األقارب واجلريان وأهميـة  

تـبنري وسـاث     العم  االجتماعة وعم  املـرأة كقيمـة مسـتحدنةو لاإلضـافة إىل    

اعيـة وقيمـة االجياليـةو    قيمـة املسـنولية االجتم   ىالتواص  االجتماعة أيضـاي علـ  

وقيمة االحسام الساثد يف حني كان لا دور سليب يف ارع قيمـة العبقـاة ق ـ     

   الئوال.

إجالة التساتل الثالث: ما مت ل اة التذ يج لتنمية املشاركة االلكسونية 

االجياليــة عــرب اجملتمعــاة االفساضــية وتنميــة وعــة الشــ اب الســعودي لثقافــة 

 حقوق اإلنسان؟

( مت ل اة التذ يج لتنمية املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة 7ل )جدو

 االفساضية وتنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان م  وج،ة نهر العينة

 الع ارة م
املتوسج 

 احلسالة

االحنرا  

 املعياري

درجة 

 التقدير

1 
نشر نقافة حقوق اإلنسان م  خبل املشاركة 

 ونية للش اب عرب مواقا اجلامعاة.االلكس
 مرت ا 0,67 2,52

2 

إنشا  منتدياة وجمموعاة نقان متذصصة 

تتناول مشكبة الش اب ويشر  علي،ا أعضا  

 هينة التدري 

 منذ   0,83 1,30

3 

دعم أفكار الش اب اجلامعة امل روحة م  خبل 

مشاركت،م االلكسونية واليت ت،د  خلدمة 

 اليت ينتمون إلي،ا.اجملتما واجلامعاة 

 مرت ا 0,74 2,85
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4 

نشر لرامج التعليم االلكسونة كربامج مدعمة 

وليست لديلة للتعليم التقليدي والسكيئ على 

 تنمية نقافة حقوق اإلنسان.

 مرت ا 0,69 2,77

5 
مساعدة الش اب على االست ادة م  املشاركة 

 االلكسونية يف تنمية نقافت،م وقوق اإلنسان.
 منذ   0,76 1,33

6 
ت عي  التشريعاة املنهمة لعقولاة جراثم 

 االنسنت وتعديل،ا يف إقار املتغرياة اجملتمعية.
 مرت ا 0,91 2,55

7 
دعوة الش اب م  كافة مؤسساة اجملتما 

 للتعام  االجيالة ما مواقا االنسنت.
 متوسج 0,80 2,25

8 
ت عي  املشاركة االلكسونية االجيالية للش اب 

 يع،م على خدمة جمتمع،م.وتش 
 متوسج 0,75 2,12

9 

عرض طاذل اجيالية للمشاركاة االلكسونية 

للش اب ودورها يف خدمة اجملتما وتنمية نقافة 

 حقوق اإلنسان.

 مرت ا 0,67 2,93

10 
تنمية وعة الش اب اجلامعة لبخبقياة 

 استذدام اجملتمعاة االفساضية.
 منذ   0,88 1,19

11 
اجملتما الامة واستثارة الش اب تناول قضايا 

 للمشاركة في،ا عرب اجملتمعاة االفساضية.
 متوسج 0,73 2,23

12 
االهتمام لالربامج اليت ت،تم لقضايا ومشكبة 

 الش اب ورل ،ا لاملواقا االلكسونية.
 مرت ا 0,85 2,64

 يتضل م  نتاثج اجلدول السالل:

سونية االجيالية عرب اجملتمعاة أن مت ل اة التذ يج لتنمية املشاركة االلك

االفساضية وتنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقـوق اإلنسـان مـ  وج،ـة     

 نهر العينة جا ة على النحو التالة:
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( )عــرض طــاذل اجياليــة للمشــاركاة االلكسونيــة  9جــا ة الع ــارة رقــم )

تيــس للشـ اب ودورهـا يف خدمــة اجملتمـا وتنميــة نقافـة حقــوق اإلنسـان( يف الس     

( واحنــرا  2,93األول مــ  لــني فقــراة االســت يانو وذلــك اتوســج حســالة )

( رــا يؤكــد ات ــاق أرا  عينـة الدراســة علــى أن عــرض النمــاذل  0,67معيـاري ) 

االجياليــة للمشــاركة االلكسونيــة عــرب اجملتمعــاة االفساضــية يســ،م يف تشــ يا  

نســان وذلــك ال ــبب علــى املشــاركة وحتمــ  مســنولية تنميــة نقافــة حقــوق اإل 

 كون،م ميارسون العم  االجتماعة م  خبل دراست،م.

( )دعم أفكار الش اب اجلامعة امل روحة مـ  خـبل   3جا ة الع ارة رقم )

مشاركت،م االلكسونيـة والـيت ت،ـد  خلدمـة اجملتمـا واجلامعـاة الـيت ينتمـون         

 إلي،ـا( يف الستيــس الثــانة مــ  لــني فقـراة االســت يانو وذلــك اتوســج حســالة  

ــة الدراســة علــى   0,74( واحنــرا  معيــاري )2,85) ( رــا يؤكــد ات ــاق أرا  عين

ضرورة دعم أفكار الش اب الناجحة واليت تس،م يف خدمة اجملتمـا واجلامعـاة   

اليت ينتمون إلي،او فغال ية الش اب يف حاجة للدعم والتش يا وإلراا مـواه ،م  

 ومساعدت،م على كي ية استثمارها خلدمة جمتمع،م.

( )نشـر لـرامج التعلـيم االلكسونـة كـربامج      4الع ارة رقـم )  جا ة -15

ــة نقافــة حقــوق     مدعمــة وليســت لديلــة للتعلــيم التقليــدي والسكيــئ علــى تنمي

اإلنسان( يف الستيس الثالث م  لني فقراة االست يانو وذلك اتوسـج حسـالة   

 ( را يؤكد ات ـاق أرا  عينـة الدراسـة علـى أن    0,69( واحنرا  معياري )2,77)

استذدام لرامج التعليم االلكسونة عـرب اجملتمعـاة االفساضـية يسـ،م يف تنميـة      

نقافة حقـوق اإلنسـانو خاصـة وأن ق يعـة دراسـة ال ـبب لشـع يت االجتمـاع         

واخلدمة االجتماعية تركئ مقررات،ا على الرعاية االجتماعيـة وحقـوق اإلنسـان    
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أكـدة عليـة نتـاثج دراسـة     والعم  الت وعة وتنمية اجملتمعاة ا لية. وهـذا مـا   

( لــبن املمارســاة االفساضــية يف الــوق  العرلــة حتتــال لتــ     2010اعمــوم )

سياساة واضحة لتصميم استذدام اخلدماة االلكسونية يف اتلف الق اعاة 

 ووضا تشريعاة جديدة تتناسس ومت ل اة املرحلة اجلديدة.  

املشاركة االلكسونية  إجالة التساتل الرالا: ما أهم املقسحاة لت عي  دور

االجيالية عرب اجملتمعـاة االفساضـية يف تنميـة وعـة الشـ اب السـعودي لثقافـة        

 حقوق اإلنسان؟  

( أهم املقسحاة لت عي  دور املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة 8جدول )

 ر العينة االفساضية يف تنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسان م  وج،ة نه

 الع ارة م
املتوسج 

 احلسالة

االحنرا  

 املعياري

درجة 

 التقدير

1 
مناقشة الش اب يف أهدا  اجملموعاة 

 االلكسونية اليت ينضمون إلي،ا عرب االنسنت.
 منذ   0,81 1,33

2 
تش يا الش اب على االنضمام للم موعاة 

 اليت تتناول قضايا اجملتما الامة.
 مرت ا 0,63 2,56

3 
نمية وعة الش اب لاالستذدام الواعة ت

 لبنسنت وتنمية نقافة حقوق اإلنسان.
 مرت ا 0,59 2,62

4 
 رس القيم االجيالية لدي الش اب م  أج  

 تش يع،م على املشاركة االجيالية.
 مرت ا 0,77 2,95

5 
توعية الش اب لاجيالياة وسل ياة اجملتمعاة 

 االفساضية.
 متوسج 0,90 1,77

6 
وعة الش اب لقضايا جمتمعه ومن،ا حقوق تنمية 

 اإلنسان.
 مرت ا 0,73 2,70
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 الع ارة م
املتوسج 

 احلسالة

االحنرا  

 املعياري

درجة 

 التقدير

7 
جع  اجملتما االفساضة وسيلة للتواص  

 وتكوي  العبقاة وتنمية نقافة حقوق اإلنسان.
 منذ   0,84 1,45

8 
ت ادل املعرفة واخلربة واالست ادة م  لع  

 املقرراة االلكسونية يف دراسته اجلامعية.
  امرت 0,66 2,74

9 
إتاحة ال رصة للش اب للتع ري ع  أراث،م ورية 

 كاملة يف إقار قيم ونهم اجملتما.
 مرت ا 0,83 2,75

10 
جع  اجملتما االفساضة وسيلة ملناقشة 

 مشكبة وأاماة اجملتما.
 متوسج 0,66 1,71

11 
جع  اجملتما االفساضة وسيلة إلقناع اآلخري  

 لقضية معينة لتحقيل تقدم اجملتما
 متوسج 0,74 1,69

12 

تش يا املشاركاة االلكسونية اليت ترسة 

وتعئا م  نقافة حقوق اإلنسان م  منهور 

 إسبمة.

 مرت ا 0,69 2,87

 يتضل م  نتاثج اجلدول السالل:

أن أهم املقسحاة لت عي  دور املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة 

عودي لثقافة حقوق اإلنسان م  وج،ـة  االفساضية يف تنمية وعة الش اب الس

 نهر العينة جا ة على النحو التالة:

( ) ــرس القــيم االجياليــة لــدي الشــ اب مــ  أجــ   4جــا ة الع ــارة رقــم )

ــني فقـــراة        ــس األول مـــ  لـ ــى املشـــاركة االجياليـــة( يف الستيـ ــ يع،م علـ تشـ

( را يؤكد 0,77( واحنرا  معياري )2,95االست يانو وذلك اتوسج حسالة )

ــة الدراســة علــى أن  ــرس القــيم االجياليــة لــدى الشــ اب مثــ      ات ــاق أرا  عين
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العمــ   -حتمــ  املســنولية االجتماعيــة  -القيــادة -املشــاركة -)التعــاون

ال ريقة .....اا( تس،م يف تنمية وعة الشـ اب اجلـامعة لثقافـة حقـوق اإلنسـان      

 م  خبل ت  يل م دأ احلقوق والواج اة.

( )تشــ يا املشــاركاة االلكسونيــة الــيت ترســة  12جــا ة الع ــارة رقــم ) 

وتعئا م  نقافة حقوق اإلنسان م  منهور إسبمة( يف الستيس الثانة مـ  لـني   

( 0,69( واحنـرا  معيـاري )  2,87فقراة االست يانو وذلك اتوسج حسـالة ) 

 يترا يؤكد ات اق أرا  عينة الدراسة على أن تش يا املشـاركاة االلكسونيـة الـ   

فـة حقـوق اإلنسـان مـ  منهـور إسـبمة ولاالسـتعانة لـالقرآن الكـريم          تعئا نقا

والسنة الن وية الشـري ةو وعـرض طـاذل مـ  السـرية الن ويـة الـيت تشـ ا علـى          

ــ  دور      ــاة لت عي إرســا  وا افهــة علــى حقــوق اإلنســان يعــد مــ  أهــم مت ل 

ة الشـ اب  املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضية يف تنمية وعـ 

 السعودي لثقافة حقوق اإلنسان.

( )إتاحة ال رصة للشـ اب للتعـ ري عـ  أراث،ـم وريـة      9جا ة الع ارة رقم )

كاملة يف إقار قيم ونهم اجملتما( يف الستيس الثالث م  لني فقراة االسـت يانو  

( را يؤكـد ات ـاق أرا    0,83( واحنرا  معياري )2,75وذلك اتوسج حسالة )

ة على أن حرية الش اب وإتاحـة ال ـرص املتعـددة لـم للتعـ ري عـ        عينة الدراس

أراث،م ورية يس،م يف ت عي  دور املشاركة االلكسونيـة االجياليـةو ألن الشـ اب    

ــاعة       ــدعم االجتم ــة لل ــة يف حاجــة داثم ــة واحليوي ــاة االجيالي الواعــد ذو ال اق

 االجتماعة.وإع اثه حرية التع ري اليت صدم جمتمعه ومتاسكه وتعئا أمنه 

( لبن هنـاك جمموعـة   2009وهذا ما أكدة علية نتاثج دراسة ع د الرحيم )

تكــوي  وت ــوير اجملتمعــاة االفساضــية من،ــا    ىمــ  العوامــ  الــيت تســاعد علــ  
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ــوع مــ       اجلانــس االجتمــاعة حيــث ميكــ  للم تمعــاة االفساضــية أن تقــيم ن

شسكة لألعضا  هة السالج االجتماعة لني األعضا  في،او وأن االهتماماة امل

 اليت ت   هذا السالج.

 لدراسة:لعامة لنتاثج اال( 4)

جـــا  ال ـــبب املقـــيمني ادينـــة الريـــاض يف الستيـــس األول لنســـ ة        -

%(. 25,2%(و لينما جا  ال بب املقيمني خارل مدينـة الريـاض لنسـ ة )   74,8)

د لـ  سـعود   وي سر ذلك لبن هناك نس ة م  ال بب املغسلني جبامعة اإلمام حمم

اإلسبميةو ويقيمون لالرياض فسة الدراسةو أو يـسددون علـى اجلامعـة وقـت     

 ا اضراة.

وفيما يتعلـل لتوايـا ال ـبب عينـة الدراسـة ق قـاي للعمـر فقـد جـا  يف           -

%( ويف الستيس الثـانة ذوي  50,4عام( لنس ة ) 21الستيس األول ذوي العمر )

عــام  22الستيــس الثالــث ذوي العمــر )%( ويف 34,0عــام( لنســ ة ) 20العمــر )

ــا واألخــري ذوي العمــر ) 13,0فــبكثر( لنســ ة ) عــام(  19%( ويف الستيــس الرال

%(. وي ســر ذلــك لــبن أعمــار ال ــبب عينــة الدراســة تتناســس مــا  2,6لنســ ة )

املســتوياة الدراســية الــيت يدرســون ل،ــا وهــة املســتوياة اخلــام  والســادس   

 والسالا والثام .

لل لتوايا ال ـبب عينـة الدراسـة ق قـاي للشـع ة فقـد جـا  يف        وفيما يتع -

%( ويف الستيـس  57,4الستيس األول قبب شـع ة اخلدمـة االجتماعيـة لنسـ ة )    

%(. وي سر ذلك لبن  ال ية ال ـبب  42,6الثانة قبب شع ة االجتماع لنس ة )

ــةو       ــة لنســس متقارل ــة االجتماعي ــاع واخلدم ــون لبلتحــاق لشــع يت االجتم مييل
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وذلــك لتشــاله التذصصــان اىل حــد كــ ري وتعــدد جمــاالة العمــ  للذــرجيني يف  

 جماالة الرعاية االجتماعية.

ــة الدراســة لالنســ ة للمســتوياة     - أمــا فيمــا يتعلــل لتوايــا ال ــبب عين

ــ ة    ــتوى )الســـادس( لنسـ ــا  يف الستيـــس األول قـــبب املسـ ــد جـ ــية فقـ الدراسـ

%( ويف 26,1الســالا( لنســ ة )%( ويف الستيــس الثــانة قــبب املســتوى )31,3)

%( ويف الستيـس الرالـا   21,7الستيس الثالث قـبب املسـتوى )الثـام ( لنسـ ة )    

ــك وــرص  20,9واألخــري قــبب املســتوى )اخلــام ( لنســ ة )   %(. وي ســر ذل

ــة مواعــة لشــك  متناســس ألعــدد قــبب كــ        ــى أن تكــون العين ال احــث عل

خـرية نهـراي لئيـادة مسـتوى     مستوى دراسـةو وقـد اختـار املسـتوياة األرلـا األ     

وعـي،م ونضـ ،م ال كـري والثقـايف إىل حـد كـ ري أكثـر مـ  املسـتوياة األرلــا          

 األوىل.

لتذ ــيج لتنميــة وقــد أكــدة نتــاثج الدراســة علــى أن أهــم مت ل ــاة ا  -

عـرض طـاذل   كانـت   املشاركة االلكسونيـة االجياليـة عـرب اجملتمعـاة االفساضـية     

ية للش اب ودورها يف خدمة اجملتما وتنميـة نقافـة   اجيالية للمشاركاة االلكسون

دعم أفكار الش اب اجلامعة امل روحة مـ  خـبل مشـاركت،م    اإلنسانو حقوق 

نشـر  و االلكسونية واليت ت،ـد  خلدمـة اجملتمـا واجلامعـاة الـيت ينتمـون إلي،ـا       

لــرامج التعلــيم االلكسونــة كــربامج مدعمــة وليســت لديلــة للتعلــيم التقليــدي   

. كمــا خرجـــت ا موعـــة مـــ   علـــى تنميـــة نقافــة حقـــوق اإلنســـان  والسكيــئ 

 رس القيم االجيالية لدي الش اب م  أجـ  تشـ يع،م   املقسحاة من،ا ضرورة 

تش يا املشاركاة االلكسونية اليت ترسة وتعـئا مـ    و على املشاركة االجيالية

إتاحة ال رصـة للشـ اب للتعـ ري عـ      و نقافة حقوق اإلنسان م  منهور إسبمة
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. وقـام ال احـث لصـيا ة تصـور     قـيم ونهـم اجملتمـا    إقـار أراث،م ورية كاملة يف 

لتذ يج لتنمية املشاركة االلكسونية االجيالية عرب اجملتمعاة االفساضـية  مقسح ل

ن اعتمد على اسساتي ياة وتنمية وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسا

 املشاركة واإلقناع والتدريس للش اب اجلامعة.

ــة       ــاركة االلكسوني ــ  دور املش ــيج لت عي ــسح للتذ  ــراي: التصــور املق عاش

االجيالية عرب اجملتمعـاة االفساضـية يف تنميـة وعـة الشـ اب السـعودي لثقافـة        

 حقوق اإلنسان:

 ( مرتكئاة التصور املقسح:1)

. اإلقــار النهـــري للدراســـة واملــرت ج لـــالتذ يج لت عيـــ  دور املشـــاركة   1

ــة االجي ــ اب    االلكسونيـ ــة الشـ ــة وعـ ــية يف تنميـ ــاة االفساضـ ــرب اجملتمعـ ــة عـ اليـ

 السعودي لثقافة حقوق اإلنسان.

 . نتاثج الدراساة السالقة املرت  ة لقضية الدراسة.2

 . نتاثج الدراسة احلالية.3

 ( أهدا  التصور املقسح:2)

يتحــدد الــد  األساســة للتصــور املقــسح يف حتقيــل مت ل ــاة لــالتذ يج   

شاركة االلكسونيـة االجياليـة عـرب اجملتمعـاة االفساضـية يف تنميـة       لت عي  دور امل

ويتم ذلك م  خبل األهدا  وعة الش اب السعودي لثقافة حقوق اإلنسانو 

 ال رعية التالية:

.  رس القيم االجيالية لدي الشـ اب مـ  أجـ  تشـ يع،م علـى املشـاركة       1

 االجيالية.
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ة وتعــئا مــ  نقافــة حقــوق  . تشــ يا املشــاركاة االلكسونيــة الــيت ترســ 2

 اإلنسان م  منهور إسبمة.

. إتاحــة ال رصــة للشــ اب للتعــ ري عــ  أراث،ــم وريــة كاملــة يف إقــار قــيم  3

 ونهم اجملتما.

. ت ــادل املعرفــة واخلــربة واالســت ادة مــ  لعــ  املقــرراة االلكسونيــة يف   4

 دراسته اجلامعية.

 إلنسان.. تنمية وعة الش اب لقضايا جمتمعه ومن،ا حقوق ا5

 . تنمية وعة الش اب لاالستذدام الواعة لبنسنت وتنمية نقافة حقوق اإلنسان.6

. تش يا الش اب على االنضمام للم موعاة اليت تتناول قضايا اجملتما 7

 الامة.

 . توعية الش اب لاجيالياة وسل ياة اجملتمعاة االفساضية.8

 وأاماة اجملتما. . جع  اجملتما االفساضة وسيلة ملناقشة مشكبة9

. جع  اجملتما االفساضة وسيلة إلقناع اآلخري  لقضـية معينـة لتحقيـل    10

 تقدم اجملتما.

. مناقشة الش اب يف أهدا  اجملموعاة االلكسونية اليت ينضـمون إلي،ـا   11

 عرب االنسنت.

. جع  اجملتما االفساضـة وسـيلة للتواصـ  وتكـوي  العبقـاة وتنميـة       12

 سان.نقافة حقوق اإلن

 ( اسساتي ياة التصور املقسح:3)

وتست،د  السـعة لت عيـ  الشـراكة لـني الدولـة      إسساتي ية املشاركة:  -

والق اع األهلة والق اع اخلـاص مـ  أجـ  االهتمـام لقضـايا الشـ اب وقضـايا        
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حقوق اإلنسانو وإتاحة ال رصة للش اب يف املشـاركة االجياليـة عـرب اجملتمعـاة     

 قافة حقوق اإلنسان لدى الشاب اجلامعة.االفساضية وتنمية ن

وتست،د  قيام املذ ج االجتماعة ل قناع القوى  إسساتي ية اإلقناع: -

املؤنرة يف اصـاذ القـراراة املرت  ـة لقضـايا الشـ اب لضـرورة ت عيـ  مشـاركاة         

الشــ اب يف الواقــا أو عــرب اجملتمعــاة االفساضــية وتنميــة املســنولية االجتماعيــة 

 ة حقوق اإلنسان يف إقار ت  يل م دأ احلقوق والواج اة.لدي،م ونقاف

ومتثــ  جمموعــة مــ  األنشــ ة الــيت ت،ــد  إىل   إســساتي ية التــدريس: -

ــة ملســاعدة       ــة لاجلامع ــربامج واألنشــ ة ال بلي ــ  ال ــة م ــذ جمموع تصــميم وتن ي

ــاة       ــا االفساضــة وســيلة ملناقشــة مشــكبة وأام ــ  اجملتم ــى جع الشــ اب عل

قنـــاع اآلخـــري  لقضـــية معينـــة لتحقيـــل تقـــدم اجملتمـــاو  اجملتمـــاو ووســـيلة إل

والتـدريس علـى املشـاركاة االلكسونيـة الــيت ترسـة وتعـئا مـ  نقافـة حقــوق         

 اإلنسان م  منهور إسبمة.

 ( أدوار املذ ج االجتماعة ضم  التصور املقسح:4)

يسـعى املذ ـج االجتمـاعة للـدفاع وامل ال ـة        دور املدافا وامل الـس:  -

ــة لــمو ســوا  داخــ  اجلامعــة أو    وقــوق ال ــ  ــة االجتماعي ــوفري احلماي بب وت

خارج،ا وم ال ة اجل،اة املسـنولة عـ  اخلـدماة األخـرى الـيت حتتاج،ـا تلـك        

  ال نة الامة يف اجملتما.

يسـعى املذ ـج االجتمـاعة لتحقيـل االتصـال        دور ضالج االتصـال:  -

نا القــراراة صــ يفال عــال علــى املســتوى األفقــة والرأســة ل،ــد  املســاهمة    

ــة      ــة االجيالي ــى املشــاركة االلكسوني ــة وعــة ال ــبب عل الناجحــة املرت  ــة لتنمي

  وتنمية نقافة حقوق اإلنسان يف اجملتما السعودي.
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يســعى املذ ــج االجتمــاعة إىل االســت ادة مــ     دور حملــ  ال يانــاة: -

ــد     ــول متحـ ــة حـ ــد ال يانـــاة املتاحـ ــامعة واحتياجـــات،م    يقواعـ ــ اب اجلـ الشـ

  م ليتمك  م  مساعدت،م على إش اع،ا.ومشكبت،

يقــوم املذ ــج االجتمــاعة اســاعدة ال ــبب علــى        دور املســاعد: -

ــوق       ــة حق ــدي،م نقاف ــيت تنمــة ل ــة وال ــة داخــ  اجلامع رارســة األنشــ ة ال بلي

 اإلنسان وتش ع،م على املشاركاة االلكسونية االجيالية.

الــدور إىل يســعى املذ ــج االجتمــاعة مــ  خــبل هــذا   دور املمكــ : -

ال بب يف حتديد مشكبت،م واحتياجات،م ومتكيـن،م مـ  الوصـول للذـدماة     

  املتاحة سوا  لاملؤسساة احلكومية أو األهلية أو اخلاصة.

ي،د  املذ ـج االجتمـاعة مـ  خـبل هـذا الـدور إىل         دور الوسيج: -

رلـــج ال ـــبب مصـــادر اخلـــدماة املذتل ـــة والعمـــ  كوســـيج لـــني ال ـــبب   

 يت ترعاهم لتحقيل أهدا  الرعاية املتكاملة لم.واملؤسساة ال

مــ  خــبل القيــام لــالتذ يج خلــدماة أو لــرامج أو       دور املذ ــج: -

ص ـيج لعـ  األنشـ ة     يفمشروعاة جديدة أو ت وير القاثم من،او واملشاركة 

ذاة الصلة ل بب اجلامعةو والتذ يج لتحديـد وتقـدير االحتياجـاة ال عليـة     

 ،ا. لم والتذ يج إلش اع

يســعى املذ ــج االجتمــاعة مــ  خــبل هــذا الــدور إىل      دور اخلــ ري: -

ــه   ــيم املشــروعاة     يفاالســت ادة مــ  خربات ــة وتقي ــذ ومتالع جمــال تصــميم وتن ي

  جمال رعاية الش اب اجلامعة. يفوالربامج االجتماعية 

لني اجل،اة املعنية لرعاية الشاب لتقـديم اخلدمـة املناسـ ة     دور املنسل: -

واجيت،ـاو وحتقيـل التكامـ  لـني اخلـدماة املذتل ـة املقدمـة لل ـبب         وعدم ااد
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 )الصحيةو التبهيليةو التعليميةو الثقافيةو االقتصادية.......اا(.  

هذا لاإلضافة إىل قيام املذ ج االجتماعة ا موعـة مـ  األدوار األخـرى    

ه يف حتقيل التصور املقسح مث : )دوره يف حتديد األهـدا و دور  يفاليت تس،م 

وضـــا وتعـــدي  السياســـة االجتماعيـــةو دوره يف وضـــا لـــرامج ومشـــروعاة 

اخل ــةو دوره كمن ــذ للذ ــج والــربامجو دوره يف متالعــة اخل ــج والــربامجو    

 دوره يف تقويم الربامج واملشروعاة وقياس عاثدهاو دوره ك داري(.

 ( م،اراة املذ ج االجتماعة ضم  التصور املقسح:5)

 م الربامج واملشروعاة االجتماعية.م،ارة تصميم وتقيي -

 م،ارة إجرا  الدراساة وال حو . -

 م،ارة استثمار املوارد واإلمكانياة املتاحة. -

 م،ارة التعام  ما فريل العم .   -

 م،ارة صنا واصاذ القرار.  -

 م،ارة االتصال. -

 توصياة الدراسة:

تمعــاة تنميــة وعــة الشــ اب اجلــامعة ملواج،ــة اآلنــار الســل ية للم         .1

االفساضية كضـياع الوقـت يف  ـري من عـةو نشـر أفكـار هدامـة وسـل يةو ايـادة          

ــةو      ــني الشــ اب يف اجملتمــا احلقيق ــدان الت اعــ  االجتمــاعة ل االســت،بكو فق

 :انتشار جراثم االنسنت.....اا( ويتم ذلك م  خبل

 .الندواة -

 .ا اضراة -

 ورن العم .   -
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للشـ اب اجلـامعة مـ  أجـ  ت عيـ  نقافـة       لرامج التوعية الثقافيـة  تنهيم   .2

املســتوي ال ــردي واجملتمعــة مــ    ىاملشــاركة االلكسونيــة واالســت ادة من،ــا علــ 

 :خبل

 .الندواة -

 .ا اضراة -

 ورن العم .   -

تشــ يا مشــاركة الشــ اب اجلــامعة يف اقــساح الــربامج واألنشــ ة الــيت     .3

الرحــة لل امعــاة  تقــدم لــم عــرب اجملتمعــاة االفساضــية مــ  خــبل املوقــا 

 واملنتدياة واملدوناة واملواقا العلمية.

دعـــم أنشـــ ة رعايـــة الشـــ اب الكسونيـــاي عـــرب اجملتمعـــاة االفساضـــية    .4

االسـت ادة من،ـا مـ  خـبل املشـاركة االلكسونيـة ال عالـة يف         ىومساعدت،م علـ 

 تلك األنش ة لدعم القيم التذ ي ية املر ولة لدي الش اب اجلامعة.

ــة نقا .5 ــاة    تنمي ــة للشــ اب اجلــامعة عــرب اجملتمع ــة املشــاركة االلكسوني ف

 االفساضية م  أج :

 تنمية وعة الش اب اجلامعة لقضايا جمتمعه. -

جع  اجملتما االفساضـة وسـيلة للتواصـ  وتكـوي  العبقـاة وتنميـة        -

 القيم املر ولة.

 ت ادل املعرفـة واخلـربة واالسـت ادة مـ  لعـ  املقـرراة االلكسونيـة يف        -

 دراسته اجلامعية.

 إش اع احلاجاة االجتماعية والثقافية والسياسية املتنوعة للش اب. -

 إتاحة ال رصة للش اب للتع ري ع  أراث،م ورية كاملة. -
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 جع  اجملتما االفساضة وسيلة ملناقشة مشكبة الش اب وأاماة اجملتما. -

ينـة لتحقيـل   جع  اجملتما االفساضة وسيلة إلقناع اآلخري  لقضـية مع  -

 تقدم اجملتما.

ت عي  دور األسرة يف تنمية نقافة املشاركة االلكسونية للش اب اجلامعة  .6

 ويتم ذلك م  خبل:

مناقشة الش اب يف أهـدا  اجملموعـاة االلكسونيـة الـيت ينضـمون إلي،ـا        -

 عرب االنسنت.

 .االنضمام للم موعاة اليت تتناول قضايا اجملتما الامة ىتش يا الش اب عل

 تنمية وعة الش اب لاالستذدام الواعة لبنسنت. -

املشـاركة   ى رس القيم االجيالية لدي الشـ اب مـ  أجـ  تشـ يع،م علـ      -

 االجيالية.

 توعية الش اب لاجيالياة وسل ياة اجملتمعاة االفساضية. -

ــة للشــ اب     .7 ــة املشــاركة االلكسوني ــة نقاف ــ  دور اجلامعــاة يف تنمي ت عي

 اجلامعة م  خبل:

فة العم  الت وعة م  خبل املشاركة االلكسونية للشـ اب عـرب   نشر نقا -

 مواقا اجلامعاة.

إنشا  منتدياة وجمموعاة نقان متذصصـة تتنـاول مشـكبة الشـ اب      -

 ويشر  علي،ا أعضا  هينة التدري .

دعم أفكار الش اب اجلامعة امل روحة م  خبل مشاركت،م االلكسونية  -

 اة اليت ينتمون إلي،ا.واليت ت،د  خلدمة اجملتما واجلامع
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نشر لرامج التعليم االلكسونـة والتـدريس امليـدانة االلكسونـة كـربامج       -

االسـت ادة من،ـا    ىمدعمة وليست لديلة للتعليم التقليدي ومساعدة الش اب عل

 م  جانس وخدمة جمتمع،م م  جانس أخر.

ــة      .8 ــة املشــاركة االلكسوني ــة نقاف ــة يف تنمي ــ  دور املؤسســاة األمني ت عي

 ش اب اجلامعة م  خبل:لل

ت عي  التشريعاة املنهمة لعقولـاة جـراثم االنسنـت وتعديلـ،ا يف إقـار       -

 املتغرياة اجملتمعية.

 جراثم االنسنت. اجلامعة لعقولاةتوعية الش اب  -

دعوة الش اب م  كافة مؤسسـاة اجملتمـا للتعامـ  االجيـالة مـا مواقـا        -

 االنسنت.

خدمـة   ىالية للشـ اب وتشـ يع،م علـ   ت عي  املشاركة االلكسونية االجي -

 جمتمع،م.

ت عي  دور املؤسساة اإلعبميـة يف تنميـة نقافـة املشـاركة االلكسونيـة       .9

 للش اب م  خبل:

عرض طاذل اجيالية للمشاركاة االلكسونية للش اب ودورهـا يف خدمـة    -

 اجملتما.

 تنمية وعة الش اب اجلامعة لبخبقياة استذدام اجملتمعاة االفساضية. -

ــرب         - ــا ع ــاركة في، ــ اب للمش ــتثارة الش ــة واس ــا الام ــاول قضــايا اجملتم تن

 اجملتمعاة االفساضية.



 

 

321 
 جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 هــ1442 شوال والستون احلادي العدد

 

االهتمام لالربامج اليت ت،تم لقضايا ومشكبة الش اب ورل ،ا لاملواقا  -

 االلكسونية.

إجرا  الدراساة وال حو  ال ينية يف اخلدمة االجتماعية والـيت تسـ،م    .10

ونيــة للشــ اب العرلــة ومواج،ــة ال مــاة     يف تنميــة نقافــة املشــاركة االلكس  

 السيربانية اليت تؤنر على أم  اجملتما العرلة ومتاسكه.

 أمثلة ل حو  مستق لية وقضايا وثية:

. مت ل اة ت عيـ  املشـاركة االلكسونيـة لـني الشـ اب اجلـامعة يف اجملتمـا        1

 السعودي.

 ش اب اجلامعة.. العوام  املؤنرة يف سل ية املشاركة االلكسونية لني ال2

. تــبنري املشــاركة االلكسونيــة اإلجياليــة يف تنميــة الــوعة ال كــري للشــ اب  3

 اجلامعة.

. مت ل اة تنمية املشاركة االلكسونية لتحقيـل املواقنـة الرقميـة لـني أفـراد      4

 اجملتما السعودي.

. مؤشراة ص ي يـة لت ـوير الـوعة االلكسونـة لـني املـراهقني يف اجملتمـا        5

 السعودي.

 

 

*      *      * 
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 : املراجا

 املراجا العرلية: -

ــوني  حممــد )   .1 ــد ال ــتو  2017الرشــيديو ع  (. التذ ــيج االجتمــاعةو الكوي

 مكت ة ال بح للنشر والتوايا.

اجلوانــس الدســتورية حلقــوق اإلنســانو رســالة  .(2006) شــوقة ةهــدو حميــا .2

 دكتوراهو  ري منشورةو كلية احلقوقو جامعة عني مش .  

مشـــكبة الشـــ اب اجلـــامعة وحتـــدياة  .(2000ســـعدو حممـــد مصـــ  ة )األ .3

 (و ل نانو املؤسسة اجلامعية للدراساة.1) التنميةو ط

فلسـ ة القـيم درتيـة فلسـ ية يف عـامل مـتغري مـ          .(2002لاهةو أسامة حسـ  )  .4

 (. 108منهور إسبمةدو كلية السليةو جامعة األاهرو جملة كلية السليةو العدد )

مع م مص لحاة العلوم االجتماعيةو لريوةو . (1993) ةذك و أهديلدو .5

 مكت ة ل نان.

ــراهيم )  .6 ــة ألج،ــئة احلكــم  1988لســيونةو ال ــاروق إل (. االجتاهــاة التذ ي ي

ــةو جامعــة      ــة اخلدمــة االجتماعي ــانةو كلي ا لــة يف اجملتمــا املصــريو املــؤمتر العلمــة الث

 ديسمرب.11-10حلوانو 

هاية حقوق اإلنسان يف التنهيم الدولة  .(2008الربعةو عئة سعيد السيد ) .7

 واإلقليمةو رسالة دكتوراهو  ري منشورةو كلية احلقوقو جامعة عني مش . 

القـيم والسـلوكياة لـدي     ىأنر وساث  اإلعبم علـ  .(2006لومعيئةو السعيد ) .8

ــدةدو رســالة دكتــوراهو  ــري منشــورةو جامعــة      الشــ اب ددراســة اســت بعية ان قــة ال لي

 و كلية العلوم السياسية واإلعبم. اجلئاثر

املنهومــة القيميــة ل ل ــة جامعــة الئرقــا  األهليــةو جملــة مؤتــة    .(2003التــ و شــادية ) .9

 لل حو  والدراساةو سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيةو العدد األول.

(. الرعاية االجتماعية وحقوق اإلنسان دمدخ  م  2008توفيلو حممد جنيس ) .10

 املؤمتر العلمة السنوي اخلام  عشر. ة اخلدمة االجتماعيةدووج،ة نهر م،ن
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اجملتمعـاة االفساضـية    .(2011ح اايو سنا  حممدو حس  عمرانو أحـا  )  .11

كآليـة ملقاللـة حاجـاة الشــ اب اجلـامعةو جملـة دراســاة يف اخلدمـة االجتماعيـة والعلــوم        

ي والثبنـونو اجلـئ    اإلنسانيةو كلية اخلدمـة االجتماعيـةو جامعـة حلـوانو العـدد احلـاد      

 التاساو أكتولر.  

اجملتمعـاة االفساضـية كوحـدة عمـ  ل ريقـة      . (2009ح اايو هدي حممود ) .12

تنهيم اجملتمـا يف ظـ  نـورة االتصـاالةو جملـة دراسـاة يف اخلدمـة االجتماعيـة والعلـوم          

اإلنسانيةو كلية اخلدمة االجتماعيـةو جامعـة حلـوانو العـدد السـالا والعشـرونو اجلـئ         

 ثالثو أكتولر.  ال

اجتاهـاة الشـ اب اجلـامعة حنـو املشـاركة يف       .(2011ح اايو هـدي حممـود )   .13

اجملتمعاة االفساضـية واحلقيقيـة يف عصـر العوملـةو جملـة دراسـاة يف اخلدمـة االجتماعيـة         

والعلوم اإلنسـانيةو كليـة اخلدمـة االجتماعيـةو جامعـة حلـوانو العـدد الثبنـونو اجلـئ           

 السالاو الري .

نقافة ال   و القـاهرةو كليـة ريـاض     مدخ  إىل .(1995و كمال الدي  )حس  .14

 األق ال.

ال  يعـة القانونيـة حلقـوق اإلنسـان يف      .(1990هئةو عادل حممد ع د العئيـئ )  .15

القانون الدولة العام )دراسـة مقارنـة(و رسـالة دكتـوراهو  ـري منشـورةو كليـة احلقـوقو         

 جامعة عني مش .

اآلنار الن سية واالجتماعية السـتذدام الشـ اب    .(2009) خضرو نريمني اكريا .16

مستذدمة موقا ال ـي  لـوكو املـؤمتر     ىاملصري ملواقا الش كاة االجتماعيةو دراسة عل

العلمــة األولو األســرة واإلعــبم وحتــدياة العصــرو كليــة اإلعــبمو جامعــة القــاهرةو  

 فرباير. 15-17

اضية دعوام  جناح جديدة تنمية اجملتمعاة االفس .(2011رحومةو علة حممد ) .17

 للت وير الش كة التكنو اجتماعةدو لي ياو مركئ وو  الن ج.
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ــيد .18 ــد )يالرشـ ــة    .(2003و أهـ ــة مقارنـ ــانو دراسـ ــوق اإلنسـ ــة  يفحقـ النهريـ

 والت  يلو القاهرةو مكت ة الشرق الدولية. 

عوملــة احلدانــة وت كيــك الثقافــاة الوقنيــةو القــاهرةو   .(2002اايــدو أهــد ) .19

 (و س تمرب. 32رو جملد)عامل ال ك

اجملتمـــا االفساضـــة وقضـــايا التنميـــة االجتماعيـــة   .(2010اعمـــومو خالـــد ) .20

 واالقتصادية يف العامل العرلةو دنقافة التواص دو مؤمتر فبدفيا الدولة اخلام  عشر.

ــد رشــاد )  .21 اجلماعــاة املتشــكلة يف ال ضــا  العــاملة دلناتهــا    .(2007اكــةو ولي

ماعيةدو رسالة ماجستريو  ري منشورةو كليـة اآلدابو جامعـة   ومضامني ت اعبت،ا االجت

 عني مش . 

ــت مصــ  ى )   .22 ــة إىل    .(2009الســروجةو قلع ــ  احلدان ــة م ــة االجتماعي التنمي

 العوملةو املكتس اجلامعة احلديثو اإلسكندرية.

ــ  ى )  .23 ــة   .(2013الســـروجةو قلعـــت مصـ ــةو هـــ  الثقافـ ــة االلكسونيـ الثقافـ

 مارس.26ى اخلدمة االجتماعية؟و الص حة الرحيةو االلكسونية خ را قادماي عل

(. قــاموس اخلدمــة االجتماعيــة واخلــدماة    2000الســكريو أهــد شــ يل )   .24

 االجتماعيةو اإلسكندريةو دار املعرفة اجلامعية.

 يفالتنميــة كبحــد حقــوق اإلنســان   يفاحلــل  .(2004الســكريو أهــد شــ يل ) .25

شــرو كليــة اخلدمــة االجتماعيــةو جامعــة اخلــام  ع ةاخلدمــة االجتماعيــةو املــؤمتر العلمــ

 مايو.  10-9القاهرةو فرع ال يومو 

احلريـــة السياســـيةو رســـالة دكتـــوراهو  ـــري  .(2008حـــيلو صـــاة حســـ  ) .26

 منشورةو كلية احلقوقو جامعة عني مش .  

الت كري العلمة والوعة االجيالة لـني وسـاث     .(2001الشاياو ع داهلل عثمان ) .27

م يف اململكة العرلية السعوديةو املدينـة املنـورةو م  وعـاة النـادي     اإلعبم ومناهج التعلي

 األدلة.

العوملــة نهريــة لــب منهــرو القــاهرةو م ــالا   .(2001ش كشــىو علــى حســني ) .28

 الشركة العاملية.  
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ــه األساســيةو   و(2001ال عيمــاةو هــانى ســليمان )  .29 حقــوق اإلنســان وحريات

 (و عمانو دار الشرق للنشر والتوايا. 1ط)

ــد .30 ــد املقصــود   ع  ــ  ع  ــدو خلي ــوق    و(2004) احلمي ــة وحق ــة االجتماعي اخلدم

 اإلنسانو القاهرةو دار  القاهرة للنشر والتوايا.  

ــدي  )   .31 ــاحو ناهــد عــئ ال ــد ال ت ــة وحقــوق اإلنســانو رســالة   1998ع  (: التنمي

 ماجستريو  ري منشورةو كلية االقتصاد والعلوم السياسيةو جامعة القاهرة.

اجملتمعــاة االفساضــية والســ   الك يلــة  و(2009  ــة )الــرحيمو حممــد ل ع ــد .32

لت ويرهاو مؤمتر تقنياة االتصال والتغري االجتمـاعةو الريـاضو كليـة اآلدابو جامعـة     

 مارس. 17-15امللك سعودو 

ال ضا  االلكسونة والـرأي العـام دتغـري اجملتمـا      .(2010الصادقو عادل ) ع د .33

 راساة السياسية واإلسساتي ية لاألهرام. واألدواة والتبنريدو القاهرةو مركئ الد

القــيم االجتماعيــة  ىتــبنري ال ضــاثياة علــ .(2009عســيانةو رحيمــة ال يــس ) .34

للش ابو مؤمتر تقنياة االتصـال والـتغري االجتمـاعةو الريـاضو كليـة اآلدابو جامعـة       

 مارس. 17-15امللك سعودو 

(و 1تمـــاو ط )(. التذ ـــيج لتنميـــة اجمل1995اتـــارو ع ـــد العئيـــئ ع ـــد اهلل ) .35

 القاهرةو دار احلكيم لل  اعة والنشر.

(. التذ ـــيج االجتمـــاعة والسياســـة 1996عـــوي و مـــ  واألفنـــدي ع ـــده ) .36

 االجتماعية لني السياسة والت  يلو القاهرةو دار ال كر العرلة.

(. اجملتمعــاة االفساضــية لــديبي للم تمعــاة 2001مئيــدو ل،ــا  الــدي  حممــد ) .37

 جوه طوذجايدو جامعة اإلماراة العرليةو قسم دراساة الساة.الواقعية د كتاب الو

(. اجملتمـا املـدنة والصـراع االجتمـاعةو     1997وود وآخرونو إلـني مكسـينئ )   .38

(و القاهرةو مركئ الدراساة واملعلوماة القانونيـة  1تراة: خلي  كل   وآخرونو ط )

 حلقوق اإلنسان.
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