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

الم اخ يج .

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

لبعثةث نهسةه،

.

ثعن عً  :يشا ط ةند تقديم م ب ث :
-1

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

-2

أت تزيد صه عت م ب ث ةال  )50صه ج مقعس . )A 4

-3

أن يكةان اةنط م سةاال  ،Traditional Arabic )17الم جةامم

اةنط  )13الأن

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

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

اةةع لغا ال م

ا ةةج

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

:

 -1تاضا هامم

كل صه ج أيهلجع ةلى ثدة .

 -2تثبت م سصعلر الم س مما ي ج س يل

اآخ م ب ث .

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

ي مكعنجع م سنعيب .

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

رما ةعً  :ةنةةد الرالل أيةةسعء مألةة

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

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

ة ا ج التاضا ا ال قاي ال ا ال تت ن ج ،مةا متكاهةعء اةةك متيةم كةعم ً
ةند الرالل ألالل م ة .
يعليعً  :تُ كَّم م ب اا م سقدمج لنش ي م سجلج مال قبل مثن ال مال م س كس ال ةلى مألقل.
يعا عً  :تُ عل م ب اا م د ج ,ةلى أيطامنج مدمجج  CDأال ت يل ةلى م ب يةد م كا النةي
لسجلج .
ثعمنعً  :ت ت عل م ب اا ً ى أص عاجع ،ةند ةد قبا جع لنش .
تعي عً  :يُ طى م بعثث نسخا ال مال م سجلج ،الةش مسا ت مال ا ثه .
ةنامن م سجلج :
جميع المراسالت باسم:
رئيس تحرير مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
الرياض  -11432ص ب 5701
هاتف  - 2582051 :ناسوخ ( فاكس ) 2590261

www. imamu.edu.sa
E.mail: humanitiesjournal@imamu.edu.sa
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املواطنة ودورها يف حتقيق أمن الدولة اإلسالمية
من خالل وثيقة املدينة
دراسة تارخيية حتليلية

د .بندر بن حممد بن سعد احلجي
قسم التاريخ واحلضارة  -كلية العلوم االجتماعية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املواطنة ودورها يف حتقيق أمن الدولة اإلسالمية
من خالل وثيقة املدينة  -دراسة تارخيية حتليلية
د .بندر بن حممد بن سعد احلجي
قسم التاريخ واحلضارة  -كلية العلوم االجتماعية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1439 /2 /3 :هـ

تاريخ قبول البحث1439 /7 /5:هـ

ملخص الدراسة:
تهتم هذه الدراسة مبعرفة أبعاد املواطنةة ااسسةا الةع سةعر الرسةو  لتأسةسا
املواطنة علسها اذلك يف جمتمع املدينة بعةد اجرةر ثسةس اسةتاار الرسةو  مواجهةة
آثةةار التنةةور ال يفةةايف يف املتمةةع املةةداه بعيفةةد معاهةةد بةةع طواهة املتمةةع اعرفة هةةذه
املعاهد بالوثسيفة االنتاهج اال مار املرتتبة علر أسا املواطنة االع تشكل عامةل رهةسا
يف حتيفسق أمن الدالة اإلسالمسة بشيفسه الداخله ااخلارجه.
الكلمات املفتاثسة :املواطنة  -أمن الدالة اإلسالمسة  -املدينة.

املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسـالم علـأ رفـاأل اينءيـامل واملا ـلني
نءينا حممد  وبعد:
تعد املواطنة مـ اليـيا االجتماعيـة األ ايهميـة ض احل ـارة اإل ـالمية
و لـ لثاــار اإليابيـة الــا تملواـا املواطنــة الصـاحلة ض ا تمـ

والـا مناــا

حتييق ايم والسالم للدولة اإل المية؛ لذا اهتا الا ول بتعزيـز ييماـا ض
ا تم

حيـ جعلـاا  ليسـ جمـاد فـعاراأل جو ـامل يىنـاد باـا بـني ر ـااد

ا تم

بل جعلاا تيوم علأ مءادئ ور س والا م خالهلـا يتقيـق مواـوم

املواطنة الصاحلة ويظاا تأاريها اإليابي علأ ا تم

وظاـا لـ مـ خـالل

رول معاهدة عيدها الا ول ض املدينة بعد اهلجاة لتنظيا لشـوون ا تمـ ض
مجي اجلوانب

واملً الدينيـة رو السيا ـية رو االجتماعيـة والـا عيـدها

الا ول ض املدينة بعد اهلجاة وعا

هذه املعاهدة بالوايية.

وا تطاع الا ول م خالل املءادئ الـا وتتءـ ض هـذه الواييـة احتـوامل
مجي طوائف ا تم علأ الاغا م تنوع ايا ته حي

يه املسلمون ورهل

الكتــاب واملشــاوون واملســاهمة ض حــل وــثري م ـ املشــكالأل الــا وان ـ
منتشاة يه و ل بءيان احليوق والواجءاأل.
لذا وان هذه الدرا ـة الـا اهتمـ بءيـان مواـوم املواطنـة الـا جـامل باـا
الا ول ورااها ض حتييق ايم مبواومه الشامل للدولة اإل المية.
وهذه الدرا ة جتيب علأ التساؤالأل التالية:
 - 1ما مواوم املواطنة؟
 - 2ما اي س الا يام عليه املواطنة ض عاد الا ول؟
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 - 3ما دور املواطنة ض حتييق رم الدولة اإل المية.
وهذه الدرا ة تادأل إىل بيان ر س املواطنة الصاحلة الا اهتا الا ول
ض غا اا ض نووس ر ااد ا تم

وري ًا بيـان ايدوار الواعلـة الـا تيـوم باـا

املواطنة لتعزيز رم الدولة اإل المية.
وتعــد هــذه الدرا ــة ض نظــا الءاحــ مــ الدرا ــاأل املعا ــاة اجلــدياة
باالهتمام؛ و ل ين هد اا هو بيان الو ائل املساعدة ض حتييق رم الدولة.
طءيعة هذه الدرا ة رن تكون ض احملاور التالية:

وايت
التمهيد:

و يــه حتــدب الءاح ـ ع ـ مصــطلقاأل الدرا ــة مثــل مواــوم املواطنــة
وايم

وري ًا ع جمتم املدينة يءيل اهلجاة.

املبحث األول :وثيقة املدينة:

ويشــمل مــا يلــي :رهميتاــا ورتاؤهــا وتارخياــا و ـقتاا وو ــف
عام للوايية وبنودها.
املبحث الثاني :أسس املواطنة من خالل الوثيقة:

ويشمل ما يلي :االعملاأل بـاخخا واحلايـة وحـق املواطنـة والـوط
واملســاواة واالهتمــام بطوائــف ا تمــ
مسوولية اجلمي

واملســوولية االجتماعيــة وايمــ

واملشاروة ض الد اع ع الوط

واملاجعية.

املبحث الثالث :دور املواطنة يف حتقيق األمن:

وض هــذه املءق ـ حتــدب الءاح ـ عــ دور اي ــس الــا يام ـ علياــا
املواطنة ض حتييق ايم الداخلي واخلارجي للدولة اإل المية.
واختتم هذه الدرا ة خبامتة افتمل علأ رهـا النتـائا الـا تو ـل هلـا
الءاح م خالل هذه الدرا ة ورها التو ياأل.
18

املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

ووــان املصــدر الــائيس هلــذه الدار ــة هــو بنــود الواييــة؛ لــذل حــا
الءاح علأ درا ة هذه الوايية وبيان تارخياا وبنودها ض املءق ايول.
واعتمد الءاح ض درا ة هذا املوضوع علأ املناا التـارخيي املعتمـد علـأ
اال تياامل والتقليل واال تنتاج.
واهلل ولي التو يق ومنه نستمد العـون واإلهلـام ونسـأله رن يعـل عملنـا
خالصًا لوجه الكايا ورن يلامنا طايق الافد والسـداد إنـه علـأ وـل فـيمل
يديا  .وآخا دعوانا رن احلمد هلل رب العاملني.
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متهيد:
أوالً :مصطلحات الدراسة:
 - 1املواطنة:

م يطل علأ نصو وتب معاجا اللغة العابية املتيدمة خا ة ووتـب
العلوم اإل المية عامة ال يـدها تسـتمدم مصـطلمل املواطنـة وإن وـان معنـأ
املواطنة دارج ومستمدم ض نصو اا وما يما بنا .واملصطلمل الـدارج ض هـذه
الكتب املتيدمة هو (الوط ).
والوط ض وتب معاجا اللغة العابية يأتي علأ عدة معانٍ مناا:
الـوط  :مـوط اإلنسـان و حمقحلهـهى .وييـال :رَوَطَـ ح ـالن رر وــذا ر :
اختذها حمقحالًّ ومسـكنا يىييـياى باـا )1(.والـوط ري ًـا :املنـزل تىيـيا يـه واجلمـ
()3
روطــان )2(.والـــ حموَ يط ى :و ـلا مكــان يــام بــه اإلنســان يم ـاٍ اــو مــوط لــه.
()4
حط َنتىاحا وا توطنتاا :ر اختذتاا وطنا و حمقحالً.
ورَوَ َطنَ ى اير وو َّ

( )1اخلليــل ب ـ ربــد ب ـ عمــاو ب ـ متــيا الوااهيــد الءصــا ربــو عءــد الــاب (أل
170هـــ) :وتــاب العــني حتييــق :ماــد املمزومــي و ميلــه بــريوأل دار ومكتءــة
اهلالل د.أل  455 454/7مادة :وط .
( )2اب منظور حممد ب مكام ب منظور اإل اييي املصا (أل711هـ) :لسان العاب
ط 3بريوأل دار ادر د.أل 1414هـ  451/13مادة :وط .
( )3اي ها

حممد ب ربد اهلاو ربو منصور(أل370هـ) :تاذيب اللغة حتييق :حممد

ماعب ط 1بريوأل دار إحيامل الملاب العابي 2001م  21/14مادة :ط ن.
( )4اب اياري اجلزر

مءارك بـ حممـد ربـو السـعاداأل(أل606هــ) :الناايـة ض غايـب

احلــدي واياــا حتييق:طــاها ربــد الــزاو

و ميلــه بــريوأل املكتءــة العلميــة

1399هـ1979/م  204/5مادة :وط .
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املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

وا ــتمدم مصــطلمل (الــوط ) ض نصــو

وتــب العلــوم اإل ــالمية مبعنــأ

مكان اإليامة مناا:

(أل310هـ) ض توسري يول اهلل تعاىل{ :وَإِذْ يَمْكُرُ ِِر َ َّذِرنَيكَ َرُررُوَّْ

يال الطرب

ذَيثْبِتُوكر أروْ يَقْتُلُوكر أروْ يخُِْجوكر ويَمْكُُونَ ويَمْكُُ َّذلّه وََّذلّه خَيُْ َّذْمَركََُِيك ( « :)1تأويل الكالم
إ ًا :وا وا يا حممد نعما عندك مبكا مب حاول املكاح ب مـ مشـاوي
يومـ

بإاءات ـ رو يتل ـ رو إخااجـ مـ وطن ـ

حتــأ ا ــتنيذت مــناا

()2

ورهلكتاا.»...

ويال الذهيب(أل748هـ) وهو يعدد ما وان حيءه الا ول « :ووان حيـب
عائشــة وحيــب رباهــا وحيــب ر ــامة وحيــب ــءطيه  وحيــب احللــوامل
والعســل وحيــب جءــل رحــد وحيــب وطنــه وحيــب اينصــار إىل رفــيامل ال
حتصأ مما ال يغين املوم عناا يط» )3(.وهو ييصد بوطنه هنا مكة.
ويال الثعاليب(أل875هـ) ...« :ين اإلنسان يستوحش بوااق وطنـه ومـا
()4

يستوحش بوااق مسكنه».

( )1ورة اينوال آية.30 :
( )2جام الءيان ض تأويل الياآن حتييق ربد ب حممد فاوا ط 1بريوأل مو سة
الا الة 1420هـ2000/م .502/13
( )3ــري رعــالم النــءالمل حتييــق :فــعيب ايرن ـاؤوط وجمموعــة م ـ احملييــني ط3
بريوأل مو سة الا الة 1405هـ1985/م .394/15
( )4الكشف والءيان ع توسري الياآن حتييق :إبي حممـد بـ عافـور ط 1بـريوأل
دار إحيامل الملاب العابي 1422هـ2002/م .155/3
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ
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ممــا ــءق ألــص رن مصــطلمل (املواطنــة) د تك ـ مســتمدمة ض املصــادر
املتيدمة ووان مصطلمل (الوط ) هو الدارج ض هذه املصادر.
وظاا مصـطلمل (املواطنـة) ض الكتـب املعا ـاة وا ـتمدم علـأ معـانٍ
متنوعة تتوق ض بعض اجلوانب وختتلف ض جوانب رخا مناا:
املواطنة تعين :عدم التمييز بني ربنامل الوط الواحد و كانه الـذي ينتمـون
إليه علأ ر اس الدِّي رو اللهغة رو العنصا رو اجلنس .وهـي ري ًـا :املـامل يكـون
مواطنًــا م ـ مــواطين دولــة ولــه ياــا حيــوق وامتيــا األ تكولــاا لــه الدَّولــة
()1

وبامليابل عليه االلتزام بالواجءاأل الا تواضاا عليه.

ومــ التعايوــاأل ري ًــا :املواطنــة :انتمــامل ووالمل لعييــدة ويــيا ومءــادئ
ورخــالق؛ لتصــءمل ــلووًا ض حيــاة الوــاد وضــمريه الــذ يشــكل جــزملًا م ـ
فمصيته وتكوينه وتيا بدور ض بيامل اإلنسان خادمًا ليومه بانيًا حل ـارتاا
()2

وإن فق عليه ظلماا وختلواا.

وجامل ري ًا ض تعايواـا :املشـاروة واالرتءـاط الكامـل بـني اإلنسـان ووطنـه
املءين علأ ر س مـ العييـدة واليـيا واملءـادئ وايخـالق والتمتـ بـاحليوق
وردامل الواجءــاأل بعــدل ومســاواة يــنجا عنــه فــعور بــالوما وفــاأل االنتمــامل
لــذل الــوط

ض ظــل عاليــة تءادليــة مثمــاة حتيــق ايم ـ والســالمة والايــي

( )1ربد خمتار(أل1424هــ) :معجـا اللغـة العابيـة املعا ـاة ط 1بـريوأل عـاد
الكتب 1429هـ2008/م  2462/3مادة :و ط ن.
( )2ــــوا حممــــود وآخــــاون الوطنيــــة وــــائ هالمــــي الايــــا
والتعليا(وتاب املعا ة) 1421هـ
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و ارة الملبيــــة

.90

املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

()1

واال دهار للوط واملواط ض مجي احلاالأل.
وري ًا :املواطنة هي وة املواط الذ له حيوق وعليه واجءاأل تواضـاا
طءيعــة انتمائــه إىل وط ـ  .وبنــامل عليــه املواطنــة عاليــة الوــاد بدولتــه عاليــة
حيددها الد تور واليوانني املنءثية عنه والا حتمل وت ـم معنـأ املسـاواة بـني
()2
املواطنني.
ومما ءق يال حظ رن املواطنـة تعـين املـواط لـه حيـوق وعليـه واجءـاأل
حت ظل يوانني تنظا عاليته بدولته دون اعتءار لعييدته رو لغته رو عايه.
وييصد الءاح باملواطنة :االندماج والتواعل بني ر ااد ا تمـ مبـا ي ـم
هلا حيوياا والييام بواجءاتاا؛ لتقييق مصاحل ورهداأل الدولة.
 - 2األمن:

ايم ض اللغة يشتق مناا عدة ولماأل .مناـا :رميـ ح مـ يحـأمح ر َمنًـا ورمانًـا
ورَ حمنحـةً ورَمَنـةً ورمانـ ًة اــو آمـ ورمــني .وايمـ نيــيض اخلــوأل تيــول :رميـ
الاَّجلى :اطمأنَّ ود خيف .ور يم الءلدى :اطمأنا به رهلتـه .ومنـه يـول اهلل تعـاىل:
{وَإِذْ قرركَر إِِْرََُّمَي رَبِّ َّجْعَر ْ مَرررنرَّ َّذْبَلررنَ وَاجررك وََّجْابْاَر وََِاَر د أرن صِعْبرنَ َّ ر ْراَك  )3(.ورميـ
الشَّاَّ :حليا منه .ور يم النًا :واق به ود خيش خيانتـه .يـال اهلل تعـاىل{ :فررِِنْ
أروَكَ َِعْضُكُ َِعْضًك فرلْيؤَدِّ َّذِنَي َّؤْتُمَكَ أروَكصرتره اخيـة )4(.ورمينـه علـأ مالـه وحنـوه :جعلـه
( )1عءــداهلل آل عءــود :يــيا املواطنــة لــد الشــءاب ط 1الايــا

ماوــز الدرا ــاأل

والءقوب جبامعة نايف العابية للعلوم ايمنية ايمنية 1432هـ2011/م

.25

( )2بان غامن الصائ  :التأ يل التارخيي ملواوم املواطنة حب منشـور ض جملـة درا ـاأل
إيليمية املو ل

نة2009 :م العدد13 :

.319

( )3ورة إبااهيا آية.35:
( )4ورة الءياة آية.283 :
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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رمينًا عليه .يال اهلل تعاىل:

{قركَر مَ ْ وَاكُ ْ عَلريْهَ إِالِ َرمَك أروَاتُكُ ْ عَلرر أرخَيرهَ وَرك قربْر ُ فركذلّره

خَيٌُْ حَكفَظًك وَموَ أررْحَ َّذُدَّحَمَني  )1(.وآ حم ح النًا :د ـ عنـه اخلـوألح ورعطـاه رمانًـا.
يال اهلل تعاىلَّ{ :ذِنَي أر ْطعَمَه وِّك جوعٍ وَ وَاَه وِّكْ خَوْف  )2(.ورمَّ الجئًا :د عنه
()3
اخلوأل وتكوّل حبمايته.
مما ءق نالحظ رن املعنأ اللغو ملصطلمل ايم يعين اختي:
نييض اخلوأل االطمئنان السالمة م الشا والثية ض الشـمص وعـدم
اخلشية م خيانته وم يىسـتأم علـأ املـال ود ـ اخلـوأل وإعطـامل ايمـان
والتكول باحلماية.
رما ع املعنأ العام ملصطلمل ايم

يد تعددأل تعايواته ولعل م هـذه

التعايواأل ما يلي:
جامل ض تعايف ايم ض املو وعة الوياية الكويتية :ايم عنـد الوياـامل ال
خيــاج عـ املعنــأ اللغــو

اــو يعــين عنــدها :نيــيض اخلــوأل .وييصــد بــه ض

املعنـــأ العـــام :ـــالمة الـــنوس واملـــال والعـــا

والـــدي والعيـــل وهـــي

ال اورياأل الا ال بد مناا؛ لييام مصاحل الدي والدنيا ورم اإلنسان فاط
ض التكليــف بالعءــادة؛ ين احملا ظــة علــأ النوــوس وايع ــامل للييــام مبصــاحل
الدنيا واخخاة روىل م تعاي اا لل ار بسءب العءادة.

( )1ورة يو ف آية.64:
( )2ورة يايش آية.4 :
( )3يااج  :اب منظور :لسان العـاب  21/13مـادة :رمـ ؛ ربـد خمتـار :معجـا
اللغة العابية املعا اة  122/1مادة :ر م ن.
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املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

وض بيان رهمية ايمـ جـامل ض املو ـوعة الويايـة الكويتيـة :وايمـ للوـاد
وللمجتم وللدولة م رها مـا تيـوم عليـه احليـاة؛ إ بـه يطمـئ النـاس علـأ
ديــناا ورنوســاا ورمــواهلا ورعااضــاا ويتجــه توكريهــا إىل مــا يا ـ فــأن
()1

جمتمعاا ويناض بأمتاا.

ومــ تعايوــاأل ايمــ ري ًــا « :فــعور اإلنســان باالطمئنــان؛ النعــدام
التاديداأل احلسية علأ فمصه وحيويه ولتقاره م الييود الا حتـول دون
ا ــتيوائه الحتياجاتــه الاوحيــة واملعنويــة مــ فــعوره بالعدالــة االجتماعيــة
()2

وااليتصادية».

والتعايف اإلجاائي لألم عند الءاح  :ما حيصـل لننسـان مـ طمأنينـة
علأ المة نوسه وعاضه وعيله وماله ودينه مما يساعده للسعي علأ منوعـة
نوسه وجمتمعه.
 - 3الدولة اإلسالمية:

جــامل عنــد اي هــا (أل370هـــ) ض تعايــف الدولــة :ا ــا الشــيمل الــذ
ىيتحداول والدَّوَلَةت :الوعل واالنتيال م حال )3(.وجامل عند اب منظـور :دح حولح:
الدَّوَلةت والدُّولةت :العىيْءة ض املال واحلاب وامل مبعنـأ التعايـب ر يتـداولون

( )1ط 2الكوي

دار السال ل 1427هـ .272 271/6

( )2اد الشيقامل :ايمـ الـوطين :تصـور فـامل ط 1الايـا

ماوـز الدرا ـاأل

والءقوب جبامعة نايف العابية للعلوم ايمنية 1425هـ2004/م

.14

( )3تاذيب اللغة  124/14مادة :د ل.
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ
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املال بيناا ويتداولون النصـا ض احلـاب تـارة ينتصـا طـاأل وتـارة ينتصـا
()1
الطاأل اخخا.
وض معجا اللغة العابية املعا اة ىعاا الدولة بأناـا :إيلـيا يتمتاـ بنظـام
ي رماــة رو جمموعــة رمــا منظَّمــة وخاضــعة حلكومــة
حكــوميا وا ــتيالل يا ـ ا
()2
وفاائ مشملوة.
وتناول وتب الويه وايحكام السـلطانية مصـطلمل الدولـة وررواناـا عنـد
ـكناا
حديثاا ع دار اإل الم ومـ التعايوـاأل لـدار اإل ـالم :وـل رر
()3
مسلمون وظااأل ياا رحكام اإل الم وإن وان معاا ياا غريها.
ويـــال ابـ ـ يـــيا اجلو يـــة(أل751هــــ) :دار اإل ـــالم :هـــي الـــا نزهلـــا
املسلمون وجاأل علياا رحكام اإل الم ومـا د جتـا عليـه رحكـام اإل ـالم
د يك دار إ الم وإن ال ياا اذه الطائف يايءة إىل مكة جـدًا ود تصـا
()4
دار إ الم بوتمل مكة ووذل الساحل.
ومما ءق ميك اليول إن الدولة تيوم علأ االاة رروان وهي :الـدار
والاعية والسيادة .الدار هي الءالد اإل ـالمية ومـا تشـمله مـ ريـاليا داخلـة
( )1لسان العاب  252/11مادة :دول.
( 775/1 )2مادة :د و ل.
( )3يااج  :ربو يو ف يعيوب ب إبااهيا ب حءيب اينصار (أل182هـ) :اخلااج
حتييق :طه عد و ميله ط 1الياهاة املكتءة اي هايـة د.أل
املاورد

207- 205؛

علي ب حممد ب حممد الءصا الءغداد (أل450هـ) :ايحكـام السـلطانية

ط 1الياهاة دار احلدي

د.أل

.98- 97

( )4رحكام رهـل الذمـة حتييـق :يو ـف بـ ربـد الءكـا

و ميلـه ط 1الـدمام

رماد للنشا 1418هـ1997/م .728/2
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املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

حتـ حكماــا والاعيــة هــا املييمــون ض حــدود هــذه الدولــة والســيادة هــي
()1

ظاور حكا اإل الم ونوا ه وعدم اخلاوج ع طاعة ولي ايما.

ومبا رنه ال حياة وال بيامل ي وجـود مـنظا وال ا ـتماار لليـيا والعييـدة
وايخــالق والو ــائل م ـ دون وجــود الســلطة السيا ــية يــد ايــملن وجــود
املسلمني ض املدينة بعد اهلجاة بييام الدولة اإل ـالمية علـأ النقـو الـذ تيـوم
عليــه كــاة الدولــة ض العصــا احلــدي
والــوط

واعتمادهــا علــأ عنا ــا :الشــعب

والســلطة السيا ــية رو الســيادة .املســلمون فــعب هــذه الدولــة

ووطناا املدينة وما جاورها وحاوماا ايعلأ هو النيب .ـالنيب وـان ا
وتني :وونه نءيًـا ور ـوالً مءلغًـا فـاع اهلل ووونـه حاومًـا ـاحب ـلطة
مدنية و يا ية كان ماج املسلمني ض تـدبري فـووناا العامـة مـ تشـاي
وي ــامل وتنويــذ ووــان ممثــل ايمــة رمــام غريهــا ياا ــل ايمــاامل وامللــوك
واحلكام ويعيد النيب املعاهـداأل مـ اييـوام ايخـا
ايت

ويعلـ احلـاب إ ا

ال اورة وحيا ظ علأ وحدة املسلمني ويااعي مصاحلاا الداخليـة

واخلارجيـــة وخيطـــط ملســـتيءل رمـــة اإل ـــالم ايا يًـــا و يا ــيًا وعســـكايًا
()2

وايتصاديًا واجتماعيًا منوذًا وحي اهلل عز وجل ض ل .
وعلأ ل

إن الءاح ييصد بالدولة اإل ـالمية :الكيـان الييـاد الـذ

ييــود ايمــة ووــان الا ــول ممــثالً هلــذه الدولــة الــا انطلي ـ ض مءادئاــا
وتشايعاتاا م وحي اهلل عز وجل خا ة بعد وايية املدينـة الـا ربطـ بـني
( )1يااج  :املو وعة الوياية الكويتية .37/21
( )2وهءـــة الزحيلـــي :العاليـــاأل الدوليـــة ض اإل ـــالم ط 1دمشـــق دار الوكـــا
1432هـ2011/م

.13 12
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جمتم املدينـة وبعـد ـتمل مكـة وبسـط ـيادة الدولـة اإل ـالمية علـأ اجلزيـاة
العابية.
 - 4الوثيقة:

الوايية ض معاجا اللغة العابية م حواحـق الشـيمل ِواحايـة مبعنـأ الـابط والشـد
واإلحكــام والواييــة ض ايمــا :اإلحكــام ض ايمــا وايخــذ بالثيــة واجلم ـ :
الواائق .والـ حم َوايقى واملييثاقى :العاد واجلم  :مواايقَ ومييثـاق .وال ِواحـاق :احلءـل
الــذ يــابط بــه .ورواحيَــه ض ال ِواحــاق :ر

فــده .ومنــه يــول اهلل تعــاىل{ :فرشرناوَّ

َّذْوَثركقر  )1(.وواحقح به حيثيق إ ا ائتمنه .واملواايـة :املعاهـدة ومنـه يـول اهلل تعـاىل:
{وََّذَُُْوَّْ صَعْمَةر َّذلّهَ عَلريْكُ ْ وَوَيثركقره َّذِ نَي وََّثرقركُ ِِهَ إِذْ قُلْتُ ْ سَمَعْاَك وَأرطرعْاَك وََّتِقُوَّْ َّذلّهَ إِند َّذلّهَ عَلَي ٌ

ِِنرَّتَ َّذصانور

()3( )2

.

وييصد بالوايية ض اال ـطال اليـانوني :الوريـة الاتيـة الـا تصـدر مـ
إحــد اجلاــاأل الاتيــة ض الدولــة ريــا وان ـ هــذه اجلاــة ومجي ـ اليــوانني
الصــادرة مـ الدولــة واييــة والــا مناــا الد ــتور وتســمأ هــذه الواــائق واييــة
عامة .ووذل تعدا عيـود امللكيـة املوايـة علـأ يـد مواـق رتـي واييـة خا ـة
ووــذا حجــا ايويــاأل والو ــايا .وتشــمل الواــائق :الــدواوي والســجالأل
( )1ورة حممد آية.4 :
( )2ورة املائدة آية.7 :
( )3يااجـ  :ابـ

ــيده ربــو احلسـ علــي بـ إتاعيــل املا ــي(أل 458هـــ) :احملكــا

واحملــيط ايعظــا حتييــق :عءداحلميــد هنــداو

ط 1بــريوأل دار الكتــب العلميــة

1421هـ2000/م  544/6مادة :ق ب و؛ اب منظور :لسان العاب 371/10
مادة :واق؛ ربد خمتار :معجا اللغة العابية املعا اة  2399/3مادة :و ب ق.
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واملاا الأل واخلاائط والصور وايختام واالتوايياأل واملعاهداأل.

()1

وييصد بالءاح بوايية املدينة :هي املعاهدة الـا عيـدها الا ـول بعـد
و ــوله إىل املدينــة وال ـ املاــاجاي واينصــار والياــود واملشــاوني
و ياا باي الا ول احليوق والواجءـاأل علـأ وـل ئـة الـا مـ فـأناا تـنظا
احلياة العامة ض املدينة.
يال اب إ ـقاق« :ووتـب ر ـول اهلل وتابًـا بـني املاـاجاي واينصـار
وادحعح يــه ياــود وعاهــدها وريــاها علــأ ديــناا ورمــواهلا وفــاط هلــا
()2

وافملط علياا».

ثانيًا :جمتمع املدينة قبيل اهلجرة:

وــان يســك املدينــة يءيــل هجــاة الا ــول إلياــا عــدة طوائــف ورهماــا
طائوتني .وهما الياود والعاب وول طائوة مناا عءارة ع عدة يءائل.
 - 1اليهود:

خا

()3

الياود ض لسطني حاوب متنوعة م الدولـة الاومانيـة

ووانـ

( )1يااج ـ  :جعوــا ب ـ عءدالســالم علــي :اليــانون الــدولي وحيــوق اإلنس ـان ط1
الياهاة دار الكتاب املصا

1419هـ1999/م

287؛ حممد ب وايا الشما :

نشــأة علــا الواــائق العابيــة حبـ منشــور ض جملــة الياد ــية للعلــوم اإلنســانية حما ظــة
الديوانية

نة2009 :م جملد 12 :العدد3 :

.15

( )2اب هشام عءد املل ب هشام ب ريوب احلمري املعـا ا ربـو حممـد(أل213هــ):
السرية النءوية حتييق :مصطوأ السيا و مالئه ط 2اليـاهاة 1375هــ1955/م
.501/1
( )3اإلمرباطورية الاومانية :إحد دول العاد الكرب

ووان ماوز حكماا ض روروبا

وحكم ض الوملة م 72ق.م حتأ 1453م857/هــ ودخلـ ض ـااعاأل وحـاوب
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نتيجة هـذه احلـاوب هزميـة الياـود وتشـتتاا ض ر ـياع العـاد بـدملًا مـ اليـان
ايول امليالد

ويصدأل رعداد م الياود اهلجاة إىل اجلزياة العابية؛ و ل

بســءب طءيعــة تكويناــا الصــقااوية والــا تســاها ض إعايــة حاوــة اجليــو
وعدم وجود ويان يا ي واحد حيكا مجي مناطياـا وبـذل ي ـم الياـود
انعدام املياومة السيا ية والعسكاية ضدها )1(.وي األ إىل ل ما وان ييولـه
ايحءار والاهءان م خالل ما ياد ض وتءاا م رنه تيارب مـان ظاـور نـيب
ورر

هجاته منطية بني حاتني ياا أل .وما يال الااهـب لسـلمان الوار ـي

 حينما أله إىل ري يذهب بعد و اة الااهب يال له« :ر بين واهلل مـا
رعلمه ر ءمل علأ ما ونا عليه رحد م الناس آماك رن تأتيه ولكنه يد رظلـ
مان نيب هو مءعـوب بـدي إبـااهيا خيـاج بـأر

العـاب ماـاجاًا إىل رر

بــني حــاتني بينامــا أــل بــه عالمــاأل ال ختوــأ :يأوــل اهلديــة وال يأوــل
الصـــدية بـــني وتويـــه خـــام النءـــوة ـــإن ا ـــتطع رن تلقـــق بتلــ الـــءالد
ا عل» )2(.لك الياود بعد تييناا م نءوة الا ول منعاا احلسـد مـ إتءـاع
م الدولة اإل المية منذ عصا الا ول وانتا بسيوط عا متاا اليسطنطينية علـأ
يد حممد الواتمل العثماني نة 857هـ .يااجـ  :السـيد الءـا العـايين :الدولـة الءيزنطيـة
بريوأل دار النا ة العابية د.أل

 19وما بعدها.

( )1ربد إبااهيا الشايف :مكة واملدينة ض اجلاهلية وعاد الا ـول اليـاهاة دار
الوكا العابي 1426هـ2005/م

.255

( )2اب حنءل ربد ب حنءل الشيءاني ربو عءد اهلل(أل241هــ) :املسـند يـام بتمـايا
رحاديثه:فعيب ايرناؤوط ط 1دمشق مو سة الا الة 1421هــ2001/م ريـا
احلدي  .23737 :وإ ناده حس .
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ر ــالته )1(.يــال يتــادة ب ـ النعمــان ايو ــي( أل23هـــ)( )2ع ـ رفــيا م ـ
يومه« :د يك رحد م العاب رعلا بشأن ر ول اهلل  منا وان معنا ياـود
ووانوا رهل وتاب وونا ر قاب وا

وونا بلغنـا مـناا مـا يكاهـون يـالوا:

إن نءيًا مءعواًا اخن يد رظل مانه نتءعه نيـتلكا يتـل عـاد وإرم .لمـا بعـ اهلل
عز وجل ر وله  اتءعناه ووواوا به .وينا و

ياا رنزل اهلل عز وجل{ :وََرركصُوَّْ

وَرررك قربْرر ُ يَتْررترُْتََونَ عَلررر َّذِررنَيكَ َرُررررُوَّْ فرلرمدرررك جَررركُم ودرررك عََُفُرروَّْ َرُررررُوَّْ ِِررهَ فرلرعْاَررةُ َّذلِررره عَلرر ر

َّذْكركفَُِيك

()4( )3

.

انتشا الياود علأ فكل عشائا ض رماو متنوعة ووـان روثاهـا ض منطيـة
املدينة والطايق املود إىل بالد الشام .ووان ض املدينة االب يءائل ياودية وهي
بين الن ري وبين يايظة وبـين يينيـاع ووـان هلـا ياـا خطـط خا ـة باـا
حتيطاــا احلصــون واليــالع .وإىل جانــب هــذه اليءائــل ــكن جبوارهــا بطــون
( )1اب ييا اجلو ية حممد ب ربي بكـا ريـوب الزرعـي ربـو عءـداهلل(أل751هــ) :هدايـة
احليار ض رجوبة الياود والنصار
اليلا 1416هـ1996/م
( )2يتادة ب النعمان ب

حتييق :حممد بـ ربـد احلـاج ط 1جـدة دار

.248
يد الظوـا ايو ـي ربـو عمـاو بـاي الا ـول بيعـة العيءـة

الثانية وفاد املشاهد ولاا م الا ول وماأل ض آخـا خال ـة عمـا بـ اخلطـاب.
اب حجا ربد ب علي ب حجا العسيالني الشا عي ربو الو ل(أل852هـ) :اإل ابة
ض متييز الصقابة حتييق :عادل بـ ربـد عءـد املوجـود و ميلـه ط 1بـريوأل دار
الكتب العلمية 1415هـ  317/5وما بعدها.
( )3ورة الءياة آية.89 :
( )4ابــ إ ــقاق حممــد بــ إ ــقاق بــ يســار املطلــيب املــدني(أل151هـــ) :الســري
واملغا

حتييق :ايل وار ط 1بريوأل دار الوكا 1398هـ1978/م
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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وعشائا ياودية متواية جتاو أل عشاي بطنًا مناا :بنـو مايـد وبنـو عـوأل
وبنو اليصيص وبنو ناغصة وبنو حجا وبنو اعلءة وبنو عكامة...إخل.
ويد ك الياود اجلااأل اخلصيءة ض منطية املدينة ووان هلا ر واق ض
املدينة عا

()1

باا مثل وق بين يينياع.

 - 2العرب:

وان تصايف ايمور ض املدينة يءيل اهلجاة بيـد العـاب وهـا ينتسـءون ض
الغالب إىل إحـد اليءيلـتني رمـا ايوس رو اخلـزرج با ـتثنامل بعـض اليءائـل
الصغرية والا ري ًا هي تاتءط بالوالمل إىل إحد هاتني اليءيلتني.
وايوس واخلزرج وانا رخوي وهما ابين اعلءة بـ عمـاو مـ رحـد ـاوع
يءائل اي د ض اليم  .ويد ظااأل عدة هجااأل ليءائل اي د اليمنيـة مـ الـيم
لعــدة عوامــل مناــا :اضــطااب رحــوال الــيم السيا ــية بســءب النــزاع بــني
حكاماــا وغــزواأل ايحءــا علياــا وي ــاأل إىل ل ـ تــدهور ايوضــاع
االيتصادية وانكما الزراعـة ياـا أخـذأل اليءائـل تاـاجا مـ الـيم ولمـا
ضاق احلال باا ووان ايوس واخلزرج ضم م هاجا م هذه اليءائل.
وتنيســا ايوس إىل ةســة بطــون وهــي :عــوأل ب ـ مال ـ
مال

واماؤ الييس ب مال

مال

وانيسم هذه الءطون إىل بطون ر غا مناا .ووان منـا هلا رخصـب

( )1يااج  :السماود

وعماو بـ مالـ وهـا النءيـ

ومــاة ب ـ
وجشـا بـ

علي ب عءد اهلل ب ربد احلسـين(أل911هــ) :و ـامل الو ـامل

بأخءــار دار املصــطوأ ط 1بــريوأل دار الكتــب العلميــة 1419ه ــ  130/1ومــا
بعدها؛ ربد إبااهيا الشايف :مكة واملدينة ض اجلاهلية وعاد الا ول
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.245

م منا ل اخلزرج وتتميـز بالزراعـة الـو رية؛ ولعـل لـ مـ ر ـءاب الصـااع
()1

بيناا.

وانيسم بطون اخلزرج إىل ةسة وهي :عماو ب اخلزرج وعوأل بـ
اخلــزرج واحلــارب ب ـ اخلــزرج وجشــا ب ـ اخلــزرج ووعــب ب ـ اخلــزرج.
وانيسم هذه الءطـون إىل بطـون ر ـغا مناـا .وا ـتوطن اخلـزرج منـاطق ض
املدينة تعد ريل خصءًا م

()2

كنأ ايوس.

وجــاور ايوس رهــا يءائــل الياــود وهــي ياــود بــين الن ــري وياــود بــين
يايظة بينما جاور اخلزرج ياود بين يينيـاع ويامـ بيـناا حتالوـاأل ظاـاأل
راارها بعد هجاة الا ول إىل املدينة حتأ إناا رمبا فوعوا هلا عند ر ول
اهلل  .وم

ل ما جا ض غزوة ياود بين يايظـة ملـا نـزل بـين يايظـة علـأ

حكـا ر ـول اهلل  توااـب ايوس إىل الا ـول ويـالوا« :يـا ر ـول اهلل
إناــا موالينــا دون اخلــزرج ويــد علــ ض مــوالي إخواننــا بــايمس مــا يــد
علمـ

 -ويــد وــان ر ــول اهلل  يَءــل بــين يايظــة يــد حا ــا بــين يينيــاع

ووانوا حلوامل اخلزرج نزلوا علأ حكمه سـأله إيـاها عءـد اهلل بـ ربـي بـ
لول وهءاا له  -لما ولمته ايوس يـال ر ـول اهلل  :رال تاضـون يـا
( )1اب حزم علي ب ربد ايندلسي الظاها ربو حممد(أل456هـ) :مجااة رنسـاب
العاب ط 1بريوأل دار الكتب العلمية 1403هـ1983/م
ربد إبااهيا الشايف :مكة واملدينة ض اجلاهلية وعاد الا ول
( )2اب حزم :مجااة رنساب العاب

 332ومـا بعـدها؛
 256وما بعدها.

 346وما بعدها؛ السـماود  :و ـامل الو ـامل

بأخءار دار املصطوأ  152/1وما بعدها؛ ربـد إبـااهيا الشـايف :مكـة واملدينـة ض
اجلاهلية وعاد الا ول

 258وما بعدها.
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معشا ايوس رن حيكا ياا رجـل مـنكا؟ يـالوا :بلـأ يـال ر ـول اهلل :
()1

ذاك إىل عد ب معا ».
ويد تطورأل عالية ايوس واخلزرج م الياود مـ اجلـوار اـا التقـالف
إىل رن ر ــءمل الياــود عامــل ماــا ض الصــااع بــني ايوس واخلــزرج ويام ـ
()2
بيناا ريام وويائ حابية مناا يوم بعاب.
ويد جامل ض وتاب ايغاني بعض النصو الا حتدا ع هجاة ايوس
واخلزرج م اليم إىل املدينة والوض الذ آل عليه حاهلا وعاليتاا مـ
الياــود .مناــا « :أيامـ ايوس واخلــزرج ض منــا هلا الــا نزلوهــا باملدينــة ض
جاد وضيق ض املعا ليسوا بأ قاب إبل وال فاة؛ ين املدينة ليس بـالد
نعــا وليســوا بأ ــقاب أــل وال رع ولــيس للاجــل مــناا إال ايعــذاق
اليســرية واملزرعــة يســتماجاا مـ رر مــواأل وايمــوال للياــود لءثـ
ايوس واخلزرج بذل حينًا» .وجامل ري ًا « :لمـا يتـل مالـ ( )3مـ ياـود مـ
( )1اب هشام :السرية النءوية .239/2
( )2الوايد

حممد ب عما اي لمي ربو عءداهلل(أل207هـ) :وتاب املغـا

حتييـق:

مار ــــدن جــــونس ط 3بــــريوأل دار ايعلمــــي 1409هـــــ1989/م .177/1
ويااجــ  :ربــد إبــااهيا الشــايف :مكــة واملدينــة ض اجلاهليــة وعاــد الا ــول
259؛ حممد ب حس فااب :املدينة النءوية ض جـا اإل ـالم والعصـا الاافـد
ط 1دمشــق دار اليلــا 1415هـــ1994/م  54/1ومــا بعــدها؛ حصــة الشــما :
ختطــيط املدينــة املنــورة ض العاــد النءــو واخلال ــة الاافــدة ط 1الايــا
عءدالاب السديا اخلريية 1437هـ2006/م
( )3مال ب العجالن ب

يد ب غنا اخلزرجـي مـ

مو ســة

.48- 39
ـادة رهـل اخلـزرج ض اجلاهليـة

دخل ض ااعاأل م ياود املدينة ويد يتل رحد عمائاا وهو اعلءة ب عـاما املعـاوأل
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يتل لّوا؛ ويلا امتناعاا؛ وخا وا خو ًا فديدًا؛ وجعلوا ولمـا هـاجاا رحـد
م ايوس واخلزرج بشـيمل يكاهونـه د ميـش بع ـاا إىل بعـض ومـا وـانوا
يوعلون يءل ل ولك يذهب الياـود ا إىل جريانـه الـذي هـو بـني رظاـاها
ييول :إمنا حن جريانكـا ومـواليكا كـان وـل يـوم مـ ياـود يـد جلئـوا إىل
()1
بط م ايوس واخلزرج يتعز ون باا».
ويالحظ علأ الثيا ة الدينية للعاب ض املدينة الـذ ميثلـه ايوس واخلـزرج
وغريها م اليءائل التنوع الثياض وـياا املسـلمون والياـود والنصـار
واملشاوون وغريها .وإىل لـ رفـار اليـاآن الكـايا ض يـول اهلل تعـاىل{ :إِند
ني َوَّذ داصَرك َر َوَّ ْذمَُرو َ َوَّذِر َني َك رأَْر َُ َُوَّ ِإ دن َّذلِر َه َي ُْصَر ُ َِيْراَه ْ يَروْ َ
َّذِنَيكَ وَا وَّ َوَّ ِذ َني َك مَكدوَّ َوَّذصدك ِِ َئ َ

َّذْقَيَكوَةَ إِند َّذلِهَ عَلر َُ ِّ ََ ٍُْ ََهِين ( )3(.)2وهنا خيرب اهلل تعاىل ع رهل هـذه ايديـان
املمتلوة م املومنني وم واها م الياود والصابئني والنصار وا وس

باليطيون .الصقار

لمة ب مسلا ربو املنذر(املتو أ ض اليان 5رو6هــ) :اينسـاب

حتييـــــق :حممـــــد بــــ إحســـــان الـــــنص ط 4عىمـــــان و ارة الـــــملاب والثيا ـــــة
1427هـ2006/م .531/1
( )1ربـو الوــاج اي ــءااني علـي بـ احلســني بـ حممـد املاوانــي اليافــي(أل356هـــ):
ايغاني ط 1بريوأل دار إحيامل الملاب العابي 1415هـ .348- 345/22
( )2ورة احلا آية.17 :
( )3وامليصود بالذي هادوا الياود رما ع الصابئة :ييل رناا يوم يعظمـون الكواوـب
واملالئكة وييل ها يوم بايون علأ طاتاا وال دي هلا يتءعونه وا و ية ديانة تعظا
الظــواها الطءيعيـــة والشــمس واليمـــا والنــار وتتميـــز بتعــدد اخهلـــة وإلــه اخلـــري وإلـــه
الشا.يااج  :الشاا تاني حممد ب عءـدالكايا بـ ربـد ربـو الوـتمل(أل548هــ) امللـل
والنقل ط 1مصا مو سة احلليب د.أل .63 38 15/2
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والذي رفاووا عءدوا غري اهلل معه؛ إن اهلل تعاىل يوصل بيـناا يـوم الييامـة
()1
وحيكا بيناا بالعدل.
املبحث األول :وثيقة املدينة:
 - 1أهميتها:

تكم رهمية هذه الواييـة ض رناـا تعطينـا مالمـمل عـ اي ـس الـا يامـ
علياــا الدولــة اإل ــالمية ض العصــا النءــو مـ الناحيــة الدينيــة والسيا ــية
واإلدارية واالجتماعية وااليتصادية ومويف الدولة اإل المية مـ بعـض
الي ايا الا متس ا تم ورمنه مثل :مويواا م التعـايش مـ غـري املسـلمني
ض الدولـــة ومويواـــا مـ ـ التعامـــل مـ ـ اليـــو اخلارجيـــة املعاديـــة للدولـــة
()2
اإل المية ...إخل.
 - 2أمساؤها:

رطلق املورخـون املتيـدمون واملتـأخاون مـناا علـأ العاـد الـذ عيـد بـني
املااجاي واينصار وبني الياود وغريها ض املدينة عدة رتامل مناا:
أ  -الصحيفة:

ورد ض بعض نصو الواييـة مصـطلمل (الصـقيوة) مـ لـ « :وإنـه مـا
وان بني رهل هذه الصقيوة م حدب رو افتجار خياأل سـاده ـإن مـاده إىل
اهلل عز وجل» )3(.لذا رطلق علأ هذه املعاهدة ا ا الصقيوة.
( )1اب ـ وــثري إتاعيــل ب ـ عمــا اليافــي الدمشــيي(أل774هـــ) :توســري اليــاآن العظــيا
حتييق :امي المة ط 2الايا

دار طيءة 1420هـ1999/م 284/1؛ .402/5

( )2يااج  :احل ب ربد العلي :دولة الا ـول ض املدينـة ط 2بـريوأل فـاوة
املطءوعــاأل للتو يـ والنشــا 2009م

109؛ ــاحل حســني :حبـ ض نشــأة الدولــة

اإل المية ط 1بريوأل ماوز درا األ الوحدة العابية 2010م

.45

( )3اب هشام :السرية النءوية .504/1
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ب  -الكتاب:

ورد ض نصو

الوايية ولمة (الكتاب) .يال اب إ قاق« :ووتب ر ـول

اهلل  وتابًــا بــني املاــاجاي واينصــار وادع يــه ياــود وعاهــدها وريــاها
علــأ ديــناا ورمــواهلا وفــاط هلــا وافــملط علــياا» )1(.لــذا تيـ هــذه
املعاهدة بالكتاب.
وا ا الصقيوة والكتـاب مـ ايتـامل الـا رطلياـا املتيـدمون علـأ هـذه
املعاهدة وافتااأل بيناا .بينما ورد عدة رتامل رطلياـا املتـأخاون علـأ هـذه
املعاهدة مناا:
أ  -الوثيقة:
()2

ويعد مصطلمل (الوايية) هو السائد بني املتأخاي ض تسمية هذه املعاهدة.
ولعل هذا املصطلمل هو اينسب بني املصطلقاأل ايخا لألمور التالية:

 - 1ين إطــالق ا ــا الصــقيوة رو الكتــاب علياــا يــد يشــتءه بصــقيوة
رخا رو وتاب آخا يد وتب الا ول عدة وتب وحتأ نواق بيناـا لـزم
رن نيول :الصقيوة رو الكتاب الذ وتءه الا ول بـني املاـاجاي واينصـار
ووادع يه الياود بعد هجاته للمدينة .وإ ا د نـذوا لـ

لـ تتميـز عـ بييـة

الصقف والكتب ايخا ؛ لذا م اختصار تسميتاا بالوايية.
 - 2ر ــءمل العــاأل الســائد ض الوي ـ املعا ــا رن يطلــق علــأ مــا يتعلــق
( )1اب هشام :السرية النءوية .501/1
( )2يااج  :حممد بيد اهلل :جمموعة الواائق السيا ية للعاد النءو واخلال ة الاافدة
ط 6بريوأل دار النوائس 1407هـ1987/م
النءوية الصقيقة ط 8الايا

57؛ روام ضيامل العما  :السـرية

مكتءة العءيكان 1430هـ2009/م .272/1
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بتنظيا العاليـاأل األ الصـءغة الدوليـة مصـطلمل (الواييـة) مثـل واييـة حيـوق
()1

اإلنسان وغريها.

ب  -الدستور:

وم املصطلقاأل الا رطلي علأ هذه الوايية مصطلمل (الد تور) .ويـد
رطليوا علياا هذا اال ا؛ يناا در وا الوايية م الناحية الد تورية حيـ
إناا عءارة ع بنود تادأل إىل تنظيا العالية ض ا تمـ

وبـذل متثـل د ـتورًا

()2

للدولة اإل المية.

ج  -تسميات أخرى:
وم ـ التســمياأل الــا رطلياــا املورخــون علــأ هــذه الواييــة :املوادعــة
واملعاهدة .ويد جامل ل ض نص اب إ قاق ع الوايية« :ووتـب ر ـول اهلل
 وتابًا بني املاـاجاي واينصـار وادع يـه ياـود وعاهـدها وريـاها علـأ
()3

ديناا ورمواهلا وفاط هلا وافملط علياا».
 - 3تارخيها:

للءاحثني واملمتصني ض تاريخ وتابة هذه الوايية عـدة آرامل وهـي مبجملـاا
تدور حول رريني.
( )1يااج  :جا ا العيساو  :الوايية النءوية وايحكام الشاعية املستوادة مناا ط1
الشارية دار الصقابة 1426هـ2006/م

.31

( )2يااج  :روام ضيامل العمـا  :السـرية النءويـة الصـقيقة 272/1؛ ـاحل حسـني:
حب ض نشأة الدولة اإل المية
الشاعية املستوادة مناا

45؛ جا ا العيساو  :الوايية النءويـة وايحكـام

.29

( )3اب هشام :السرية النءوية .501/1

38

املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

ر  -الار ايول:
يا ر قاب هذا الار بأن اي ل ض هـذه الواييـة عءـارة عـ واييـتني
ويد وتء ض مـ خمتلـف .اـا اختلوـوا ض حتديـد مـ وتابـة الـواييتني .ـري
الدوتور احل ب ربد العلي(أل1423هـ) بأن الواييتان وتء بعد غزوة بدر
ـنة 2هــ )1(.رمــا الـدوتور روــام بـ ضـيامل العمــا

يـد صــل اليـول ض ر ــل

الواييــة ــاجمل رن الواييــة ض اي ــل واييتــان اــا مج ـ املورخــون بينامــا
ويـا بـأن الواييـة ايوىل الـا تتنـاول موادعـة الا ـول للياـود وتءـ يءــل
غــزوة بــدر ــنة 2هـــ بينمــا الواييــة الثانيــة الــا توضــمل حيــوق وواجءــاأل
املاــاجاي واينصــار يــد وتء ـ بعــد غــزوة بــدر وا تشــاد ض ل ـ بعــدة
نصو

تويد الار الذ

()2

هب إليه.

ب  -الار الثاني:
يا ر قاب هذا الار رن الوايية ض اي ل وايية واحدة وهـي تشـمل
مجي ـ مــا وتء ـ بــني املاــاجاي واينصــار والياــود وغريهــا م ـ الءنــود الــا
افتمل علياا ورناا وتء بعد و ول الا ول إىل املدينة مااجاًا.
وا ــتدل ر ــقاب هــذا الــار بعــدد مـ النصــو

تويــد مــا هءــوا إليــه

ومناـــا :يـــال ابـ ـ إ ـــقاق« :ووتـــب ر ـــول اهلل وتابًـــا بـــني املاـــاجاي

( )1احل ب ربد العلي :تنظيماأل الا ول اإلدارية ض املدينة حب منشور ض جملة
ا م العلمي العاايي بغداد 1388هـ1969/م العدد17 :

.53 :

( )2روام ضيامل العما  :السرية النءوية الصقيقة .277 276/1
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واينصار وادحعح يه ياود وعاهدها ورياها علأ ديناا ورمواهلا وفـاط
()1

هلا وافملط علياا».

ويواا م نص الذ رواه اب إ قاق رن الا ول وتب وتابًـا واحـدًا
افتمل علأ بنود تتعلق باملااجاي واينصار وري ًا الياود.
وجامل ض وتاب ايمـوال يبـي عءيـد« :وهـذا وتـاب ر ـول اهلل  بـني املـومنني
ورهل يثاب وموادعته ياودهـا ميدمـه املدينـة )2(.»...ويواـا مـ الـنص الـذ

وـاه

()3

ربي عءيد بأن الوايية وتء بعد هجاة الا ول للمدينة بزم ٍ يصري.

ولعل الار الصواب بأن الوايية ض اي ل وايية واحدة وتء يءـل غـزوة
بدر نة 2هـ وحتديـدًا بعـد هجـاة الا ـول إىل املدينـة بـزم ٍ يصـري؛ إ إن
ا تم حيتـاجون ض حيـاتاا إىل مثـل هـذه املواايـق والـا مـ خالهلـا تنـتظا
فووناا العامة ويستءعد رن يوخا الا ول هذه املصلقة إىل ما بعـد غـزوة
بــدر؛ رمــا مــا ورد م ـ نصــو

رن الا ــول وتــب املواايــق بــني املاــاجاي

واينصــار بعــد غــزوة بــدر()4؛ لعــل لـ وــان جتديـدًا مـ الا ــول لءنــود
الواييــة الــا وتءــ يءــل غـــزوة بــدر إ ا ال يســتءعد رنـــه ا ــتجدأل بعـــض
( )1اب هشام :السرية النءوية .501/1
( )2ربو عءيد اليا ا ب

ـالم اهلـاو (أل224هــ) :وتـاب ايمـوال حتييـق :خليـل

هااس بريوأل دار الوكا د.أل

.260

( )3لال تزادة يااج  :جا ا العيساو  :الوايية النءوية وايحكـام الشـاعية املسـتوادة
مناا
( )4الطــرب

.34
حممــد بـ جايــا ربــو جعوــا(أل310هـــ) :تــاريخ الا ــل وامللــوك ط2

بريوأل دار الملاب 1387هـ .486/2
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ايحداب وحيتاج ياا إىل إضا ة بعض ايحكام املتعلية باا وهـذا مـ بـاب
()1

التجديد والتقدي حبسب ما ييت يه احلال م مصلقة.
 - 4صحتها:

ظاا جدل بني الءاحثني حول ـقة الواييـة حيـ ضـعواا بع ـاا يـد
رواها اب إ قاق ض ريته م غـري إ ـناد ممـا ي ـعف مـ روايتـه )2(.و واهـا
يد الناس ض ريته مسندة م طايـق ابـ ربـي خثيمـة(أل279هــ) )3(.وض

اب

السند وثري ب عءداهلل ب عماو املزني يـال يـه ابـ حجـا :ضـعيف ر ـاط مـ
نسءه إىل الكذب )4(.ورواهـا ربـو عءيـد بسـنده إىل الزهـا (أل124هــ) حيـ
()5

رر ل الزها الاواية ويال« :بلغين رن الا ول  وتب باذا الكتاب».

يال روام ب ضيامل العما معليًا علأ م حكـا ب ـعف الواييـة :ولكـ
الوايية ال تايأ مبجموعاا إىل ماتءـة ايحاديـ الصـقيقة ووردأل نصو ـاً

( )1لال تزادة يااج  :ربد ب يايد الشعييب :وايية املدينة امل مون والداللـة ط1
الدوحة و ارة ايوياأل والشوون اإل المية 1426هـ2005/م

.53- 47

( )2اب هشام :السرية النءوية .501/1
( )3اب
املغـــا

يد الناس حممد ب حممد اليعما ربو الوتمل(أل734هـ) :عيون اياا ض نون
والشـــمائل والســـري حتييـــق :إبـــااها رم ـــان ط 1بـــريوأل دار اليلـــا

1414هـ1993/م .229/1
( )4اب حجا ربد ب علي ب حجـا العسـيالني الشـا عي ربـو الو ـل(أل852هــ):
تيايب التاذيب حتييق :حممد عوامة ط1

وريا دار الافيد 1406هـ1986/م

.460
( )5وتاب ايموال

.260
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()1

مـ الواييــة ض وتــب ايحاديـ بأ ــانيد متصــلة ــقيقة
الوياامل وبنوا علياا رحكاماا وهذه النصو

ويــد احــتا باــا

جاملأل م طـاق مسـتيلة عـ

الطــاق الــا وردأل مناــا الواييــة وإ ا وان ـ الواييــة مبجموعاــا ال تصــلمل
لالحتجاج باا ض رحكام الشايعة إناا تصلمل ر ا ًا للدرا ـة التارخييـة الـا
ال تتطلــب درجــة الصــقة الــا تيت ــياا ايحكــام الشــاعية اــا إن وــثريًا مـ
مصادر السرية والتاريخ واأل نصو

()2

هذه الوايية

()3

مما يعز م اءوتاا.

 - 5وصف عام للوثيقة:

مـ ييــار نصــو

هــذه الواييــة يــد رناــا اتصــو بأ ــلوب مميــز اــي «

مكونة م مجل يصـرية بسـيطة وغـري معيـدة الملويـب ويكثـا ياـا التكـاار
وتستعمل ولماأل وتعابري وان مألو ة ض عصا الا ـول اـا يـل ا ـتعماهلا
( )1مثــل :الءمــار

حممــد بـ إتاعيــل الءمــار اجلعوــي ربــو عءــد اهلل(أل256هـــ):

اجلــام املســند الصــقيمل املمتصــا م ـ رمــور ر ــول اهلل  و ــننه وريامــه ( ــقيمل
الءمار ) حتييق حممد هري ط بريوأل دار طوق النجاة 1422هـ وتاب اجلزية
باب إاا مـ عاهـد اـا غـدر  102/4ريـا احلـدي 3179 :؛ مسـلا ابـ احلجـاج
اليشري النيسابور ربو احلسني(أل261هـ) :املسند الصـقيمل حتييـق :حممـد بـ ـواد
عءد الءايي بريوأل دار إحيامل الملاب العابـي د.أل وتـاب العتـق بـاب حتـايا تـولي
العتيق غري مواليه  1146/2ريا احلدي .1507:
( )2مثل :اب حزم علي ب ربد ايندلسي الظاها ربـو حممـد(أل456هــ) :جوامـ
السرية النءوية ط 1بريوأل دار الكتب العلمية د.أل

95؛ اب وثري إتاعيـل

ب عما ب وثري اليافي ربو الودامل(أل774هـ) :الءداية والنااية حتييق :علـي فـري
ط 1بريوأل دار إحيامل الملاب العابي 1408هـ1988/م .273/3
( )3السرية النءوية الصقيقة .276 275/1
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يما بعد حتأ ر ءق مغلية علأ غري املتعميني ض درا ة تل الوـملة .ولـيس
ض هــذه الواييــة نصــو

متــد رو تيــد ــادًا رو مجاعــة رو ختــص رحــداً
()1

باإلطاامل رو الذم لذل ميك اليول بأناا وايية ر لية وغري مزورة».

ور لوب الوايية ري ًا يشءه وثريًا ر ـاليب وتـب الـنيب ايخـا

وهـذا

()2

مما يدل علأ ر التاا ويعطياا تواييًا يويًا.
 - 6بنود الوثيقة:

بلغ عدد الءنود الا افتملتاا الوايية  47بنـدًا وميكـ تيسـيا هـذه الءنـود
إىل رربعة ريسام وهي:
ر  -بنود تتعلق باملااجاي واينصار وم حلق باا م املسلمني.
ب  -بنود تتعلق بالياود.
ويالحظ علأ الءنود املتعلق بـالياود رناـا روـزأل علـأ بطـون العـاب الـا
تاودأل ود تذوا م ها ياود ض ر ـلاا وياـود بـين يايظـة وبـين اليينيـاع
وبين الن ري وال يعين هـذا رن الا ـول ا ـتثناها مـ بنـود هـذه الواييـة
ومما يدل علـأ رناـا داخلـون ض بنـود املعاهـدة ا ـتعانة الا ـول بياـود بـين
الن ــري ض د ـ ديــة رحــد اليتلــأ والــا بســءءاا وــان ــءب إجالؤهــا م ـ
()3

املدينـة

حيـ جـامل ض بعــض بنــود الواييـة رن الياــود ينويـون مـ املــومنني

والديــة نــوع مــ رنــواع النويــة .ولــو د تكــ تشــملاا هــذه الواييــة ملــا جلــأ
الا ول إىل ياود بين الن ري يطلب عوناا ض د الدية.
( )1احل ب ربد العلي :تنظيماأل الا ول اإلدارية ض املدينة

.51 50

( )2روام ضيامل العما  :السرية النءوية الصقيقة .276/1
( )3الوايد  :وتاب املغا

.363/1
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ولعل م ر ءاب ختصـيص متاـودة العـاب دون غريهـا مـ الياـود؛
للياابة املءافاة الا تابطاا باملسلمني م ايوس واخلزرج والـا نـتا عناـا
عاليــة واحتكــاك بــني الطــا ني خبــالأل غريهــا م ـ الياــود الــذي تــابطاا
باملســـلمني مــ ايوس واخلـــزرج عاليـــاأل يائمـــة علـــأ التقـــالف .مصـــاا
الا ــول بالــذوا ض بنــود الواييــة حتــأ يتــءني ايحكــام اململتءــة علــأ هــذه
العالية وهي عامة جلمي الياود.
ج  -بنود تتعلق باملشاوني.
()1

د  -بنود تتعلق باليواعد العامة تاتءط باملدينة.

وم يطل علأ نص الوايية م خالل املصادر يد التواوأل يما بيناا
()2

ض إيااد نص الوايية مناا م ايتصا علأ بعـض بنودهـا

ومناـا مـ وـا

رغلــب بنودهــا( .)3ويــد يــام رحــد الءــاحثني املعا ــاي مبيارنــة ماويــاأل الواييــة
()4

وااء اخلالأل يما بيناا

كان نص الوايية والتالي:

 - 1هذا وتاب حممد النيب ر ول اهلل بني املـومنني واملسـلمني مـ يـايش
ورهل يثاب وم تءعاا لقق باا وجاهد معاا.
 - 2إناا رمة واحدة م دون الناس.
( )1يااج نص الوايية م رواية اب إ قاق .اب هشام :السرية النءوية .501/1
( )2مثل :الءمار  :اجلـام الصـقيمل وتـاب اجلزيـة بـاب إاـا مـ عاهـد اـا غـدر
 102/4ريا احلدي 3179 :؛ مسلا :املسند الصـقيمل وتـاب العتـق بـاب حتـايا
تولي العتيق غري مواليه  1146/2ريا احلدي .1507:
( )3مثل رواية اب إ قاق .اب هشام :السرية النءوية .501/1
( )4حممد بيد اهلل :جمموعة الواائق السيا ية للعاد النءو واخلال ة الاافدة
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 - 3املاــاجاون مـ يــايش علــأ ربعــتاا يتعــايلون بيــناا وهــا يوــدون
عانياا باملعاوأل واليسط بني املومنني.
 - 4وبنــو عــوأل علــأ ربعــتاا يتعــايلون معايلــاا ايوىل ,ووــل طائوــة
تود عانياا باملعاوأل واليسط بين املومنني.
 - 5وبنــو احلــارب بـ اخلــزرج علــأ ربعــتاا يتعــايلون معايلــاا ايوىل
وول طائوة تود عانياا باملعاوأل.
 - 6وبنــو ــاعدة علــأ ربعــتاا يتعــايلون معايلــاا ايوىل ووــل طائوــة
تود عانياا باملعاوأل واليسط بني املومنني.
 - 7وبنــو جشــا علــأ ربعــتاا يتعــايلون معايلــاا ايوىل ووــل طائوــة
تود عانياا باملعاوأل واليسط بني املومنني.
 - 8وبنــو النجــار علــأ ربعــتاا يتعــايلون معايلــاا ايوىل ووــل طائوــة
تود عانياا باملعاوأل واليسط بني املومنني.
 - 9وبنو عماو ب عوأل علـأ ربعـتاا يتعـايلون معايلـاا ايوىل ووـل
طائوة تود عانياا باملعاوأل واليسط بني املومنني.
 - 10بنــو النءي ـ علــأ ربعــتاا يتعــايلون معايلــاا ايوىل ووــل طائوــة
تود عانياا باملعاوأل واليسط بني املومنني.
 - 11وبنو ايوس علـأ ربعـتاا يتعـايلون معايلـاا ايوىل ووـل طائوـة
تود عانياا باملعاوأل واليسط بني املومنني.
 - 12وإن املومنني ال يملوون مواحاً بيناا رن يعطوه باملعاوأل مـ ـدامل
رو عيل ورن ال حيالف موم موىل موم دونه.
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 - 13وإن املومنني املتيني ريدياا علأ ول م بغأ مـناا رو ابتغـأ ظلـا
رو إمثاً رو عدواناً رو سـاداً بـني املـومنني وإن ريـدياا عليـه مجيعًـا ولـو وـان
ولد رحدها.
 - 14وال ييتل موم مومنًا ض وا ا وال ينصا وا اًا علأ موم .
 - 15وإن مــة اهلل واحــدة يــري علــياا ردنــاها وإن املــومنني بع ــاا
موالي بعض دون الناس.
 - 16وإنه م تءعنا م ياود إن لـه النصـا واي ـوة غـري مظلـومني وال
متنا ا علياا.
 - 17وإن لا املومنني بواحدة ال يساد موم دون موم ض يتـال ض
ءيل اهلل إال علأ وامل وعدل بيناا.
 - 18وإن ول غا ية غزأل معنا يعيب بع اا بع ًا.
 - 19وإن املـومنني مينـ ويكـف بع ــاا عـ بعــض مبـا نــال دمــاملها ض
ءيل اهلل.
 - 20وإن املومنني املتيني علأ رحس هد وريومه .وإنه ال يـري مشـاك
ماالً ليايش وال نوسًا وال حيول دونه علأ موم .
 - 21وإنه م يتل مومناً يـتالً عـ بينـة إنـه يـود بـه إال رن ياضـأ ولـي
امليتول بالعيل وإن املومنني عليه وا ة وال حيل هلا إال ييام عليه.
 - 22وإنه ال حيـل ملـوم ريـا مبـا ض هـذه الصـقيوة وآمـ بـاهلل واليـوم
اخخــا رن ينصــا حمــداا رو يوويــه وإنــه مـ نصــاه رو آواه .ــإن عليــه لعنــة اهلل
وغ ءه يوم الييامة وال يوخذ منه األ وال عدل.
 - 23وإنه ماما اختلوتا يه م فيمل إن ماده إىل اهلل وإىل حممد.
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 - 24وإن الياود ينويون م املومنني ما داموا حماربني.
 - 25وإن ياود بين عوأل رمة مـ املـومنني للياـود ديـناا وللمسـلمني
ديناا موالياا ورنوساا إال م ظلا نوسه وراا إنه ال يالـ إال نوسـه ورهـل
بيته.
 - 26وإن لياود بين النجار مثل ما لياود بين عوأل.
 - 27وإن لياود بين احلارب مثل ما لياود بين عوأل.
 - 28وإن لياود بين اعدة مثل ما لياود بين عوأل.
 - 29وإن لياود بين جشا مثل ما لياود بين عوأل.
 - 30وإن لياود بين ايوس مثل ما لياود بين عوأل.
 - 31وإن لياود بين اعلءة مثل ما لياود بين عوأل إال مـ ظلـا وراـا
إنه ال يال إال نوسه ورهل بيته.
 - 32وإن جونة بط م اعلءة وأنوساا.
 - 33وإن لءين الشطيءة مثل ما لياود بين عوأل وإن الرب دون اإلاا.
 - 34وإن موالي اعلءة وأنوساا.
 - 35وإن بطانة ياود وأنوساا.
 - 36وإنه ال خياج مناا رحداً إال بإ ن حممد
( 36ب)  -وإنه ال ينقجز علأ اأر جا

وإنـه مـ تـ بنوسـه ورهـل

بيته إال م ظلا وإن اهلل علأ رباِّ هذا.
 - 37وإن علــأ الياــود نويــتاا وعلــأ املســلمني نويــتاا ورن بيــناا
النصا علأ م حارب رهل هذه الصقيوة وإن بيـناا النصـمل والنصـيقة والـرب
دون اإلاا.
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( 37ب) وإنه ال يأاا رماؤ حبليوه وإن النصا للمظلوم.
 - 38وإن الياود ينويون م املومنني ما داموا حماربني.
 - 39وإن يثاب حاام جو اا يهل هذه الصقيوة.
 - 40وإن اجلار والنوس غري م ار وال آاا.
()1

 - 41وإنه ال جتار حامة إال بإ ن رهلاا.

 - 42وإن ما وان بني رهل هذه الصقيوة م حـدب رو افـتجار خيـاأل
ساده إن ماده إىل اهلل وإىل حممد ر ول اهلل  وإن اهلل علأ رتيأ مـا ض هـذه
الصقيوة ورباه.
 - 43وإنه ال جتار يايش وال م نصاها.
 - 44وإن بيناا النصا علأ م دها يثاب.
 - 45وإ ا دعــــوا إىل ــــلمل يصــــاحلونه ويلءســــونه ــــإناا يصــــاحلونه
ويلءســونه وإناــا إ ا دعــوا إىل مثــل ل ـ

ــإن هلــا علــأ املــومنني إال م ـ

حارب ض الدي .
( 45ب) علأ ول رناس حصتاا م جانءاا الذ يءلاا.
 - 46وإن ياــود ايوس مــوالياا ورنوســاا علــأ مثــل مــا يهــل هــذه
الصقيوة م الرب احملض م رهل هذه الصقيوة وإن الرب دون اإلاـا ال يكسـب
وا ب إال علأ نوسه وإن اهلل علأ ر دق ما ض هذه الصقيوة ورباه.

( )1امليصود باذا الءنـد :ر إ ا ا ـتجار رحـد ـال يـار إال بعـد رن يسـتأ ن رهـل املدينـة.
لال تزادة يااج  :جا ا العيساو  :الوايية النءوية وايحكام الشاعية املستوادة مناا
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املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

 - 47وإنه ال حيول هذا الكتاب دون ظاد رو آاا وإنـه مـ خـاج آمـ
وم يعد آم باملدينة إال م ظلا وراا وإن اهلل جار مل با واتيـأ وحممـد
ر ول اهلل .
املبحث الثاني :أسس املواطنة من خالل الوثيقة:

مـ يطل ـ علــأ بنــود الواييــة يــد رن الا ــول وــان يســعأ إىل تأ ــيس
جمتم متكامل له تاته وخصائصه والا م رهماا التعايش بني وا ة طوائف
ا تم ـ

والملابــط بيــناا ض الاخــامل والشــدة وهــذه الســمة هــي م ـ معــاني
()1

املواطنة وما ما بنا ض تعايواا.

ويسـتواد مـ بنـود الواييـة بـأن املواطنـة الـا ر سـاا الا ـول ض جمتمـ
املدينة بعد اهلجاة بأناا تيوم علأ ما يلي:
 - 1االعرتاف باآلخر:

مــا بنــا رن مـ تــاأل جمتمـ املدينــة التنــوع الطــائوي ويــه العــاب وميثلــه
جمموعة م اليءائل واملً م رهل املدينـة رو مـ الـذي هـاجاوا إلياـا وري ًـا
الياود وها عءارة ع بطون متعددة وي ـاأل إىل لـ التنـوع الثيـاض مثـل

( )1م الءقوب الا ا تواد مناا الءاح ض إعداد هذه الدرا ة السـجل العلمـي مللتيـأ
بنامل العالياأل ا إلنسانية بلغـة احلـوار :واييـة املدينـة رمنو جًـا والـذ عيـد ض الوـملة مـ
1438/2/13- 12هـــ ض رحــاب املعاــد العابــي اإل ــالمي ض طوويــو التــاب جلامعــة
اإلمام حممد ب

عود اإل المية وم تل الءقـوب :بسـام بـ عءـدالعزيز اخلاافـي:

التعايش والتواعل م اخخا م خالل وايية املدينة :يااملة تارخيية.
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املسلمني والياود والنصار وغريها .ودرج الءاحثون املعا اون علأ إطـالق
()1

مصطلمل (اخخا) علأ رتءاع الدياناأل م غري اإل الم.
ورمام هذا التنوع الطـائوي والثيـاض حـا الا ـول علـأ التعـايش بـني
هذه الطوائف والثيا األ املتنوعة و ل ع طايق االعـملاأل باـا وبثيـا تاا
وإفعارها بأن هلا ييمة ض ا تم .
جامل ض بنود الوايية« :وإن ياـود بـين عـوأل رمـة مـ املـومنني» وض هـذا
الءند اعملاأل بأحد مكوناأل ا تم وها الياود وهذا االعـملاأل ييت ـي بـأن
هلا حـق التعـايش السـلمي مـ املسـلمني وري ًـا االعـملاأل بثيـا تاا وهـذا
االعملاأل عام جلمي بطون الياود وما نص علأ ل الواييـة« :وإن لياـود
بين النجار مثل ما لياود بين عوأل وإن لياود بين احلارب مثل ما لياود بين
عوأل وإن لياود بين اعدة مثل ما لياود بين عوأل وإن لياود بين جشا
مثل ما لياود بين عوأل وإن لياود بين ايوس مثل ما لياود بين عوأل.»...
وباــذا االعــملاأل جــامل الا ــول مبءــدر التســاممل والــذ مـ معانيــه التعــايش
()2
ويءول اخخا.
ولعـل مـ مظـاها االعــملاأل بييمـة اخخــا ض جمتمـ املدينــة رن الا ــول
رطلق علأ الياود ض الوايية مصطلمل (رمة) (.)3
( )1يااج  :إبااهيا ب حممد املزيين :التعامل م اخخا ط 1الايا
عءدالعزيز للقوار الوطين 1427هـ

ماوـز امللـ

.17
167؛ بسـام
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ربو عءداهلل(أل666هـ) :خمتار الصقا

حتييق :يو ف

املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

 - 2احلرية:

لعل م ميت األ االعـملاأل بـاخخا هـو مـنمل احلايـة لـه .وتعـين احلايـة ض
اللغــة :احلت ـاُّ م ـ النــاس :رَخيــارها ورَ اضــلاا .وحىاِّيَّ ـةت العــاب :رَفــاا اا؛
وييال هو مـ حىاِّيَّـةي يومـه :رَ مـ خحاليصيـاِاَ .واحلتـاُّ مـ وـل فـيمل :رَ َعتحيتـه.
وح َاحسٌ حىاٌّ :حعتييقٌ وحىاُّ الواواةي :خييارىها .واحلتاُّ :ول فيمل اخا .وحىـاُّ وـل
()1

رر  :و حطتاا ورَطيءاا .احلتاُّ :الوعل احلس .

م خالل ما ءق يالحظ رن احلاية ض اللغة تأتي مبعين اي ل وايحس
والوــاخا والعتــق وض اي عــال تــأتي مبعنــأ الوعــل احلس ـ

وض النــاس تــأتي

مبعنأ رفاا اا وخيارها ور اضلاا.
ويالحــظ ض تعايــف احلايــة ض ا ــطال الوياــامل رنــه منطليًــا م ـ تعايــف
الوياامل ملعنأ اإلباحة الا تيوم ض اي ل علأ التميري بني عل الشيمل وتاوه.
وم ـ هــذه التعايوــاأل :احلايــة هــي تــة عامــة يارهــا الشــارع لأل ــااد علــأ
الســوامل متكينًــا هلــا م ـ التصــاأل علــأ خــرية م ـ رمــاها دون اإلضــاار
()2

بالغري.

جامل ض بنود الوايية« :وإن ياود بين عوأل رمة م املومنني للياود ديناا
وللمسلمني ديناا».
الشيخ حممد ط 5بريوأل املكتءة العصـاية 1420هــ1999/م

 22مـادة :ر م

م.
( )1اب منظور :لسان العاب  183/4مادة :حا.
( )2يااج  :يد نور ب

يد علي و ميله :عناية السنة النءوية حبيوق اإلنسان ط1

مكة املكامة مطاب الصوا 1428هـ2007/م

 27وما بعدها.
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وض هذا الءند داللة واضقة واعملاأل ايمل بأن الياود ها رحـد مكونـاأل
ا تم

وليس هذا قسب بل منقاا حاية الدي واملعتيد وهذا يعـين رن

هلا حق ممار ة معتيداتاا وفعائا ديناا .وهـذا مـ حما ـ اإل ـالم حيـ
د يلزم الناس باعتناق الدي اإل المي ويكاهاا عليه م رنه احلق ومـا ـواه

ت
باطل .يال اهلل تعاىل{ :الر إَََُِّْهَ فَ َّذرنِّيكِ قرر ن ِتبَر دي َك َّذ اَُْرن وَر َك َّ ْذِّرر ِّ رفمَر ْك َي ْكُُر ُْ ِِكذتِرك ُو َ

وَيؤْوَك ِِكذلّهَ فرقرنَ َّسْترمْتَ َ ِِكذْعُْوَةَ َّذْوثْقر َ الر َّصَُصَك َ ذرهَك وََّذلّه سَمَيعٌ عَلَي  )1(.يال اب وـثري:

«ال تكاهوا رحدًا علأ الدخول ض دي اإل الم إنه باي واضمل جلـي دالئلـه
وبااهينــه ال حيتــاج إىل رن يكــاه رحــد علــأ الــدخول يــه بــل م ـ هــداه اهلل
لن الم وفا

دره ونور بصريته دخل يه علأ بينة ومـ رعمـأ اهلل يلءـه
()2

وختا علأ تعه وبصاه إنه ال يويده الدخول ض الدي مكاهًا ميسورًا».

ولعــل م ـ نتــائا هــذا الءنــد هــو التعــايش الســلمي بــني طوائــف ا تم ـ
()3

واالحملام املتءادل بيناا ومن الصااعاأل والصدماأل الثيا ية والوكاية.
 - 3حق املواطنة:

ما بنـا ـابيًا رن املواطنـة تعـين التواعـل بـني ر ـااد ا تمـ مبـا ي ـم هلـا
حيوياا والييام بواجءـاتاا؛ لتقييـق مصـاحل ورهـداأل الدولـة .ويـد ـع

( )1ورة الءياة آية.256 :
( )2توسري الياآن العظيا .682/1
( )3يااج  :ربد ب يايد الشعييب :وايية املدينة امل مون والداللة

172؛ بسـام
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املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

الوايية لتقييق مواوم املواطنة وجعلتاـا حـق لكـل مـ يعـيش داخـل حـدود
الوط دون اعتءار جلنسه رو دينه اجلمي ض املواطنة وامل.
جامل ض بنود الوايية« :إناا رمة واحدة م دون النـاس»« .وإن ياـود بـين
عوأل رمة م املومنني للياود ديناا وللمسلمني ديناا موالياا ورنوساا إال
م ظلا نوسه وراـا إنـه ال يالـ إال نوسـه ورهـل بيتـه»« .وإن علـأ الياـود
نويتاا وعلأ املسلمني نويتاا ورن بيناا النصا علأ م حارب رهل هذه
الصقيوة وإن بيناا النصمل والنصيقة والرب دون اإلاا»« .وإن اجلار والنوس
غري م ار وال آاا»« .وإ ا دعوا إىل لمل يصاحلونه ويلءسونه إناا يصاحلونه
ويلءسـونه وإناـا إ ا دعـوا إىل مثــل لـ

ـإن هلــا علـأ املـومنني إال مـ

حارب ض الدي ».
م خالل ما ءق م نصـو

يالحـظ رنـه ورد مصـطلمل (ايمـة) وهـي

تعـين اجلماعــة الــا يــابطاا رابـط مشــملك ومــا مــا بنـا وهــذا يعــين التواعــل
واالندماج وهي ليس خا ة باملسلمني بل رطلي الوايية مصـطلمل ايمـة
علــأ الياــود ويــانتاا مـ املــومنني .وايمــة واجلماعــة ض نظــا الءاحـ تــوا
مصطلمل املواطنة ض ويتنا املعا ـا كالهمـا يأتيـان مبعنـأ التواعـل واالنـدماج.
ومصطلمل ايمة ليس خا

باملسلمني بل ري ًا ال الياود وما ض الوايية

ووذا املواطنة ليس خا ة باملسلمني بل تشمل غريها م اخخا.
واملواطنــة ض الواييــة ال تعــين إلغــامل اخخــا وإلزامــه بيــيا وايا ــة الدولــة
اإل المية بل رعطته حـق ممار ـة دينـه ومعتيداتـه مـ التمتـ بكامـل مميـزاأل
املواطنـة «للياــود ديــناا وللمسـلمني ديــناا مــوالياا ورنوسـاا» .ولــيس هــذا
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قسب بل رياأل الوايية احليوق الا م فأناا املساهمة ض ا تياار املواط
ض بيته ولعل مناا حق اجلار «وإن اجلار والنوس غري م ار وال آاا».
واملواطنة ض الوايية ال تعين االنعزال بل هـي تعـين املشـاروة والتواعـل ومـ
ور املشاروة املساهمة ض الد اع ع الوط

وري ًـا مـ

ـور التواعـل ض ا تمـ

تيديا النصمل واإلرفاد يما يصلمل رموره «ورن بيناا النصا علأ مـ حـارب رهـل
()1

هذه الصقيوة وإن بيناا النصمل والنصيقة والرب دون اإلاا».

وم املءادئ املامة ض املواطنة احملام العاود واملواايـق حتـأ لـو وانـ مـ
مــواطنني ال ينتمــون إىل اإل ــالم بــل اجلمي ـ مطــالءون بــاحملام ه ـذا العاــد
وامليثاق «وإ ا دعوا إىل لمل يصاحلونه ويلءسونه إناا يصاحلونه ويلءسونه
وإناــا إ ا دعــوا إىل مثــل ل ـ

ــإن هلــا علــأ املــومنني إال م ـ حــارب ض

()2

الدي ».

 - 4الوطن(:)3

بعد رن افتد اي

بالا ول  وباملسلمني ض مكـة يـار الا ـول

رن يءق ع وط يستيا يه املسلمون ويأمنون يـه علـأ ديـناا؛ إ إنـه ال
( )1بسام ب عءدالعزيز اخلاافي :التعايش والتواعل م اخخا م خالل وايية املدينة:
يااملة تارخيية
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ال ويتشاروون ض رهداأل واحدة حتيق املصلقة
الناس تابطاا روابط مشملوة والدي مث ً
العامة للجمي  .يااج  :ربد خمتار :معجا اللغة العابية املعا اة  2462/3مـادة:
و ط ن.
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دولة وال مواطنة م غري وط يتم يه املواطنني كان اخليار اينسـب هلـا
()1

هو املدينة.

وم خـالل بنـود الواييـة يالحـظ تكـار اإلفـارة إىل الـوط « :وإن يثـاب
حاام جو اا يهل هذه الصقيوة»« .وإن بيناا النصا علأ م دهـا يثـاب».
«وإنه م خاج آم وم يعد آم باملدينة».
مما ءق يالحظ رن الوايية روثاأل م ا تمدام (يثاب) وهو اللوظ الشائ
هلذه املنطية ض اجلاهلية .ويد ا تمدم الا ول يثاب ض روثا م موض يءل
هجاته وم

ل يوله« :رري ض املنام رني رهاجا م مكة إىل رر

باـا

أل ذهب وهلي إىل رناا اليمامة رو هجا إ ا هـي املدينـة يثـاب» )2(.ويـال
النــوو ض فــاحه هلــذا احلــدي « :ويــد جــامل ض حــدي الناــي عـ تســميتاا
يثــاب()3؛ لكااهــة لوــظ التثايــب وينــه م ـ تســمية اجلاهليــة وتاهــا ض هــذا

( )1ع هجاة الا ول واملسلمون  إىل املدينة وتأ يس دولة اإل الم ياا يااجـ :
اب هشـام :السرية النءوية  480/1ومـا بعـدها؛ ابـ حءـان حممـد بـ حءـان التميمـي
الدارمي ربو حام(أل354هـ):السرية النءوية ورخءار اخللوامل حتييق :السيد عزيـز بـ
ومجاعة م العلمامل ط 3بريوأل الكتب الثيا ية 1417هـ 127/1؛ حممد رواس
يلعــــه جــــي :يــــااملة يا ــــية للســــرية النءويــــة ط 2بــــريوأل دار النوــــائس
1420هـ2000/م

.114- 94

( )2مسلا :املسند الصقيمل وتاب الاؤيا باب رؤيا النيب ريا احلدي .2272 :
( )3م ل يول الا ول« :م تـأ املدينـة يثـاب ليسـتغوا اهلل عـز وجـل هـي
طابة هـي طابـة» .ابـ حنءـل :املسـند  483/30ريـا احلـدي  .18519 :ويـال يـه
فعيب ايرناؤوط حميق املسند :إ ناده ضعيف.
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احلدي يثاب ييل حيتمل رن هذا وان يءل الناي وييل لءيان اجلوا ورن الناـي
للتنزيه ال للتقايا وييل خوطب به م حي َعاِ تاا به؛ وهلذا مج  بينـه وبـني
()1

اته الشاعي يال :املدينة يثاب».

وم رن الا ـول رطلـق ا ـا يثـاب إال رنـه ا ـتمدم املدينـة وروـد علـأ
ا تمداماا حي يال « :رماأل بياية تأول اليا

ييولون يثـاب وهـي

()2

املدينة تنوي الناس وما ينوي الكري خء احلديد».

ود تكتوي الوايية باإلفارة إىل الوط واملكـان الـذ يسـتيا ض املواطنـون
قسب بل عظم م ييمة الوط

ورودأل علأ حامة الوط «وإن يثاب

حاام جو اا يهـل هـذه الصـقيوة» ويالحـظ رن هـذا الءنـد حـدد جـزملًا مـ
املدينة وجعله حمامًا ورفار إىل ل بـ(جو اا) وهذا ما يعاأل باحلام املدني
وللعلمـامل ريـوال ض حتديـد حـدود احلـام املــدني ومناـا :حيـد احلـام مـ جاــة
الشمال جءل اور وم اجلنوب جءل عري وم الشاق احلاة الشـايية ومـ

( )1النوو

حييأ بـ فـاأل بـ مـا ربـو وايـا(أل676هــ) :املناـاج فـا

ـقيمل

مسلا ب احلجاج ط 2بريوأل دار إحيامل الملاب العابي 1392هـ .32 31/15
( )2الءمار  :اجلام الصقيمل وتـاب

ـائل املدينـة بـاب

ـل املدينـة ورناـا تنوـي

الناس ريا احلدي  .1871 :يال ربو العءاس الياطيب« :ر  :تسمياا الناس :يثاب
والذ ينءغي رن تىسمحاأ به :املدينة .كأن النيب واه ل اال ا علأ عادته ض وااهـة
ايتامل غري املستقسنة وتءديلاا باملسـتقب مناـا؛ و لـ  :رن يثـاب لوـظ مـأخو مـ
الثاب وهو الوساد والتثايب :وهو املواخذة بالذنب .ربو العءاس الياطيب ربـد بـ
عما ب إبااهيا(أل656هـ) :املتواِا ملا رفكل م ختليص وتـاب مسـلا حتييـق :حميـي
الدي ديب مستو و مالئه ط 1دمشق دار اب وثري 1417هـ1996/م .498/3

56

املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

()1

الغاب احلاة الغابية.

وجعل الوايية الوط ري ًا مظنة لألم «وإنه مـ خـاج آمـ ومـ يعـد
آم باملدينة» ودع إىل الد اع عنه «وإن بيناا النصا علأ م دها يثاب».
ولعــل م ـ رهــا الثمــار املاجــوة م ـ اإلفــارة للــوط ض الواييــة وتعظيمــه
والتأويد علأ حامته هو تعزيز رو االنتمامل للوط .
 - 5املساواة:

ييصـــد باملســـاواة رن يكـــون مجيـ ـ ر ـــااد ا تمـ ـ متســـاوي ض احليـــوق
والواجءاأل العامة ال متييز بيناا ض ل بسءب اجلنس رو اي ل رو اللغة رو
الدي رو العييـدة ويتمتـ وـل ـاد ض ا تمـ بـنوس احليـوق الـا يتمتـ باـا
اخخاون وخي

()2

جلمي التكاليف الا اضاا التشاي علأ اجلمي .

ووان النظام السائد ض ا تم يءـل هجـاة الا ـول يـائا علـأ التمييـز
ال يستو فايف اليـوم وعـامتاا رمـام رحكـام اليـانون يـد تغلـظ العيوبـة
علأ م ارتكب جناية م عامة النـاس وختـف رو تنعـدم إ ا وـان اجلـاني مـ
رفااأل ا تم

 .يال اهلل تعاىل{ :يَكأرياهَك َّذِنَيكَ وَاوَّْ َُتَبَ عَلريْكُ َّذْقَصَكص فَ َّذْقرتْلرر َّذَْرُا

ِِكذَُِّْ وََّذْعَبْن ِِكذْعَبْنَ وََّ ُصثر ِِك ُصثر فرمَكْ عَُ َ ذره وَكْ أرخَيهَ ََ ٌُْ فركتِّبَكعٌ ِِكذْمَعُْوفَ وَأردََُّ إِذريْهَ ِِِِحْتَكنٍ

( )1يااج  :السماود  :و امل الو امل بأخءار دار املصطوأ  75/1ومـا بعـدها؛ ـاحل
ب حامد الا اعي :ايحادي الـورادة ض
املنورة دار اخل ري

1418هـ

( )2يااج  :يد نـور بـ

ـائل املدينـة مجعـا ودرا ـة ط 3املدينـة

 62وما بعدها.

ـيد علـي و ميلـه :عنايـة السـنة النءويـة حبيـوق اإلنسـان
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ذرذَ َ ترخَُْيفٌ وِّك ردِِّكُ ْ وَرَحْمَةٌ فرمَكِ َّعْترنَ َِعْنَ ذرذَ َ فرلره عَرنرَّبٌ أرذَري .

()1

يـال ابـ وـثري:

نزل هذه اخياأل ض ياـود بـين يايظـة وبـين الن ـري ووانـ بنـو الن ـري يـد
غَزحأل يايظة ض اجلاهليـة وياـاوها كـان إ ا يَتحـل الن ـا الياظـي ال يىيْتـل
به بل يواد مبائة و ق( )2م التما وإ ا َيتحل الياظي الن ـا تيتيـل بـه .وإن
ادوا الن ا

()3

دوه مبائا و ق م التما ضعف دية الياظي.

ورفار النيب إىل ما وان يـا ض الثيا ـة الياوديـة مـ متييـز ض ايحكـام
الي ائية يد رخاج الءمار ع عائشة رضي اهلل عناا رن الـنيب  يـال« :
إن بين إ اائيل وان إ ا اق ياا الشايف تاووه وإ ا اق ياا ال ـعيف
()4

يطعوه » احلدي .

ورودأل الوايية علأ مءدر املساواة بني اي ااد وتكار ل ض روثا م بند
ومـ ـ تلـــ الءنـــود الـــا تشـــري إىل مءـــدر املســـاواة ض احليـــوق والواجءـــاأل
والتكاليف« :وإن الياود ينويون م املومنني ما دامـوا حمـاربني» .ض هـذا الءنـد
ولو ـ الواييــة الياــود (اخخــا) بالنويــة للــد اع ع ـ الــوط ومواجاــة العــدو
و ل مساواة باملومنني« .وإن ياود بين عوأل رمة م املومنني للياود ديـناا
وللمسلمني ديناا موالياا ورنوساا إال م ظلا نوسه وراا إنه ال يال إال
( )1ورة الءياة آية.178 :
( )2الوح حق :مكيال ييدر و نه بستني اعًا .اخلليل ب ربد :وتاب العـني 191/5
مادة :ق س.
( )3توسري الياآن العظيا .489/1
( )4اجلــام الصــقيمل وتــاب ر ــقاب الــنيب بــاب وــا ر ــامة بـ
احلدي .3732 :

58

املواطنة ودورها ض حتييق رم الدولة اإل المية م خالل وايية املدينة :درا ة تارخيية حتليلية
د .بندر ب حممد ب عد احلجي

يــد ريــا

نوسه ورهل بيته» .وض هذا الءند رعطـ الواييـة لثخـا حـق املواطنـة (رمـة مـ
املومنني) مساواة باملواطنني املومنني وري ًا رعطتاا حق حاية التدي (للياـود
ديناا) وحارب وذل التمييز ض العيوبـة علـأ اجلنـاة العيوبـة تيـ حتـأ
ولو وان اجلاني فايوًا (إال م ظلا نوسه وراا إنه ال يال إال نوسه).
ووــان الا ــول حيــا
طوائف ا تم

علــأ حتييــق مءــدر املســاواة واالهتمــام جبمي ـ

ويتجنب التمييـز ض احليـوق رو الواجءـاأل حتـأ مينـ ظاـور

الصااع ض ا تم والثأر يخذ احليوق؛ لذا ملـا جـامل ر ـامة بـ

يـد رضـي اهلل

عناما يشو ض درمل حد الساية ع املارة املمزومية غ ب  ويال« :رتشـو
ض حد م حدود اهلل» اا يام مطب اا يال« :إمنا رهل الـذي يـءلكا
رناا وانوا إ ا اق ـياا الشـايف تاوـوه وإ ا ـاق ـياا ال ـعيف ريـاموا
()1

عليه احلد وايا اهلل لو رن اطمة بن حممد اي ليطع يدها».
هذه املارة م يءيلة هلا مكانة ض ا تم

مـ رن

لك الا ول طءق علياا احلد دون

اعتءار لشاأل يءيلتاا.
والنتيجة املاجوة م هذا املءدر هو فعور مواطين الدولة باإلنصـاأل ورناـا
()2

وامل ض نظاة الدولة هلا مما يود إىل ا تياار ا تم .
 - 6االهتمام بطوائف اجملتمع:

م تاأل ا تم ض العصا النءو التجـدد ض طوائوـه وعنا ـاه ر رنـه
ليس جبامد علأ طائوـة حمـددة واملسـلمني مـثالً بـل هـو جمتمـ موتـو جلميـ
( )1الءمــار  :اجلــام الصــقيمل وتــاب رحاديـ اينءيــامل بــاب حــدي الغــار ريــا
احلدي .3475 :
( )2يااج  :ربد ب يايد الشعييب :وايية املدينة امل مون والداللة
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الطوائــف الــا تايــد رن تن ــا حت ـ لوائــه وهــذا ا ــتدعأ رن تاــتا الدولــة
اإل المية باا ورن تساوياا بطوائف ا تم ايخا ض احليوق والواجءـاأل
دون تاميش .جامل ض بنود الواييـة« :وإنـه مـ تءعنـا مـ ياـود ـإن لـه النصـا
واي وة غري مظلومني وال متنا ا علياا» .وم خالل هـذا الءنـد يالحـظ رن
الدولة اإل المية ضمن للطوائف الا ان م حت حكا املسـلمني احليـوق
واإلنصاأل واملنا اة .وهذا يعطي داللـة واضـقة رن جمتمـ الدولـة اإل ـالمية
()1

هو جمتم املساواة والعدل واإلنصاأل ماما تنوع معتيداته وايا ته.
 - 7املسؤولية االجتماعية:

م امل ءادئ الـا نصـ علياـا الواييـة املسـوولية االجتماعيـة علـأ مجيـ ر ـااد
ا تم بشتأ طوائوه .ومصطلمل املسوولية االجتماعيـة مـ املصـطلقاأل االجتماعيـة
املعا ــاة وهــي تعــين :رن ر ويــان ض ا تمـ

ــواملً وــان منظمــة رو ــاد مطالــب

بالعمل ملصلقة ا تم  )2(.وهذا املءدر يعين الشااوة والتواعل والتعاون.
وم مظاها املسوولية االجتماعيـة التعـاون والتواعـل بـني ر ـااد ا تمـ ض
حل اي ماأل الا مياون باا ومناا د الدياأل ومساعدة املدي .
جامل ض بنود الوايية« :املااجاون م يايش علأ ربعتاا يتعـايلون بيـناا
وها يودون عانياا باملعاوأل واليسط بني املومنني.وبنو عوأل...وبنو احلارب
بـ ـ اخلزرج...وبنـــو ـــاعدة...وبنو جشـــا...وبنو النجـــار...وبنو عمـــاو بـ ـ
عوأل...وبنو النءي ...وبنو ايوس علأ ربعتاا يتعايلون معايلاا ايوىل وول
( )1بسام ب عءدالعزيز اخلاافي :التعايش والتواعل م اخخا م خالل وايية املدينة:
يااملة تارخيية
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( )2يااج  :ربد ب يايد الشعييب :وايية املدينة امل مون والداللة
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.149

طائوة تود عانياا باملعاوأل واليسـط بـني املـومنني .وإن املـومنني ال يملوـون
مواحًا( )1بيناا رن يعطوه باملعاوأل م دامل رو عيل».
ويالحـــظ رن الا ـــول جعـــل املاـــاجاي ويـــان واحـــد ض املســـوولية
االجتماعيــة خبــالأل اينصــار مـ رهــل املدينــة حيـ يســماا إىل عشــائا؛
و ل حتأ يستويد م العصءية اليءلية لليافيني ويءيلـة مملابطـة للمسـاهمة ض
املسوولية االجتماعية وهذا خبـالأل لـو يسـا الا ـول اجلماعـاأل واي ـااد
اليافيني املااجاي إىل ويانـاأل عشـائاية رمبـا د تتقيـق الغايـة مـ اال ـتوادة
م ـ العصــءية اليءليــة ض املســوولية االجتماعيــة؛ حي ـ إن املدينــة ليسـ مي ـاًا
لليءائل اليافية وري ًا د تااجا ول اليءائـل اليافـية إىل املدينـة مبعنـأ رنـه
رمبا هاجا م اليءيلة اليافية الواحدة ب عة ر ااد يصعب م هوالمل اي ـااد
رن يتكا لوا يما بيناا؛ ليلتاا؛ ويناـا ري ًـا ليسـوا ض ررضـاا حبيـ إناـا
ياجعون إىل اليءائل اليايءة هلا ض النسب للتكا ل يما بيناا.
وحلــل هــذه املشــكلة اعتــرب الا ــول يايشًــا ويانًــا واحـدًا لال ــتوادة مـ
()2

عصءيتاا ض حتييق املسوولية االجتماعية.

ولعل م الثمار املاجوة م املسوولية االجتماعية إفـاعة رو اجلماعـة ض
ا تم والا تيوم علأ مءدر التعاون والتواعل والشااوة وض امليابل احلد م
الوادية الا ت اد التعاون والتواعل والشااوة.
( )1الـمح ْواح  :هو الذ رايله الدي

وييل هو الذ رايله العيال ونويـتاا .ابـ منظـور:

لسان العاب  541/2مادة :ا .
( )2يااج  :احل ب ربد العلي :دولة الا ول ض املدينة

.96- 91
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 - 8األمن مسؤولية اجلميع:

م اي س الا يام علياا ا تم ض العصا النءو ونص علياـا الواييـة
احلواظ علأ ايم الداخلي للدولة وم السـءل املسـاهمة ض ايمـ الـداخلي
تشاي احلدود وبيان العيوباأل اململتءة علأ اجلناياأل .وري ًا اعتىرب املـواط ض
الدولــة اإل ــالمية هــو املســوول ايول ع ـ رم ـ الدولــة اإل ــالمية؛ لــذل
يالحـظ رن مويـف الواييـة مـ اجلنايــاأل وـان يشـري إىل راـا طوائـف ا تمـ ض
الي امل علياا مبعنأ رن مـواطين الدولـة هـا املسـوول ايول عـ مواجاـة مـا
خيل بأم الدولة اإل المية.
جامل ض بنود الوايية « :وإن املومنني املتيني ريدياا علأ ول م بغأ مناا
رو ابتغــأ ظلــا رو إمث ـاً رو عــدواناً رو ســاداً بــني املــومنني وإن ريــدياا عليــه
مجيعًا ولو وان ولد رحدها» « .وإنه م يتل مومناً يتالً ع بينة إنه يود به
إال رن ياضأ ولي امليتول بالعيل وإن املومنني عليه وا ة وال حيل هلا إال ييام
عليه» .ض هذا النص بين الوايية املويف مـ الءغـي والعـدوان رو نشـا الوسـاد
ض ا تم وهو رن علأ ا تم وا ة -ورفار هلـا بـاملومنني وهـا جـزمل مـ
مكوناأل ا تم  -رن يتصدوا لـه ويويوـوه حتـأ ولـو وـان يايءًـا هلـا ود
جتعــل لـ مـ مســوولياأل الا ــول بصــوته حاومًــا للمســلمني يــط بــل
رفاو طوائف ا تم ض هذه املسوولية وري ًا بين احلـد والعيوبـة اململتءـة
()1
علأ اجلناياأل.
( )1وم رمثلة بيان احلدود يول اهلل تعاىل{ :وََرتربْاَك عَلريْهِ ْ فَيهَك أرند َّذادُْسَ ِِكذادُْسِ وََّذْعَريْكَ ِِركذْعَيْكِ
وََّ رصفَ ِِك رصفَ وََّ ُذُنَ ِِك ُذُنِ وََّذتِّكد ِِكذتِّكِّ وََّذُُْوحَ قَصَكصٌ فرمَك ترصَندقر ِِهَ فرهوَ َرُِكرَةٌ ذِه وَوَك ذِ ْ يََْكُ ِِمَك
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ومـ اخاــار اململتءــة علــأ هــذا اي ــاس :إفــاعة رو مشــاروة ا تمـ ض
احملا ظة علأ ايم

ورن ايم مسوولية اجلمي .

 - 9املشاركة يف الدفاع عن الوطن:

إ ا وــان ايمــ الــداخلي للدولــة اإل ــالمية هــو مســوولية مجيــ ر ــااد
ا تم

إن طوائف ا تمـ ري ًـا مطـالءني باملشـاروة ض الـد اع عـ الـوط

واالحتـاد ض مواجاـة العـدو اخلـارجي وهــذه املشـاروة ال تيتصـا علـأ اليتــال
قسب بل تشمل ري ًا املساهمة باملال والسال وحنو ل .
جامل ض بنود الوايية« :وإن علأ الياود نويتاا وعلأ املسلمني نويتاا
ورن بيــناا النصــا علــأ م ـ حــارب رهــل هــذه الصــقيوة وإن بيــناا النصــمل
والنصــيقة والــرب دون اإلاــا»« .وإن الياــود ينويــون م ـ املــومنني مــا دامــوا
حماربني»« .وإنه ال يري مشاك ماالً ليايش»«.وإن علأ الياود نويتاا وعلأ
املسلمني نويتاا ورن بيناا النصا علأ م حارب رهل هـذه الصـقيوة وإن
بيناا النصمل والنصيقة والرب دون اإلاا»«.وإن بيـناا النصـا علـأ مـ دهـا
يثاب»« .وإنه ال جتار يايش وال م نصاها».
وم ـ خــالل النصــو الســابية يتــءني رن مجي ـ طوائــف ا تمـ مطــالءني
بالد اع ع الوط ويد رفارأل إىل منو ج م هذه الطوائف املطالءني بالد اع
ع الوط وها الياود وليس الد اع يا اًا علأ النوية قسب بل ري ًا يـد
أصزََر َّذلّه فرأُوْذررئَ َ م َّذظِكذَمون  [ .ورة املائدة آية .]45:ويااج ض توسري اخيـة وبيـان مـا
ياــا رحكــام :اليــاطيب حممــد ب ـ ربــد اخلزرجــي ربــو عءــداهلل(أل671هـــ) :اجلــام
يحكام الياآن حتييق :ربد الربدوني و ميله ط 2الياهاة دار الكتب املصاية
1384هـ1964/م .191/6
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يطالءون باملشاروة بالنوس ض اليتال وما رفار إىل لـ ربـو عءيـد حيـ وـا
رن الا ــول وــان يســاا للياــود مـ الغنــائا عنــدما ييــاتلون مـ املســلمني:
« اذه النوية ض احلاب خا ة فاط علياا املعاونة له علأ عدوه ونا رنه
إمنا وان يساا للياود إ ا غزوا م املسـلمني باـذا الشـاط الـذ فـاطه علـياا
()1
م النوية ولوال هذا د يك هلا ض غنائا املسلمني اا».
وحددأل الوايية ري ًا املكان الذ يطالب اجلمي بالد اع عنه وهـي املدينـة
()2
ميا دولة اإل الم وهذا يعين رناا غري مطالءني مبا هو خارجاا.
وحــددأل الواييــة العــدو الــذ ينءغــي علــأ اجلمي ـ االحتــاد ض مواجاتــه
ويط العالياأل االيتصادية وغريها معه وهو عامة يايش ض مكة.
وم رمثلة حا الا ول علأ مساهمة املواطنني ض الد اع ع الـوط
باملــال والــنوس مــا جــا ض التجايــز لغــزوة تءــوك ــنة 9هـــ يــد حــ
الا ول الصقابة  علأ املساهمة بالنوس واملال ض جتايز جـيش العسـاة
يال« :م جاز جـيش العسـاة لـه اجلنـة» .سـاها الصـقابة ض جتايـزه
()3
ومناا عثمان ب عوان.
 - 10املرجعية:

ييصد الءاحـ باملاجعيـة :مصـدر تليـي ايحكـام واليـوانني والتشـايعاأل
()4
الا م فأناا تنظيا حياة ا تم وحل مشكالته.
( )1ربو عءيد :وتاب ايموال

.260

( )2يااج  :ربد ب يايد الشعييب :وايية املدينة امل مون والداللة

.141

( )3الءمــار  :اجلــام الصــقيمل وتــاب ر ــقاب الــنيب بــاب منايــب عثمــان ب ـ
عوان ريا احلدي .3694 :
( )4يااجـ  :عءــدالوهاب خــالأل(أل1375هـــ) :علــا ر ــول الويــه وخال ــة تــاريخ
التشاي
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الياهاة مطءعة املدني د.أل

.219
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جــاأل العــادة رن ر جتمـ بشــا حيصــل يــه فــيمل مـ اخلــالأل والنــزاع
واخلصومة بني ر ااده؛ لذل حيتاج ا تمـ إىل مصـدر تشـايعي يكـون املاجـ
ض حل ما حيصل بيناا م خالأل رو نزاع .وهذا ما رودأل عليه الوايية حي
د تـــملك للمجتمـ ـ اخليـــار ض اختيـــار املصـــدر التشـــايعي حلـــل اخلصـــوماأل
والنزاعاأل؛ إ إن تعدد املصادر التشايعية ض ا تم و يلة الختال ـه وانعـدام
وحدتـه امبــا ياضــأ رحـد طــاض النــزاع مبصـدر تشــايعي دون اخخــا وهــذا
ا تماار لتنا عاما وعدم حل ما يواجاانه م مشكلة.
جامل ض بنود الوايية« :وإنه ماما اختلوتا يه م فـيمل ـإن مـاده إىل اهلل
وإىل حممد»« .وإن ما وان بني رهل هذه الصقيوة م حدب رو افتجار خياأل
ساده إن ماده إىل اهلل وإىل حممد ر ول اهلل  وإن اهلل علأ رتيأ ما ض هذه
الصقيوة ورباه».
م خالل هذه الءنود بين الوايية املاجـ عنـد حصـول اخلـالأل والنـزاع
وهو ما فاعه اهلل عز وجل ور ـوله؛ وبـذل رغلـق بـاب اخلـالأل والنـزاع
الذ

وأل حيصل م تعدد املصدر التشايعي ض ا تم املمالوة ملـا فـاعه اهلل

عــز وجــل ور
وََّذُدسروَِ .

()1

ــوله .يــال اهلل تعــاىل{ :فر رِِن تراَرركترعْتُ ْ فَ ر ََ ر ٍُْ فرررُداوه إِذر ر َّذلّ رهَ

يــال اليــاطيب :ر جتــادلتا واختلوــتا كــأن وــل واحــد ينتــزع

حجة اخخا ويذهءاا والنزع اجلذب واملنا عة جما بة احلجا( .ض فـيمل) ر
م رما دينكا ( .ـادوه إىل اهلل والا ـول) ر ردوا لـ احلكـا إىل وتـاب اهلل
()2

رو إىل ر وله بالسوال ض حياته.
( )1ورة النسامل آية.59:

( )2الياطيب :اجلام يحكام الياآن .261/5
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

65

وم ـ رمثلــة إلــزام مجي ـ طوائــف ا تم ـ مباجعيــة واحــدة عنــد حصــول
اخلالأل ما جا ض عصا الا ول حينما ريدم ياود علـأ يتـل تـاة حبجـا
يخذ حلياا ض املدينة جيمل باا إىل الا ول وباـا رمـق يـال هلـا :
الن؟ أفارأل بار اا رن ال اا يال هلـا الثانيـة أفـارأل بار ـاا رن

ريتل

ال اــا ــأهلا الثالثــة يال ـ  :نعــا ورفــارأل بار ــاا يتــل الا ــول
الياود الياتل بني حجاي  )1(.ويالحظ رنه علأ الـاغا مـ رن الياتـل ياوديًـا
إال رنــه رلــزم حبكــا الشــايعة اإل ــالمية ود يــملك اخليــار لــه للاجــوع إىل فــاع
()2

الياود.

( )1يااج  :مسلا :املسند الصقيمل وتاب اليسـامة واحملـاربني واليصـا
باب اءوأل اليصا

باليتل باحلجا وغريه ريا احلدي .1672 :

( )2يااج  :ربد ب يايد الشعييب :وايية املدينة امل مون والداللة
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املبحث الثالث :دور املواطنة يف حتقيق األمن:

مــا بنــا ض املءق ـ الســابق رن املواطنــة الــا ر ســاا الا ــول ض جمتم ـ
املدينة بعـد اهلجـاة وانـ تيـوم علـأ ر ـس ومـ يطلـ علـأ هـذه اي ـس
ويتأمــل مثارهــا يــدها هــي الــا ــاهم بشــكل وــءري ض حتييــق رم ـ الدولــة
اإل المية.
وحتـأ يت ـمل راـا املواطنــة ض حتييـق رمـ الدولــة اإل ـالمية ينءغـي درا ــة
النتائا اململتءة علأ عـ دم تطءيـق اي ـس الـا يامـ علياـا املواطنـة ض جمتمـ
املدينة بعد اهلجاة .وهي والتالي:
 - 1االعرتاف باآلخر:

حتــأ يت ــمل راــا هــذا اي ــاس ض حتييــق رم ـ الدولــة اإل ــالمية لــو وــان
اي ــاس االجتمــاعي ض الدولــة يــائا علــأ مءــدر عــدم االعــملاأل بطوائــف
ا تم ؛ النتيجة املتويعة ظاور التمييز والطءييـة والكااهيـة ض ا تمـ  .انـاك
طائوة تعملأل الدولة باا وبثيا تاـا ورخـا لـيس هلـا ر ييمـة ض ا تمـ بـل
جمــاد ر ــااد علــأ هــامش ا تم ـ  .هــذا التامــيش يــود إىل الشــعور بــالتمييز
والظلا وبالتالي ظاور الصااعاأل بني طوائـف ا تمـ ويسـتقيل مـ هـذه
الصااعاأل رن تعيش الدولة ض رم داخلـي بـل ـوأل تسـما الدولـة طايتاـا
وإمكاناتاــا ض الي ــامل علــأ هــذه الصــااعاأل ممــا يعــين تعطــل جوانــب التنميــة
والتطويا ياا.
 - 2احلرية:

ونييض احلاية هو اإلوااه .ويعين اإلوااه :إجءار رحـد علـأ عمـل الشـيمل
دون رضاه باإلخا ة واليوة ويسمأ :املكاحه وييال مل رجرب :مىــجرب )1(.مـ
( )1يااج  :النسوي عما ب حممد ربو حوص(أل537هـ) :طلءة الطلءة بغداد مكتءة
املثنــأ 1311هـــ

161؛حممــد عمــيا اإلحســان ا ــدد الــربوا(أل1395هـــ):

التعايواأل الوياية ط 1بريوأل دار الكتب العلمية 1424هـ2003/م

.33
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النتـــائا املتويعـــة لســـلب اإلرادة مـ ـ ر ـــااد ا تمـ ـ ظاـــور وتوشـــي النوـــاق
االعتياد رو االجتماعي ر رن الواد يظاا خالأل ما يءطنه()1؛ و ل حتأ
يتملص م اإلوااه وهذا يعين وجود ر ااد ض ا تم غري ميتـنعني باي ـس
واملءادئ الا يام علياا الدولة اإل المية وعلأ الاغا م رناا ظاهايًـا ال
يشكلون خطاًا علأ رم الدولة اإل المية لك ض الواي ها يشكلون خطاًا
علــأ ايم ـ وال يت ــمل خطــاها إال عنــد افــتداد اي مــاأل والو ـ حي ـ
تظاـــا معاـــا خطـــاها
يســـتغلون انشـــغال الدولـــة باـــذه اي مـــاأل والوـ ـ
وتاديدها يم الدولة.
ووــان للنوــاق دور وــءري ض راــارة الو ـ والياليــل ض الدولــة اإل ــالمية ض
الوملة املدنية م العصا النءو ؛ حي وانوا يستغلون روياأل اي مـاأل والوـ
إلظاار العداوة والءغ امل .مثل ما جا ض غـزوة ايحـزاب ـنة 5هــ حينمـا
حتزب يو الكوا والشا علأ املدينة للي امل علأ الدولـة اإل ـالمية ا ـتغل
املنا يون انشغال املسلمني بايحزاب ياموا بتمـذيل املسـلمني والتشـكي ض
انتصارها .ويد يال رحدها« :يعـدنا حممـد ونـو وسـا وييصـا ورحـدنا ال
يــأم رن يــذهب إىل حاجتــه ومــا وعــدنا اهلل ور ــوله إال غــاورًا» )2(.يــال اهلل

تعاىل{ :وَإِذْ يَقُوَُ َّذْ ماَكفَقُونَ وََّذِنَيكَ فَ قُلُوِِهِ ودَُضٌ ودك وَعَنَصرك َّذلِه وَرَسوذُه إِالِ ُُورجَّ  )3(.إىل
( )1عــ ـ النوــــاق يااجــ ـ  :ابــ ـ ربــــي حمحــ ـنيني املــــالكي حممــــد بــ ـ عءــــداهلل املــــا
اإللءري (أل399ه) :ر ـول السـنة حتييـق :عءـداهلل بـ حممـد الءمـار
املنورة مكتءة الغابامل ايااية 1415هـ

ط 1املدينـة

246- 243؛ اب ييا اجلو ية؛ حممد ب

ربي بكا ريوب الزرعـي ربـو عءـد اهلل(أل751هــ) :طايـق اهلجـاتني وبـاب السـعادتني
ط 2الياهاة دار السلوية 1394هـ
( )2الوايد  :وتاب املغا

.402

.460 459/2

( )3ورة ايحزاب آية.12:
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غري ل مـ ايحـداب الـا ا ـتغلاا املنـا يون ض إظاـار خطـاها علـأ رمـ
()1

الدولة اإل المية ض العصا النءو .
 - 3املواطنة:

ونيــيض املواطنــة احلامــان مناــا رو انعــدام اجلنســية ومــا يســمأ ض ويتنــا
احلـالي )2(.و ــلءياتاا تـوا
املتويـ رن يــود
وا تمـ

ــلءياأل عـدم االعــملاأل بـاخخا وتاميشــه .ومـ

ل ـ إىل ظاــور التمييــز والطءييــة والصــااعاأل بــني طوائــف

واحتيــار الــءعض للطوائــف الــا ال تتمتـ حبــق املواطنــة وبالتــالي

ضعف رم الدولة الـداخلي وتصـدعه ورمبـا ظاـور الـوالمل جلاـاأل خارجيـة.
مثل ما جـا مـ عثمـان بـ حـوياب اي ـد ( )3حينمـا تـاك الوانيـة واعتنـق

( )1يااج  :اب ييا اجلو ية حممد ب ربي بكا ريوب الزرعي ربو عءـداهلل(أل751هــ):
مــدارج الســالكني بــني منــا ل إيــاك نعءــد وإيــاك نســتعني حتييــق :حممــد املعتصــا بــاهلل
الءغداد

ط 3بـريوأل دار الكتـاب العابـي 1416ه1996/م 367- 354/1؛

حممد ب عءدالعزيز املسند :ر اليب ا امني ض التصد لدعوة املا لني وعايءة ل ض
ضومل الياآن الكايا ط 1بريوأل مو سة الا الة 1422هـ2001/م

- 425

.447
( )2يااج  :ربد خمتار :معجا اللغة العابية املعا اة  406/1مادة :ج ن س.
( )3عثمان ب احلوياب ب ر د ب عءـدالعز بـ يصـي بـ وـالب يليـب بـالءطايق
ووان خمالوًا ليايش حي تنصا ويد يتتل مسمومًا ض بالد الشام .الزبري بـ بكـار ابـ
عءد اهلل اليافي اي د املكي(أل256هـ) :مجاـاة نسـب يـايش ورخءارهـا حتييـق:
حممود فاوا الياهاة مطءية املدني 1381هـ

.425
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النصاانية وعاداه يومه لا يعمل وا مبواطنته ض مكـة كانـ النتيجـة رن رظاـا
()1

والئه للاوم و عأ إىل ضا مكة حلكا الاوم.

 - 4الوطن -األمن مسؤولية اجلميع -املشاركة يف الدفاع عن الوطن:

حا

الوايية وما ما بنا علأ تعزيز ييمة الوط وروـدأل علـأ حامتـه

ود تكتـف بــذل بــل جعلـ ايمـ الــداخلي والـد اع عـ الــوط مســوولية
اجلمي دون متييز باـا الكـل مطالـب باحلوـاظ علـأ ايمـ الـداخلي للدولـة
واجتنــاب وــل مــا ميــس رمناــا وري ًــا اجلمي ـ مطالــب بالــد اع ع ـ الــوط
واملساهمة بالنوس واملال ملواجاة العدو اخلارجي.
وم رهـا النتـائا اإليابيـة لتأويـد الواييـة علـأ رهميـة وييمـة الـوط
ا تشعار املواطنني دورهـا الواعـل ض احلوـاظ علـأ رمـ الـوط والـد اع عنـه.
وتتأود هذه النتيجة يما لو د تاتا الوايية بءيان ييمة الوط ورن رمنه والد اع
عنـه مـ مسـوولياأل املــواطنني ـذل ممــا ييلـل مـ ييمـة الــوط ض النوــوس
وي عف م رو االنتمامل ويود إىل االتكال السـليب علـأ مـوظوي الدولـة
ض احلوــاظ ايم ـ الــداخلي والــد اع ع ـ الــوط

ورمبــا ــعب علــأ الدولــة

الي ـــامل علـــأ اجلـــاائا املنتشـــاة ض ا تمـ ـ بســـءب ـــلءية املـــواطنني وعـــدم
مساهمتاا ض احلواظ علأ ايم .

( )1يااج  :اب حءيـب حممـد بـ حءيـب الءغـداد ربـو جعوـا(أل245هــ) :املنمـق ض
رخءــار يــايش حتييــق :خورفــيد ب ـ ربــد ــاروق ط 1بــريوأل عــاد الكتــب
1405هـ1985/م
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- 5املساواة  -االهتمام بطوائف اجملتمع:

مــا بنــا رن امليصــود مبءــدر املســاواة ض الواييــة رن ر ــااد ا تمـ متســاوي ض
احليوق والواجءاأل العامة ال متييز بيناا ويتمت وـل ـاد ض ا تمـ بـنوس
احليــوق الــا يتمت ـ با ـا اخخــاون وخي ـ جلمي ـ التكــاليف الــا اضــاا
التشاي علأ اجلمي

ويملتب علأ هذا املءدر االهتمام جبميـ طوائـف ا تمـ

دون متييز.
إن مءدر املساواة واالهتمام بطوائف ا تمـ مـ املءـادئ املـوااة ض ا ـتياار
ا تم

ويت مل راا هذا املءدر يما لو وـان اي ـاس االجتمـاعي للدولـة يـائا

علأ التمييز بني طوائف ا تم م ناحية احليوق والواجءـاأل تو ـل طائوـة
وتامــش ايخــا

النتيجــة مــ ل ـ الشــعور بــالظلا والتمييــز وضــياع

احليوق وبالتالي ظاـور الصـااعاأل بـني طوائـف ا تمـ

والثـأر ال ـملجاع

احليـــوق وانشـــغال الدولـــة بالي ـــامل علـــأ هـــذه الصـــااعاأل والســـعي إىل
ا ــتتءاب ايم ـ

وهــذا ممــا يصــعب حتيييــه؛ إ ا ال يتم ـ الظلــا ض احليــوق

والواجءاأل م ا تتءاب ايم .
 - 6املسؤولية االجتماعية:

مــا بنــا رن مـ مظــاها املســوولية االجتماعيــة التعــاون والتواعــل بــني ر ــااد
ا تم ـ ض حــل اي مــاأل الــا ميــاون باــا .وتعــد املســوولية االجتماعيــة م ـ
العوامل املسـاهمة ض ايمـ الـداخلي للدولـة .ويت ـمل راـا لـ

يمـا لـو وـان

ا تمـ يـائا علــأ الواديـة وانعـدم رو املشــاروة والتواعـل واملســاهمة ض
حل املشكالأل الا تواجه ر ـااد ا تمـ

النتيجـة املتويعـة مـ لـ

ـعوبة

حل املشكالأل واي ماأل الا تواجه اي ـااد مـ متو ـطي احلـال ورمبـا جلـأ
ال وانتشــار
الــءعض مــناا إىل ارتكــاب اجلنايــاأل حلــل مشــكلته والســاية مــث ً
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الســـاياأل ض ا تمــ مــ العوامـــل املـــوااة ض ا ـــتياار ايمــ الـــداخلي؛ إ
يستقيل وجود ايم م انتشارها.
وم ـ احللــول الناجعــة ملعاجلــة بعــض الظــواها املــوااة ض ايم ـ الــداخلي
والساية مثالً هو نشا ايا ة املسوولية االجتماعية مبعنأ لـو رن ا تمـ
وفارك ض مساعدة احملتاجني م

ـاها

و الدخل احملـدود ملـا احتـاج بع ـاا إىل
()1

الساية لسد حاجته .وبذل يت مل راا املسوولية االجتماعية ض رم الدولة.

 - 7املرجعية:
مـــا بنـــا رن امليصـــود باملاجعيـــة هــي :مصـــدر تليـــي ايحكـــام واليـــوانني
والتشايعاأل الا م فأناا تنظيا حياة ا تم وحل مشكالته.
ويعـد توحيـد املاجعيـة ض حـل مشـكالأل ا تمـ وتليـي ايحكـام املنظمـة
لشوون ا تم عامـل ماـا ض منـ االنشـياق ض ا تمـ والتقزبـاأل وحصـول
املنا عــاأل ض اختيـــار مصـــدر التشـــاي

وإدعــامل وـــل طـــاأل ـــقة املصـــدر

التشــايعي الــذ يتءعــه .وال ف ـ رن االنشــياق والتقــزب والنــزاع إ ا ظاــا ض
()2

ا تم النتيجة احملتملة تصدع ايم الداخلي للدولة وضعوه.

( )1احل ب ربد العلي :دولة الا ول ض املدينة

.96- 91

( )2ربد ب يايد الشعييب :وايية املدينة امل مون والداللة
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اخلامتة:

احلمد هلل الذ بنعمته تتا الصاحلاأل وبعد:
إنه م خالل ما ءق واه م اي س الا يام علياا املواطنـة ورااهـا
ض حتييق رم الدولة م خالل يااملة وحتليل وايية املدينة إن الءاح خيلص
إىل بعض النتائا وهي:
 -املواطنة ليس جماد فعاراأل يتءاهأ باـا ا تمـ

بـل هـي عءـارة عـ

ر س ومءادئ وال ميك رن تكون ـاحلة مـا د يأخـذ ا تمـ باـذه اي ـس
ويطءياا .وهذا ما وان حيا

الا ول علأ تا يمه ض ا تم .

 جتــاو أل املواطنــة الـــا نصــ عليــه الواييـــة حــدود الــدي واللغـــةوالعاق وال مجي الطوائـف ض الدولـة وروـدأل الواييـة علـأ مءـدر رن
املواطنة حق مكتسب لكل م ان ا للدولة وعا علأ ررضاا.
 رودأل الوايية علأ رهمية املسوولية االجتماعية جمي ر ااد ا تمـبشــتأ طوائوــه مطــالءون بالتواعــل واملشــاروة واملســاهمة يمــا م ـ فــأنه تنميــة
ا تم وحل املشكالأل واي ماأل الا متا به.
 -روــدأل الواييــة علــأ رهميــة الــوط

وعظم ـ م ـ فــأنه وبين ـ

حامته بل وجعل مجي املواطنني مسـوولني عـ رمنـه الـداخلي ومطـالءني
بالد اع عنه.
 إ ا يام املواطنة علأ مءادئ ليمة وانـ مـ العوامـل الائيسـة ضرم الدولة الداخلي واخلارجي وعلأ النييض إ ا يام املواطنة علأ مءـادئ
منقا ة رو د يلتزم املواطنون باملءـادئ السـليمة الـا يامـ علياـا املواطنـة
وان النتيجة ضعف رم الدولة الداخلي واخلارجي.
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 ت ــ واييــة املدينــة ر سًــا حليــوق اإلنســان علــأ اخــتالأل ئــاتااوتوجاــاتاا وت ــم هلــا التعــايش بســالم م ـ بع ــاا الــءعض ض جمتم ـ
.

متما

 تعمــل واييــة املدينــة علــأ انــدماج ر ــااد ا تمـ بءع ــاا مـ احــملامخصو ية ول مناا ض الثيا ة م خمتلف اجلوانب.
 توظيــف هــذه املعطيــاأل واليواعــد الــا نــادأل باــا هــذه الواييــة ضجمتمعاتنا احلاضاة وويل بإ الة عوامل الواية واالحتيان.
 رحــداب الســرية النءويــة مصــدر رئــيس لتعزيــز يــيا املواطنــة ض نوــوسالنافئة ال يوجد مءدر للمواطنة الصـاحلة إال ويوجـد لـه فـاهد ورمنـو ج مـ
ـرية الا ــول وهـذا ممــا يـدعو إىل رهميــة تـدريس ميــار السـرية النءويــة ض
التعلـيا العــام والتعلــيا اجلــامعي علــأ رن تاوــز موــاداأل امليــار علــأ إبــاا
الييا احل ارية للسرية النءوية وبيان رااها ض تطويا وتنمية ا تم .
 يو ــي الءاح ـ مبزيــد مــ الدرا ــة والءق ـ ض اليــيا االجتماعيــةللق ارة اإل المية ورااها ض ايم بشـكل عـام و لـ مـ خـالل رحـداب
السرية النءوية.
واهلل رعلا ورحكا و ـلأ اهلل و ـلا وبـارك علـأ نءيينـا حممـد وعلـأ آلـه
و قءه.
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املصادر واملراجع:
 - 1قائمة املصادر:
 -اب اياري اجلزر

مءارك ب حممد ربو السعاداأل(أل606هـ) :النااية ض غايب

احلــدي واياــا حتييق:طــاها ربــد الــزاو

و ميلــه بــريوأل املكتءــة العلميــة

1399هـ1979/م.
 -اي ها

حممـد بـ ربـد اهلـاو ربـو منصـور(أل370هــ) :تاـذيب اللغـة

حتييق :حممد ماعب ط 1بريوأل دار إحيامل الملاب العابي 2001م.
 ابـ إ ــقاق حممــد بـ إ ــقاق بـ يســار املطلــيب املــدني(أل151هـــ) :الســريواملغا

حتييق :ايل وار ط 1بريوأل دار الوكا 1398هـ1978/م.
 -الءمار

حممد ب إتاعيل الءمار اجلعوي ربو عءد اهلل(أل256هـ) :اجلام

املسند الصقيمل املمتصا م رمور ر ول اهلل  و ننه وريامه ( قيمل الءمار ) حتييق
حممد هري ط بريوأل دار طوق النجاة 1422ه.
 الثعاليب عءدالاب ب حممد ربو يد(أل875هـ) :الكشف والءيان ع توسرياليــاآن حتييــق :إبــي حممــد ب ـ عافــور ط 1بــريوأل دار إحيــامل الــملاب العابــي
1422هـ2002/م.
 اب حءان حممد ب حءان التميمي الدارمي ربو حام(أل354هـ):السرية النءويةورخءار اخللوامل حتييق :السيد عزيز ب

ومجاعة م العلمامل ط 3بـريوأل الكتـب

الثيا ية 1417هـ.
 اب حءيب حممد ب حءيب الءغداد ربو جعوـا(أل245هــ) :املنمـق ض رخءـاريــــايش حتييــــق :خورفــــيد بـــ ربــــد ــــاروق ط 1بــــريوأل عــــاد الكتــــب
1405هـ1985/م.
 اب حزم علي ب ربد ايندلسي الظاها ربو حممد(أل456هـ):جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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75

*مجااة رنساب العاب ط 1بريوأل دار الكتب العلمية 1403هـ1983/م.
* جوام السرية النءوية ط 1بريوأل دار الكتب العلمية د.أل.
 ابــــ حجــــا ربــــد بــــ علــــي بــــ حجــــا العســــيالني الشــــا عي ربــــوالو ل(أل852هـ):
* اإل ابة ض متييز الصقابة حتييق :عادل ب ربد عءد املوجود و ميله ط1
بريوأل دار الكتب العلمية 1415هـ.
* تيايــــب التاــــذيب حتييــــق :حممــــد عوامــــة ط1

ــــوريا دار الافــــيد

1406هـ1986/م.
 ابـ حنءــل ربــد بـ حنءــل الشـيءاني ربــو عءــد اهلل(أل241هـــ) :املســند يــامبتمــــــايا رحاديثه:فــــــعيب ايرنــــــاؤوط ط 1دمشــــــق مو ســــــة الا ــــــالة
1421هـ2001/م.
 اخلليل ب ربد ب عماو ب متـيا الوااهيـد الءصـا ربـو عءـد الـاب (أل170هـــ) :وتــاب العــني حتييــق :ماــد املمزومــي و ميلــه بــريوأل دار ومكتءــة
اهلالل د.أل.
 الذهيب حممد ب ربد ب يَايَما ربو عءد اهلل(أل748هـ) :ري رعالم النءالملحتييق :فـعيب ايرنـاؤوط وجمموعـة مـ احملييـني ط 3بـريوأل مو سـة الا ـالة
1405هـ1985/م.
 الزبري ب بكار اب عءد اهلل اليافي اي د املكي(أل256هـ) :مجااة نسـبيايش ورخءارها حتييق :حممود فاوا الياهاة مطءية املدني 1381هـ.
 ابـ ربــي حمحـنيني املـالكي حممــد بـ عءـداهلل املــا اإللــءري (أل399ه) :ر ــولالسنة حتييق :عءداهلل ب حممد الءمار
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ط 1املدينة املنـورة مكتءـة الغابـامل اياايـة
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1415هـ.
 ي الدي الااخمتــار الصــقا

حممد ب ربي بكـا احلنوـي الـاا

ربـو عءـداهلل(أل666هــ):

حتييـــق :يو ــف الشـــيخ حممــد ط 5بـــريوأل املكتءــة العصـــاية

1420هـ1999/م.
علي ب عءد اهلل ب ربد احلسين(أل911هـ) :و امل الو امل بأخءار

 -السماود

دار املصطوأ ط 1بريوأل دار الكتب العلمية 1419ه.
 ابنون املغا

يد الناس حممد ب حممد اليعما ربو الوتمل(أل734هـ) :عيـون اياـا ض
والشمائل والسـري حتييـق :إبـااها رم ـان ط 1بـريوأل دار اليلـا

1414هـ1993/م.
 -اب

يده ربو احلس علي ب إتاعيل املا ـي(أل 458هــ) :احملكـا واحملـيط

ايعظــــا حتييــــق :عءداحلميــــد هنــــداو

ط 1بــــريوأل دار الكتــــب العلميــــة

1421هـ2000/م.
 الشاا ــتاني حممــد ب ـ عءــدالكايا ب ـ ربــد ربــو الوــتمل(أل548هـــ) امللــلوالنقل ط 1مصا مو سة احلليب د.أل.
لمة ب مسلا ربو املنـذر(املتـو أ ض اليـان 5رو6هــ) :اينسـاب

 -الصقار

حتييـــــق :حممـــــد بــــ إحســـــان الـــــنص ط 4عىمـــــان و ارة الـــــملاب والثيا ـــــة
1427هـ2006/م.
 -الطرب

حممد ب جايا ربو جعوا(أل310هـ):

* تاريخ الا ل وامللوك ط 2بريوأل دار الملاب 1387ه.
*جــام الءيــان ض تأويــل اليــاآن حتييــق ربــد بـ حممــد فــاوا ط 1بــريوأل
مو سة الا الة 1420هـ2000/م.
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 ربو العءاس الياطيب ربد ب عما ب إبااهيا(أل656هـ) :املتواِـا ملـا رفـكلم ختليص وتاب مسلا حتييق :حميي الدي ديب مستو و مالئه ط 1دمشـق دار
اب وثري 1417هـ1996/م.
 -ربو عءيد اليا ا ب

الم اهلاو (أل224هـ) :وتاب ايموال حتييق :خليل

هااس بريوأل دار الوكا د.أل.
 ربو الواج اي ءااني علي ب احلسني ب حممد املاواني اليافـي(أل356هــ):ايغاني ط 1بريوأل دار إحيامل الملاب العابي 1415هـ.
 الياطيب حممد ب ربد اخلزرجـي ربـو عءـداهلل(أل671هــ) :اجلـام يحكـاماليـــاآن حتييـــق :ربـــد الربدونـــي و ميلـــه ط 2اليـــاهاة دار الكتـــب املصـــاية
1384هـ1964/م.
 اب ييا اجلو ية حممد ب ربي بكا ريوب الزرعي ربو عءداهلل(أل751هـ): -رحكام رهل الذمة حتييق :يو ف ب ربد الءكا

و ميله ط 1الدمام

رماد للنشا 1418هـ1997/م.
 طايق اهلجاتني وباب السعادتني ط 2الياهاة دار السلوية 1394ه. -هداية احليار ض رجوبة الياـود والنصـار

حتييـق :حممـد بـ ربـد احلـاج

ط 1جدة دار اليلا 1416هـ1996/م.
 مدارج السالكني بني منا ل إياك نعءد وإياك نستعني حتييق :حممد املعتصا باهللالءغداد

ط 3بريوأل دار الكتاب العابي 1416ه1996/م.

 اب وثري إتاعيل ب عما اليافي الدمشيي(أل774هـ):* الءداية والنااية حتييق :علي فري

ط 1بريوأل دار إحيامل الملاب العابـي

1408هـ1988/م.
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* توســري اليــاآن العظــيا حتييــق :ــامي ــالمة ط 2الايــا

دار طيءــة

1420هـ1999/م.
علي بـ حممـد بـ حممـد الءصـا الءغـداد (أل450هــ) :ايحكـام

 -املاورد

السلطانية ط 1الياهاة دار احلدي

د.أل.

 مســلا اب ـ احلجــاج اليشــري النيســابور ربــو احلســني(أل261هـــ) :املســندالصقيمل حتييق :حممد ب واد عءد الءايي بريوأل دار إحيامل الملاب العابي د.أل.
 اب منظور حممد بـ مكـام بـ منظـور اإل اييـي املصـا (أل711هــ) :لسـانالعاب ط 3بريوأل دار ادر د.أل 1414هـ.
 النسوي عما ب حممد ربـو حوـص(أل537هــ) :طلءـة الطلءـة بغـداد مكتءـةاملثنأ 1311ه.
 -النوو

حييأ ب فاأل ب ما ربو وايا(أل676هـ) :املناـاج فـا

ـقيمل

مسلا ب احلجاج ط 2بريوأل دار إحيامل الملاب العابي 1392هـ.
 ابـــ هشـــام عءــــد امللـــ بـــ هشــــام بـــ ريـــوب احلمــــري املعـــا ا ربــــوحممد(أل213هـ) :السرية النءوية حتييـق :مصـطوأ السـيا و مالئـه ط 2اليـاهاة
1375هـ1955/م.
 -الوايد

حممـد بـ عمـا اي ـلمي ربـو عءـداهلل(أل207هــ) :وتـاب املغـا

حتييق :مار دن جونس ط 3بريوأل دار ايعلمي 1409هـ1989/م.
 ربو يو ف يعيـوب بـ إبـااهيا بـ حءيـب اينصـار (أل182هــ) :اخلـااجحتييق :طه عد و ميله ط 1الياهاة املكتءة اي هاية د.أل.
 - 2قائمة املراجع:
 -إبــااهيا بـ حممــد املــزيين :التعامــل مـ اخخــا ط 1الايــا

ماوــز امللـ
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عءدالعزيز للقوار الوطين 1427هـ.
 ربد إبااهيا الشايف :مكة واملدينة ض اجلاهلية وعاد الا ول اليـاهاةدار الوكا العابي 1426هـ2005/م.
 ربد ب يايد الشعييب :وايية املدينة امل مون والداللة ط 1الدوحة و ارةايوياأل والشوون اإل المية 1426هـ2005/م.
 ربد خمتار(أل1424هـ) :معجا اللغة العابية املعا اة ط 1بريوأل عادالكتب 1429هـ2008/م.
 -روـــام ضـــيامل العمـــا  :الســـرية النءويـــة الصـــقيقة ط 8الايـــا

مكتءـــة

العءيكان 1430هـ2009/م.
 بــان غــامن الصــائ  :التأ ــيل التــارخيي ملواــوم املواطنــة حبـ منشــور ض جملــةدرا األ إيليمية املو ل

نة2009 :م العدد.13 :

 بسام ب عءدالعزيز اخلاافي :التعايش والتواعل مـ اخخـا مـ خـالل واييـةاملدينة :يااملة تارخيية السجل العلمي مللتيأ بنامل العالياأل اإلنسانية بلغة احلوار :وايية
املدينــة رمنو جًــا والــذ عيــد ض الوــملة م ـ 1438/2/13- 12هـــ ض رحــاب املعاــد
العابي اإل المي ض طوويو التاب جلامعة اإلمام حممد ب

عود اإل المية.

 جعوا ب عءدالسالم علي :اليانون الدولي وحيوق اإلنسان ط 1اليـاهاةدار الكتاب املصا

1419هـ1999/م.

 جا ا العيساو  :الواييـة النءويـة وايحكـا م الشـاعية املسـتوادة مناـا ط1الشارية دار الصقابة 1426هـ2006/م.
 حصة الشما  :ختطيط املدينة املنورة ض العاد النءو واخلال ة الاافدة ط1الايا
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مو سة عءدالاب السديا اخلريية 1437هـ2006/م.
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و ارة الملبيــة

 ــوا حممــود وآخـــاون الوطنيــة وـــائ هالمـــي الايــاوالتعليا(وتاب املعا ة) 1421هـ.

 السيد الءا العايين :الدولة الءيزنطية بريوأل دار النا ة العابية د.أل. -يد نور ب

يد علي و ميله :عناية السنة النءوية حبيوق اإلنسان ط 1مكة

املكامة مطاب الصوا 1428هـ2007/م.
 ــاحل ب ـ ربــد العلــي :دولــة الا ــول ض املدينــة ط 2بــريوأل فــاوةاملطءوعاأل للتو ي والنشا 2009م.
 احل ب حامد الا اعي :ايحادي الورادة ضط 3املدينة املنورة دار اخل ري

ائل املدينة مجعا ودرا ـة

1418هـ.

 -عءداهلل آل عءود :ييا املواطنة لد الشـءاب ط 1الايـا

ماوـز الدرا ـاأل

والءقوب جبامعة نايف العابية للعلوم ايمنية ايمنية 1432هـ2011/م.
 عءدالوهاب خالأل(أل1375هـ) :علا ر ول الويه وخال ة تاريخ التشايالياهاة مطءعة املدني د.أل.
 احل حسني :حب ض نشـأة الدولـة اإل ـالمية ط 1بـريوأل ماوـز درا ـاألالوحدة العابية 2010م.
 -اد الشيقامل :ايم الوطين :تصور فامل ط 1الايا

ماوز الدرا األ

والءقوب جبامعة نايف العابية للعلوم ايمنية 1425هـ2004/م.
 -حممد ب حس فااب :املدينة النءوية ض جا اإل الم والعصا الاافد

ط1

دمشق دار اليلا 1415هـ1994/م.
 حممد بيد اهلل :جمموعة الواائق السيا ية للعاـد النءـو واخلال ـة الاافـدةط 6بريوأل دار النوائس 1407هـ1987/م.
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 حممــد رواس يلعــه جــي :يــااملة يا ــية للســرية النءويــة ط 2بــريوأل دارالنوائس 1420هـ2000/م.
 حممد ب عءدالعزيز املسند :ر اليب ا امني ض التصد لدعوة املا لني وعايءةل ض ضومل الياآن الكايا ط 1بريوأل مو سة الا الة 1422هـ2001/م.
 حممد عميا اإلحسان ا دد الربوا(أل1395هـ) :التعايواأل الوياية ط1بريوأل دار الكتب العلمية 1424هـ2003/م.
 -املو وعة الوياية الكويتية ط 2الكوي

دار السال ل 1427هـ.

 وهءــة الزحيلــي :العاليــاأل الدوليــة ض اإل ــالم ط 1دمشــق دار الوكــا1432هـ2011/م.
 - 3البحوث والدراسات:
 احل ب ربد العلي :تنظيماأل الا ول اإلدارية ض املدينة حب منشور ضجملة ا م العلمي العاايي بغداد 1388هـ1969/م العدد.17 :
 حممــد بـ وــايا الشــما  :نشــأة علــا الواــائق العابيــة حبـ منشــور ض جملــةالياد ية للعلوم اإلنسانية حما ظة الديوانية
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Citizenship and it Role in Establishing the Security
Of Islamic State through Medina Charter
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Abstract:
This study is concerned with the dimensions of citizenship and the
foundations that the Prophet (may Allah’s blessings be upon him) sought to
establish in the society of the Medina after emigration to Medina . The Prophet
was able to face the atmosphere of cultural diversity in civil society by the
conclusion of a treaty among the communities of that society, later called
"Medina Charter", and the consequences of citizenship foundations which were
a key factor in achieving the security of the Islamic state; both internally and
externally.
Keywords: Citizenship, security of Islamic state, Medina.
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تبحث هذه الدراسة يف مفهوم اهلبة الدميوغرافية ،واليت تعين الزيادة الكبرية يف عدد
السكان يف سن العمل ( 64 – 15سنة) ،والنقصان يف عدد املعالني (األطفال أقل من 15
سنة) وكبار السن ( 65سنة فأكثر) وسط السكان املوواطنني يف املمككوة العرةيوة السوعودية
وتهدف الورقة إىل قياس ةعض املؤشرات السكانية ذات الصكة ةاهلبة الدميوغرافيوة ،وإىل
اظهار الفرص االقتصادية والتنمويوة الويت ميكون أن هنيهوا املمككوة يف ظول ر يوة 2030م
اعتمدت الدراسة ةصورة رئيسة عكى التعدادات واملسوحات الرمسية اليت أجرتها املمككة
يف السنوات األخرية ،إىل جانب ر ية املمككة 2030م وتوصكت الدراسة إىل أن املمككوة
قد دخكت مرحكة النافذة الدميوغرافية اليت هلا آثارها االقتصادية واالجتماعية املوجبوة إذا
ما مت التخطيط واإلعداد املسبق هلا كما حذرت الدراسة مون التحوديات الكوبرية يف حالوة
عدم االستغالل األمثل لتكو الفورص الويت قود ال تتكورر عكوى املودا القريوب وأوصوت
الدراسوووة ةضووورورة توووبين سياسوووات سوووكانية تعوووزن مووون فووورص االسوووتفادة مووون النافوووذة
الدميوغرافية ،وأن تضمَّن هذه السياسات يف املناهج التعكيميوة وعمومواف فالدراسوة تسوه
يف إثراء املكتبة العرةية ةاألدةيات ذات الصكة ةالدراسات السكانية ،كما أنهوا تفوتا البوا
لكمزيد من الدراسات يف هذا اجملال
الككمووات املفتاحيووة اهلبووة الدميوغرافيووة ،الةكيبووة العمريووة ،التحووول الوودميوغرايف،
التعكي  ،التنمية البشرية ،السعودية

املقدمة:

شهدت العقود األخرية من القرن املـيدد املايـي واـدا ات القـرن ا ـالي
اهتماماً ملحوظاً ومتنامياً اقضا ا السـاان والتنميـة مـن اـس السااـة والاـا ث
وغريهــم مــن املهــتم  ،وذلــ اســاب التحــد ات اال تدــاد ة واالجتماعيــة
الاارية اليت جتااهها العد ـد مـن الـدو حمل ا ـيط اإل ليمـي والـدولي وجتلَّـ
ذل االهتمام حمل اجلد الوااع و مستقاس التنمية وعد ته االساان حمل ظس
املـتريريات السيااــية واال تدــاد ة والنمــو الســااني املتســارمل والرغاــة امللحــة حمل
تلاية اال تياجات األاااية ،األمر الذ أفض إىل العد د من وجهـات النرـر
و عد ة السا ان االتنميـة فيـي الو ـل الـذ اعتقـد فيـه املتيـاللون االـدور
اإلجيـااي للســاان حمل التنميــة ذهــب املتإــالمون إىل أن النمــو الســااني معو ـاً
للتنمية وخبـد ذلـ

ـرخ وخـرون أن التنميـة مسـتقلة عـن النمـو السـااني،

وهــءاله هــم الــذ ن عتقــدون ا ـأن التطــور الــتقو قــود إىل امل ــد مــن التطــور
اال تدـاد  ،و رفــع مــن معـدالت التنميــة

et al, 2003

 )Bloomوعمومـاً

ت خر أدايات التنمية االعد د الدرااات اليت تإري إىل العد ة اإلجياايـة املتاادلـة
ا الساان والتنمية ،حبساان أن املتريريات التنمو ة تءثر حمل املءشرات السـاانية
وتتأثر اها اخلر ف )2018 ،إالَّ أن اجلد د هنا هو النرر إىل تل العد ة مـن
اجتاه مريا ر ،تلعب فيه الرتكياة اهليالية العمر ة للساان الدور ا اام واألهم
حمل العملية التنمو ة  ، )Bhagat, 2014وهو ما أُطلق عليه اهلاـة الدووغرافيـة،
وهي ا الة اليت د فيها عدد السـاان حمل اـن العمـس  64- 15اـنة) عـن
األطيا أ س من  15عاماً) وكاار السن  65عاماً فأكثر) ،األمر الذ ـءد
إىل اخنياض نساة اإلعالة ،وإتا ة فرصة قيقية للـدفع اعللـة النمـو و سـ
األداه اال تداد

ذلـ أن ال ـادة حمل عـرض القـوخ العاملـة تقـود إىل ي ـادة
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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اإلنتاج ،كما أن تراجع نسـاة اإلعالـة سـهم حمل ييـف الضـري علـ اإلنيـا
األاــر وا اــومي ،واالتــالي رفــع مســتوخ االدخــار الــداخلي الضــرور
لرتاكم رأس املا املرشيد )2017 ،و ـد عـ ي مـن هـذا االجتـاه هـو اخنيـاض
معدالت اخلدواة وتضاؤ اليئة العمر ة لألطيـا أ ـس مـن  15اـنة) فطاقـاً
لتقر ر التنمية الاإر ة  2106أنَّ معد اخلدـواة العـاملي اخنيـ
العــام  1995إىل  2,5حمل العــام 2015

مـن  3,1حمل

United Nations Development

 )Programme, 2016وحمل ذات االجتاه تإـري اعـ

تقـار ر األمـم املتحـدة إىل

أن نســاة الســاان أ ــس مــن  15عام ـاً ــد اخنيضــل إىل ــو  %30,7حمل العــام
 ،2005اعد أن كانـل  %41,1حمل العـام  ،1975ومـن املتو ـع أن تتنـا ىل إىل
ـو  %20,9حمل العـام  )United Nations, 2005 2050وتاـع ذلـ ي ـادة حمل
نساة الساان حمل ان العمس  ،)64- 15واليت وصـلل إىل ـو  %65,4مـن
إمجـالي الســاان ،اعــد أن كانـل  %63,5حمل العــام  ،2000و %57,5حمل العــام
)The World Bank, 2018 1975
وعل املستوخ اإل ليمي تإهد دو اخلليج العراية والً كارياً حمل الرتكيـب
العمر للساان ،فخد اليرتة من  2010- 2000اللل أعل معـدالت
النمــو الســااني الــذ وصــس إىل  %10,3حمل دولــة اإلمــارات العرايــة املتحــدة،
وذل ـ اســاب هلــرة العمالــة الوافــدة الــيت أدت إىل ي ــادة يــخمة حمل نســاة
الســاان حمل اــن العمــس الــيت وصــلل إىل  %65,3حمل الاحــر ن ،و %62,9حمل
اإلمــــارات العرايــــة املتحــــدة ،و %56,5حمل الاو ــــل الللنــــة اال تدــــاد ة
واالجتماعيـــة لريراـــي واـــيا )2013 ،ومل تاـــن اململاـــة العرايـــة الســـعود ة
ااتثناهً ،فقد شهدت خد العقود تريرياً وايحاً حمل الرتكياـة اهلياليـة للسـاان

102

اهلاة الدووغرافية حمل اململاة العراية السعود ة اليرص والتحد ات
د س عاد اهلل ا ضر  -د لو عادالعاطي حممد

السعود  ،تنا دل فيها نساة اإلعالة لداحل الساان حمل ان العمـس - 15
 ،)64إذ تإري نتالج املسح الـدووغراحمل للعـام  2016إىل تراجـع نسـاة اإلعالـة
إىل  %35,1حمل مقااس %65,5للساان حمل ان العمـس اهليئـة العامـة لا دـاه،
 ،)2018األمر الذ ع ي من اهلاة الدووغرافية ،و يتح الااب وااـعاً ألجـس
االاتيادة منها ،خاصةً وأن اململاة دأال ومنذ عهـد اعيـد علـ طـرع العد ـد
مــن السيااــات واالاــرتاتيليات الــيت تهــد إىل ا ـ الإــااب واالاــتيادة
منهم حمل دفع عللة التنمية ،و د توّج ذل مبـا عـر ارؤ ـة  ،2030ذلـ أنَّ
االاــتيادة مــن التحــو الــدووغراحمل تتطلــب العد ــد مــن اإلصــد ات عل ـ
مستوخ السيااـات اال تدـاد ة واالجتماعيـة ،خاصـةً وأن اهلاـة الدووغرافيـة
ترتا مبدة يمو مع

رتاوع من  30إىل  40عامـاً طيطات ،)2007 ،وأن

عدم االاتيادة منها تاون لـه وثـاره السـالاة حمل مـا تدـس االاطالـة ،واهللـرة،
وغريها
تتنــاو هــذه الدرااــة االاحــل والتحليــس اهلاــة الدووغرافيــة حمل اململاــة
العرايــة الســعود ة حمل ظــس رؤ ــة  ،2030وتركـ الدرااــة ادــورة رليســة علـ
الساان السعود

اوصيهم العندر الثاال ،هذا إىل جانب أن اململاة ا ذت

العد د من االجراهات للحد من العمالة الوافدة و او الدرااة اإلجااة علـ
السءال  :إىل أ مدخ وان لرؤ ة  2030االاتيادة من اليرص الـيت تتيحهـا
اهلاة الدووغرافية؟ وكيف هلا أن جتااه د اتها؟
/2مشكلة الدراسة:

تإــهد اململاــة العرايــة الســعود ة ومنــذ اــتينات القــرن املــيدد املايــي
اخنياياً وايحاً حمل معدالت اخلدواة الالية اليت تراجعل مـن  7,22حمل العـام
 1960إىل و  2,58حمل العام  ،)The World Bank, 2018 2015وإىل ـو
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 2,4حمل العام  2016اهليئة العامة لا داه ،)2018 ،وتاع ذل

والً كارياً

حمل الرتكياة الدووغرا فية للسـاان ،تقلدـل فيـه نسـاة السـاان السـعود

أ ـس

من  15انة إىل  ،%30,4ونساة الساان  65انة فأكثر) إىل  ،%4,1حمل مقااس
ال ادة الاارية حمل نساة الساان  )64- 15اـنة والـيت وصـلل إىل ،%65,5
مما عو يـمناً دخـو اململاـة حمل مـا عـر ااهلاـة الدووغرافيـة ،والـيت تتـيح
ادورها العد د من اليرص اال تداد ة والتنمو ـة الـيت واـن ااـتثمارها ،مثـس
تنا ىل نساة اإلعالة ،ي ادة معـدالت املإـاركة اال تدـاد ة ،وي ـادة االدخـار
وحمل املقااس فإنها تلقـي االعد ـد مـن التحـد ات ،كالاطالـة ومإـادت التأهيـس
والتدر ب وغريها وكس ذل

يتح الااب وااعاً و مدخ درة اململاة عل

االاــتيادة مــن تلـ اليــرص ،وحمل جمااهــة تل ـ التحــد ات حمل ظــس التطــورات
اال تداد ة عل املستو

ا لي واإل ليمي

/3أهمية الدراسة:

تناع أهمية الدرااة من تسـليطها الضـوه علـ التحـوالت الدووغرافيـة حمل
اململاة العراية السعود ة اليت تعد منوذجاً للالدان الـيت خطـل خطـوات اعيـدة
حمل جما التنمية ،األمر الذ عاس وا عـاً تتليـاً عمـا هـو عليـه ا ـا حمل كـثري
مــن الالــدان الــيت تعــاني ا تدــاد اً واجتماعيـاً ،كمــا عاــس منوذجـاً تتليـاً حمل
التعامس مع مثس هذه الرواهر وتأتي أهمية الدرااة أ ضاً من أهمية املويـومل،
حبساان أن الساان والتنمية ال نيددن عـن اعضـهما الـاع  ،فالسـاان هـم
حمور التنميـة وهـدفها الـرليس وتاتسـب الدرااـة أهميتهـا أ ضـًا مـن إاـهامها
املعــــرحمل ،فهــــي تإــــاس إيــــافة علميــــة حمل جمــــا الدرااــــات الدووغرافيــــة
املتخددة ،واليت وان أن تان عليها العد د من الدرااات ذات الدلة
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/4أهداف الدراسة:

 -التعــــر علـــ اجتاهــــات النمــــو الســــااني حمل اململاــــة والــــتريريات

الدووغرافية املرتاطة اها خد العقود األخرية

 -إظهار اليرص اال تداد ة والتنمو ة الناجتة عن دخو اململاة حمل اهلاة

الدووغرافية ،إىل جانب التحد ات اليت جتااهها جراه ذل

 -إاراي جهود اململاة ممثلةً حمل رؤ ة  ،2030ومدخ درتها حمل االاـتيادة

من تل اليرص ،وحمل جمااهتها لتل التحد ات
/5منهجية الدراسة وطرق مجع املعلومات:

لتحقيــق تلـ األهــدا الدرااــة تانــل الدرااــة إطــاراً نرر ـاً نا إــل فيــه
العد د من املياهيم ذات الدلة ،كما اعتمـدت علـ املـنهج االاـتقرالي الـذ
عتمــد علــ اجل ليــات وصـــوالً إىل العموميــات ،إىل جانـــب اعتمــاده علــ
ا يثيات اليت تقود إىل ااتنتاجات عامـة أو نرر ـات واـن تعميمهـا اعـد ذلـ
عثمــان )1995 ،إن اهلــد الــرليس مــن ااــتخدام هــذا املــنهج هــو اإلجااــة
عل عد د األائلة اليت طر ـل حمل الدرااـة ،وذلـ اعتمـاداً علـ املعطيـات
املوجودة ،كما جييه ااتخدامه أ ضاً للوصـو إىل نتـالج واـن تعميمهـا علـ
مناطق مإااهه
وحمل ما تدس ااملعلومات والايانات فقد ا تضل طايعة الدرااـة ا دـو
عليهــا اإــقيها الامــي والنــوعي ،إذ اعتمــدت الدرااــة ادــورة رليســة عل ـ
املدادر الثانو ة ،املنإـور منهـا وغـري املنإـور ،والـيت أفـادت حمل التعـر علـ
العد د من األدايات ذات الدلة اليت نإرت د ثاً وإىل جانب ذل اعتمـدت
الدرااــة علـ العد ــد مــن املوا ــع الرليــة اإللارتونيــة الــل اهليئــة العامــة
لا داه السعود ة ،ويارة الدحة السعود ة ،ارنامج األمم املتحدة اإلمنالي،
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الان الدولي واعتمدت الدرااـة كـذل وادـورة رليسـة علـ مسـودة رؤ ـة
اململاة  ،2030فضدً عن نتالج التعدادات السـاانية الـيت أجر ـل حمل اململاـة
إىل جانب املسح الدووغراحمل ،واليت وفـرت مجيعهـا كمـاً مقـدراً مـن الايانـات
واملعلومات

/6اإلطار النظري والدراسات السابقة:

قدــد اــالتحو الــدووغراحمل االنتقــا مــن معــدالت اإل ــاب والوفيــات
املرتيعة إىل معدالت اإل اب املنخيضة وتعد نرر ة التحـو الـدووغراحمل الـيت
ظهـــرت حمل كتااـــات وارن تاماســـون

Thompson, 1929

 )W.Sمـــن أكثـــر

النرر ات اوالً وانتإاراً لتيسري التريريات اليت دث حمل من السـاان عـف فـرتة
ممتدة من ال من وطاقاً هلذه النرر ة فإن اجملتمع السااني وـر اـأراع مرا ـس،
إذ تإهد األوىل منها اخنيـاض حمل معـد النمـو السـااني اسـاب ارتيـامل معـدلي
املواليد والوفيات ،وحمل الثانية حيدث اخنياض تـدرجيي حمل معـد الوفيـات ،مـع
ااتمرار معد املواليد حمل االرتيامل ،مما قود إىل ارتيامل معد النمو السـااني،
وأمــا حمل املر لــة الثالثــة فيحــدث اخنيــاض حمل معــد املواليــد والوفيــات ،ممــا
ــءد إىل اخنيــاض معــد النمــو ،وحمل الرااعــة تنتقــس ال ــادة الاــارية حمل عــدد
ااان اليئات العمر ة الدـريرية إىل اليئـة التاليـة ،ومـن هـم حمل اـن العمـس إىل
اليئـــة األكـــف و ـــرتا اـــالتحو الـــدووغراحمل للســـاان مـــا عـــر ااهلاـــة
الدووغرافية ،واليت تإري إىل التحو الدووغراحمل حمل السـاان نتيلـة الخنيـاض
معدالت اخلدواة حبيل تحو اجملتمع الذ غالايته من املعال

دون اخلامسة

عإر و 65انة فأكثر) إىل جمتمـع إـاس فيـه السـاان حمل اـن العمـس واإلنتـاج
اجملموعة األكف الللنة اال تداد ة واالجتماعية لريراي وايا )2013 ،وطاقـاً
للتعر ف الذ تانته األمم املتحدة إـرت ط لولـوج اهلاـة الدووغرافيـة أن تقـس
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نساة الساان دون اـن  15عامـاً عـن  ،%30وأالَّ ت ـد نسـاة كاـار السـن 65
عامـاً فــأكثر) عــن  %15مــن إمجــالي الســاان املرشــيد )2017 ،وعليــه فــإن
الوغ اهلاة الدووغرافية إرت ط ظهور د نامية ااانية متواصلة تءد الخنيـاض
ملمــوس حمل معــدالت اإل ــاب ،يــل نتقــس اجملتمــع مــن جمتمــع غالايتــه مــن
املعــال إىل جمتمــع إــاس فيــه الســاان الناشــطون ا تدــاد اً اجملموعــة املهيمنــة
واهلاة الدووغرافية ال تتارر إال مرةً وا دة عل املدخ الاعيـد ،أو اـ - 30
 40انة وهنا الاد من أخذ ميهوم اهلاة الدووغرافية انومل من ا ذر ،ذل أن
الولوج للهاة الدووغرافيـة ـد نـتج أ يانـاً لعوامـس لـيس مـن اينهـا الرتاجـع حمل
معـدالت اخلدـواة ،كمـا أن اعـ

الرــواهر السـاانية مثـس اهللـرة تــءد إىل

ي ادة كارية حمل فئـة العمر ـة  )64- 15اـنة ،كمـا هـو ا ـا حمل دو اخللـيج
العرايـــة الـــيت شـــهدت تـــدفقات اـــاانية كـــارية اســـاب الطيـ ـرة اال تدـــاد ة
واالجتماعية اليت شهدتها منذ ااعينات القرن املـيدد املايـي ،و ضـا إىل
ذل أن التنا ىل حمل أعداد الساان حمل اليئة العمر ة أ س من  15انة رمبـا عـود
أ ضـ ـاً إىل ارتيـــامل معـــدالت وفيـــات األطيـــا الريـــع واألطيـــا دون اـــن
اخلامسة ،وعليه فإن ميهوم اهلاة الدووغرافيـة جيـب أن ءخـذ اعيـداً عـن هـذه
املــتريريات وجتــدر اإلشــارة هنــا إىل أنــه ال وجــد فــر اـ مــا عــر علميـاً اـــ
"النافذة الدووغرافية" أو ما هو متعار عليـه "اهلاة الدووغرافيـة" والـيت تعتـف
منحة مء تة تستمر ليرتة ترتاوع ما ا  30إىل  40عامــاً طيطـات)2007 ،
ولاي تتحقق هذ املنحة جيب توفر شـرط األو  :أن تقـس نساة السـاان دون
 15عاما عن % 30من إمجـالي السـاان ،والثـاني أالَّ ت ـد نسـاة املسـن فيهـا
 65عاماً فأكثر) عن % 15من إمجالي الساان
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إن االهتمام اأمر التحوالت الدووغرافية وما رتتـب عليهـا مـن وثـار لـيس
ااجلد د ،فقد ل اإلشارة إليه حمل العد د من الدرااات ،كمـا أنـه ا تـس يـ اً
كارياً حمل أدايات التنمية وإن كان مالتوس وأتااعه املالتسيون اجلدد) ـد نرـروا
إىل التحو الدووغراحمل من املنرور املتإالم فإن الاثريون ـد نرـروا إليـه مـن
املنرــور املتيالــس وحمل هــذا الســيا فقــد أويــحل العد ــد مــن الدرااــات الــيت
أجراهـا أمثـا

Mason, 2005, Seniloli, 2006, and Ven and Smith, 2011

أن التحـــو الـــدووغراحمل تدـــحاه العد ـــد مـــن اليوالـــد الـــيت جيـــب ا تناصـــها
واالاــتيادة منهــا وتإــري العد ــد مــن الدرااــات إىل أن االهتمــام املت ا ــد اــأمر
التحوالت الدووغرافية من اس اال تداد

والـدووغرافي لـيس مـرده الـتريري

حمل الرتكياة اهليالية للساان فحسب ،وإمنـا أ ضـاً لقلقهـم مـن عـدم االاـتيادة
من اليرص اليت تيحها ذل التريري  )Pool, 2007وهنـا إـري الـوم ووخـرون
حمل درااتهم للعد ة ا الـتريري حمل الرتكيـب العمـر والنمـو اال تدـاد والـيت
أجر ــل حمل عــدد مــن األ ــاليم ــو العــامل إىل كيــف أن اخنيــاض معــدالت
اخلدواة ،وي ادة اليئة العمر ة حمل ان العمس سهم حمل ي ادة النمو اال تدـاد
 )Bloom et al, 2003وحمل ذات السـيا إـري كـس مـن

Roy and Kayesh,

 )2016إىل أن الـــتريري الـــدووغراحمل حمل اـــنريدد د فـــتح العد ـــد مـــن اليـــرص
اال تدـاد ة وأمَّ ـا حممــود  ،)2015فقــد ذهــب إىل أن التطــورات اال تدــاد ة
الاارية اليت ققتها الدان جنوب وجنوب شر وايا كانل اسـاب االخنيـاض
ا ــاد حمل معــد املواليــد ،والــذ كــان العامــس املهــم وراه اجلهــود التنمو ــة
واالرتقــــاه اــــرأس املــــا الاإــــر وتإــــري اعـــ

الدرااــــات إىل أنَّ اهلاـــة

الدووغرافيــة حمل تل ـ الالــدان مســءولة لو ــدها عــن إجيــاد ــو ندــف الثــروة
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الوطنيــة ا ـ عــامي  1970و 1990املرشــيد )2017 ،و إــري تقر ــر الللنــة
اال تداد ة واالجتماعية لريراي وايا  )2013إىل أن التحـو اهلياـس العمـر
حمل مدر ااهم اسـدس النمـو ا قـق حمل ندـيب اليـرد مـن الـدخس القـومي اـ
عامي  1965و ،1990وأما حمل األردن فمن املتو ـع أن سـاهم اخنيـاض نسـاة
اإلعالة العمر ة حمل ندـف معـد النمـو املتو ـع حمل ندـيب اليـرد وعمومـاً فـإن
التحـو اهليالــي الـذ تإــهده الالـدان العرايــة اارتيـامل نســاة السـاان حمل اــن
العمـــس وتـــدني نســـاة اإلعالـــة ،تـــيح هلـــا إماانيـــة االاـــتيادة مـــن "العالـــد
الــدووغراحمل" ،أ اليــرتة الــيت تإــهد ي ــادة اإلنتاجيــة اال تدــاد ة واالدخــار،
وي ـــادة فـــرص تنميـــة رأس املـــا الاإـــر  ،كمـــا أن ا ـــد ل عـــن العالـــد
الدووغراحمل مل عد مرتاطاً حبلـم السـاان وال انمـوهم فقـ  ،وإمنـا ارتكياـتهم
العمر ـة  ،)Bloom et al, 2003إالَّ أنَّ ذلـ ال تـأت إال ااعتمـاد السيااـات
اال تداد ة واالجتماعية املدلمة ،واليت تتضمن واالضـرورة دعـم القطاعـات
االجتماعيــة وعلـ رأاــها الدــحة التعلــيم ،والتــدر ب والتأهيــس ،مــع اـ
الإااب من ي ادة إنتاجيتهم ادفعهم إىل او العمس من خـد فـتح األاـوا
وي ـادة االاـتثمار ،وخلـق فـرص التوظيـف وإن كـان الـاع
الدووغرافية من املنرور اإلجيااي فالاع

نرـر إىل اهلاـة

راها مـن منرـور مريـا ر ،ذلـ أن

هيمنــة اليئــة النإــطة ا تدــاد اً عل ـ اليئــات األخــرخ مــن شــأنه أن ــد مــن
معدالت الاطالة ،و لقي عل الدو امل د من األعاـاه مـن أجـس تـوفري فـرص
العمــس ،فاــثري مــن الــدو الــيت وجلــل اهلاــة الدووغرافيــة تعــاني العد ــد مــن
املإــادت اال تدــاد ة واالجتماعيــة ممثلـةً حمل ارتيــامل معــدالت الاطالــة وتــدني
مســتو ات الــدخس و لــة االدخــار ويــعف االاــتثمار كمــا هــو ا ــا حمل مدــر
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والسودان ،وهذا ما دفع الاع

إىل اعتاار املعلـ ة اساـيو ة الـة ااـتثنالية،

و للوا من يمتها كمثـا حيتـذخ اـه حممـود )2015 ،وحمل هـذا السـيا أشـار
املرشيد  )2017حمل درااته للهاة الدووغرافية حمل املريـرب ،إىل أنـه كلمـا يادت
النافذة الدوريرافيـة انيتا ـاً كلمـا ـس مسـتوخ االدخـار اسـاب تيإـي الاطالـة،
وعل األار عن رعا ة األاناه و عاس هـذ الـرأ اجتاهـاً منا ضـاً ومريـا راً ملـا
ذهب إليه اسخرون حمل ما رتتب عل اهلاـة الدووغرافيـة مـن فـرص ،كمـا أنـه
أعاد اليار املالتواي املتإـالم مـن جد ـد حمل نررتـه للتحـو الـدووغراحمل ،ومـا
رتتب عليه من وثار

/7اململكة العربية السعودية :السياق اجلغرايف:

تقع اململاة العراية السعود ة حمل شاه اجل ة العراية حمل أ د جنـوب غراـي
ــارة واــيا ،وتنحدــر أرايــيها اـ دالرتــي العــرض  °16 ´22 ´´46و´´00
 °32 ´14اـــاالً ،وخطـــي طـــو °34´29´´30و °55´40´´00شـــر اً،
وتالــم مســا تها ــو مليــوني كــم ،²وتريطــي  %70مــن مســا ة شــاه اجل ــة
العراية الاالرية  2,8مليون كم ²ومن النا ية اإلدار ة سـمل اململاـة إىل 13
منطقـــة ،تضـــم كـــس منهـــا عـــدد مـــن ا افرـــات هيئـــة املســـا ة اجليولوجيـــة
السعود ة)2012 ،
و الــم جممــس اــاان اململاــة ــو  31,742,308نســمة حمل العــام ،2016
مــــنهم  %57,44ذكــــور ،و %42,56إنــــاث و إــــاس الســــعود ون مــــنهم
 20,064,970نسمة ،وثلون و  %63,2من جممس الساان ،و د الريل نسـاة
الذكور منهم و  ،%50,96تقاالها  %49,04لاناث اهليئة العامـة لا دـاه
الســعود ة )2018 ،وت خــر اململاــة االعد ــد مــن املــوارد الطايعيــة الــيت عل ـ
رأاـــها الـــني والريـــاي ،إىل جانـــب املعـــادن األخـــرخ كالـــذهب واليورانيـــوم
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واليوايات وغريها ،هذا إىل جانب التنومل حمل ا ياة النااتية وا يوانية وتنتإـر
ااململاة شااة طر ار ة وجو ة تريطي مجيع أج اهها ،كما أن إطدلتها علـ
اخلليج العراي من نا ية الإر  ،والاحر األمحر من نا ية الريرب ،اـهس مـن
اتداهلا االعامل اخلارجي ،فضدً عن املـوارد الطايعيـة وت خـر اململاـة مبعاملهـا
الســيا ية واألثر ــة ،الطايعيــة منهــا وغــري الطايعيــة ،هــذا إىل جانــب الســيا ة
الد نية وتإهد اململاة منواً ا تداد اً عاليـاً ،وتطـورات تنمو ـة كـفخ انترمـل
مجيع أ الها و د كان خلط التنمية اخلمسية اليت انتهلتها اململاة منـذ العـام
 1970دورهــا الاــاري حمل التطــورات اال تدــاد ة واالجتماعيــة والعمرانيــة الــيت
تإهدها اململاة اليوم ،وإىل جانب ذل فقد كان لتل اخلطـ ومـا تاعهـا مـن
ايااات دورها حمل جذب الاثري ن مـن أ ـاه وااـعة مـن العـامل وجتـيه رؤ ـة
 2030امتداداً لتل اخلط الساعية للنهضة اال تداد ة واالجتماعية

/8اجتاهات ومؤشرات التحول الدميوغرايف يف اململكة العربية السعودية:
أ/النمو السكاني:

أجر ــل حمل اململاــة العرايــة الســعود ة أراعــة تعــدادات رليســة حمل األعــوام
 ،2010 ،2004 ،1992 ،1974ضــــا إليهــــا عــــدد مــــن املســــو ات
الدووغرافيـــة و ـــد أظهـــرت تلــ التعـــدادات منـــواً كـــارياً حمل لـــم الســـاان
السعود

خد تل اليرتات ،وصس إىل ـو  20,064,970نسـمة حمل العـام

 ،2016مقارنــة اـــ  6,218,361نســمة حمل العــام  ،1974ممــا عــو أن عــدد
الســاان الســعود

ــد تضــاعف اــأكثر مــن ثــدث مــرات وتعــد اليــرتة مــن

 1992- 1974األكف من يل النمـو ،فقـد ياد فيهـا لـم السـاان انسـاة
 ،%98وهذا عود للمدخ ال مو الاـاري اـ التعـداد ن مقارنـة ااملـدخ الـ مو
ا ـ التعــدادات األخــرخ ،هــذا إىل جانــب أن هــذه اليــرتة اتســمل اارتيــامل حمل
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معــدالت اخلدــواة مقارنــة اــاليرتات الد قــة ،ااإليــافة الخنيــاض معــدالت
الوفاة نتيلة للتحسن حمل اخلدمات الدحية جدو )1
جدو  :1النمو حمل لم الساان السعود

2016- 1974

العام

عدد الساان

نساة ال ادة %

1974

6,218,361

-

1992

12,310,053

98

2004

16,527,340

34,3

2010

18,707,576

13,2

2016

20,064,970

7,3

املددر :اهليئة العامة لا داه السعود ة2018 ،
ب/الرتكيب النوعي والعمر :
تإري نتالج املسح الـدووغراحمل  2016إىل أن السـاان السـعود

تويعـون

انســب  %50,96و %49,04للــذكور واإلنــاث علـ التــوالي ،وأن نســاة النــومل
إلمجالي الساان الريل  104ذكراً لاس  100أنث وتعتـف هـذه النسـاة يـمن
املــدخ املإــاهد حمل غالايــة اجملتمعــات  ،)105- 95كمــا أنهــا ر اــة جــداً مــن
املعـــــد العـــ ـاملي )100/106

Development

Nations

United

 ،)Programme, 2016مما د عل أن اجملتمع السعود جمتمع طايعي قرتب
فيه عدد الذكور من عدد اإلناث جدو )2
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جدو  :2اجتاهات نساة النومل للسعود

2016- 1992

العام

عدد الذكور لاس  )100أنث

1992

102

2004

100

2010

104

2016

104

املددر :اهليئة العامة لا داه السعود ة2018 ،
وأما من نا ية الرتكيب العمر

فتإري األر ـام إىل تنـا ىل نسـاة السـاان

حمل اليئات العمر ة الدريرخ أ س من  15انة) لداحل اليئات العمر ـة األكـف،
فقــد الريــل نســاة الســاان الــذ ن تقــس أعمــارهم عــن  15اــنة  %30,4مقااــس
 %65,5لليئــــات العمر ــــة مــــن  64- 15اــــنة ،و %4,1لليئــــات  65اــــنة
فأكثر جدو )3
جدو  :3الرتكيب العمر للساان السعود

2016
نساة الذكور

اليئة العمر ة

نساة الذكور

نساة اإلناث

4- 0

5,4

5,2

10,6

9- 5

5,3

5,1

10,4

14- 10

4,7

4,6

9,3

19- 15

4,5

4,3

8,8

24- 20

5,2

4,7

9,9

29- 25

4,8

4,7

9,5

واإلناث
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نساة الذكور

اليئة العمر ة

نساة الذكور

نساة اإلناث

34- 30

4,3

4,2

8,6

39- 35

3,8

3,7

7,5

44- 40

3,2

3,1

6,3

49- 45

2,7

2,5

5,2

54- 50

2,1

2,0

4,2

59- 55

1,7

1,5

3,2

64- 60

1,2

1,1

2,3

69- 65

0,7

0,8

1,6

74- 70

0,5

0,5

1,1

79- 75

0,3

0,3

0,7

 80فأكثر

0,4

0,4

0,9

اجملمومل

51

49

100

واإلناث

املددر :اهليئة العامة لا داه2018 ،
و تاا ن الرتكيـب العمـر اـ السـعود
الذ ترتيع فيه نساة السعود

وغـري السـعود  ،فيـي الو ـل

الذ ن تقس أعمارهم عن  15انة عن نرريتهـا

إلمجالي ااان اململاة  %24,8 ،%30,4عل التوالي) ،د أن نساتهم تقس
عـــن نرريتهـــا إلمجـ ـالي اـــاان اململاـــة حمل اليئـــة العمر ـــة  64- 15اـــنة
 %72 ،%65,5عل التوالي)
جدو  :4الرتكياة العمر ة للساان حمل اململاة العراية السعود ة 2016
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أ س من  15انة

 64- 15انة

 65انة فأكثر

إمجالي الساان

%24,8

%72

%3,2

السعود ون

%30,4

%65,5

%4,1

غري السعود ون

%15,2

%83,2

%1,6

املددر :اهليئة العامة لا داه السعود ة2018 ،
و د شهد الرتكيب العمر للساان السعود

ترييريات كارية منـذ نها ـات

القرن امليدد املايي ،كانل فيها السيطرة لليئات الإااة جدو )5
جدو  :5التريري حمل الرتكياة العمر ة للساان السعود 2016- 1992
العام

الساان أ س من 15

%64- 15

 65فأكثر %

انة %
1992

49,2

47,5

3,3

2004

39,9

56,6

3,5

2010

29,6

66,2

4,2

2016

30,4

65,5

4,1

املددر :اهليئة العامة لا داه السعود ة2018 ،
إــري اجلــدو  5إىل الت ا ــد الوايــح حمل نســاة الســاان حمل اليئــة العمر ــة
 ،)64- 15والـــيت وصـــلل إىل  %65,5حمل العـــام  ،2016مـــع مد رـــة
التنا ىل حمل نساة الساان حمل اليئة العمر ـة أ ـس مـن  15اـنة ،والـيت تراجعـل
إىل  %30,4حمل العام  ،2016اعد أن كانل  %49,2حمل العام  ،1992وكمـا أنـه
مــــن املتو ــــع أن ترتاجــــع إىل  %15,9حمل العــــام  2050الللنــــة اال تدــــاد ة
واالجتماعية لريراي وايا)2013 ،
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شاس :1الرتكيب العمر للساان السعود

2016

املددر :اهليئة العامة لا داه السعود ة2018 ،
واالنرر إىل الرتكيب العمـر للسـاان السـعود

علـ مسـتوخ املنـاطق

تاــدو النســب شــاه متقاراــة اااــتثناه منطقــة اجلــو الــيت اــللل أعلـ نســاة
للســاان دون ا ـن اخلامســة عإــر  ،)%36,7وأ ــس نســاة للســاان حمل اليئــة
 )64- 15انة  ،)% 59,9وكـذل منطقـة الاا ـة الـيت اـللل أ ـس نسـاة
للســـاان حمل اليئـــة أ ـــس مـــن  15اـــنة)  )%26,5ومبقارنـــة نســـب الســـاان
الســعود

حمل املنــاطق انســب إمجــالي الســاان الســعود  ،فتاــدو النســب

متقاراة حمل اليئة األوىل أ ـس مـن  15اـنة) اااـتثناه مـنطقيت اجلـو والاا ـة
وحمل اليئة العمر ة الثانية  64- 15انة) جـاهت منطقـة اجلـو اعيـدة عمـا
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الله إمجالي السعود

حمل هـذه اليئـة إذ اـللل  )%59,9وأمـا حمل اليئـة

الثالثة  65فأكثر) جتاويت منطقة عسري إمجالي الساان السـعود

حمل هـذه

اليئة انحو  )%1,6جدو  )6وعمومـاً ومهمـا تقاراـل نسـب السـاان علـ
مســتوخ املنــاطق حمل اليئــات العمر ــة املختليــة ،إال أن هنــاو تاا نــات تعــود إىل
املتريريات الساانية واال تداد ة واالجتماعية حمل تل املناطق
جدو  :6الرتكيب العمر للساان السعود عل مستوخ املناطق 2016
الساان أ س من

الساان - 15

الساان  56انة

 15انة )%

 )64انة )%

فأكثر) )%

الر اض

31,4

65

3,6

ماة املارمة

27,7

67,7

4,6

املد نة املنورة

32

63,7

4,3

القديم

30,8

65

4,2

الإر ية

30,6

66,2

3,2

عسري

30,6

63,7

5,7

تاوو

33,1

63,8

3,1

الس

30,1

65

4,9

32,7

63,6

3,7

جايان

29

65,9

5,1

ران

33,7

62,2

4,1

الاا ة

26,5

66,8

6,7

املنطقة

ا دود
الإمالية
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املنطقة

الساان أ س من

الساان - 15

الساان  56انة

 15انة )%

 )64انة )%

فأكثر) )%

36,7

59,9

3,4

30,4

65,5

4,1

اجلو
إمجالي
السعود

املددر :اهليئة العامة لا داه السعود ة 2018
ج/اخلدواة:
إن الرتاجع حمل نساة الساان حمل اليئة العمر ة أ س من  15انة مرده الرليسي
إىل اخنياض معدالت اخلدواة ،فوفقـاً للانـ الـدولي  2017فقـد تراجعـل
معــدالت اخلدــواة الاليــة حمل اململاــة العرايــة الســعود ة مــن  7,22حمل العــام
 1960إىل ــو  2,58حمل العــام  2015وطاقــاً للمســح الــدووغراحمل 2016
فإنها تراجعل إىل و  2,4شاس)2
شاس :2معدالت ا خلدواة حمل اململاة العراية السعود ة 2015- 1960

املددرThe World Bank 2018 :
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ووفق ـاً للخر ــف  ،)2017 ،2002أنَّ تــدني معــدالت اخلدــواة عــود
أااااً لتأخر ان ال واج وارتيامل مستوخ تعلـيم املـرأة ،هـذا إىل جانـب اعـ
العوامس األخرخ كالعادات والتقاليد ،وفيات األطيا  ،مإاركة املرأة حمل ـوخ
العمس ،االنتقا من الر ف إىل املدن والتريري حمل و دة اإلنتـاج مـن األاـر الـيت
تعتمــد علــ ال راعــة والرعــي واألعمــا اليدو ــة إىل العمــس حمل املءاســات
واملدانع
د/املواليد والوفيات:
صــــا ب الرتاجــــع حمل معــــدالت اخلدــــواة تراجعــ ـاً حمل معــــد املواليــــد
اإلمجالي والذ تراجع من  47,58حمل العام  1960إىل و  19,92حمل العام
 )The World Bank,2017 2015شاس)3
شاس : 3معد املواليد اإلمجالي حمل اململاة العراية السعود ة - 1960
 2015لاس  1000شخىل)

املددرThe World Bank, 2017 :
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وأما معد الوفيات اخلام فهو د تراجع أ ضاً اساب التحسن الاـاري الـذ
طرأ عل اجلوانب الدحية وهنا إـري تقر ـر الللنـة اال تدـاد ة واالجتماعيـة
لريراي وايا 2013 ،إىل أن معد الوفيات اخلام حمل اململاة العراية السـعود ة
تراجع من  23,3خد منتدف مخسـينات القـرن املايـي إىل ـو  3,8انها ـة
العقــد األو مــن األلييــة الثالثــة و عــد هــذا املعــد أفضــس ااــثري إذا مــا ــورن
مبعد الوفيات اخلام للدو العراية أو ت عل مستوخ العـامل 8,4 ،6,4
عل التوالي)
شاس : 4معد الوفيـات اخلـام حمل اململاـة مقارنـة االـدو العرايـة والعـامل
2030- 1995

املددر :الللنة اال تداد ة واالجتماعية لريراي وايا 2013
و نسحب الرتاجع حمل معد الوفيـات اخلـام علـ معـدلي الوفيـات للريـع
واألطيا دون ان اخلامسة فاحسب تقار ر الفنامج اإلمنالي لألمـم املتحـدة
للتنميـــة الاإـــر ة لألعـــوام  2016 ،2010 ،2004 ،2002فـــإن معـــد
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وفيــات األطيــا دون اــن اخلامســة لاــس  1000مــن املواليــد األ يــاه) ــد
اخنيـ

مــن  45حمل العــام  ،1990إىل ــو  14,5حمل العــام  ،2015حمل الو ــل

الذ تإري فيه نتالج املسـح الـدووغراحمل للمملاـة  2016إىل أن معـد وفيـات
األطيا دون اـن اخلامسـة ـد اخنيـ

إىل ـو  8,05وأمـا وفيـات الريـع

فتإــري ذات التقــار ر إىل أنهــا اخنيضــل إىل ــو  14,5حمل العــام  ،2015اينمــا
تإــري ايانــات الان ـ الــدولي ،2017 ،إىل أنهــا اخنيضــل مــن  35,8حمل العــام
 ،1990إىل و  6,7حمل العام  ،2016حمل الو ل الـذ تإـري فيـه نتـالج املسـح
الــدووغراحمل للمملاــة  2016إىل اخنيــاض معــد وفيــات األطيــا الســعود
أ س من انة إىل 4,82
شــاس :6معــد وفيــات الريــع واألطيــا دون اــن اخلامســة ااململاــة
2015- 1990

املدـدر:

United Nations Development Program, 2000, 2002,

2010, 2016
The World Bank, 2018
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إن الرتاجــع الوايــح حمل معــدالت اخلدــواة الاليــة ،إىل جانــب اخنيــاض
معدالت املواليد اخلام ومعدالت وفيـات الريـع واألطيـا دون اـن اخلامسـة
كان العامس الـرليس حمل الـتريري اهليالـي لسـاان اململاـة ،األمـر الـذ انعاـس
عل العمر الواي للساان جدو )7
جدو  : 7العمر الواي املقدر واملتو ع جملمومل الساان حمل اململاة العراية
السعود ة 2050- 1950
العام
العمر
الواي

1950

1975

2000

2010

2025

2050

19

18

21,1

26,1

32,2

41,7

املددر :الللنة اال تداد ة واالجتماعية لريراي وايا 2013
تإري األر ام ااجلدو  7إىل أن غالاية اـاان اململاـة دون الـثدث عامـاً،
كما أن غالايتهم نحدـر حمل اليئـة الواـط وعمومـاً فاألر ـام تعاـس و ـده
دخو اململاة العراية السعود ة حمل اهلاة الدووغرافية ،األمر الذ يـتح الاـاب
وااــعاً أمــام العد ــد مــن اليــرص والتحــد ات ،والــيت ــتم منا إــتها حمل اجلـ ه
التالي
/8اهلاة الدووغرافية حمل اململاة :اليرص والتحد ات:
كان للتحو الدووغراحمل الااري ،والتريري اهليالي للرتكيب العمر أثره حمل
خلق العد د من اليرص ،إىل جانب إفراي العد د من التحد ات
أوالً اليرص:
 /1تنا ىل نساة اإلعالة:
كان للرتاجع الوايح حمل معـدالت اخلدـواة ،إىل جانـب تراجـع معـدالت
املواليد والوفيات وخاصة لألطيا الريـع واألطيـا دون اـن اخلامسـة دوره
122
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حمل تراجع نساة اإلعالة اليت شـهدت اخنيايـاً وايـحاً منـذ العـام  ،1992فقـد
ت ا د عدد الساان حمل اليئة العمر ة  )64- 15عل ساب اليئت أ س مـن
 15انة) ،و  65اـنة فـأكثر) ،ومـن املتو ـع أن سـتمر هـذا االخنيـاض تـ
العام  2050وتإري الايانات إىل أن نساة اإلعالة العمر ـة للسـاان السـعود
اخنيضـــل إىل  %53حمل العـــام  2016اهليئـــة العامـــة لا دـــاه الســـعود ة،
 ،)2018اعد أن كانل  %77حمل العام  ،2004و 111حمل العـام  1992اهليئـة
العامة لا داه السعود ة )2018 ،وتعد هذه النساة  )%53أ س اقليـس عـن
مثيلتهــا للعــامل  ،)%54,2كمــا أنهــا أ ــس ااــثري عــن مثيلتهــا للــدو العرايــة
 ،)The World Bank, 2018 )%62,02األمر الـذ أتـاع فرصـة االاـتيادة
مــن العالــد الــدووغراحمل ،أ اليــرتة الــيت تإــهد ي ــادة اإلنتاجيــة اال تدــاد ة
واالدخار ،وي ادة فرص تنمية رأس املا الاإر وإىل جانب ذل فالتنـا ىل
الوايــح حمل نســاة اإلعالــة لــه تــأثريه اإلجيــااي مــن يــل اإلنيــا خاصــة عل ـ
األار ،ومن ثم ي ادة معدالت االدخار
 / 2ي ادة معدالت املإاركة اال تداد ة:
كان لل ادة حمل عدد الساان حمل اليئة العمر ة  )64- 15دورهـا حمل ي ـادة
معـــد مإـــاركة القـــوخ العاملـــة حمل اإلنتـــاج ،إذ تإـــري ايانـــات اهليئـــة العامـــة
لا داه السعود ة إىل الت ا د الوايح حمل معد املإاركة اال تدـاد ة للسـاان
السعود

 15انة فأكثر) مـن اجلنسـ  ،والـيت ارتيعـل مـن  36,5حمل العـام

 ،2006إىل و  41,9حمل العام  2017جدو )8
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جــدو  :8التطــور حمل معــد املإــاركة اال تدــاد ة للســعود

 15اــنة

فأكثر) 2017- 2006
العام

الذكور

اإلناث

إمجالي املإاركة

2006

60,3

12,6

36,5

2007

60,5

12,4

36,4

2009

60,8

12

36,4

2011

61

14,4

37,7

2012

62,7

15,7

39,2

2013

64,6

16,4

40,4

2014

64,9

17,6

41,2

2015

63,3

17,4

40,2

2016

64,6

19,3

42,2

2017

63,4

19,4

41,9

املددر :اهليئة العامة لا داه السعود ة 2018
تإري الايانات ااجلدو  )8إىل الت ا د الوايح حمل معد إمجالي املإاركة
اال تداد ة للسعود

 15انة فأكثر) ،و ادو هـذا الت ا ـد وايـحاً حمل معـد

املإــاركة اال تدــاد ة لانــاث الــذ ارتيــع مــن  12,6حمل العــام  2006إىل ــو
19,4حمل العــام  ،2017ذل ـ عل ـ الــرغم اليــار الاــاري حمل معــد املإــاركة
اال تداد ة ا اجلنس والذ

يس فيه األر ام نا ية الذكور

 /3ي ادة االدخار:
إن االخنياض حمل معـدالت اخلدـواة واخنيـاض نسـب وفيـات الريـع أدخ
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الخنيــاض عــدد األطيــا حمل األاــرة الوا ــدة ،ومــع ارتيــامل ا تمــاالت اقــاه
هءاله األطيا عل يد ا ياة ،وارتيامل درة األارة علـ تـأم نوعيـة يـاة
أفضس هلم من يل الدحة والتعليم ،فإن ذل

ـءد إىل ي ـادة االاـتثمار،

وتطو ر رأس املا الاإر  ،إذ أن املـوارد نيسـها اـتتويمل علـ عـدد أ ـس مـن
األطيا  ،وإىل ارتيامل نديب اليرد مـن الـدخس ،نتيلـة لتحسـن نسـاة منتلـي
الثــروة إىل مســتهلايها ،ممــا ســمح ا ــادة االدخــار واالاــتثمار حمل األنإــطة
اإلنتاجية ووفقاً لايانات الان الـدولي فقـد شـهدت اليـرتة مـن  1990و تـ
العام  ،2015ي ادة حمل إمجالي االدخار ا لـي ،وإن كانـل ـد تراجـع خـد
الثدث انوات األخرية شاس:)7
شـــاس :7إمجـــالي االدخـــار ا لـــي  %مـــن النـــاتج ا لـــي اإلمجـــالي)
2015- 1990

املددرThe World Bank, 2018 :

ثانياً :التحديات:

 /1الاطالة:
ومبثلما للهاة الدووغرافية العد د من اليرص اليت واـن ااـتثمارها فلـها
العد د من التحـد ات الـيت جيـب جمااهتهـا ،وعلـ رأاـها الاطالـة فالت ا ـد حمل
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اليئــة العمر ــة  64- 15اـــنة عــو امل ــد مـــن الطلــب علــ الوظـــالف حمل
القطاع العام واخلاص ،كما عو ا اجـة امللحـة للمإـروعات االاـتثمار ة
وحمل اململاة العراية السعود ة ورغماً عن اجلهود املاذولـة حمل هـذا اإلطـار إال أن
السلدت تإهد أر اماً مت ا دة حمل معدالت الاطالة خاصـة واـ السـعود ،
وهي اطالة وان أن نطلق عليهـا اطالـة الإـااب املـتعلم ،ذلـ أنـه وفقـاً ملسـح
القوخ العاملة اليت أجرته اهليئة العامـة لا دـاه حمل العـام  2017أن ندـف
املتعطل السعود

حيملون الإـهادة اجلامعيـة يـل الريـل نسـاتهم ،%50,8

من إمجالي املتعطل السعود  ،ليهم ا اصلون عل الإهادة الثانو ة أو ما
عادهلا انساة  ،%30,9حمل

كانل نساة األمـي تقـرتب مـن الدـير حمل املالـة

يل الريل  %0,1اهليئة العامة لا داه)2018 ،
واقراهة ار عة ملا هو متوفر من ايانات تضح أن ما هـو متـاع مـن فـرص
عمــس ال ايــي لألعــداد الاــارية مــن للإــااب ،وتإــري وخــر إ دــاهات اهليئــة
العامة لا داه السعود ة  ،)2018أن معد الاطالة للساان السعود

15

اـــنة خـــد الندـــف األو مـــن العـــام  2018الريـــل  ،%12,9وأن عـــدد
السعود

الاا ث عن عمس تـ الراـع الثالـل مـن العـام  2017وصـس إىل

و  1,231,549شخىل جدو )9
جدو  :9معدالت الاطالة وا السعود
العام
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إمجالي معد

2018- 2007
الذكور

اإلناث

2007

11,2

8

26,6

2009

10,5

6,9

28,4

الاطالة
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العام

إمجالي معد

الذكور

اإلناث

2012

12,1

6,1

35,7

2014

11,8

6

33,3

2015

11,6

5,3

33,8

2016

11,6

5,4

33,7

2018

12,9

7,6

30,9

الاطالة

املددر :اهليئة العامة لا داه 2018
 /2فلوة النومل:
تعد فلـوة النـومل أ ـد أاـري ـد ات اهلاـة الدووغرافيـة حمل اململاـة العرايـة
السعو د ة ،وتقاس فلـوة النـومل اعـدد مـن املءشـرات تإـمس تو ـع ا يـاة عنـد
امليدد ،معرفة القراهة والاتااة ،معد التسـليس حمل مرا ـس التعلـيم ،والنسـاة
حمل او العمس وجييه االهتمام ايلوة النومل هنا من وا ع الثقس الذ تإـاله
املرأة ،ومما هو متو ع ومءمس أن تلعاه من أدوار ،وما تسهم اـه حمل دفـع عللـة
التنميـــة ،هـــذا إىل جانـــب أن االاـــتيادة مـــن اليـــرص الـــيت تتيحهـــا اهلاـــة
الدووغرافيــة قتضــي س ـ مءشــرات النــومل وتضــييق اليلــوة ا ـ اجلنس ـ
ووفقاً للهيئة العامة لا داه  )2018أن عدد اإلناث  15انة فأكثر) الـم
 6,846,963حمل العام  ،2016مقااس  7,127,624من الـذكور ،ومـع مراعـاة
اجلوانــب املــءثرة حمل مإــاركة املــرأة إال أنَّ االاــتيادة مــن هــذا العــدد الاــاري
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تطلــب س ـ املءشــرات اــالية الــذكر ،والــيت جــاهت وفق ـاً لتقر ــر التنميــة
الاإر ة 2016عل

و ما هو ما حمل اجلدو 10

جدو  : 10مءشـرات التمـا اـ اجل نسـ حمل اململاـة العرايـة السـعود ة
2015
املءشر

اإلناث

الذكور

مءشر التنمية الاإر ة

0,779

0,884

تو ع ا ياة عند امليدد

75,9

73,2

انوات التعليم املتو عة

15,3

17

متوا انوات التعليم

9

19

63,3

72,1

20,1

79,1

19,300

75,923

الذ ن تلقوا عل األ س التعليم الثانو

%

من األعمار 25انة فأكثر)
معد املإاركة حمل وخ العمس  %من
األعمار  15انة فأكثر)
الدخس اإلمجالي لليرد الوا د دوالر)

املددرUnited Nations Development Programme, 2016 :

تعاس األر ـام ااجلـدو  10تاا نـاً وايـحاً اـ اجلنسـ  ،وخبـد تو ـع
ا ياة عند امليد د فاقية املءشـرات يـس إىل نا يـة الـذكور ،و اـدو التاـا ن أكثـر
دة حمل ما تدـس مبعـد املإـاركة حمل ـوخ العمـس ،والـدخس اإلمجـالي ،وحمل
متواـ اــنوات التعلــيم وعمومـاً فاملءشــرات تعاــس ذكور ــة اجملتمــع ،كمــا
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تإاس د اً قيقيـاً للتنميـة حمل ظـس املنـاداة اضـرورة تنميـة رأس املـا الاإـر
واملاد
 / 3العمر املتو ع عند امليدد:
عاس العمر املتو ع عند امليدد القدرة عل عـيد يـاة طو لـة وصـحية،
و عتمد عل الررو اال تداد ة واالجتماعيـة والدـحية الـيت عيإـها اليـرد
وعليه فال ادة حمل العمر املتو ع عند امليدد تعاـس مـدخ سـن تلـ الرـرو
واليت تنعاس اجياااً علـ املـردود اال تدـاد واالجتمـاعي لليـرد وملـا كانـل
اليرص اليت تتيحها اهلاـة الدووغرافيـة تـرتا اإاـهام مـن هـم حمل اـن العمـس
 15انة فأكثر) فإن ي ادة العمـر املتو ـع عنـد املـيدد سـهم اـدوره حمل ي ـادة
مساهمة اليرد ا تداد اً واجتماعيًا و عد العمر املتو ع عند امليدد أ د د ات
التنمية حمل اململاة العراية السعود ة ،ذل أن العمر املتو ع عنـد املـيدد أ ـس ممـا
عليه ا ا حمل الدو ذات التنمية الاإر ة املرتيعة جداً جدو )11
جــدو  : 11العمــر املتو ــع عنـــد املــيدد حمل اململاــة العرايــة الســـعود ة
2015- 2003
العمر املتو ع عند امليدد
العام

اململاة العراية

الدو ذات التنمية

السعود ة

املرتيعة جداً

2003

71,8

78,9

67,1

2005

72,2

79,4

68,1

2007

72,2

80,1

67,5

2010

73,3

80,3

69,3

العامل
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2013

75,5

80,2

70,8

2014

74,3

80,8

71,7

2015

74,4

79,4

71,6

United Nations Development Programme, 2004, 2005, 20072010, 2015, 2016

تإري األر ام ااجلدو  11إىل أنَّ العمر املتو ع عند املـيدد حمل اململاـة اـدو
منخيضاً عنـد مقارنتـه اـالعمر املتو ـع حمل الـدو ذات التنميـة املرتيعـة جـداً ،إذ
اــلس  74,4و 79,4حمل العــام  2015عل ـ التــوالي ،إالَّ أنــه أعل ـ منــه عل ـ
مستوخ العامل ،يل الس حمل نيس العام  71,6ولان عموماً ـد أن العمـر
املتو ع حمل اململاـة حمل ارتيـامل ،فقـد ارتيـع مـن  71,8حمل العـام  ،2003إىل ـو
 74,4حمل العام  ،2015إال أنه حيتاج إىل جهود ت دـس أو اـون ر اـاً منـه
حمل الدو املتقدمة
 / 4التأهيس والتدر ب والرعا ة الدحية رأس املا الاإر ):
إن ولوج أعداد كارية من الساان إىل اليئة العمر ة  ،)64- 15ومن ثـم
مإــاركتها اليعالــة حمل اإلنتــاج والتنميــة تطلــب تــأهيدً ال تو ــف فقــ عنــد
التعليم ،وإمنا تعداه إىل التدر ب ،و اس ذلـ الرعا ـة الدـحية ووفقـاً ملسـح
القوخ العاملة حمل اململاة  ،2017فقد أظهرت النتـالج أن إمجـالي ـوة العمـس
للسعود

 15انة فأكثر) الريل ،6,024,517اينما الـم إمجـالي املإـتريل

منهم  ،3,163,846مبعد تإرييس  ،87,2فيما وصس عدد الاا ث عن عمس
إىل 1,086,561

130

اهلاة الدووغرافية حمل اململاة العراية السعود ة اليرص والتحد ات
د س عاد اهلل ا ضر  -د لو عادالعاطي حممد

وأما االنساة للتعليم لقوخ العمس السعود ة  15انة فـأكثر) فقـد الريـل
نساته  ،%99,8وهي نساة مرتيعة جداً حمل ظاهرها العام ،إال أن تياصيلها تـفي
العد ــد مــن امليار ــات ،إذ تإــري األر ــام ااجلــدو 11إىل أن  %39,6فقـ مــن
إمجــالي القــوخ العاملــة اصــلون عل ـ الااــالور وس ومــا فــو  ،حمل مقااــس
 %60,4مل نــالوا تعليمــاً جامعيــاً ،مـــنهم  %35,4اصـــلون علــ الثانو ـــة،
 %10,8اصلون عل دالوم دون اجلامعة
جدو  :12التوي ع النسيب لقـوخ العمـس  15اـنة فـأكثر) سـب ا الـة
التعليمية
ا الة التعليمية

السعود ون

أمي

0,2

قرأ و اتب

1,6

االاتدالية

4,7

املتواطة

7,7

الثانو ة

35,4

دالوم دون اجلامعة

10,8

ااالور وس

36,8

ماجستري

2,3

دكتوراه

0,5

املددر :اهليئة العامة لا داه2018 ،
وعمومــاً فا الــة التعليميــة لقــوخ العمــس ال تتنااــب مــع رؤ ــة اململاــة
وتوجهاتها اجلد دة ،وحمل ظس رؤ ة  2030اليت تهد إىل إ داث نقلـةً نوعيـة
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للمملاة عل كافة منا ي ا ياة ،األمر الذ تطلب امل د من العمـس حمل هـذا
االجتاه ،خاصةً وأن التعليم أصاح رتا مبهارات أخرخ وثيقـة الدـلة اـالثورة
املعلوماتية وواالس االتدا والتانولوجيا ،كما أنـه أصـاح الركيـ ة األاااـية
ال تدــاد املعرفــة الــذ ــدور ــو ا دــو علــ املعرفــة واملإــاركة فيهــا
وااتخدامها وتوظييها وااتاارها اهد

س نوعية ا ياة حمل مجيـع جماالتهـا

من خد خدمـة معلوماتيـة ثر ـة ،وتطايقـات تانلوجيـة متطـورة ،وااـتخدام
العقس الاإر كرأس مـا  ،وتوظيـف الاحـل العلمـي إل ـداث جمموعـة مـن
التريــيريات االاــرتاتيلية حمل طايعــة اليضــاه اال تدــاد وتنميتــه ليدــاح أكثــر
ااتلااة وانسلاماً مع ـد ات العوملـة وتانولوجيـا املعلومـات وعامليـة املعرفـة
والتنمية املستدامة وعل الرغم من أن اململاة أولل هذا اجلانب اهتماماً ظهـر
واويــوع حمل خطــيت التنميــة الثامنــة  )2010- 2006والتااــعة - 2011
 )2015مــن خــد العد ــد مــن الــفامج الــل اخلطــة الوطنيــة لدتدــاالت
وتقنية املعلومات ،اارتاتيلية املوهاـة واإلاـدامل ودعـم االاتاـار ،إ امـة مد نـة
املعرفــة حمل املد نــة املنــورة واملنطقــة التقنيــة االــدمام ،إىل جانــب تــاو اململاــة
االاــرتاتيلية الوطنيــة للتحــو

ــو عــامل املعرفــة إال أنَّ مءشــرات اال تدــاد

املعرحمل ال يالل تاج مل د من اجلهود جدو )13
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جدو  :13مءشرات اال تداد املعرحمل حمل اململاة العراية السعود ة 2012
مءشر ا تداد
املعرفة
الرتتيب
السعود ة
دو اخلليج
العراية
الدو العراية

مءشر
يمة

املعرفة

املءشر

مرتا

مرتا

ا واف

نرم

اال تداد ة

اإلادامل

مرتا
التعليم

تقنية

واملوارد

املعلومات

الاإر ة

50

5,96

6,05

5,68

4,14

5,65

8,37

-

6,18

6,10

6,4

5,47

5,09

7,74

-

4,2

4,17

4,3

3,98

3,71

4,82

املدــدر :مءاســة حممــد اــن راشــد و ماتــوم وارنــامج األمــم املتحــدة
اإلمنالي2014 ،
وإىل جانب التعليم تعد الرعا ة الدحية عندراً مهماً حمل ااتثمار طا ـات
الإــااب ،وحمل ي ــادة اإلنتــاج واإلنتاجيــة وتإــري ايانــات الاتــاب اإل دــالي
السنو لويارة الدحة السعود ة  2016إىل التقدم الاـاري حمل اجملـا الدـحي
فاالنساة لألطيا فقد ارتيع معد التحدينات يد األمراض املعد ة من %95
إىل أكثر من  ،% 98كمـا اخنيـ

معـد اإلصـااة مبـرض ا دـاة مـن  3,41حمل

العام  ،2006إىل  0,39لاس  100,000من الساان) حمل العـام  ،2016هـذا
إىل جانب اختياه العد د من األمراض وحمل جما الاوادر الطايـة ارتيـع عـدد
األطااه مقااس الساان إىل و  28,3طايـب لاـس  10,000مـن السـاان وأمَّـا
االعتمــادات املاليــة فقــد يـ ت مــن  690مليــار ر ــا حمل العــام  2012إىل ــو
 840مليــار ر ــا حمل العــام  ،2016وهــو مــا وثــس  %7,01مــن مي انيــة الدولــة
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للعام  2016و د انعاسل هذه اجلهود ادورة وايحة علـ مءشـر الوفيـات
جدو )14
جدو  :14مءشر الوفيات حمل اململاة العراية السعود ة 2016
املعد اخلام للوفيات لاس ألف نسمة

2,9

معد وفيات د ثي الوالدة لاس ألف مولود ي

2,74

معد وفيات الريع لاس ألف مولود ي

4,82

معد وفيات األطيا دون اـن اخلامسـة لاـس ألـف

8,05

مولود ي
معد وفيات األمومة لاس ألف مولود ي

12

املددر :ويارة الدحة السعود ة2016 ،
ورغمـاً عــن اجلهــود الاــارية الــيت تاــذهلا اململاــة ألجــس سـ اخلــدمات
الدــحية ،والــيت أاــيرت عــن اختيــاه العد ــد مــن األمــراض ،إال أن انتإــار
اعضها كما هو ا ا حمل مرض السار

د ألق اتحدٍ جد ـد ،إذ تإـري اعـ

املدـــادر إىل وجـــود  3,8مليـــون الـــة إصـــااة اهـــذا املـــرض حمل العـــام 2016
صحيية اال تداد ة ،)2016 ،األمر الذ نعاس الااً علـ ـدرة الإـااب
عل العطاه واإلنتاج ،كما أنه د من لم اإلنيـا و قلـس مـن املـدخرات،
خاصة وأن مرض السـار مـن األمـراض امل منـة الـيت تـاج إىل رعا ـة علـ
الدوام وعل العموم فالرعا ة الدحية ثس د اً رليسـياً للتنميـة ،و تـاج إىل
امل د من اجلهد من أجس التحس والتطور
/9اهلاة الدووغرافية ورؤ ة :2030
ادأت اجلهود التنمو ة حمل اململاة العراية السعود ة منذ يمـن اعيـد ،كمـا أن
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جهــود تنميــة رأس املــا الاإــر واالاــتيادة مــن ــدرات وطا ــات الإــااب
وتيلريها خلدمة أهدا التنميـة تضـمنتها كـس خطـ التنميـة اخلمسـية السـااقة
اليت طاقل خد اليرتة من  1970و ت  2015و د ققـل اململاـة تقـدماً
كــارياً ومضــطرداً حمل ذلـ تــفيه مءشــرات التنميــة الاإــر ة ،ومعــدالت قيــق
األهدا اإلمنالية لألليية فقد اـلس مءشـر التنميـة الاإـر ة حمل العـام ،2015
 0,847مقارنة اـ  0,698حمل العام  ،2010كما أن اململاة يـ ت تسـعة مراكـ
حمل اليرتة من  2010إىل  ،2015حمتلـةً الرتتيـب الثـامن والـثدث  ،وأصـاحل
يـمن جمموعـة الـدو األكثـر ارتياعـاً حمل التنميـة الاإـر ة

United Nations

 )Development Programme, 2016وحمل ما تدس اتحقيق أهـدا األلييـة،
فتإــري الايانــات إىل أن اململاــة ققــل الاــثري مــن األهــدا  ،وخاص ـةً حمل مــا
تدــس اتخييــف ــدة اليقــر املــد ع اليقــر الريــذالي) ،والتعلــيم األاااــي،
ووفيات األطيا  ،وصحة األمومة ،وماافحـة األمـراض وتعـد رؤ ـة 2030
الــورة جلهــود اململاــة حمل الســعي ــو التطــور و قيــق أعلـ معــدالت للتنميــة
وتقــوم رؤ ــة  2030علـ ثدثــة حمــاور أوهلــا ا ــور اجملتمعــي اوصــيه القاعــدة
الدلاة اليت تقوم عليها ا ـاور األخـرخ وأمـا ثانيهـا فهـو ا ـور اال تدـاد ،
والذ رك عل توفري فرص العمس لللميع عف اناه منرومة تعليميـة مرتاطـة
اا تياجــات الســو وتنميــة اليــرص لللميــع مــن رواد األعمــا واملنإــ ت
الدــريرية إىل الإــركات الاــفخ ،إىل جانــب تنو ــع اال تدــاد وتوليــد فــرص
العمس ،و س ايئة االنتـاج وأمـا ا ـور الثالـل الـوطن الطمـوع) فيسـع
لتع

الاياهة والإيافية وتهيئة الايئة الديمة لألفراد و طامل األعما والقطـامل

غري الرحبـي لتحمـس مسـءولياتهم ،وأخـذ يمـام املاـادرة حمل مواجهـة التحـد ات
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وا تناص اليرص و د اُو كس حمور من هذه ا اور عل العد د من األهـدا
وااللت امـات و ــد جــاهت حمــاور الرؤ ــة وأهـدافها معـ يةً لليــرص ،كمــا أنهــا
و العد د مـن املعاجلـات فيـي جمـا اليـرص هـدفل الرؤ ـة إىل رفـع نسـاة
مــدخرات األاــر مــن  %6إىل  ،%10ذلـ مــن خــد العد ــد مــن اإلجــراهات
تإمس القروض العقار ة ،حمافظ االدخـار ،خيـارات تقاعد ـة ،اـ القطـامل
غري الرحبي واخلري و تماش هذا اهلد مع تراجع نساة اإلعالة ،و لة عدد
األطيــا حمل األاــرة ،وي ــادة املــردود اال تدــاد  ،كمــا أن ي ــادة املــدخرات
سن من مستوخ رفاه الساان وحمل جما املإاركة اال تداد ة هدفل الرؤ ـة
إىل رفع نساة مإاركة املرأة حمل او العمس من  %22إىل  ،%30وهذا من شأنه
أ ضاً أن سد ج هاً من فلـوة النـومل الـذ دالمـاً مـا ويـس إىل الـذكور و انـب
ذل فقد هدفل الرؤ ة إىل ا ذو اإلعا ة من ا دو عل فـرص عمـس
مناااة ،وتعليم ضمن ااـتقدليتهم وانـدماجهم حمل اجملتمـع اوصـيهم عناصـر
فاعلة حمل التنمية وهنا الاد من اإلشارة إىل أن ا ذو اإلعا ة وخاصةً مـن
هــم حمل اــن العمــس  15اــنة فــأكثر) مــن شــأنه أن ــد مــن نســاة املإــارو
اال تدــاد ة ،و قلــس مــن نســاة اإلعالــة ،ذلـ أن فــرص االاــتيادة مــن اهلاــة
الدووغرافيــة تقتضــي االاــتيادة مــن كــس شــرالح اجملتمــع ،هــذا مــع األخــذ حمل
االعتاــار اــأن عــدد املعــا

حمل اململاــة وصــس إىل  512686حمل العــام ،2016

مويع عل املناطق املختلية اهليئـة العامـة لا دـاه )2018 ،وعمومـاً مل
تقتدـــر ي ـــادة املإـــاركة علـ ـ القطاعـــات الرحبيـــة فقـ ـ  ،وإمنـــا تتعـــداها إىل
القطاعــات غــري الرحبيــة ،فقــد هــدفل الرؤ ـة إىل ي ــادة مســاهمة القطــامل غــري
الرحبي حمل إمجـالي النـاتج ا لـي مـن أ ـس مـن  %1إىل  ،%5وذلـ مـن خـد
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تع ـ األثــر االجتمــاعي للقطــامل غــري الرحبــي ،والوصــو إىل مليــون متطــومل
انو اً ادالً عـن  11أليـاً حمل العـام  2018و ـفي أثـر التطـومل هنـا اوصـيه أ ـد
وليات االاتيادة من الطا ات الإاااية ،إذ أنه رفع من درات اليرد و سهم حمل
تنمية اجملتمع ،كما أنه رفـع عـن كاهـس الدولـة اعضـاً مـن األعاـاه اال تدـاد ة
واالجتماعيــة وتعــد ي ــادة املإــاركة اال تدــاد ة أ ــد أاــري فــرص التحــو
الدووغراحمل ،فهي تسهم حمل ي ادة االنتاج ،ومن ثم تعوض خروج كاـار السـن
من العمليـة اإلنتاجيـة وملـا كانـل الاطالـة أاـري التحـد ات جـاه ا ـور الثـاني
للرؤ ة هادفاً قيق االاتيادة القدوخ من طا ات الإااب ،وذل مـن خـد
إتا ة اليرص لللميع ،وإكسااهم املهـارات الديمـة الـيت اـنهم مـن السـعي
درة اال تداد عل توليـد فـرص

و قيق أهدافهم ،وذل من خد تع
عمس متنوعة واذا فقد هدفل الرؤ ة إىل يي

معد الاطالة من  %11,6إىل

 %7انها ة العام  ،2030وذل من خد :

 اد اليلوة ا ترجات التعليم العالي ومتطلاات او العمس -توجيه الطدب و اخليارات الوظييية واملهن املناااة

 التأهيـــس والتـــدر ب وت و ـــد الإـــااب ااملهـــارات الديمـــة لوظـــالفاملستقاس

 -تع ـ دور املنإـ ت الدــريرية ،وإنإــاه امل ــد مــن ايــنات األعمــا

ومءاسات التدر ب ،وصناد ق رأس املـا اجلـر ه املتخددـة ملسـاعدة رواد
األعما لتطو ر مهاراته وااتااراتهم وتأكيداً لذل أاسل الدولة هيئـة توليـد
الوظالف وماافحة الاطالة
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و ــد ت ـ امن مــع هــذه األهــدا العد ــد مــن اإلجــراهات املتدــلة االعمالــة
الوافــدة ،ومــن ذلـ عمليــة اإل ــد وتــوط الوظــالف الســعودة) ،والــيت
عملل مبوجاها السلطات عل ا د العمالة ا لية حمل العد ـد مـن القطاعـات
كالتــأم واالتدــاالت واملواصــدت وغريهــا كمــا عملــل اجلهــات املســئولة عل ـ
االاــتيادة مــن العمالــة الوافــدة ايــرض راــوم عل ـ مــرافقيهم و ــد أاــهمل هــذه
اإلجراهات حمل تراجع أعداد املإتريل غري السعود إىل و 10,182,104حمل الراـع
األو مــن العــام  ،2018اعــد أن كــانوا  10,417,295حمل الراــع األو مــن العــام
 ،2017و 10,883,335حمل العام  2106اهليئة العامة لا داه)2018 ،
ومل ان جما الرعا ـة مبنـأخ عـن ذلـ  ،فقـد هـدفل الرؤ ـة إىل االرتقـاه
مبءشر رأس املا االجتماعي من املرتاة  26إىل املرتاـة العاشـرة ،فاإلنسـان هـو
حمور التنمية وهدفها الرليس ،والعندـر الثااـل فيهـا وحمل ذات االجتـاه هـدفل
الرؤ ــة إىل ي ــادة العمــر املتو ــع عنــد املــيدد مــن  74إىل  80اــنة حبلــو العــام
 ، 2030لتتساوخ أو تاون ر اـة مـن مدـا الـدو املتقدمـة حمل اـلم التنميـة
الاإر ة ولتحقيق ذل ااـتحدثل الدولـة "ارنـامج ارتقـاه" والـذ هـد إىل
تطو ر اخلدمات االجتماعية ،وخاصة الدحة والتعليم ،ذلـ أن ي ـادة العمـر
املتو ع ،وي ادة اإلنتاج تتطلب تأهيدً وتدر ااً منااـااً ،وايئـةً صـحية مدلمـة،
و د هد ارنامج ارتقاه لتحقيق استي:
 -تع

املإاركة حمل العملية التعليمية

 -تدر ب املعلم وتأهيلهم

 را القطامل العام االقطـامل اخلـاص والقطـامل غـري الرحبـي ،مـن خـدتقد م امل د من الفامج واليعاليات املاتارة لتع
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الإراكة التعليمية

 نقس مهمة تقد م اخلدمات إىل شااة مـن الإـركات ا اوميـة تتنـافسحمل ما اينها مـن جهـة ،ومـع القطـامل اخلـاص مـن جهـة أخـرخ حمل تقـد م أفضـس
اخلدمات
ونرــراً لاــون رأس املــا الاإــر عندــراً أاااــياً لنلــاع املإــروعات،
عملل الدولة عل ااتحداث ارنـامج رأس املـا الاإـر الـذ عنـ اقيـاس
كيــاهة رأس املــا الاإــر حمل القطــامل العــام وتقووهــا و ليلــها ،واملســاهمة حمل
تــوفري الاــوادر والدرااــات واالاتإــارات والإــراكات االاــرتاتيلية املتعلقــة
اــرأس املــا الاإــر  ،واملســاعدة حمل االختيــار والتطايــق لتحقيــق األهــدا
االاــرتاتيلية وإىل جانــب ذل ـ جيــيه ارنــامج املل ـ اــلمان لتنميــة املــوارد
الاإر ة ألجس الوصو من املرك  80إىل املرك  20حمل مءشـر فاعليـة ا اومـة
الذ مـن شـأنه أن سـهم حمل ي ـادة كيـاهة إدارة وااـتخدام املـوارد مبـا تماشـ
و تســق مــع املتطلاــات الســاانية ،ومبــا ــد مــن اإلنتــاج ،حمل ظــس الــتريريات
الساانية وال ادة الاارية حمل نساة من هم ان العمس وإىل جانب ذلـ

هـد

الفنـــامج إىل الوصـــو مـــن املركـ ـ  36إىل املراكـ ـ اخلمســـة األوىل حمل مءشـــر
ا اومة االلارتونية ،األمر الذ قتضـي م ـداً مـن التـدر ب والتأهيـس علـ
كافة املستو ات ،ألن ذل من شأنه أن وفر الطا ـات الـيت واـن توجيههـا إىل
جماالت أخرخ ،كمـا أنـه قلـس مـن املندـرفات واالنسـاة ليلـوة النـومل فقـد
أكدت الرؤ ـة علـ أهميـة الـدور ا ـور للمـرأة ،ومـن ثـم هـدفل إىل تنميـة
مواهاها وااتثمار طا اتها ،و اينها مـن ا دـو علـ اليـرص املنااـاة لانـاه
مستقالها واإلاهام حمل التنمية ،هذا و د هدفل الرؤ ة إىل رفع نساة مإـاركة املـرأة
او العمس من  %22إىل  %30ولضمان قيق الرؤ ة أطلقل اململاة العد د مـن
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الـفامج األخــرخ الــل ارنـامج التحــو االاــرتاتيلي لإـركة أراماــو ،ارنــامج
إعــادة هيالــة صــندو االاــتثمارات العامــة ،ارنــامج التحــو الــوطو ،ارنــامج
تع ـ ـ وكمـــة العمـــس ا اـــومي ،ارنـــامج التواـــع حمل التخدـــيىل ،ارنـــامج
الإراكات االارتاتيلية ،إىل جانب ارنامج رأس املا الاإر
شاس :8اهلاة الدووغرافية ورؤ ة 2030
اليرص

الرؤ ة

الرؤ ة

التحد ات
يي

معد الاطالة

من  %11,6إىل %7
من خد :
 اد اليلوة اترجات التعليم
تنا ىل نساة
اإلعالة

ا افرة عل

العالي ومتطلاات

املءشرات

او العمس

الدووغرافية حمل ما

الاطالة

تدس مبعدالت
املواليد والوفيات

 توجيه الطدبو اخليارات الوظييية
واملهن املناااة
 التأهيسوالتدر ب
 دور أكفللمنإ ت الدريرية
 -إنإاه اينات
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اليرص

الرؤ ة

الرؤ ة

التحد ات

األعما
رفع نساة مدخرات

 -تنمية مواهب

األار من  %6إىل

املرأة وااتثمار

 %10من خد :
ي ادة
معدالت
االدخار

طا اتها ،و اينها من

 القروضالعقار ة
 -حمافظ االدخار

ا دو عل اليرص
فلوة النومل املناااة لاناه مستقالها
واإلاهام حمل التنمية

 -خيارات

 -رفع نساة مإاركة

تقاعد ة

املرأة او العمس من

 -ا القطامل

 %22إىل %30

غري الرحبي واخلري
-رفع نساة

االرتقاه مبءشر رأس

مإاركة املرأة حمل

املا االجتماعي من

او العمس من

املرتاة  26إىل املرتاة

ي ادة

 %22إىل %30

معدالت

 -ا ذو

املإاركة

اإلعا ة من ا دو

رأس املا
الاإر

العاشرة
ي ادة العمر املتو ع
عند امليدد من  74إىل

عل فرص عمس

 80انة حبلو العام

مناااة

2030

-ي ادة مساهمة

 -تع

املإاركة حمل
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اليرص

الرؤ ة

الرؤ ة

التحد ات

القطامل غري الرحبي حمل

العملية التعليمية

إمجالي الناتج ا لي

 -تدر ب املعلم

من أ س من  %1إىل

وتأهيلهم

%5

-را القطامل العام

-الوصو إىل

االقطامل اخلاص

مليون متطومل انو اً

والقطامل غري الرحبي،

ادالً عن  11ألياً

من خد تقد م امل د

اسن

من الفامج
واليعاليات املاتارة
لتع

الإراكة

التعليمية
 نقس مهمة تقد ماخلدمات إىل شااة من
الإركات ا اومية
تتنافس حمل ما اينها من
جهة ،ومع القطامل
اخلاص من جهة
أخرخ حمل تقد م أفضس
اخلدمات
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/10منا إة عامة:
من خد ما مت ااتعرايه اتضح أن اململاة العراية السعود ة تإـهد ـوالً
دووغرافيـاً كــارياً ،وتريــرياً هياليـاً حمل الرتكيــب العمــر للســاان كانــل نتاللــه
دخو اململاـة حمل اهلاـة الدووغرافيـة  -يـل التنـا ىل حمل نسـاة اإلعالـة الـيت
وصــــلل إىل  %53حمل العــــام  2016اعــــد أن كانــــل  %77حمل العــــام ،2004
و %111حمل العام  ،1992وذل اساب تـدني معـدالت اخلدـواة الاليـة الـيت
وصلل اىل  )2,4وتراجع معدالت املواليد  ،)19,92األمر تسق مع جهـود
اململاــة ممثلــة حمل رؤ ــة  2030اا افرــة عل ـ املءشــرات الدووغرافي ـة مبــا فيهــا
املعدالت الدنيا للمواليد وعموماً فإن هـذا التحـو ال واـن أخـذه مبعـ عـن
العوامس ا يطة اواه أكانل عوامس ا تدـاد ة ،أم اجتماعيـة ،أم دووغرافيـة،
كما جيب أال نرر إليه من ياو ة وا ـدة ،فـالتحو الـدووغراحمل عمليـة معقـدة
تتقاطع عندها كس العوامـس السـااقة ،كمـا أن التحليـس السـيا ي التـارهي مهـم
جداً حمل تتاع ذل التحو فمـن النا يـة اال تدـاد ة شـهدت اململاـة تطـورات
كارية منذ أن انتهلل خط التنمية اخلمسية حمل مطلع ااعينات القرن املـيدد
املايــي ،مســتييدة حمل ذل ـ مــن وفــرة اــدالس الطا ــة ،ومــن ثرواتهــا األخــرخ
املتلددة وغري املتلددة ،فقد كـان للتطـور والنمـو حمل إمجـالي الـدخس القـومي
والناتج ا لي اإلمجـالي أثـره حمل رفـد وتطـور ا يـاة االجتماعيـة ،وخاصـة حمل
جمــا خــدمات الدــحة والتعلــيم ،ممــا انعاــس إجياا ـاً عل ـ مجلــة املءشــرات
الدووغرافية ،وعل رأاها تدني معدالت اخلدواة واملواليد
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ووفقاً للايانات املتا ـة فـإن هـذا العالـد الـدووغراحمل واـن أن سـتمر تـ
العام  2050إذا ما اقيـل األويـامل كمـا هـي عليـه اسن وااـتناداً علـ نتـالج
الدرااـــة فالعالـــد الـــدووغراحمل جتلَّــ حمل العد ـــد مـــن اليـــرص الـــل ي ـــادة
املدخرات ،ي ادة فرص املإاركة اال تداد ة واالجتماعية وإن كانل يـعيية،
إذ تإــري ايانــات اهليئــة العامــة لا دــاه  2018أن معــد مإــاركة الســاان
الســعود

 15اــنة فــأكثر خــد الراــع الثالــل مــن العــام  2017مل تتلــاوي

 ،40,7وهو معد يعيف ت مقارنة مبا هو متاع من وظالف ولاـن رغمـاً
عــن ذلـ ترــس التحــد ات املدــا اة هــي اهلــاجس األكــف واملهــدد ا قيقــي،
فقضية كالاطالة ترس عالقاً أمام ااتثمار طا ات الإااب ،فوفقاً لايانـات اهليئـة
العامة لا دـاه  2018الـم إمجـالي السـاان السـعود

حمل العـام ،2017

و  20,408,362فرداً ،حمل مقااس  12,143,974غري اعود  ،وحمل الو ـل
الــذ الــم فيــه معــد الاطالــة إلمجــالي الســاان  ،%5,8الــم معــد الاطالــة
للسعود

 ،% 12,9األمر الـذ ـثري العد ـد مـن التسـاؤالت ـو الوظـالف

املتا ة وطايعتها ،ومـدخ ومدهمتهـا لقـوخ العمـس السـعود ة وحمل اـيا وخـر
ترس فلوة النومل إ ـدخ التحـد ات رغمـاً عـن اجلهـود املاذولـة لتنميـة ـدرات
ومواهب املرأة و اينها وي ادة نساة مإاركتها حمل او العمس ،ومساهمتها حمل
التنمية ،إذ ال ت ا األر ام يس ـو الـذكور وتنسـحب تلـ التحـد ات علـ
كافة اجلوانب املتدلة ارأس املا الاإر  ،من ي ادة العمر املتو ع ،والتـدر ب
والتأهيس وتنمية القدرات ،وكيا ة اخلدمات
إن العالد الدووغراحمل ال أتي تلقالياً ،وإمنا ااعتمـاد السيااـات اال تدـاد ة
واالجتماعية املدلمة ،ومن هنـا جـاهت رؤ ـة  ،2030لتحقيـق أكـف ـدر مـن
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اليوالـــد اإلمناليـــة ،خاصــةً وأن فـــرص االاـــتيادة مـــن هـــذا العالـــد حمدـــورة
االسنوات اليت تسلس أدن مستو ات من اإلعالـة ،ومـع مـرور الـ من تتحـو
الإرحية الاارية من الساان حمل اـن العمـس إىل شـرحية كـارية مـن كاـار السـن،
فتنــتج جمموعــة مــن التحــد ات اجلد ــدة حمل التنميــة اال تدــاد ة واالجتماعيــة
وعليه فإن قيق ا د األعلـ مـن اليوالـد جـراه التحـو الـدووغراحمل تطلـب
اعتمــاد نهــج دورة ا يــاة حمل التحليــس وويــع السيااــات ،والــذ ركـ علـ
التحوالت واأل داث اليت تطرأ عل اليرد حمل تتلف مرا س ياتـه ،واالتـالي
فهــو واــن صــنامل السيااــات مــن تقيــيم إماانيــات كــس فئــة عمر ــة و د ــد
التدخدت املطلواة ملساعدتها عل

قيـق تلـ اإلماانـات ومـن هـذا املنطلـق

ناريي التخطي لتحقيق اإلماانات اال تداد ة اليت تتمي اها كـس فئـة عمر ـة،
كما ناريي تأم اخلدمات الاافية والعالية اجلودة لتلايـة ا تياجـات السـاان حمل
انتقاهلم من مر لة ألخـرخ علـ مـدخ دورة ا يـاة ،والاحـل حمل كيييـة تـأثري
التريريات الدووغرافية وغريها من العوامس عل مدادر و س هذه اخلدمات
إن السيااات اال تداد ة جيب أن تتماش مع األعداد املت ا دة من الساان
حمل اــن العمــس ،وأن تتــيح هلــم فــرص العمــس املنــتج ،كمــا تضــمن للدولــة
االاتيادة من ـو اهلياـس العمـر للسـاان وتاقـ السيااـات االجتماعيـة
والايما القالمة عل ا قو  ،واليت تركـ علـ دورة ا يـاة عندـراً مهمـاً حمل
تأم املدخدت الديمة ملختلف اليئات العمر ة لتماينها من تلايـة ا تياجاتهـا
املتنوعة ،واملساهمة حمل التنمية وحمل كس تل املرا س واإلجراهات تاق ايااـة
ا املرأة وجتسري فلوة النومل عندراً مهمًا وعليه فانتهاج السيااات الديمة
من شأنه أن حيـد مـن العوالـق و ـس التحـد ات وحمل ـا انـل الدولـة مـن
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توفري ايئة مءاتيه لتع

االجتاهات اإلجيااية ،وان أن ءد التحو حمل اهلياس

العمر للساان إىل عالد دووغراحمل كاري دفع عللة التنمية ،وحمل املقااـس فـإن
عــدم ــاع السيااــات ــد مــن التحــد ات التنمو ــة علــ املــد

القر ــب

والاعيد ،و يا م من مإادت الاطالة ،لة االدخار ،ي ـادة اإلنيـا واألعاـاه
األخرخ عل الدولة واألارة ،وغريها

*
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*

اخلامتة:

تناولل هذه الدرااـة اهلاـة الدووغرافيـة حمل اململاـة العرايـة السـعود ة مـن
يــل اليــرص والتحــد ات ،وأويــحل النتــالج أن هنال ـ فرص ـاً ا تدــاد ة
واجتماعية كارية تعود عل اململاة إذا مت التخطي هلا اإاس اـليم ومسـتدام
وأاانــل اإل دــاهات أنَّ اململاــة ــد دخلــل فعلي ـاً هــذه املر لــة منــذ العــام
 ،2016مع تاا ن طييف ا مناطقها املختليـة فاينمـا اخنيضـل اليئـة العمر ـة
األ س من  15انة إىل أ ـس مـن  %30حمل ماـة املارمـة ،جـايان ،الاا ـة ـدها
تعدت هذه النساة حمل ـران ،تاـوو واملد نـة املنـورة وكإـيل الور ـة أن هنـاو
العد د من التحد ات اليت تعو االاتيادة القدوخ من تل اليرصة رغـم مـا
تاذلـه اململاــة مــن جهــود وخاصـة حمل ارنــامج التحــو  2020والرؤ ــة 2030
ولاي تتم االاـتيادة مـن اليرصـة الدووغرافيـة فداـد مـن جتسـري فلـوة النـومل
واتا ة فرصة أكف ملإاركة املرأة ،مواهمة ترجات التعلـيم مـع اـو العمـس،
التحو و اال تداد املعرحمل ،تقليس نساة الاطالـة وردم اليلـوة اـ القطـاع
العــام واخلــاص ،جعــس القطــامل اخلــاص أكثــر جاذاي ـةً للســاان ،ورفــع اــن
التقاعــد وااــتناداً عل ـ هــذه اجلهــود حمل مــا تدــس ا ــادة العمــر املتو ــع عنــد
امليدد ،تقرتع الور ة ي ادة السن املعاشية إىل أكثر مـن  60اـنة تـ تواصـس
العطاه و ستياد مـن اخلـفات املتا ـة ،وتنحسـر نسـاة اإلعالـة وامتـداداً لـذل
تإدد الدرااة علـ يـرورة أن تتماشـ السيااـات اال تدـاد ة واالجتماعيـة
مــع األعــداد املت ا ــدة مــن الســاان حمل اــن العمــس ،تــوفرياً لليــرص و ير ـاً
للحقـو  ،وكمــا تإــدد الدرااــة أ ضـاً علـ مرياــة عــدم االاــتيادة مــن العالــد
الدووغراحمل ،األمر الذ يا م مـن مإـادت الاطالـة ،لـة االدخـار ،تراجـع
نسب املإـاركة ،ي ـادة اإلنيـا واألعاـاه علـ الـدو واألاـرة ،وغريهـا مـن
مإــادت وتوصــي الدرااــة اضــرورة تضــم تلــ السيااــات حمل مرا ــس
التعلــيم املختليــة ،وخاصــة الــدنيا منهــا ،تأكيــداً ألهميتهــا ،وتع ـ اً ألهميــة
اجلانب اجملتمعي فيها
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

147

املراجع:

أوالً :املراجع العراية:
اخلر ـــف ،رشـــود اـــن حممـــد  ،)2002اخلدـــواة حمل اململاـــة العرايـــة الســـعود ة:
مستو اتها واع

حمدداتها الدووغرافية واالجتماعية واال تداد ة واملاانية ،جملة الدارة،

اجمللد  ،28العدد 2
اخلر ــف ،رشــود اــن حممــد  ،)2017الــتريري حمل معــدالت اإل ــاب حمل اململاــة إىل
أ ــــــــــــن؟ ،صــــــــــــحيية اال تدــــــــــــاد ة ،املو ــــــــــــع الرلــــــــــــي 2018/1/30
http://www.aleqt.com/2017/01/07/article_1116214.html

صــحيية اال تدــاد ة  3,8 ،)2016مليــون مدــاب االســار خــد عــام ،املو ــع
الرلي http://www.aleqt.com/2016/11/16/article_1102420.html 2018/1/31

عثمان ،عاد الرمحن أمحد  ،)1995مناهج الاحل العلمي وطر كتااة الراـالس
اجلامعية ،دار جامعة أفر قيا العاملية للنإر ،اخلرطوم
طيطات ،أمحد  ،)2007اهلاة الدووغرافية حمل الوطن العراي ،املـء ر اال دـالي
العراي األو  ،عمان االردن  13- 12نوفمف 2007
الللنة اال تدـاد ة واالجتماعيـة لريراـي واـيا  ،)2013وثـار التحـوالت حمل اهلياـس
العمر للساان عل السيااـات التنمو ـة حمل الالـدان العرايـة ،تقر ـر السـاان والتنميـة،
العدد السادس ،نيو ورو
حممود ،حممـد عاـد الـرمحن صـاحل  ،)2015اهلاـة الدووغرافيـة وهـدر راس املـا
الاإــر حمل مدــر :درااــة ليليــة لتحــد ات التنميــة ،جملــة عمــران للعلــوم االجتماعيــة
واالنسانية ،اجمللد  ،6العدد ،21املرك العراي لألحباث ودرااة السيااات ،طر

148

اهلاة الدووغرافية حمل اململاة العراية السعود ة اليرص والتحد ات
د س عاد اهلل ا ضر  -د لو عادالعاطي حممد

املرشــيد ،إاــراهيم  ،)2017اهلاــة الدووغرافيــة حمل العــامل العراــي :نعمــة أم نالــة
مو وتة؟ املريرب أمنوذجاً ،جملة عمران للعلـوم االجتماعيـة واالنسـانية ،اجمللـد  ،6العـدد
 ،21املرك العراي لألحباث ودرااة السيااات ،طر
مءاسة حممد ان راشد و ماتوم وارنامج األمـم املتحـدة اإلمنـالي  ،)2014تقر ـر
املعرفة العراي للعام  ،2014الإااب وتوط املعرفة ،دار الرير ر للطااعة والنإر ،داي،
اإلمارات العراية املتحدة
اهليئــة العامــة لا دــاه الســعود ة  ،)2018املســح الــدووغراحمل  ،2016املو ــع
الرلي https://www.stats.gov.sa/ar/854-0

____________________ ،تعـــــــــــــداد الســـــــــــــاان واملســـــــــــــاكن
 ،)2010/2004/1992/1974املو

ع الرلي https://www.stats.gov.sa/ar/13

____________________ ،مســـــح القـــــوخ العاملـــــة ،االصـــــدارات
 ،)2017- 2006املو

ع الرليhttps://www.stats.gov.sa/ar/817 :

____________________ ،اإل داهات الساانية وا يو ة :التقد رات
الساانية  ،2017املو

ع الرلي https://www.stats.gov.sa/ar/43

هيئــة املســا ة اجليولوجيــة الســعود ة  ،)2012اململاــة العرايــة الســعود ة :قــالق
وأر ام ،الر اض
ويارة الدحة السعود ة  ،)2016الاتاب اإل دالي السنو  ،الر اض

*

*

*

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

149

: املراجع األجناية:ًثانيا
Bhagat, R.

(2014). The Opportunities and Challenges of Demographic

Dividend in India. Jharkhand Journal of Development and Management Studies
XISS, Ranchi, Vol. 12, No.4, December 2014.
Bloom, D., Canning, D., Sevilla, J. (2003). The Demographic Dividend: A
New Perspective on the Economic Consequences of Population Change, RAND.
Mason, A. (2005). Demographic Transition and Demographic Dividends in
developed and Developing Countries. United Nations expert group meeting on
social and economic implications of changing population age structures, Volume
31.
Pool, I. (2007). Demographic Dividends: Determinants of Development or
Merely Windows of Opportunity? Oxford Institute of Ageing, Ageing Horizons,
Issue No. 7, 28–35.
Roy, M. and Kayesh, S. (2016). Reaping Demographic Dividend in
Bangladesh: Challenges and Prospects. Global Journal of Human-social Science,
Volume16 Issue 2 Version 1.0 Year 2016.
Seniloli, K. (2006). To take advantage of the demographic window of
opportunity or not – That is the question: the case of Fidji. In: Pool, I. et al (Eds).
Age-structural

transitions:

challenges

for

development.

Committee

for

International Cooperation in National Research in Demography [CICRED],
2006. 201-224.
The World Bank. (2018). World Population Ages 15-64 (% of the total). The official
website:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?end=2016&start=1960

اهلاة الدووغرافية حمل اململاة العراية السعود ة اليرص والتحد ات
 د لو عادالعاطي حممد- د س عاد اهلل ا ضر

150

Fertility rate, total (births per woman). Saudi Arabia 1960-2015. The Official
Website:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=SA
Birth Rate, Crude (per 1,000 people). Saudi Arabia (1960-2015). The Official
Website:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?locations=SA
Mortality Rate, Infant (per 1,000 live births). Saudi Arabia (1990-2016) .
The Official Website:
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN?locations=SA
Gross Domestic Saving – Saudi Arabia, 1990-2016 (% of GDP). The official
website: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDS.TOTL.ZS?locations=SA
United Nations. (2005). The Diversity of Changing Population Age
Structures in the World, Mexico City, Mexico.
United Nations Development Programme. (2000). Human Development
Report 2000: Human Rights and Human Development. New York.
(2002). Human Development Report 2000: Deepening Democracy in a
Fragmented World. Oxford University Press. New York.
(2004). Human Development Report 2004: Cultural Liberty in Today's
Diverse World. New York.
(2005). Human Development Report 2005: International Cooperation at
Crossroads: Aida, Trade and Security in Unequal World. New York.
(2007). Human Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change:
Human Solidarity in a Divided World. New York.
(2010). Human Development Report 2010: The Real Wealth of Nations:

151

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
هـ1440 العدد الثاني واخلمسون رجب

Pathways to Human Development. New York.
(2015). Human Development Report 2015: Work for Human Development.
New York.
(2016). Human Development Report 2016. Human Development for
Everyone. New York.
Ven, R. & Smith, J. (2011). The demographic window of opportunity: age
structure and sub-national economic growth in developing countries.

NiCE

Working Paper 11-102, Nijmegen Center for Economics (NiCE), Institute for
Management Research, Radboud University Nijmegen, the Netherlands.
W.S.Thompson. (1929). Population. American Journal of Sociology,
Vol.34 NO.6

*

*

*

اهلاة الدووغرافية حمل اململاة العراية السعود ة اليرص والتحد ات
 د لو عادالعاطي حممد- د س عاد اهلل ا ضر

152

List of References:
Al-kharīf, M.R. (2002.). Al-khuSübah fi al-mamlakah al-`arabiyah alsu`üdiyahm mustawayātuha w aba`DH muHadidātiha al-dimoghrāfiyah wa alijtimā`iyah wa al-iqtiSādiyah wa al-makāniyah, Majalat al-dār, 28, 2.
Al-kharīf, M.R. (2017.). Al-taghyīr fi mu`adalāt al-'injāb fi al-mamlakah ila
ayn.
SaHifat
al-iqtiSādiyah
)
http://www.aleqt.com/2017/01/07/article_1116214.html)
3.8 Malyün muSāb bi al-sukari khilāl `ām. SaHifat al-iqtiSādiyah
(http://www.aleqt.com/16/11/2016/article_1102420.html)
Uthmān, A. A. (1995.). Manāhij al-baHth al-`ilmi wa Turuq kitābat al-rasā'il
al-jāmi`iyah. Khartoum: Dār jāmi`at afriqia al-`ālamiyah lil nashr.
QuTaiTāt, A. (2007.). Al-hay'ah al-dimoghrāfiyah fi al-waTan al-`arabi.
Amman: Al-mu'tamar al-iHSā'I al-`arabi al-'awal.
Al-lajnah al-iqtiSādiyah wa al-ijtimā`iyah li gharbi āsia. (2013.). āthār altaHawalāt fi al-haykal al-`umri lil sukkān `ala al-siyāsāt al-tanmawiyah fi albuldān al-`arabiyah. Newyork: Taqrīr al-sukkān wa al-tanmiyah, 6.
MaHmüd, M.A. (2015.). Al-hay'ah al-dimoghrāfiyah wa hadr ra's al-māl albashari fi maSr: dirāsah taHlīliyah li taHaddyāt al-tanmiyah. Qatar:Al-markaz al`arabi lil abHāth wa dirāsat al-siyāsāt, Majalat `umrān lil `ulüm al-ijtimā`iyah wa
al-insāniyah, 6, 21.
Al-muraished, I. (2017.). Al-hay'ah al-dimoghrāfiyah fi al-`ālam al-`arabi,
ni`mah amm qunbulah mawqutah? Al-maghrib anmodhajan. Qatar:Al-markaz al`arabi lil abHāth wa dirāsat al-siyāsāt, Majalat `umrān lil `ulüm al-ijtimā`iyah wa
al-insāniyah, 6, 21.
Mu'asasat MuHammad bin Rāshid āl Maktüm wa barnāmaj al-'umam almutaHidah al-'inmā'i ,Taqrīr al-ma`rifah al-`arabi, al-shabāb wa tawTīn alma`rifah. (2014.). UAE: Dār al-gharīr lil Tibā`ah wa al-nashr.
Al-hay'ah al-`āmah lil 'iHSā' al-su`üdiyah. (2018.). Al-masH al-dimoghrāfi.
(https://www.stats.gov.sa/ar/854-0)
Al-hay'ah al-`āmah lil 'iHSā' al-su`üdiyah.(1974/1992/2004/2010.).Ta`adud
al-sukkān wa al-masākin. (https://www.stats.gov.sa/ar13/)
Al-hay'ah al-`āmah lil 'iHSā' al-su`üdiyah. (2006-2017.). MasH al-quwa al`āmilah. www.stats.gov.sa/ar/817
Al-hay'ah al-`āmah lil 'iHSā' al-su`üdiyah. (2017.). Al-'iHSā'āt al-sukāniyah
wa al-Hayawiyah, al-taqdīrāt al-sukāniyah. (https://www.stats.gov.sa/ar/43)
Hay'at al-masāHah al-juyulujiyah al-su`üdiyah. (2012.). Riyadh: Haqā'iq wa
arqām.
Wizārat al-SiHah al-su`üdiyah. (2016.). Riyadh: Al-kitāb al-'iHSā'I al-sanawi.

*

*

*

اهلبة الدميوغرافية يف اململكة العربية السعودية الفرص والتحديات
 حلو عبدالعاطي حممد. د- يسني عبد اهلل احلضري.د
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Abstract:
This study examines the demographic dividends concept, a term which
means the momentous increase in the working age population (15-64 years), the
decrease in the number of dependents (children under the age of 15), and the
elderly (65 years and over) among Saudi citizens. The objectives of the study are
to measure some population indicators related to the concept, and to demonstrate
the socio-economic opportunities that can be achieved, especially in the 2030
vision . The study is based mainly on censuses and official surveys carried out by
the Saudi Arabia in recent years, in addition to vision 2030. The study pointed
out that the Kingdom has entered the stage of the demographic window that
could generate socio-economic benefits if it is well planned. The study also
warned about the negative consequences if the country missed the optimal
utilization of such opportunity. In order not to miss these opportunities, sound
policies should be implemented and included in education and curricula. The
study contributes to the ongoing debate and enriches the Arabic library with
relevant literature and open chances for further studies.
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ملخص الدراسة:
تهدف الدراسة احلالية إىل التنبؤ بإدراك الضغوط النفسية من خالل متتغي الالتالبة
النفستتية لالتتدالج ااعت تتاالع لتتدن الينتتة متتن طتتال عامعتتة اك تتو ستتعود تكونتتع الينتتة
الدراسة من  104طال من خمت ف التخالالات لاكستويات ض ن مرح ة البكالوريوس
لط بة ك ية الرتبية جبامعة اك و سعود بالرياض ،لاكسج ني يف الفالل الدراسع الثانع من
العام اجلامعع  ،2018لقد مت اختيارهج بالطريقة العشوائية البسيطة استخدم الباحث يف
دراسته احلالية اكقاييس اآلتية :مقياس الالالبة النفسية (خمي ر ،)1996 ،مقيتاس إدراك
الضغوط النفسية (اكبدل  ،)2001مقياس التدالج ااعت

تاالع (Zimet, Dahlem, Zimet

) ،& Farley, 1988مع إعراء بعض التعديالت ،لالتحقق من الالدق لالثبات قبل البتدء
بتطبيقها ال ى الينة الدراسة لقد توص ع الدراستة إىل ننته نكتن التنبتؤ بتإدراك الضتغوط
النفسية من خالل الالالبة النفستية ،يي تا ا نكتن التنبتؤ بتإدراك الضتغوط النفستية لتدن
نيتتراد العينتتة متتن ختتالل التتدالج ااعت تتاالع ،ك تتا ننتته ا توعتتد يتترلق يف التنبتتؤ بتتإدراك
الضغوط تعزن كستون الالالبة لدن نيراد العينة (صالبة مرتفعة ،صالبة متوسطة)
الك ات اكفتاحية :القي ة التنبؤية -الضغوط النفسية -الالالبة النفسية -الدالج
ااعت االع -عامعة اك و سعود

املقدمة:

إن الضغط النفسي جزء ال يتجزأ من حيـا الللةـةف م ـو يواج ـون حـاال
خاصــة عنــد مــنا و نــاخدو وا ــتادام و لو ــابا ا واصـ

اإل ــامة إ

الع قــا االجتماعيــة اةديــد الــع يتوجــب علــي و التعامــا مع ــا وال ضــايا
ا الية الع مواج و أثناء مسريم و الدرا ية يف اةامعةف لـلل اـاوك اـا مـند
مـــن و التعامـــا مـــض حالـــة الضـــغط الـــع مواج ـــا
الشاصي مض العما مبا قد اقرتحا عـ

ـــلو يتوامــ مـــض نابـــا

الةـاحثم مـن اال ـرتاميجيا العامـة

الع مسـ و يف إدار الضـغوم مثـال التـنفع العميـ

التواصـا مـض ا خـنين

التعةري االنفعالي احلصوك على إجاخ ا تادام الفكاهـة والضـ،

وإعـاد

النظن لألمور اإلجيا ية أاثن (.)Austin center, 2013
أشـــار مري ـــنور و وورن ( )2003إ أن الضـــغط اداـــادري عةـــار عـــن
مــومن وقل ـ مــنمةط العمليــة التعليميــة للللةــة .مالللةــة يواج ــون العديــد مــن
الضغوطا النفسية أثناء مسريم و اةامعيـة متمثـا يف الدرا ـة واالمت،انـا
وا ام والواجةا ا ل ا على عـوام و ومسـتو موقعـا ا ـاء وادنشـلة
ال من جية اا مل ادمور مشكا ـغوطاا مسـتمن علـى الللةـة اةامعـة .اـا
ولــ جيعلــ و يف حــري مــن أمــنهو يف ز يــ التــواخن ــم الكليــة والدرا ــة
والتدريب ومسليو ا ام ا ناطة و .اإل امة إ أن غط الوقـ ،واخلـو
من اإلخفاق يف الدرا ة جيعا من الللةـة مـنه م جسـديوا ونفسـيفا ميـلثن ولـ
على أداب و اداادري لةا .ل د اان ،هناك العديـد مـن ادثـاج أجنيـ ،حـوك
الضغوم النفسية اداادرية وآثارها على طلةة اةامعا
اداادرية م الللةة اةامعيم جيدا من قةا ع

وقد در  ،الضـغوم

الةاحثم وحُدِّد أ نخ ملـ

الضغوطا  .أن اثن ا ام وا نامسة مض الللةـة ا خـنين والفشـا و ـع
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الع قا مـض الللةـة ا خـنين أو ارا ـنين معـد مـن أ ـنخ الضـغوطا النبيسـة
الع مواجا الللةة كليام و (.)Fairbrother & Warn, 2003
وقــد أدرإ إيســيا و أو ــو ( )2017إ قــوابو هامــة يشــعن ــا الللةــة
اةامعة ومشـكا دـو ـغوطا نفسـية و أاادريـة أمـورا مثـال خيـاد عـبء
العمـــا وحصـــودو علـــى درجـــا أقـــا لـــا يتوقعـــون وأوك ـــاعا مـــن
الدرا ـــة والصـــعو ا اللغويـــة والتســـوي

واالمت،انـــا

وارا ـــنا

ا ف ود واإلحةام النامج عن وء الف و (.)Essel & Owusu, 2017
ل ــد ُ،ثــ ،الضــغوم النفســية اداادريــة وم ثريهــا علــى الللةــة علــى نلــاق
وا ض وحدد الضغوم ا اتلفة علـى مسـتو الدرا ـة الكليـا اةامعيـة
اما ُدرِس م ثري اإلج اد علـى الت،صـيا الدرا ـي لللالـب والنشـام الةـدني
والنفسي شكا اةري.
أل ــى الةــاحثون يف ول ـ ال بمــة علــى النظــام التعليمــي احلــديل الــل يشــكا
غوطا مستمن على الللةة اةامعيم ادمن الل يلثن علي و لةا جسديفا وع ليفا.
وينظن أولئـ الةـاحثون إ أعـنا

اإلج ـاد لـد الللةـة اـن ا اللاقـة

وخياد ارمفاع غط الـدم وااتئـا احلالـة ا زاجيـة وصـعو ة الرتايـز ونفـاد
الصرب مض العصةية والشعور اإلج اد (.)Angolla & Ontori, 2009
اما قدم ميـزرا ومكـم ( )2000أمنووجـا للشـاا والةيئـة لف ـو الضـغوم
لد طلةة اةامعة أشار هلا النمووإ إ أنا ركن لألمناد الـتفكري يف ادحـداج
اجمل د على أن ا ملالب أو زديا .
ٍّ جيلب اإلج اد أو الضـغط للـ
إن إدراك ادهدا التعليمية على أن ا زد
شعورا الكفـاء ويعـزخ ال ـدر علـى الـتعلو ولكـن اإلدراك السـلف لألهـدا
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التعليميــة  -علــى أن ــا م ديــد جيلــب اإلج ــاد أو الضــغط  -لل ـ شــعورا
الي س ويلد إ اخنفا

اإلجناخ اداـادري مالضـغط أو اإلج ـاد يعـد جـزءا

من حيا اللالب (.)Misra & Mackean & Westand, 2000
ويف درا ـــة أخـــن دجـــوال وأنـــوقن ( )2009موصـــل ،إ أن العمـــا
اداادري يتو إجناخه دابما من خ ك أنشلة منه ة.
م د واـن الللةـة يف ملـ الدرا ـة أن ن ـة الضـغط (اإلج ـاد) العـالي أثنـاء
الدرا ــة الكليــا اةامعيــة يتمثــا يف اال ــتعداد ل مت،انــا

وا نامســة مــض

ا خنين وإم ان ا ن ج الشاما يف وق ،قصري.
اما درس أولئ الةاحثون علـى نلـاق وا ـض مـد مـ ثري الضـغوم النفسـية
واداادرية على الت،صيا الدرا ي للللةة والنشام الةدني والنفسي (

Agolla

 )& Ongori, 2009وموصـل ،ـنده ( )Sindhu, 2016: in Mishra, 2018إ
وجــود ع قــا هامــة مــن ط ال ل ـ اداــادري اإلجنــاخ .وأشــار لــومن واينــداك
( )1999إ ع
االمت،انا

الضغوم الع يعاني من ا طلةة اةامعا مثال اخلو مـن

والتنامع مض ا خنين يف التفوق وارتـو الضـاو للم ـنرا

وقــد موصــلوا إ أن الضــغوم النفســية واداادريــة مــلثن ــلةا علــى درجــا
الل

اما ملثن لةا على ص،ت

و اةسدية والنفسية (Bloomer & Kendall,

.)1999: in Mishra, 2018
ل د موصا ع

الةـاحثم إ وجـود أدلـة علـى وجـود ع قـا م مـة ـم

الضــغوم (اإلج ــاد) والناحــة اةســدية والنفســية للللةــة وأن مل ـ الضــغوم
اانــ ،مشــكا مســتو عــاكه مــن اإلج ــاد اداــادري خ ـ ك الســنة ادو مــن
الدرا ة اةامعية ادمن الل قـد جيعـا الللةـة أاثـن عن ـة للعديـد مـن ا شـااا
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معدالم و اداادرية السـنة الن ابيـة

االجتماعية والنفسية ما يلد إ اخنفا

من الدرا ة اةامعية اما وجد الةاحثون مـن خـ ك درا ـام و أن العديـد مـن
النفســية مثــال االاتئــا

ا شــك

اإلجنـاخا اداادريـة للللةــة اةامعـة (

وال ل ـ

والتــومن دــا ــال ادثــن علــى

& Dusselier et al., 2005; Mishra

& Mckean & Westand, 2000; Dwyer & Cummings, 2001; Winter

.)Yaffe, 2000: in Mishra, 2018
وأشــار وليامســون وآخــنون ( )2005إن ادمــناد الــلين لــدي و مــومن
وااتئا

متزايد أحـداج احليـا اجمل ـد دـو شـكا اـةري ومل،ـو

لـا يـلثن

على أداب و اداادري أثنـاء مسـريم و التعليميـة اةامعيـة .امـا حـدد الةـاحثون
العديد من الضغوطا اداادرية الع مواجا طلةـة اةامعـة مثـال خيـاد ا ـام
والواجةا
يف االمت،انا

وا نامسة غري الص،ية م الللةـة الصـ
وعدم وجود مصنو ن د اا

واخلـو مـن الفشـا

ٍ دو ( Williamson et al.,

.)2005: in Mishra, 2018
وقد عز ويلكع ( )2008ع
اةامعة إ

الضغوم النفسية واداادريـة ـم طلةـة

وء إدار الوق ،ومفاعا ادهدا الشاصـية مـض معـديا ا علـو

لث امة الكلية أو ا در ة (.)Wilks, 2008
اما حدد موشيا و قيلنإ ( )2006الضغوم النبيسة للللةة والع متثل،
يف عملية ال ةوك ا ع د وارمفاع

موقعا ا اء من و وا ن ج ا لـوك

وا ع ـــد و ـــاعا الدرا ـــة اللويلـــة والةيئـــة الدرا ـــية غـــري الصـــ،ية
والع قــا غــري الصــ،ية مــض اد ــامل وارا ــنين واالنضــةام الصــارم
والكثري من الواجةا ا نزلية وا ام وامةاع اللـنق الت ليديـة يف التـدريع و
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ع مةاال اد امل والرتايز على الن ام السلةية أاثـن مـن اإلجيا يـة ادمـن
الل أثن لةا على الت،صيا الدرا ي للللةة اةامعة غ
(واـنا أم أنثـى) ((

النظن عن اةنع

Williamson et al., 2005; Masih & Gulrej, 2006: in

.)Mishra, 2018
ويف درا ــة أخــن للصــماد ( )2015هــدم ،إ التعــن علــى مصــادر
الضغط النفسي لـد طلةـة جامعـة العلـوم اإل ـ مية العا يـة وا ـرتاميجيا
التعامــا مع ــا اشــتمل ،عينــة الدرا ــة علــى ( )285طالةــا وطالةــة .أ ــن
نتابج الدرا ـة أن طلةـة جامعـة العلـوم اإل ـ مية العا يـة يعـانون مـن الضـغط
النفســي نــاء علــى ملشــنا الدرجــة الكليــة يــاس مصــادر الضــغوم وأن
الدرجــة الفنعيــة ادعلــى اانــ ،يف الةعــد ا ــاد

والةعــد اداــادري والةعــد

االقتصاد  .وقد أ ن نتابج الدرا ة  -أيضـا  -أن أاثـن اال ـرتاميجيا
للتعاما مض الضغوم اانـ ،ـمن اال ـرتاميجيا ا عنميـة .امـا أ ـن

-

أيضا  -أنا ال موجد منوق يف مستو الضغوم النفسية م الـلاور واإلنـاج.
وأشـار نتــابج الدرا ــة إ وجــود مـنوق يف مســتو الضــغوم النفســية الــع
يتعن

دـا طلةـة جامعـة العلـوم اإل ـ مية العا يـة معـز

ـتغري التاصـا

وولـ ـ علـــى الدرجـــة الكليـــة م يـــاس الضـــغوم النفســـية وعلـــى الةعـــدين
االجتماعي واالقتصاد .
امـا هـدم ،درا ــة ميشـنا ( )2018إ معنمــة مسـتو اإلج اد/الضــغط
اداــادري لــد طلةــة اليــة الرت يــة امعــة ( )H.R.P.Gادنــد لــن اــانوا
ا ناحــا الن ابيــة مــن التــدريب ا يــداني ليصــة،وا معلمــم وهــو يف منحلــة
انت الية م اللالـب وا علـو .وقـد موصـل ،الدرا ـة إ أن أولئـ الللةـة مـن
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اةنســم (واــور  -إنــاج) يواج ــون عضــا مــن أنــواع اإلج ــاد أو الضــغوم
اداادرية متثل ،يف احلصوك على ع ما متدنية وال ل مـن أجـا احلصـوك
على عما والصعو ا ا الية والتكي مـض صـعو ة ا نـاهج الدرا ـية .امـا
أشار مل الدرا ة إ أن غالةية الللةة يتعلر علي و احلصوك على و ـاب
حكومية ميتج ون إ ا دارس اخلاصة رغو قلة منمةام ا اما أشار النتـابج
أيضــا إ وجــود مــنوق يف اإلج ــاد والضــغوم اداادريــة ــم اةنســم لصــا
الــلاور (2018

 )Mishra,للــدعو االجتمــاعي دور م ــو يف زســن الصــ،ة

النفسية واالنفعالية للفند وول يف التغلب على الضغوم النفسية الع منتج
عن نو احليا ومصاعة ا واـلل ا ـ اال ـت نار النفسـي والن ـا عـن
احليـــا شـــعورا الســـعاد يـــلثن مـ ـ ثريا إجيا يفـــا اـــةريا يف الفـــند (

Buunkm,

.)Vanyperen, Taylor & Collins, 1991
معد الص ة النفسـية عاملاـا م مـا يف الصـ،ة النفسـية وهـي جمموعـة مـن
اخلصــابا النفســية مشــما مــتغريا االلت ـزام وو ــوا ادــد
والت،ــد

والــت،كو

وهــله اخلصــابا مــن شــ ن ا ارامظــة علــى الصــ،ة النفســية

واةســـمية وادمـــن النفســـي ـــالنغو مـــن التعـــن

لألحـــداج الضـــاغلة

(.)Ganellen & Blarney,1984
ومشري او اخا ( )1979وهـي أوك مـن مناولـ ،مصـللص الصـ ة النفسـية إ
أن ادشــااا اداثــن صـ ة هــو أاثــن صــمودا وم اومــة وإجنــاخا و ــةلاا
داخليفــا وقيــاد واقتــدارا ونشــاطاا ودامعيــة (

&Kobasa, 1979: in Clark

.)Hartman,1996
وقد أشار العديد من الدرا ا إ أهمية الص ة النفسية لد اةـار السـن
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ا حــد عوامــا ا اومــة ــد الضــغوم وادخمــا ( )O'Rourke,2004ومعمــا
ا،ـــاجز اـــوك ـــم الفـــند واإلصـــا ة ـــادمنا

النفســـية واةســـمية ا نمةلـــة

الضـــغومف مـــالفند وو الشاصـــية الصـــلةة يتعامـــا صـــور جـــاد وماعلـــة مـــض
الضغوم امـا ريـا للتفـاوك والتعامـا ا ةاشـن مـض مصـادر الضـغطف لـلل م نـا
يستليض زويا ا واق الضاغلة إ مواق أقـا م ديـدا وعليـا م نـا يكـون أقـا
عن ة لآلثار السلةية ا نمةلة الضغوم )Lai & Lenenko, 2007(.
ويشـــار إ أن وو الصـ ـ ة النفســـية ا نمفعـــة لـــدي و أعـــنا

نفســـية

وجســمية قليلــة ولــدي و قــدر علــى الت،مــا االجتمــاعي وارمفــاع دامعيــة
العما ولـدي و قـدر علـى التفـاوك والتوجـا يـو احليـا ومواج ـة أحـداج
احليــا الضــاغلة عكــع وو الصـ ة النفســية ا نافضــة الــلين يتصــفون
عــدم وجــود معنــى حليــام و وال يتفــاعلون مــض يئــام و ويفضــلون ثةــا
ادحداج احليامية (.)Gusi, Prieto, Forte, Gomez &Guerrero,2008
اما أشار درا ة خميمن ( )1997إ أن الص ة النفسية منش مـن إدراك
الد ء والنعاية واالهتمام من الوالدين وول يعـد جـزءا أ ا ـا مـن ا سـاند
االجتماعية.
امـــا موصـــل ،او ـــاخا ( )1979إ ث ثـــة أ عـــاد متكـــون من ـــا الصـ ـ ة
النفسية هيل
أ – االلتزامل ويعين اعت ـاد الفـند ح ي ـة وامـا وأهميت ـا وقيمـة وامـا ومـا
يفعا وركن أن يتضص ول من خ ك قيمة احليـا الـع مكمـن يف والء الفـند
لةع

ا ةادئ وال يو واعت اده أن حلياما هدماا ومعنى يعيش من أجلا.
 -الت،كول ويعين اال ـت لية وال ـدر علـى ا ـاو ال ـنار ومواج ـة
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اما يشري الـت،كو إ اعت ـاد الفـند أنـا مكانـا أن يكـون لـا زكـو

ادخما

ميما يل اه من أحداج ويت،ما ا سلولية الشاصية عمـا اـدج لـا ويتضـمن
الت،كو ما يليل
 ال در على ا او ال نار واالختيار من م دابا متعدد . ال در على التفسري والت دين لألحداج الضاغلة. ال در على ا واج ة الفاعلة و ـلك اة ـد مـض دامعيـة اـةري ل جنـاخوالت،د .
إ  -الت،د ل ويشري إ اعت اد الفند أن ما يلنأ من مغيري علـى جوانـب
حياما هو أمن مثري و نور للنمو أاثن من اونا م ديدا لا لـا يسـاعده علـى
ا ةادأ وا تكشا الةيئة ومعنمة ا صـادر النفسـية واالجتماعيـة الـع مسـاعد
الفند على مواج ـة الضـغوم فاعليـة ويظ ـن الت،ـد يف اقت،ـام ا شـك
حللـ ـ ا وال ـــدر علـــى ا ثـــا ن وعـــدم اخلـــو عنـــد مواج ـــة ا شـــك
(.)Kobasa,1979; Clark& Hartman,1996
إن الص ة النفسية ال ف من وقض ادحداج الضاغلة ولكن ا متثا
مصــدرا للم اومــة والصــمود والوقايــة مــن ا ثــار الــع زــدث ا الضــغوم علــى
الصـ،ة النفسـية واةسـدية لألمـناد ( .)Kobasa, 1982وأن ادشـااا اداثـن
ص ة نفسـية أقـا معن ـا للضـغوم وأن ـو أاثـن صـمودا وإجنـاخا وقيـاد
و ــــةلاا داخليفــــا امــــا يتميــــزون ا نونــــة والنشــــام وا ةــــادأ والواقعيــــة
(.)Kobasa,1979
ومنمةط الص ة النفسية ارمةاطـا عاليـا وإجيا يفـا ـو ادنـا وم ـدين الـلا
والكفاء اللامية والتفـاوك ومـنمةط ارمةاطاـا إجيا يفـا ـاليب ا واج ـة الفاعلـةل
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مثــا الرتايــز علــى ا شــكلة أو الة،ــل عــن الــدعو الةنــاء و ــلةيفا ــاليب
ا واج ة غري الفاعلةل مثا التجنب وهناك ع قـة قويـة ـم الـت،كو وااللتـزام
والت،ــد امكونــا شاصــية خاصــة الص ـ ة النفســية وم اومــة الضــغوم.
( )Porter,1998ومساهو يف زما احلما الزابد وزما الضغط ا ين.
امــا ارمةلــ ،ــالتوام النفســي والصــ،ي ( )Michelle,1999و ــالوعي
الــديين اةــوهن ومعنــى احليــا وأنو هنــاك منوقاــا ــم الــلاور واإلنــاج يف
االلتزام والت،كو والص ة لصا اللاور عةدالصمد (.)2002
ويف درا ة للنماعي ( )2003ثل مي ا الص ة النفسية امـتغري و ـيط ـم
إدراك أحداج احليا الضاغلة وأ اليب مواج ت ـا وموصـا إ عـدم وجـود
مـنوق ـم الـلاور واإلنـاج يف الصـ ة النفسـية و عـدي ا (االلتـزام والــت،كو)
ووجـــود مـــنوق يف عـــد الت،ـــد لصـــا الـــلاور ووجـــود مـــنوق يف الضـــغوم
اداادرية واالقتصادية م اللاور واإلناج اما موصا أيضا إ وجـود مـنوق ـم
الــلاور واإلنــاج لصــا الــلاور يف أ ــاليب ا واج ــة اداثــن ماعليــة ــم الــلاور
واإلناج ووجود ارمةام عكسي ـم درجـا الصـ ة النفسـية مـض اـا مـن إدراك
أحداج احليا الضاغلة وأ اليب ا واج ة اداثن ماعلية.
ويف درا ة أخـن للشـن يين ( )2005ا ـت دم ،التعـن علـى اال ـاه يـو
الغش الدرا ي وع قتا الص ة النفسية والشـعور الـلنب وقـد موصـا إ
وجــود مـــنوق وا داللـــة إحصــابية ـــم متو ـــط درجــا اللــ منمفعـــي
ومنافضــي اال ــاه يــو الغــش الدرا ــي يف الص ـ ة النفســية لصــا مــناف
اال اه يو الغش اما موصا أيضا إ وجود ارمةـام ـالب داك إحصـابيفا ـم
درجــا الل ـ علــى م يــاس اال ــاه يــو الغــش ودرجــام و علــى م يــاس
الص ة النفسية.
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امــا هــدم ،درا ــة احلجــار ودخــان ( )2006إ التعــن علــى مســتو
الضـغوم النفسـية ومصـادرها لـد طلةــة اةامعـة اإل ـ مية وع قت ـا مبســتو
الص ة النفسية لدي و إ ـامة إ مـ ثري عـ

ا ـتغريا علـى الضـغوم النفسـية

لد طلةة اةامعة والص ة النفسية.
وقــد موصـــل ،الدرا ـــة إ أن مســتو الضـــغوم النفســـية اـــان 62,5
ومعدك الص ة النفسية لدي و  77,33امـا موصـلوا أيضـا إ وجـود مـنوق
وا داللة إحصـابية ـم الللةـة يف مسـتو الضـغوم النفسـية عـدا ـغوم يئـة
اةامعة معز تغري اةنع لصا اللاور أ أن مستو الضغوم النفسـية لـد
الل أعلى منا لد اللالةا ووجود ع قـة ارمةاطيـة ـالةة ـم الللةـة يف
مستو الضغوم النفسية والص ة النفسية.
ويف درا ة للسيد ( )2007هدم ،إ الكش عن طةيعة الع قـة ـم أ عـاد
اللااء االنفعالي وا رتاميجيا التعاما مض ا واق الضـاغلة وأ عـاد الصـ ة
النفسية وأ عاد الكفاء اللامية اما يدرا ا طلةة اةامعة.
موصل ،نتابج هله الدرا ة إ منةـ أ عـاد الـلااء الوجـداني ا ـرتاميجيا
التعاما مض ا واق الضاغلة وأ عـاد الصـ ة النفسـية واإلحسـاس الكفـاء
اللامية لد طلةة اةامعة اما أ ن عدم وجود منوق م طلةـة اةامعـة مـن
اللاور واإلناج يف أ عاد الص ة النفسية.
امـــا هـــدم ،درا ـــة الةريقـــدار ( )2010إ التعـــن علـــى مســـتو
الضغوم النفسية ومصادرها لد طلةـة اليـة الرت يـة يف جامعـة ا وصـا ـالعناق
وع قت ـا مبســتو الصـ ة النفســية لـدي و وقــد موصــل ،الدرا ــة إ وجــود
منوق وا داللة إحصابية م الللةة يف الص ة النفسـية لـد الللةـة أعلـى منـا
لد اللالةا .
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ويف درا ــة أخــن لعــود ( )2010هــدم ،إ التعــن علــى الع قــة ــم
درجة التعن

للارب الصادمة و م أ اليب التكيـ مـض الضـغوم ومسـتو

ا ســاند االجتماعيــة ومســتو الصـ ة النفســية لــد أطفــاك ا نــاط احلدوديــة
لاع غز .
وقد موصل ،نتابج الدرا ة إ أنا موجد ع قة طندية وا داللـة إحصـابية
م درجة التعـن

للاـرب الصـادمة واـا مـن ا ـتادام التكيـ مـض الضـغوم

وا ساند االجتماعية والص ة النفسية.
اما أجن حممد ( )2013درا ة هدم ،إ الوقـو علـى م ـو الـدور
اةوهن الل ركن أن ملديـا الصـ ة النفسـية يف صـياغة معنـى احليـا ومكـون
مــتغريا وقابيفــا مــن الضــغوم وا نغصــا احلياميــة الــع يواج ــا الفــند يف خمتل ـ
جوانب حياما وزديد معنى إجيا ي لل،يا  .وقد اشار نتابج الدرا ة إ وجـود
ع قة طندية م الص ة النفسية واا من معنـى احليـا والـتفكري اإلجيـا ي لـد
طلةة اةامعة ووجود منوق وا داللة إحصابية ـم اـا مـن الصـ ة النفسـية
ومعنــى احليــا والــتفكري اإلجيــا ي لصــا الــلاور امــا موجــد مــنوق أيضــا ــم
الصــ ة النفســـية ومعنـــى احليـــا والـــتفكري اإلجيـــا ي يف اخـــت

التاصـــا

(علمي أد ي) لصـا ادقسـام العلميـة امـا موجـد مـنوق وا داللـة إحصـابية
م الص ة النفسية ومعنى احليا اخت

مستويا التفكري اإلجيا ي.

اما هدم ،درا ـة حممـود ( )2018إ التعـن علـى الع قـة ـم الصـ ة
النفسية وجود احليـا لـد طالةـا جامعـة ا لـ

ـعود وقـد موصـل ،نتـابج

الدرا ة إ وجود ع قة موجةة دالة إحصابيفا م الص ة النفسية وجود احليا
يف الدرجة الكلية واامة اد عاد الفنعية ا ـتثناء وجـود ع قـة ـم عـد الـت،كو
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وجود احليا الص،ية وجود شغا الوق ،وإدارما ووجـود مسـتو متو ـط
من الص ة النفسية ومستو موق ا تو ط مـن جـود احليـا ا ـتثناء مسـتو
متو ـط علــى عـد جــود العواطـ والوجــدان وشـغا الوقــ .،امـا موصــل،
النتابج إ وجود منوق دالة إحصابيفا م متو ط درجـا اللالةـا وم اـا ـتغري
التاصــا العلمــي لصــا

صــا (علــو الــنفع وإدار ادعمــاك) .واــلل

موجد منوق دالـة إحصـابيفا معـز

ـتغري ا عـدك الرتاامـي لصـا م ـدين (جيـد

جدوا ولتاخ) وول على اا من الص ة وجود احليـا امـا ركـن التنةـل مـن
خ ك االلتزام والت،د مبستو جود احليا .
مفــي ا ونــة ادخــري ا ــل اإلرشــاد النفســي من،ــى آخــن يف درا ــة الةيئــة
االجتماعيــة ودورهــا يف مــومري الــدعو وا ســاند للفــند حيــل معــد اد ــن
وادها والزم ء وادقار

واةريان وغريهو من أعضاء اجملتمـض الـلين

دو حيز م و يف حيا الفند مصادر غـري رييـة مـن الةيئـة االجتماعيـة مسـاعد
الفند ويستليض اللجوء إلي ا يف أ وق.،
ويتكـــون الـــدعو االجتمـــاعي وا ســـاعد وا ـــلاخر ا اديـــة والعاطفيـــة
وا عنوية وا علومامية واجملتمعيـة الـع اصـا علي ـا الفـند مـن خـ ك معام مـا
وع قامــا االجتماعيــة مــض ادمــناد ارــيلم ــا ومــن ا صــادر ا تاحــة يف يئتــا
االجتماعية )Hadeed & El-Bassel, 2006(.
منــاوك عــدد مــن الةــاحثم والعلمــاء مف ــوم الــدعو االجتمــاعي مــن حيــل
معنيفــا وعناصــنه وقيا ــا وإن اــان هنــاك ــة مةــاين يف ا راء حــوك هــلا
ا ف وم إال أن معظو هله ا فـاهيو امف ـ ،يف مضـمون ا علـى جـانةم أ ا ـيم
همال أن يـدرك الفـند وجـود العـدد الكـايف مـن ادشـااا يف شـةكة ع قامـا
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االجتماعية اللين ركنا النجوع إلي و وق ،احلاجة واةانب ا خن أن يكـون
لــد الفــند درجــة مع ولــة مــن الن ــا وال ناعــة عــن الــدعو ا تــاا وا ــدم لــا
(.)Sarason, Levine, Basham & sarason, 1983
وقـــد أشـــار ليفـــي (1983

 )Leavey,الـــدعو االجتمـــاعي نـــال وجـــود

أشااا م ن م لـثلم ـ مناد اد ـن أو ادصـدقاء أو اةـريان أو خمـ ء
العما اللين يتسمون الدعو ا عنو

وا شاراة الوجدانية.

يف حم و ص حداد ( )1990الدعو االجتماعي نال متتـض الفـند شـعور
احلب والت دين وال ةوك واالحرتام ا ـدم مـن الشـةكة االجتماعيـة اريلـة ـا
وشعوره نا جزء من هله الشةكة الع م دم دعضاب ا التزاما متةادلة.
و ـم هـاوس ( )Houseا

شـار إليـا يف (1988; Pareson, 1990

)Vaxus,

الــدعو االجتمــاعي نــال مصــدر أ ــاس يعمــا علــى في ـ ا ثــار النفســية
واةسدية الضار النامجة مـن ادنـواع ا اتلفـة مـن الضـغوطا الةيئيـة خـ ك
دوره يف إخالــة وم ليــا العوامــا الســلةية وزســم الصــ،ة النفســية ومــومري
مصادر مساعد يف وقاية الفند وعزلا عن مل الت ثريا السلةية.
اما أشار اوهن و ووك إ الـدعو االجتمـاعي ()Cohen & Will, 1985
نال حصوك الفند على ا ساند والدعو من الةيئة اريلـة ـا وا تمثلـة مبصـادر
الشةكة االجتماعية من اد ن وادقار

وادصدقاء واةريان وغريهو مـن

ادمناد اريلم الفند واج ة أحداج احليا الضاغلة والتكي مع ا.
اان هناك العديد من الدرا ا اللةية يف اخلمسم السنة ا ا ية على وجا
اخلصــوا والــع مة،ــل يف أهميــة الــدعو االجتمــاعي (دعــو اد ــن دعــو
ادصــدقاء دعــو الشــني ) ســاعد ادمــناد يف التغلــب علــى ادمــنا
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وا ــتمنارهو يف العــيش يف احليــا شــكا صــ،ي .وقــد أ ــن العديــد مــن
الدرا ا ا اتل ة أن ادمناد اللين يتل ون الدعو أو ا سـاند االجتماعيـة مـن
أ نهو وأصدقاب و أاثن ص،ة من أولئ ادمـناد الـل لـيع لـدي و دعـو أو
مسـاند اجتماعيـة ( )Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser, 1996وأن
هناك ع قة لةية م الدعو أو ا ساند
Williams, & Winkworth, 2000

االجتماعية ( Dunkley, Blankstein,

)Halsall,ف مــادمناد الــلين يعــانون مــن

أحــداج متنوعــة يف حيــام و ولــدي و دعــو اجتمــاعي يكــون أقــا ــغوطاا مــن
أولئـ ادمــناد الــلين ال يتل ــون دعمــا أو مســاند اجتماعيــة (
& Davidson, 2016

Cox, Buhr,

 )Owen,امـــا مظ ـــن أهميـــة الـــدعو أو ا ســـاند

االجتماعيــة ســاعد ادمــناد يف م ــو ا واقـ الصــعةة ومواج ت ــا والتغلــب
علي ا (.)Söllner et al., 2001ف دلا السـةب أشـار عـ

الةـاحثم أن الـدعو

االجتمــاعي جيــب أن يت ،ـ يف وقــ ،مةكــن قــدر اإلمكــان لكــي يــتو في ـ
الضغوم النفسية نجاا . ))Kiss et al. 1995
يواجا طلةة الكليا جمموعة متنوعة من الضغوطا مبا يف ولـ م ـدان أو
اخنفا

الدعو أو ا ساند االجتماعية السا

واحلاجة إ مكـوين صـداقا

جديــد والت،ــديا اداادريــة وا شــااا ا اليــة و ع ـ
ارتملــة معلــى ــةيا ا ثــاك (ادمــنا

ادحــداج ا ل ــة

ا ــدد لل،يــا والعنــ اةســد

( )Galatzer-Levy et al., 2012مكا هله الضغوم قـد مـلد إ مشـك
يف الصــ،ة النفســية للفــند هنــاك أدلــة قويــة مشــري إ أن ا نونــة والــدعو
االجتمــاعي دــا ــال ادثــن للوقايــة وارامظــة علــى الصــ،ة النفســية للفــند
(
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 .)Werner-Seidler et al., 2017ومـض ولـ هنـاك عـدم امفـاق علـى ا راء
حوك إجياد معني حمدد للمنونة ولكن ة معني على أن ـا مسـاعد ادمـناد
علـى التكيـ مـض الضـغوطا السـلةية واحلفـا علـى الصـ،ة (
)2006ف وم اا دلا التعني

Ong et al.,

ما نونة معترب واحد مـن أهـو ا صـادر الداخليـة

للفند والع متكنا من التغلب على الضـغوطا النفسـية وعـ و ا علـى ولـ
معترب ا نونة يـة مسـت ن نسـةيفا مثـا خصـابا شاصـية أخـن مثـا احـرتام
اللا

واالنةساطية ويف ا ا ـا ركـن اعتةـار الـدعو االجتمـاعي أحـد أهـو

هــله ا صــادر اخلارجيــة للتافيــ مــن ا ثــار الســلةية للضــغوطا النفســية
( )DeLongis & Holtzman, 2005وهي قا لة للتغري نسةيفا يف أوقا و ـنو
خمتلفةف ممن ا مكن حتى ولو اان ادمناد ال يواج ون أ

غوطا نفسـية

مصــ،ت و النفســية مــن ا مكــن أن مســتفيد مةاشــن مــن الــدعو االجتمــاعي
(.)Adamczyk & Segrin, 2015
اما أشار درا ـة هيفنـن و ايـزنةريق ( )Hefner & Eisenberg, 2009إ
أن الدعو االجتماعي ا درك اان لا م ثري أقو على الص،ة النفسـية أاثـن مـن
الت ثري الفعلي للدعو االجتماعي.
الدرا ا

أثةت ،ع

الت ثري اإلجيا ي للدعو االجتماعي علـى ا نونـة ( Wilks

Croom, 2008; Wilks & Spivey, 2010

&) ومــن ا لاــد أيضــا أن يــا

الشاصية للفند وا نونة دا أيضا م ثري إجيا ي على الة،ل عن الـدعو االجتمـاعي
اجزء من عملية الت قلو .))DeLongis & Holtzman, 2005
وأشار

ع

الدرا ا إ أن اإلناج أاثن عن ة من اللاور ل اتئا

( )Hankin et al., 2007; Piccinelli &Wilkinson, 2000م ـلا االخـت
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م اةنسم ركن مفسريه مـن خـ ك مفاعـا الضـغوطا إ حـد مـا والـل
يعزو هلا االخت

م اةنسم يف التفاعا أثنـاء الضـغوطا

إ االخت ما

إحــد هــله االخت مــا معــود إ أن ا ــنأ مــولي أهميــة أاــرب لــدور الــدعو
االجتماعي يف التعاما مض الضغوطا .
اما أشار ع

الةاحثم إ أن ا نأ يوجد لدي ا شةكة ع قا اجتماعية

أاثــن مــن النجــا (et al., 2013

 )Caetanoعـ و ا علــى ولـ لعــب الــدعو

االجتماعي دورا أاثن أهمية مـن خلـن االاتئـا الشـديد ـم النسـاء أاثـن منـا
لد النجاك (.)Kendler et al., 2005
ولـــا ـــة مــ ن الدرا ـــا الســـا ة حـــوك الصــ ة النفســـية والـــدعو
االجتمــاعي قــد عاةــ ،اــا مــتغري علــى حــد يف ع قتــا مبصــادر الضــغوم
النفسية ادمن الل دمض الةاحل درا ـتا احلاليـة إ التنةـل ـ دراك الضـغوم
النفسية من خ ك متغري الص ة النفسية والدعو االجتماعي لـد عينـة مـن
طلةة جامعة ا ل

مشكلة الدراسة:

عود.

من خ ك الدرا ا السـا ة الـع مناولـ ،الع قـة ـم الضـغوم النفسـية
ة ((Essel & Owusu, 2017; Mishra, 2018

والل الدرا ا الـع

ادرا

مناولـ ،الضـغوم النفسـية والـدعو االجتمـاعي (

Haddadi and Besharat,

)2010; Hu et al., 2015; Thoits, 2011; Werner-Seidler et al., 2017
والع أاد على وجود ع قـة لكـ ا ـتغريين الضـغوم النفسـية والـع هـي
جــزء ال يتجــزأ مــن حيــا الللةــة م ــو يواج ــون حــاال خاصــة عنــد مــنا و
ناخدو وا تادام و لو ابا ا واص

اإل ـامة إ الع قـا االجتماعيـة

اةديد الع يتوجب علي و التعاما مع ا وال ضايا ا اليـة الـع مـواج و أثنـاء
174
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مسريم و الدرا ية اةامعةف للا ااوك اا مند من و التعاما مـض حالـة الضـغط
الع مواج ا

لو يتماشى مض نابا الشاصي ادمـن الـل قـد يسـةب دـو

نوع من الت ديد والل رمبا لل دو حالـة مـن عـدم التـواخن ادمـن الـل قـد
ينعكع لةا على اةانب اداادري واالجتماعي وا ـين دـو وهـلا ـدوره
جسمية صـ،ية وا ـلنا ا نفسـية مـن جـناء

أيضا قد يسةب دو مشك

معن و صادر متنوعة من الضغوم أثناء حيام و اداادريـة اةامعيـة وهـلا
لا يدعو موجا الدرا ة احلالية يف حماولـة التنةـل ـ دراك الضـغوم النفسـية مـن
خ ك الص ة النفسية والدعو االجتمـاعي وولـ مـن خـ ك اإلجا ـة علـى
التساوال ا ميةل
 .1مــا درجــة انتشــار الص ـ ة النفســية وم ــا لأل عــاد ا ميــة (االلتــزام –
الت،د – الت،كو) لد عينة من ط
 .2مـا موخيــض اللـ

جامعة ا ل

عود؟

وم اــا المـت ا و درجــة الصـ ة النفســية (صـ ة

منمفعة – ص ة متو لة) لد عينة من ط

عود؟

جامعة ا ل

 .3ما درجة انتشـار الـدعو االجتمـاعي وم ـا لأل عـاد ا ميـةل (العابلـة –
ا خنين – ادصدقاء) لد عينة من ط
 .4ما موخيض الل

جامعة ا ل

عود؟

وم اا حلصودو على الـدعو االجتمـاعي (منمفـض –

متو ط – مناف ) لد عينة من ط

جامعة ا ل

عود؟

 .5ها ركن التنةل دراك الضغوم من خـ ك مـتغري الصـ ة والـدعو
االجتماعي لد عينة من ط
أهمية الدراسة:

جامعة ا ل

عود؟

ادهمية النظنية مس و الدرا ة احلالية يف إل اء اللوم على الضغوم النفسية
الع يتعن

دا طالةة جامعة ا ل

عود واال رتاميجيا ا نا ةة إلدار هله
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الضغوم و ـالغنم مـن طـنق ا و ـوع ـا ا يف جامعـا اـثري إال أن هـله
الدرا ة ادو الع در  ،التنةل دراك الضغوم النفسية مـن خـ ك مـتغري
الص ة النفسية والدعو االجتماعي لد طلةة جامعة ا ل

عود.

األهمية التطبيقية:

مس و هله الدرا ة يف زنين مصادر الضغوم النفسية لللةة جامعة ا ل
عود والتعاما مع ا وهلا

نور لللةة اةامعة دن التةصن دراك

مصادر الضغوم النفسية وزنينها مس و يف التوصا إ اختيار اال رتاميجيا
ا نا ةة إلدار الضغوم واقرتاا الربامج النفسية واإلرشادية ا نا ةة
ساعدم و للتكي

مض ادو اع الضاغلة لا لف

من ا ثار السلةية

ا رتمةة على مل الضغوم والسري يف مسار ز ي الص،ة النفسية.
اما ركن اال تفاد من نتابج الدرا ة احلالية يف التاليط وو ض الربامج
لعمليا اإلرشاد والع إ النفسي للل

اللين ليع لدي و إدراك إجيا ي

ضغوم احليا واللين يواج ون ا لني ة لةية .اما أن التعن على ع قة
الدعو االجتماعي والضغوم النفسية يكمن يف أن يتال امعيار للتنةل
اال لنا ا النفسية ومن ثو يكون خياد حجو الدعو االجتماعي للل
اللين يعانون من الضغوم النفسية أن لف من شد مل الضغوم علي و.
حدود الدراسة:

احلدود ا كانيةل طلةة الية الرت يـة امعـة ا لـ

ـعود مبنل ـة النيـا

ا ملكة العن ية السعودية.
احلدود الزمانيةل الفصا الدرا ي الثاني للعام اةامعي .2018
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–

أهداف الدراسة:

م د الدرا ة احلالية إ ل
 .1التعــن علــى درجــة انتشــار الص ـ ة النفســية وم ــا لأل عــاد ا ميــةل
(االلتزام – الت،د – الت،كو) لد عينة من ط
 .2التعن على موخيض الل

جامعة ا ل

عود.

وم اا المـت ا و درجـة الصـ ة النفسـية

(ص ة منمفعة – ص ة متو لة) لد عينة من ط

عود.

جامعة ا ل

 .3التعن علـى درجـة انتشـار الـدعو االجتمـاعي وم ـا لأل عـاد ا ميـةل
(العابلة – ا خنين – ادصدقاء) لد عينة من ط
 .4التعن على موخيض الل

جامعة ا ل

عود.

وم اا حلصودو علـى الـدعو االجتمـاعي

(منمفض – متو ط – مناف ) لد عينة من ط

جامعة ا ل

عود.

 .5التنةل دراك الضغوم من خ ك متغري الص ة والدعو االجتماعي
لد عينة من ط

جامعة ا ل

مصطلحات الدراسة:


عود.

إدراك الضــغوم النفســية (Perception

)Stressل يعــن

نــا "إدراك

الفند وجود اغط يف حياما حيل يتفاعا ول احلدج مض خصـابا الفـند
الشاصية وا عنمية والع ملثن دورها يف الكيفية الع يدرك ـا الفـند ولـ
احلــدج" (ا ةــدك  2001ا  .)18ويعنمــا الةاحــل إجنابيفــا الدرجــة الــع
اصا علي ا اللالب على م ياس إدراك الضغوم النفسية.


الص ـ ة النفســية ()Hardinessل "منــط مــن التعاقــد النفســي يلتــزم ــا

الفند ا ـاه نفسـا وأهدامـا وقيمـا وا خـنين مـن حولـا واعت ـاد الفـند ـ ن
مكانــا أن يكــون لــا زكــو ميمــا يل ــاه مــن أحــداج ويت،مــا مســلولية مــا
يتعن

لا من أحـداج وأن مـا يلـنأ علـى جوانـب حيامـا مـن مغـري أمـن مـثري
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و ــنور للنمــو أاثــن مــن اونــا م ديــدا وإعاقــة لــا" (خميمــن  1996ا
 .)284ويعنمــا الةاحــل إجنابيفــا الدرجــة الــع اصــا علي ــا اللالــب علــى
م ياس الص ة النفسية.
الدعو االجتماعي (ٍ)Social Supportل أشار خر ،دهليو خرـ،



و مــارلي ( )1988إ الــدعو االجتمــاعي نــا حصــوك الفــند علــى ا ســاند
والدعو من الةيئة اريلة ا وا تمثلة مبصادر الشـةكة االجتماعيـة مـن اد ـن
وادقار وادصـدقاء واةـريان وغريهـو مـن ادمـناد ارـيلم ـالفند واج ـة
أحــداج احليــا الضــاغلة والتكيـ مع ــا (
1988

& Zimet, Dahlem, Zimet

 )Farley,ويعنما الةاحل إجنابيفا الدرجة الـع اصـا علي ـا اللالـب

علــى م يـــاس الــدعو االجتمـــاعي عــاده الث ثـــةل (العابلــة – ا خـــنين –
ادصدقاء).

إجراءات الدراسة:

عينة الدرا ةل مكون ،عينة الدرا ة من  104ط
التاصصا
امعة ا ل

وا ستويا

من خمتل

من منحلة الةكالوريوس من طلةة الية الرت ية

عود النيا

وا سجلم يف الفصا الدرا ي الثاني من العام

اةامعي  2018وقد اختريوا اللني ة العشوابية الةسيلة.
أدوا الدرا ةل
أولاال م ياس الص

ة النفسيةل ( (Hardiness Scale

يعد م ياس الص ة النفسية (خميمن  )1996أدا معلـي م ـدينا اميفـا
لص ة الفند النفسية وانعكا ـا العت ـاده درمـا وماعليتـا يف ا ـتادام اـا
ا صادر الةيئية النفسية ويشتما ا ياس على ( )47ندا موخعـة علـى ث ثـة
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حماور وهيل (االلتزام ويتضمن ( )16نـدا والـت،كو ويتضـمن ( )15نـدا
والت،د ويتضمن ( )16ندا.
اإلجا ة علـى هـلا ا يـاس م ـض يف ث ثـة مسـتويا (دابمـا  3درجـا
وأحيانــا درجتــان وأ ــدا درجــة واحــد ) وهــله الــدرجا منلة ـ علــى
الةنود ا صاغة لني ة إجيا ية يف حم يعكع التدريج يف الةنود السـلةية والـع
يةل عددها ( )15ندا.
ومــرتاوا درجـــا ا يـــاس اكـــا ـــم ( )47- 141والمـــا ارمفعـــ،
الدرجة اان ول ملشنا على خياد الص ة النفسية.


صدق وثةا ا ياسل

 حسا صدق ا ياسل مل يتو الت ،من الصياغة اللغوية للم يـاسوالو وا والشمولية وول العتماد الةاحل على النسـاة ادصـلية للم يـاس
والـــع أعـــدها (خميمـــن  )1996والـــع ك زكيم ـــا وملةي ـــا علـــى الةيئـــة
السعودية وعلى عينا خمتلفة (عةد العزيز  2014العةدلي .)2012
 االمســاق الــداخلي للم يــاسل للت اــد مــن ملشــنا الصــدق حســبمعاما ارمةام م نا ا ياس الةعد الل ينتمي إليا وا ياس اكا امـا ك
حسا معاما ارمةام اد عاد ا ياس اكا على أال م ا عن ( )0,25وقد
مناوحــ ،معــام

ارمةــام الف ــنا

اد عــاد مــا ــم ( )0,90 – 0,64امــا

مناوا ارمةام اد عاد ا ياس اكا ما م (.)0,86 - 0,83


صدق االمساق الداخليل

وحلســا صـــدق االمســاق الـــداخلي حســب الةاحـــل االرمةــام لني ـــة
ري ون م درجا أمناد العينة على اا م ن مض الدرجة الكلية لكا عد مـن
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واةــدوك ا مــي

اد عــاد النبيســة للم يــاس الــع منتمــي إلي ــا مل ـ الف ــنا
يو ص ول ل
جدوك ()1

االرمةام م م نا م ياس الص ة النفسية الدرجة الكلية

يةم معام

للم ياس والةعد الل منتمي إليا.
عد االلتزام
الف ن
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الف ن مض
الةعد

عد الت،كو
الف ن

عد الت،د

الف ن مض
الةعد

الف ن

الف ن مض
الةعد

1

**517.

17

**458.

32

**449.

2

**337.

18

*239.

33

**336.

3

**483.

19

**560.

34

**340.

4

**439.

20

**393.

35

**355.

5

**444.

21

**394.

36

**405.

6

**443.

22

**258.

37

**475.

7

**401.

23

**302.

38

**406.

8

**279

24

**412.

39

*223.

9

**349.

25

**389.

40

**463.

10

**435

26

**488.

41

**359.

11

*210.

27

**449.

42

**426.

12

**393.

28

0,102

43

**414.

13

**574.

29

**296.

44

**467.
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14

0,189

30

**557

45

**320.

15

**461.

31

**513.

46

*250.

47

**431.

**343.
16
** معين أن ا دالة عند ()0,01
* معين أن ا دالة عند مستو ()0,05
مــن خـ ك اةــدوك ( )1الســا يتضــص أن قــيو معــام ارمةــام م ــنا
الةعد ادوك (االلتزام) الدرجـة الكليـة للةعـد مـرتاوا ـم ()574. - 210.
وهــي قــيو دالــة إحصــابيفا عنــد مســتو ( )0,05( )0,01ماعــدا الف ــن رقــو
( )14اانــ ،غــري دالــة .واانــ ،قــيو معــام ارمةــام م ــنا الةعــد الثــاني
(الت،كو) الدرجـة الكليـة للةعـد مـرتاوا ـم ( )560. - 239.وهـي قـيو
دالة إحصابيفا عند مسـتو ( )0,05( )0,01ماعـدا الف ـن رقـو ( )28اانـ،
غــري دالــة .ميمــا اانــ ،قــيو معــام ارمةــام م ــنا الةعــد الثالــل الت،ــد
الدرجة الكلية للةعد مرتاوا م ( )475. - 223.وهي قيو دالـة إحصـابيفا
عنــد مســتو ( .)0,05( )0,01وهــلا يــدك علــى أن م يــاس الصـ ة يتمتــض
درجة منا ةة من االمساق الداخلي.
اــلل ك حســا معامــا االرمةــام لةري ــون ــم أ عــاد م يــاس الص ـ ة
النفسية ( عد االلتزام – عد الت،كو – عد الت،د ) الدرجة الكلية للم ياس
وول على الن،و التاليل
جدوك ()2
يو ص ارمةام اا عد اجملموع الكلي ياس الص ة النفسية
االرمةام
اد عاد
ُعد االلتزام **796.
ُعد الت،كو **857.
ُعد الت،د **827.
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معين أن ا دالة عند مستو (** )0,01
ويتضــص مــن اةــدوك رقــو ( )2أن قــيو معــام

ارمةــام أ عــاد الص ـ ة

النفسية الدرجة الكلية للم ياس هـي (  )827. 857. 796.ومجيع ـا قـيو
دالة إحصابيفا عند مستو (.)0,01


ثةا م ياس الص ة النفسيةل

للت ،ـ مــن ثةــا م يــاس الص ـ ة النفســية ومســتو ص ـ حيتا ونســةة
موثوقيتــا ا ــتادم الةاحــل معامــا ألفــا

 -انونةــا( (Alpha

)Cronbach's

والــع لغــ .)0,80( ،واةــدوك ( )3يو ــص نتــابج معامــا الثةــا

يــاس

الص ة النفسية الع ملاد يف نتابج ا على أن ا ياس يتمتض مبلشـنا ثةـا
منمفعة.
جدوك ()3
معاما ثةا م ياس الص ة النفسية.
الثةا

عدد
العةارا

80.
ثانياال م ياس إدراك الضغوم النفسيةل

47
inventory of Psychological

stress perception

قام ،ا ةدك ( )2001عداد هلا ا ياس على الةيئـة السـعودية وي ـد
إ قياس إدراك الضغوم النفسـية لـد طالةـا جامعـة ا لـ

ـعود يف الفئـة

العمنيــة ( )18- 22ــنة ومتكــون نــود هــلا ا يــاس صــورما الن ابيــة مــن
( )55ندا.
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وقد ا تانج ،الةاحثة ا ياس مـن واقـض اال ـتجا ة للعديـد مـن ا ـثريا
الع من ا مكن أن مسـةب لللالةـة الشـعور الضـغط النفسـي والـع منجـض ا
ا صادر ا ميةل (الضغوم ا تعل ة الناحية اد ـنية – التكـوين الشاصـي -
التعاما مض ا شك

وا سلوليا –الناحية الدرا ية – ادحداج أو أخما

احليا ).
وقد و ع ،أوخان اال ـتجا ة شـكا ث ثـي يتـدرإ مـن (صـ،يص شـكا
اةري ص،يص شكا متو ط غري ص،يص).
حيــل مــنمةط الدرجــة العاليــة ــاإلدراك اإلجيــا ي للضــغوم والدرجــة
ا نافضة منمةط اإلدراك السلف للضغوم النفسية.
وقــد حُستــة ،قــيو معــام

الثةــا

لــني ع معامــا ألفــا حيــل لغــ،

( )0,89وإعاد االختةار حيل لغ.)0,83( ،
وقام الةاحل تغـيري منـط اال ـتجا ة علـى ا يـاس امـا قـام أيضـا ثسـا
معامــا الصــدق والثةــا للم يــاس للت اــد مــن ــ متا الســيكومرتية نظــنا
الخت

جنع عينة الدرا ة قةا الةدء التلةي على العينة الن ابية للدرا ة.

.1

صدق م ياس إدراك الضغوم النفسيةل



صدق االمساق الداخليل

حلســا االمســاق الــداخلي قــام الةاحــل ثســا ع قــة االرمةــام لني ــة
ري ون م درجا أم ناد العينـة علـى اـا م ـن مـض الدرجـة الكليـة للم يـاس
واةدوك ا مي يو ص ول ل
جدوك ()4
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يـةم معـام

االرمةـام ـم م ـنا م يـاس إدراك الضـغوم مـض الدرجــة

الكلية للم ياس.
الف ــــن مــــض
الف ــــن مــــض
الف ن جممــــــــــــــوع الف ن جممــــــــــــــوع
ا ياس
ا ياس
**516. 20
0,049
1
**679. 21
**471.
2
**357. 22
**500.
3
**606. 23
**566.
4
**438. 24
**415.
5
**516. 25
**582.
6
**565. 26
**671.
7
**570. 27
**602.
8
**569. 28
**751.
9
**637. 29
**554. 10
**360. 30
**479. 11
**605. 31
**554. 12
**522. 32
**644. 13
**623. 33
**674. 14
**476. 34
**677. 15
**687. 35
**588. 16
0,124 36
**707. 17
0,08337
**738. 18
**565. 38
**677. 19
معين أن ا دالة عند مستو (** )0,01
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الف ــــن مــــض
الف ن جممــــــــــــــوع
ا ياس
**653. 39
**677. 40
**671. 41
**538. 42
**547. 43
**483. 44
**584. 45
**549. 46
**597. 47
**401. 48
**349. 49
**643. 50
**384. 51
**523. 52
0,10453
**290. 54
**533. 55
0,15456
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من خ ك اةدوك ( )4السا يتضص أن هناك ( )5م نا مل مكـن متسـ ة
مض الدرجة الكلية للم ياس وهي الف ـنا رقـو (( 56 53 37 36 1
وللل ك حلم ا من ا ياس ميما اانـ ،قـيو معـام

ارمةـام يـة م ـنا

م يـــاس إدراك الضـــغوم النفســـية الدرجـــة الكليـــة للم يـــاس مـــرتاوا ـــم
( )290. - 738.وهي قيو دالة إحصابيفا وول عند مستو داللـة ()0,01
وهلا يدك على أن م يـاس الوحـد النفسـية يتمتـض درجـة عاليـة مـن االمسـاق
الداخلي.
.2

ثةا م ياس إدراك الضغوم النفسيةل

للت ،ـ مــن ثةــا م يــاس إدراك الضــغوم النفســية ومســتو ص ـ حيتا
ونســةة موثوقيتــا ا ــتادم الةاحــل معامــا ألفــا  -انونةــا( (

Cronbach's

 )Alphaوالع لغ.)0,95( ،
واةدوك رقو ( )5يو ص نتابج معام

الثةا للم يـاس اكـا والـع

ملاد يف نتابج ا على أن اددا متمتض مبلشنا ثةا عاكه.
جدوك ()5
معام

ثةا م ياس إدراك الضغوم النفسية.
الثةا
95.

عدد
العةارا
56

ثالثال م ياس الدعو االجتماعي ()Social Support Scaleل
للتعن على مستو الـدعو االجتمـاعي قـام الةاحـل رتمجـة ومعنيـب
م ياس الدعو االجتماعي متعدد اد عاد الل قـام تلـوينه خرـا

ودادـو
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وخرا

ومارلي ( )Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988وا كون من

( ) 12م ــن وا وخعــة علــى ث ثــة جمــاال

وهــيل العابلــة وادصــدقاء

وا خنون.


دالال الصدق والثةا للم ياس

.1

صدق ارتو ل مـنجو الةاحـل م ـنا ا يـاس صـورما ادصـلية

إ اللغــة العن يــة و َعنَ ــا علــى متاصصــم اللغــة اإلجنليزيــة للت اــد مــن
مة الرتمجة وأُجني ،التعدي

ا نا ةة يف وء مل،و ـام و وآراب ـو

اما منمجا صور عكسية من اللغـة العن يـة إ اللغـة اإلجنليزيـة ثـو عُـنِ
ا ياس على ( ) 8حمكمـم مـن أعضـاء هيئـة التـدريع صـا علـو الـنفع
والص،ة النفسية حيل طلب من و زديد مد انتماء ا فـند إ الةعـد الـل
منــدرإ زتــا ومــد و ــوح ا مــن حيــل اللغــة والصــياغة ومــا ينونــا مــن
إ امة أو حل د مفـند وعـدل ،صـياغة عـ

العةـارا

الةاحــل معيــار موام ــة (  )80مــن اركمــم اشــنم ل

وقـد اعتمـد

ــاء علــى الف ــن

و لل اعترب ا ياس صادقاا.
.2

صدق الةناءل للت اد من ملشـنا الصـدق حسـب معامـا ارمةـام

م نا ا ياس الةعد الل ينتمي إليا وا يـاس اكـا امـا حُستـب معامـا
ارمةــام اد عــاد ا يــاس اكــا علــى أال م ــا عــن ( )0,25وقــد مناوحــ،
معام

ارمةام الف نا

اد عاد ما م ( )0,90 – 0,64اما مناوا ارمةام

اد عاد ا ياس اكا ما م (.)0,86 - 0,83
.3
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صدق م ياس الدعو االجتماعيل
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صــدق االمســاق الــداخليل وحلســا االمســاق الــداخلي حســب الةاحــل
االرمةام لني ة ري ون م درجا أمـناد العينـة علـى اـا م ـن مـض الدرجـة
الكلية لكا عد من اد عاد النبيسة للم ياس الل منتمي إلي ا مل الف ـنا
واةدوك ا مي يو ص ول ل
جدوك ()6
يةم معـام

االرمةـام ـم م ـنا م يـاس الـدعو االجتمـاعي الدرجـة

الكلية للةعد الل منتمي إليا.
عد العابلة
الف ن

الف ن مض
الةعد

عد ادصدقاء
الف ن

الف ن مض
الةعد

عد ا خنين
الف ن

الف ن مض
الةعد

1

**716.

5

**755.

9

**886.

2

**771.

6

**825.

10

**958.

3

**792.

7

**762.

11

**890.

4

**696.

8

**837.

12

**874.

معين أن ا دالة عند ( - * )0,05معين أن ا دالة عند مستو (** )0,01
مــن خـ ك اةــدوك ( )6الســا يتضــص أن قــيو معــام

ارمةــام م ــنا

الةعد ادوك(العابلة) الدرجة الكلية للةعد مرتاوا م (.)792. - 696.
واانـ ،قــيو معــام

ارمةــام م ــنا الةعــد الثــاني (ادصــدقاء) الدرجــة

الكلية للةعد مرتاوا م (.)837. - 755.
ميما اان ،قيو معام

ارمةام م نا الةعد الثالـل (ا خـنين) الدرجـة

الكلية للةعد مرتاوا م (.)958. - 874.
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ومجيع ــا قــيو دالــة إحصــابيفا عنــد مســتو ( )0,01وهــلا يــدك علــى أن
م ياس الدعو االجتماعي يتمتض درجة عالية من االمساق الداخلي.
جدوك ()7
يو ص ارمةام اا ُعد اجملموع الكلي ياس الدعو االجتماعي
اد عاد

االرمةام

العابلة

**661.

ادصدقاء

**787.

ا خنين

**804.

ويتضــص مــن خ ـ ك اةــدوك ( )7أن قــيو معــام

ارمةــام أ عــاد الــدعو

االجتماعي الدرجة الكلية للم ياس هي ( )804. 787. 661.وهـي قـيو
دالة إحصابيفا عند مستو داللـة ( )0,01وهـلا يـدك علـى أن ا يـاس يتمتـض
درجة عالية من االمساق الداخلي.
.4

ثةا م ياس الدعو االجتماعيل

للت ،من ثةا م ياس الدعو االجتمـاعي ومسـتو صـ حيتا ونسـةة
موثوقيتــا ا ــتادم الةاحــل معامــا ألفــا
واةدوك ( )8يو ص نتابج معام

الثةا

-انونةــا( (Alpha

.)Cronbach's

ياس الـدعو االجتمـاعي والـع

ملاد يف نتابج ا أن ا ياس يتمتض مبلشنا ثةا منا ةة.

188
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جدوك ()8
معاما ثةا م ياس الدعو االجتماعي.
م ياس الدعو
االجتماعي
نتائج الدراسة:

عدد

الثةا

العةارا

850.

12

السلاك ادوكل ما درجة انتشار الص ة النفسـية وم ـا لأل عـاد والدرجـة
الكلية لد عينة من ط

جامعة ا ل

عود؟

ل جا ــة عــن هــلا الســلاك ك حســا ا تو ـلا احلســا ية واالينامــا
ا عيارية للدرجة الكلية ولكا عد من أ عاد أدا ا ياس إ امة إ النمةـة.
واةدوك رقو ( )9يو ص ا تو لا احلسـا ية واالينامـا ا عياريـة والنمـب
ال تجا ا أمـناد عينـة الدرا ـة د عـاد م يـاس "الصـ ة النفسـية" وجـاء
النتابج اما يو  ،ا اةدوك ا ميل
جدوك ()9
مستو الص ة النفسية ثسب ا تو ـلا واالينامـا ا عياريـة النسـةة
لأل عاد والدرجة الكلية.
ا تو ط

االينا

احلسا ي

ا عيار

االلتزام

38,93

4,345

1

الت،د

36,57

4,798

2

الت،كو

33,88

4,552

3

الكلي ص ة

109,38

الةعد

الرتميب

11,328
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من نتابج اةدوك ( )9يتةم أن أمناد العينة لن لدي و مستو متو ـط مـن
الصــ ة النفســيةف حيــل لــ متو ــل و احلســا ي ( )109,38و ــاينا
معيار قدره ( .)11,328ومو ـص نتـابج اةـدوك أعـ ه أيضـا حصـوك الةعـد
ادوك " االلتزام" علـى ا نمةـة ادو

مبتو ـط حسـا ي ( )38,93و ـاينا

معيــار قــدره ( ).4,345وجــاء الةعــد الثالــل " الت،ــد " يف ا نمةــة الثانيــة
مبتو ط حسا ي ( )36,57و اينا معيار قدره ( )4,798ثو جاء الةعـد
الثـــاني " الـــت،كو" يف ا نمةـــة الثالثـــة وادخـــري مبتو ـــط حســـا ي ()33,88
واينا معيار قدره (.)4,552
ركن مفسري ول يف وء مف وم الصـ ة النفسـية الـع معمـا اـواق ـد
اــا مــا يواج ــا الفــند مــن ــغوم يف ــوء مكونام ــا الث ثــة االلتــزام والــل
يتمثا يف اعت اد الفند ح ي ة وأهمية وقيمة واما وميما يفعا وركن أن يتضـص
ول من خ ك قيمة احليا الـع مكمـن يف والء الفـند لـةع

ا ةـادئ وال ـيو

واعت اده أن حلياما هدماا ومعنى يعيش من أجلا.
ويف الت،ــد والــل يشــري إ اعت ــاد الفــند أن مــا يلــنأ مــن مغــيري علــى
جوانـب حيامــا هــو أمــن مــثري و ــنور للنمـو أاثــن مــن اونــا م ديــدا لــا لــا
يساعده على ا ةادأ وا تكشا الةيئة ومعنمة ا صادر النفسـية واالجتماعيـة
الع مساعد الفند على مواج ة الضغوم فاعليـة ويظ ـن الت،ـد يف اقت،ـام
ا شك

حلل ا وال در على ا ثا ن وعدم اخلو عند مواج ة ا شك

ويف الت،كو والل يتمثا يف شعور الفند اال ت لية وال در علـى ا ـاو
ال نار ومواج ة ادخما

واعت اد الفند أنَّا رتل ال ـدر علـى الـت،كو ميمـا

يواج ـا مــن أحـداج وزمــا ا ســلولية الشاصـية عمــا اـدج لــا وال ــدر
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علــى ا ــاو ال ــنار واالختيــار مــن ــم ــدابا متعــدد وقدرمــا علــى التفســري
والت ــدين لألحــداج الضــاغلة وقــدر الفــند  -أيضــا  -علــى ا واج ــة
الفاعلـــة و ـــلك اة ـــد مـــض دامعيـــة اـــةري ل جنـــاخ والت،ـــد ( .

&Clark

.)Hartman,1996; Kobasa,1979
السلاك الثانيل ما موخيض الل
وم اا للدرجة الكلية لد عينة من ط

وم اا المت ا و درجة الص ة النفسية
جامعة ا ل

عود؟

ل جا ة عن هلا السلاك حُستة ،درجة انتشار الصـ ة النفسـية مـن خـ ك
التكنارا والنسـب ا ئويـة لكـا مسـتو وم اـا فتـاا التصـ،يص حيـل اانـ،
مســتويا احلكــو ( )78- 47مــناف

الصــ ة ( )109- 79متو ــط

الص ة ( )141 - 110منمفض الص ة واةدوك ( )10يو ص ول ل
جدوك ()10
يةم مستو الص ة النفسية النسةة لألمناد
مستويا الص ة النفسية

العدد

النسةة

ص ة منمفعة

48

46,2

ص ة متو لة

56

53,8

اإلجـــــمـــــــالــــــي

104

100,0

يتضص من اةدوك ( )10أن أمناد العينة صـنفوا وم اـا لـألداء علـى ا يـاس
من مستويم مـن مسـتويا الصـ ة النفسـية "منمفـض ومتو ـط" حيـل لـ
عــدد الــلين حصــلوا علــى مســتو منمفــض مــن الص ـ ة النفســية ( )48مثلــوا
(  )46,2من أمناد العينة ميما ل عدد اللين حصلوا على مسـتو متو ـط
من الص ة النفسية ( )56مثلوا (  )53,8من أمناد العينة .وهلا يـدك علـى أن
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غالةيــة أمــناد العينــة لــدي و مســتو متو ــط مــن الص ـ ة النفســية والــع ال
ف من وقض ادحداج الضاغلة ولكن ا متثـا مصـدرا للم اومـة والصـمود
والوقايــة مــن ا ثــار الــع زــدث ا الضــغوم علــى الصــ،ة النفســية واةســدية
لألمناد ( .)Kobasa, 1982وأن متو ط الصـ ة النفسـية هـله لـد أمـناد العينـة
عل ـ و أقــا معن ــا للضــغوم وأاثــن صــمودا وإجنــاخا ميمــا يواج ونــا مــن
صــعو ا أاادريــة أثنــاء مســريم و التعليميــة اةامعــة وأاثــن قيــاد و ــةلاا
داخليفـا دنفسـ و امـا علـ و يتميـزون ا نونـة والنشـام وا ةـادأ والواقعيــة
( .) Kobasa,1979وعاد ا مـا مـنمةط الصـ ة النفسـية ارمةاطاـا عاليـا وإجيا يفـا ـو
ادنــا وم ــدين الــلا

والكفــاء اللاميــة والتفــاوك ومــنمةط ارمةاطاــا إجيا يفــا

اليب ا واج ة الفاعلـةل مثـا الرتايـز علـى ا شـكلة أو الة،ـل عـن الـدعو
الةناء و لةيفا

اليب ا واج ة غري الفاعلةل مثا التجنب وهناك ع قة قويـة

ــم الــت،كو وااللتــزام والت،ــد

امكونــا شاصــية خاصــة الص ـ ة

النفسية وم اومة الضغوم)Porter,1998( .

السلاك الثاللل ما درجة انتشار الدعو االجتماعي وم ا لأل عـاد والدرجـة
الكلية لد عينة من ط جامعة ا ل عود؟
وأيضـــا ل جا ـــة عـــن هـــلا الســـلاك ك حســـا ا تو ـــلا احلســـا ية
واالينامــا ا عياريــة للدرجــة الكليــة ولكــا عــد مــن أ عــاد أدا ا يــاس
إ ــامة إ النمةــة .واةــدوك ( )11يو ــص ا تو ــلا احلســا ية واالينامــا
ا عياريــة والنمــب ال ــتجا ا أمــناد عينــة الدرا ــة د عــاد م يــاس "الــدعو
االجتماعي " وجاء النتابج اما يو  ،ا اةدوك ا ميل
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جدوك ()11
منميب أ عاد م ياس الدعو االجتماعي ثسب ا تو لا وااليناما .
ا تو ط

االينا

احلسا ي

ا عيار

العابلة

10,15

2,052

1

ا خنين

10,05

2,847

2

ادصدقاء

9,98

2,397

3

الةعد

الدعو
االجتماعي

30,18

الرتميب

5,533

يتةم من اةدوك ( ) 11أن أمـناد العينـة لـدي و مسـتو منمفـض مـن الـدعو
االجتمــاعيف حيــل ل ـ متو ــل و احلســا ي ( )30,18و ــاينا معيــار
قــدره ( .)5,533ومو ــص نتــابج اةــدوك أع ـ ه أيضــا حصــوك الةعــد ادوك
"العابلة" على ا نمةـة ادو

مبتو ـط حسـا ي ( )10,15و ـاينا معيـار

قــدره ( .)2,052وجــاء الةعــد الثالــل "ا خــنين" يف ا نمةــة الثانيــة مبتو ــط
حسا ي ( )10,05و ـاينا معيـار قـدره ( .)2,847ثـو جـاء الةعـد الثـاني
"ادصــدقاء" يف ا نمةــة الثالثــة وادخــري مبتو ــط حســا ي ( )9,98وايــنا
معيار قدره (.)2,397
للدعو االجتماعي دور م وو يف زسن الص،ة النفسية واالنفعالية للفند
وول يف التغلـب علـى الضـغوم النفسـية الـع منـتج عـن ـنو ومشـك
ومصاعب احليا والل ا اال ت نار النفسي والن ـا عـن احليـا شـعورا
السعاد يلثن م ثريا إجيا يفا اةريا يف الفند ( & Buunkm, Vanyperen, Taylor
 )Collins, 1991ادمن الل يساعد الللةة أثناء مسريم و التعليميـة ويكـون
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صمام ادمان دو لت ،ي ا زيد من التفوق والتميز واإلجناخ أثناء درا ت و .إنَّ
العابلة ا تما كة مس و يف التافي من وط غوم احليـا الـع قـد معـرت
مســري اللالــب يف حيامــا االجتماعيــة وم ــوده إ مســت ةا مزهــن وا ــت نار
نفسـي وعـابلي وم ـين يف حيامـا ا ســت ةلية .ل ـد ثثـ ،العديـد مـن الدرا ــا
اللةيــة أهميــة الــدعو االجتمــاعي (دعــو اد ــن دعــو ادصــدقاء دعــو
وا ــتمنارهو يف
الش ـني ) يف مســاعد ادمــناد يف التغلــب علــى ادمــنا
العــيش يف احليــا شــكا صــ،ي .وأ ــن نتــابج مل ـ الدرا ــا أن ادمــناد
الــلين يتل ــون الــدعو أو ا ســاند االجتماعيــة مــن أ ــنهو وأصــدقاب و أاثــن
صــ،ة مــن أولئــ ادمــناد الــل لــيع لــدي و دعــو أو مســاند اجتماعيــة
(.)Uchino, Cacioppo, & Kiecolt-Glaser,1996
السلاك النا ضل ما موخيض الل وم اا حلصودو على الدعو االجتماعي
وم اا للدرجة الكلية لد عينة من ط جامعة ا ل عود؟
ل جا ــة عــن هــلا الســلاك حُستــة ،درجــة الــدعو االجتمــاعي مــن خ ـ ك
التكنارا والنسب ا ئوية لكا مستو واةدوك رقو ( )12يو ص ول ل
جدوك ()12
يةم مستويا الدعو االجتماعي
مستويا الدعو

مد ا ستو

العدد

النسةة

مساند منمفعة

20 – 13

71

68,3

مساند متو لة

27 – 21

25

24,0

مساند منافضة

 28مما موق

8

7,7

االجتماعي
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يتضص مـن اةـدوك ( )12أن أمـناد العينـة احلاصـلم علـى مسـاند منمفعـة
وم اا لألداء على م ياس ا ساند االجتماعية ( )71رثلون (  )68,3مـن أمـناد
العينة ميما ل أمناد العينة احلاصلون على مساند متو لة وم اا لألداء علـى
م ياس ا ساند االجتماعية ( )25رثلون (  )24من أمـناد العينـة و لـ عـدد
أمناد العينة احلاصلم على مساند منافضة وم اا لألداء علـى م يـاس ا سـاند
االجتماعية ( )8أمناد لثلم (  )7,7من أمناد العينة.
يتضص لا ة أن الدعو االجتماعي ا نمفض يزيد من م دين اللا

والث ة

ــا ويولــد ا شــاعن اإلجيا يــة لل،يــا لــا قــد ي ــو مــن ماعليــة التعامــا مــض
الضـــغوم تـــةين أ ـــاليب موصـ ـ

ن ـــا إجيا يـــة الرتايـــز علـــى الصـــعو ا

و ــغوطا أحــداج احليــا الــع قــد مواج ــا أثنــاء مســريما اداادريــة وا نيــة
وإجياد احللوك دا ادمن الل ا لا مزيدا من التـواخن واال ـت نار النفسـي
واد ــن لــاف حيــل إن ا ســاند االجتماعيــة متفاعــا مــض الصـ ة النفســية
ومســاعد خيادم ــا يف ماعليــة الفــند واج ــة الضــغوم واحلفــا علــى الصــ،ة
النفســية امــا أشــار درا ــة خميمــن ( )1997أن الص ـ ة النفســية منش ـ مــن
إدراك الد ء والنعايـة واالهتمـام مـن الوالـدين وولـ يعـد جـزءا أ ا ـا مـن
ا ساند االجتماعية.
السـلاك اخلــامعل هــا ركــن التنةــل ـ دراك الضــغوم مــن خـ ك مــتغري
الص ة والدعو االجتماعي لد عينة من ط

جامعة ا ل

عود؟

ول جا ـــــة علـــــى هـــــلا الســـــلاك أجـــــن زليـــــا االيـــــدار ا تعـــــدد (
 )Multiple Regression Analysisوم ا د ـلو  ))stepwiseللتعـن علـى
مـ ثري مــتغري الص ـ ة والــدعو االجتمــاعي علــى إدراك الضــغوم امــا هــو
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مو ص يف اةدوك رقو ( )13ا ميل
جدوك ()13
يةم الوصـ اإلحصـابي ـتغري الصـ ة النفسـية والـدعو االجتمـاعي
النسةة إلدراك الضغوم النفسية
ا اييع

عدد
العينة

ا تو ط احلسا ي

االينا
ا عيار

إدراك الضغوم

104

105,03

24,047

الص ة النفسية

104

109,38

11,328

الدعو االجتماعي

104

30,18

5,533

يتضـص مــن اةــدوك ( )13اإلحصـاءا الوصــفية تو ــلا اال ــتجا ا
حــوك ا ــاييع الث ثــة حيــل لـ أعلــى متو ــط ( )109,38واــان يــاس
الصـــ ة النفســـية و لـــ أقـــا متو ـــط ( )30,18واـــان يـــاس الـــدعو
االجتماعي.
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جدوك ()14
نتــابج زليــا االيــدار للتنةــل تـ ثري الصـ ة النفســية والــدعو االجتمــاعي
على إدراك الضغوم النفسية.
Unstandardized
Coefficients

العواما

معاما
االيدار
يتا

ا نةئة

التغري يف قيمة معاما
معاما
االرمةا
م

 Bمعاما االيدار

Beta

ا تعدد

معاما
الت،ديد
()R2

النسةة
ا ئوية
للتةاين
ا فسن ال يمة

الت،ديد

قيمة

التغري
مستو يف قيمة مستو
الداللة معاما الداللة
الت،ديد

الثا ،

205,893

الص ة

0,922-

0,434-

 0,000 0,181 000. 23,721 0,181 18,1 0,1810,434

ويتضص من اةدوك رقو ( )14ما يليل
-

قدر الص ة النفسية على التنةل دراك الضغوم النفسـية حيـل

ا تلاع ،أن مفسن (  )18,1من مةاين إدراك الضـغوم النفسـية وهـو م ـدار
داك إحصابيفا حيل لغ ،قيمة

( )23,721وهي قيمة دالة إحصابيفا عند

مستو ( )0,01لا يلاد أنا ركن التنةل دراك الضغوم النفسـية مـن خـ ك
الص ة النفسية ميما ال ركن التنةل دراك الضغوم النفسية لد أمناد العينة
من خ ك الدعو االجتماعي.

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

197

ويف ــوء مــا ــة ركــن مكــوين معادلــة ايــدار للتنوةــل ــدرجا إدراك
الضغوم النفسية من خ ك الص ة النفسية وول اما يليل
-

معادلة االيدار اخلاصة النمووإل

ا تغري التا ض قيمة الثا  + ،معاما االيدار  × Bا تغري ا ست ا
إدراك الضغوم النفسية  × )- 0,922( + 205,893الص ة النفسية
يعت د الةاحل أن إدراك الضغوم النفسية والص ة النفسية وج ـان لعملـة
واحد ف وول دن الص ة النفسية متثا درعـا واقيـا مـن ا ثـار النفسـية الـع
زدث ا الضغوم النفسية وانعكا ام ا السلةية على الصـ،ة النفسـية للفـندف لـا
جيعا أولئ ادمناد اللين لدي و ص ة نفسية أقـا معن ـا للضـغوم وأاثـن
صــمودا وإجنــاخا مــن غريهــو دن ــو يتمتعــون ــدر عــاكه مــن الث ــة ــالنفع
وا نونـة ولـلل عنــدما يواج ـون أحـداثا ــاغلة يف حيـام و يكونـون أاثــن
منايزا يف إجيـاد حلـوك دـا ف لتمـتع و ـدر عـاكه مـن ال يـاد والـع مزيـد مـن
الت،كو والضةط الداخلي للوام و (.)Kobasa, 1979; Porter, 1988
ل د أشار نتابج الدرا ة احلاليـة إ أنـا ال ركـن التنةـل ـ دراك الضـغوم
النفسية لد أمناد العينة من خ ك الـدعو االجتمـاعي نظـنا دن ـو يتمتعـون
در عاكه من الدعو وا ساند االجتماعية الع خاد من ص ت و النفسـية يف
مواج ة الضـغوم الـع ركـن أن مـواج و يف حيـام و ومسـريم و اداادريـةف
دن ـو يتمتعـون ت ــدين عـاكه لــلوام و ويشـعنون الث ـة يف أنفسـ و لـا قــو
لـدي و ماعليـة التعامـا مــض الضـغوم مــن خـ ك مــةين أ ـاليب إجيا يــة يف حــا
مشك م و الع مواج و.
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التوصيات:


مصـميو ـنامج نفســية مزيـد مــن مسـتو الصـ ة النفســية لـد طلةــة

اةامعة لزياد ث ت و نفس و.


إعــداد ــنامج ودورا نفســية واجتماعيــة م ــد إ منميــة م ــارا

الللةة يف إدار الضغوم النفسية وااتسا اد اليب اإلجيا ية واج ت ا.


ع

ال يام درا ا حوك الص ة النفسية وأ اليب مواج ة الضغوم مض
ا تغريا مثال (اةنع واحلالة االقتصادية  ...اخل).



اةامعـا والـل يسـ و يف

مفعيا دور االرشـاد اداـادري لللـ

م ليا الضغوم علي و نتيجـة شـعورهو ـ ن عـدم اجتيـاخهو للمـواد الدرا ـية
ا نا ةة قد يعي


نج و.

مومري مـنا عمـا لللـ

اةامعـا للتافيـ مـن العـبء ا ـاد

علي و و نفع الوق ،من ا مكن أن يساعدوا ا نهو ماديا من خ ك عمل و.


من ا و رصد إدراك الل

صادر الضغوم النفسية ا دا من م ثري

على ا ستو اداادري واالجتماعي للل

*

.

*

*
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 والدعم االجتماعي لدى عينة من طالب،القيمة التنبؤية إلدراك الضغوط النفسية من خالل الصالبة النفسية
جامعة امللك سعود
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Predictive Ability to Recognize Psychological Stress Perception
Through Psychological Hardiness and Social Support
Among a Sample of King Saud University Students

Dr. Abdullah Ahmad Az-Zahrani
Department of Psychology – College of Education
King Saud University

Abstract:
The present study aims at predicting the realization of psychological stress
perception through the variables of psychological hardness and social support in
a sample of King Saud University students. The sample consisted of (104)
students from various disciplines in BA programs at the College of Education,
King Saud University in Riyadh, enrolled in the second semester of the academic
year 2018. The sample was subject to simple random selection. The researcher
used the following tools in this study: psychological hardiness scale, inventory of
psychological stress perception, and social support scale with some
modifications. Reliability and validity were established before applying it to the
study sample. The study found out that psychological stress perception can be
predicted by psychological hardiness, while psychological stress perception of
the sample cannot be predicted by social support. Additionally, there are no
differences in predicting the perception of stress due to the level of hardiness in
the participants (high hardness, medium hardiness).
Keywords: psychological hardiness, stress perception, stress sources, social
support.
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يعد اضطراا فطا اراةطو شتتطاال اباا طن هط الضطر ابضطراالنك ا اطيت ة و ا ط
ت اجه األساة يف اجملامع ا اع دي فه اضراا حاةي شاجامنعي ،ش قطد تاايطد اضامطن
ا نحثني لهذا ابضراا ااايد هعدبك اااتنر لا ب الن ه تأثري عيتى تر ر منط ا رلط
شالساته شةذ ك عيتى اجملامطع ايط ب لطهت شتعاطع ا ع نيطو لن رلط ااضطن لنضطراا فطا
اراةو شتتطاال اباا طن هط ال طعب ااهطن ا ل يطو يت ا طدي شلطنألوه األ  ،شضطدفال
ا دراسو إىل حتديد الضر ااتكالك ا ط تعطناي ه هطن الههطنك ال لطن فطا اراةطو شتتطاال
اباا ن شا مشيتال عدد ه ااتكالك ابجامنع طو شا لاط و ةمطن ضطدفال ا دراسطو إىل
اق ح -ه ه ظ ر اخلدهو ابجامنع و ابةيت ك طو  -طدعر الههطنك األ لطن
اا
ااضنلني لهذا ابضراا ه وال آ نك شإجااءاك هه وت
شقد اساخد ا نحث يف دراساه ا ل و ا احيت يت و ه هج اااح ابجامنعي لن ع طو،
لأسيت ا ع و ا عمديو ا مشيتال عدد ( )85ه الههطنك األ لطن ااضطنلني لنضطراا
فا اراةو شتتاال اباا ن ااااجعنك عدد ه هااةا ا اعنيو ا هنريو يف هدي و ا ايطن.ت
شقططد ت ططيتال ا دراسططو إىل شج ط د عططدد ه ط ااتططكالك ا ط ت اجههططن الههططنك األ لططن
ااضنلني  ADHDه الضمهن حنجو ا رل إىل ااااق و شا ا ج ه ااااما ل ا و ليتغطال
( )%95.3ةأحططد ااتططكالك ابجامنع ططو ،يف حططني التططال هتططكيتو ا تططع ر لططنران اا ططو
ا الكري ااااما يف هااق ابل ضم الضر ااتكالك ا لا و ل ا و ليتغال ( ،)84.7ةمن
التال هتكيتو ع لو ا ا ا هع ااخاضني يف يت عو ااتكالك اخلده و شا اعيت م طو ل اط و
ه افقططو ليتغططال ( ،)%100شيف إ ططنر ااتططكالك ااه ططو التططال هتططكيتو اططدرة ااخاضططني يف
ا ادريب شا اأض يف يت عو ااتكالك ل ا و ش يتال إىل ()83.6ت
ا كيتمنك االانح طو الههطنك األ لطن -فطا اراةطو -تتطاال اناا طن -اخلدهطو
ابجامنع وت

املقدمة:

أثـــار ااـــرطاا رـــطت اتطاـــة و ـــت االنت ـــا
Disorder (ADHD

لدراســت

Attention Deficit

 )Hyperactivityاهتمــام اــث لــم العلمــاني وا ت ـ

وذلــال اللتــداد ــلث علــو الرتـ وعافلتـ ا وال ـ الدراســيا

واجملتم ـ ا امــا اهــتح ال ــااثون أاس ـاب عدراســة يعــة ااــرطاا رــطت اتطاــة
و ت االنت ا وأس اع ا وقدل

تس ات لتنوعة لذلال االاـرطاا اـا أد

إىل االخــت يف حت يداــد ابسـ ااا وعالتــالي أد إىل االخــت يف حت اســت دام
ابساليب الع جية.
اعاني اب تال ا اع عهذا االارطاا ل ـاعب حت االنت ـا ا ول ـاعب
حت الــتم ح واإلنــدراضا واـ ى لســتو الن ــاتا روجــود هــذا الرتـ داخـ
حمـــيى ابســـط اعتــ لـــم أرتـــعب ا هـــام الألعواـــة للوالـــدام وعـــابخ

ابم

ــواجهتهح العداــد لــم ال ــعاا والتمــداات النمافيــة والألعواــة واالجتماعيــة
والسلوايةا رلعطاض هذا االارطاا غال اب لا جتع ا أعساني أرـطاد ابسـط
اتعطاون خل السغوت وابزلات .ايث ا ـ اوعيلنـد ولـويف
 )& love 1991:196إىل أن ععض ل
اتطاة و ت االنت ا

Copeland

ت التتاعـ داخـ أسـط أ تـال رـطت

م عطض هـذ ابسـط لل ـطاضا وانعـدام ابن ـرة

والتتـــاع تا وقســـاني الوالـــدام ســـاعات وســـاعات لـ ـ هـ ـ الني اب تـــال
ســاعد هح علــو إنهــاني واج ــا هح ا نكليــة ــارا وقت ـاب أق ـ بعســاني ابســط
اآلخطاما اا ان ل عن جدل ع الوالدام والرت اـول ا سـ ولياتا وا ـعط
الوالدام عاإلا اتا وخي ة ابل ا والواد ا واخنتاض الترل للمستق .
و لسيساب علو لا قدم ع لن رتعوعة واد هذا االارطاا كااد االهتمـام
ع حت اآلونة ابخ وأرت ح لم القسااا اهلالة ا تعلقة عاب تال رنس ة انت ـار
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حت ا مل ـة العطعيـة السـعوداة امــا ذاـط اتالـد 2002م) علغـ  %16اــا أد
لت ثي ـ اوهــود إلقالــة الدراســات وال مــوا ا ت ــة وا ـ طات العلميــة
ا تعلقــة عااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا  .وأث تـ دراســة ع ــد القــادر
 )1993أن اجتاهات آعاني وألهات اب تال ذوي الن ـات الكافـد أاثـط سـلرابا
وإهمــاالبا وإثــار لــفس النتســيا و تطقــةا و،ااــة زافــد ا و ذعــذا لــم
اجتاهات آعاني وألهات اب تال العادا .
ولم هذا ا نرلق تعدد ل ادر السـغوت الـيت اعـاني لنهـا أعسـاني ابسـط
وخارتة ابم لم جطاني وجود ت لعاق عينهح وهو لـا ععـ ابسـط حت االـة
لم عدم التوازن ا ستمط وادعح هذا لا ورتل إلي دراسة اتدادي وآخـطون
 )1994والـــيت أشـــارت إىل ار تـــاض لســـتو الســـغوت النتســـية لـــد أســـط
اب تال ا عاق عقليـاب وععيـاب وع ـطااب واطايـاب عا قارنـة علسـط اب تـال غـ
ا عاق وأن أاثط ابسط عطااب للسغوت النتسـية هـي أسـط اب تـال ا ـت لت
عقلياب اليها أسط اب تال ا عاق ععياب رلسط اب تال ا عـاق اطايـاب ثـح أسـط
اب تال ا عاق ع طااب.
وقد أثار لواوض اآلثار النتسية اليت ش لها وجود ت لعاق العداـد لـم
الدراســات ولنهــا دراســة ال اش ـ

 )2000الــيت هــدر إىل التعــطيف علــو

ععض أنـواض السـغوت لـد ألهـات اب تـال ا عـاق وع قتهـا عاالاتياجـات
ابسطاة ول ادر ا سـاند االجتماعيـة ايـث ورتـل نتافإهـا إىل أن اإلعاقـة
ع ارة أنواعها سواني اان ععية أو ع طاة أو عقليـة ثـ ع ًـاب علـو ابم وأن
أهــح لهــاهط الســغى علــو أم الرت ـ ا عــاق ععي ـاب هــي عمليــة التوارتـ ل ـ
الرت بنها ال ستري رهح لـا اطاـد لنهـا أو لـم إخو ـ وهلـها لغـة اإلشـار
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ابجبداــة الــيت اتعالـ عهــا الرتـ حت ا درســة اــا اكاــد لــم إاساســها عالعــبني
وا ثط علو وارق الرت النتسي واالجتماعي.
واخلدلة االجتماعية اغ هـا لـم ا هـم اإلنسـانية ـ دي أدوار عداـد لـ
ابسط اليت اوجد لداها ت لعاق وا

النـواي  " ) 2001إىل أنـ قـد آن

ابوان لنســق اخلدلــة االجتماعيــة أن اتن ـ واــوض الســغوت الــيت واج ـ أم
الرت ا عاق وأن ععلها ل مثاب رفيسياب لم ل ااث ا السـيما وأن ال ـرط اباـ
لم السغوت اتيا ية اطج إىل أس اا وعوال و تاع ت اجتماعية ـدخ حت
ع ـ ر اهتمــام ابخ ــافي االجتمــاعي "ا و هــديف ا مارســة ا هنيــة لل دلــة
االجتماعيــة إىل ــدعيح ولســاند ابســط واــذلال اســتعاد قــدرا ها ويس ـ
ابداني االجتماعي للعم ني وابسط ا والعم علـو يداـد السـغوت وجوان هـا
االجتماعية عهديف قداح اخلدلات الوقافية والتنمواة والع جية ايـث أن ابم
أاثط عطاا لتلال السغوت النتسية لوجود ت لعاق أو أاثط حت ابسط .
أوال :مشكلة الدراسة:

واج ابسط العداد لم ا

ت واليت ختتل لم أسط إىل أخط ولم

جمتم إىل آخطا ولنها لا ستري ابسط لواجهتهـا والتغلـب عليهـا ولنهـا لـا
عإــك إل انــات ابســط الذا يــة عــم الت ــدي هلــا عتاعليــة لناس ـ ة .ولــم ع ـ
ا ـ

ت الــيت تعــطض هلــا ابســط و ـ ثط علــو قــدرا ها حت لواجهــة أع افهــا

والقيام عوظافتها الطفيسـية هـي ل ـ لة وجـود تـ ل ـاا عااـرطاا نقـ
االنت ا ورطت اتطاة تاجت ا لمة إىل رعااة خارتة ولكااد درجـة اعتمـاد حت
إش اض ااجا علو أسط .
و

ابحباا اتالـد  2002ال اشـ

 2000ع القـادر  )1993أن

ابداني الوظيتي لوالدي تـ رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا اـث اب لـا اتـلثط إلـا
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عتغيــب لســتمط أو عتغــي عمـ لت ــطرا واــث لــم ابســط قللـ لــم ن ـا ها
االجتماعي وانعكل عس ب إاطاج الرت ا اا هلحا وهنـا ألهـات قـطرن
عدم إجناا ت آخط عس ب االن غال ال داد والسغى الذي اسـ هلـم هـذا
الرت ـ رنإــد حت أغلــب ابســط ــون ابم هــي حمــور التتاع ـ ل ـ اب تــال
عمولابا لذا رهـي لعطاـة أاثـط لـم غ هـا للسـغوت و ال ـدلاتا اـا ععـ
ال ـــث لـــم ابلهـــات الإـــلن إىل أســـاليب طعواـــة خا ًـــة للمـــد لـــم هـــذ
السلوايات الناجتة لم ه الني اب تالا وهـذا حبـد ذا ـ ا ـون سـ اب حت العداـد
لم ا ـ

ت ابسـطاة والألعواـة واالجتماعيـة والسـلوايةا والـيت ا ـون هلـا

لث حت تاقح هذا االارطاا لد اب تال.
وأشار ـارلك هـا  )Charles Hannam1998أن وجـود الرتـ ا ـاا
عااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا حت ابســط اـ ثط عليهــا إىل اــد اـ
وخيلــق هلــا ال ــث لــم ا ـ

ت االجتماعيــة والنتســية واالقت ــاداةا ايــث

ههــط العدوانيــة حت ســلوا

) )Barklyأن اب تــال

امــا أشــار عطالــي 1998

ا ــاع عهـذا االاــرطاا اتميــكون عــلنهح عــدواني و يلــون يفــو اإلرــطات حت
تسـ

ــطرات اآلخـطام يفــوهح ات ــطرات عدوانيـة وعليـ ررنـ لــم اباثــط

ااتماالب أن استإي وا عهإمات عدوانيـة لسـاد يفـو اتـد لـم االسـتتكاز .امـا
أواــح ول ــط  )Welkerإن أســط اب تــال ا ــاع عااــرطاا عإــك االنت ــا
ورــطت اتطاــة تمـ أن اواجهــوا درجــة لــم الســغى أعلــو اــا واجهـ أســط
اب تال العادا ا واا قد ا دي إىل عـدم قيـالهح عوظـافتهح وعالتـالي اترلـب
دخ ب ع جيـاب لـم الناايـة االجتماعيـة والنتسـيةا و ـا أن ابم هـي ا سـ ولة
عم الرت لـم ايـث االهتمـام عـ والعنااـة حباجا ـ رهـي تـلثط ع ـ
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ايــث عــاني لــم ردود أرعــال لتعــدد ولت اانــة تمث ـ حت اخلإ ـ ا وال ــعور
عال دلة وابسوا رقد لإـل إىل إهمـال الرتـ أو دليلـ ـدلي ب زافـداب ايـث
تــوق عــذلال ابم وارــق الرت ـ االجتمــاعي والنتســي .رتــي دراســة أجطا ـ
لتقــواح ردود رع ـ الوالــدام يفــو ا ــت لت عقلي ـاب وجــد أن ألهــات اب تــال
ا ـــت لت عقليـــا أقـــ قـــ ب ب تـــاهلما وأاثـــطهم ســـيرط القطاـــو ي:
 )20/1998وعالتــالي رــرن ابلــط اترلــب ســارط جهــود اارــة ا هــم اإلنســانية
واجهة أو ختتي اد ا

ت العداد اليت عاني لنها ألهات أ تال رـطت

اتطاة و ت االنت ا  .وهلذا رمهنة اخلدلـة االجتماعيـة ع ـتتها لهنـة إنسـانية
هي ا طشح ابول للتعال ل هذا النـوض لـم أسـط اب تـال ا ـاع والسـيما
ابلهاتا ايث اساهح ابخ افي االجتمـاعي ع ـ

رعـال حت ـور الـدعح

االجتمــاعي والنتســي بســط اب تــال ا ــاع ا وذلــال عــم طاــق اخلــدلات
االجتماعيــة وا ســاعدات و ل يــة االاتياجــات هلــذا النــوض لــم ابســط الــيت قــد
لخذ أش اال عداد .
وحت اـوني لــا أشـارت إليـ لــال الدراسـات الــيت ناولـ ااــرطاا عإــك
االنت ــا ورــطت اتطاــة حت اارــة الت

ــات ا تلتــة نلل ـ لــم إجــطاني هــذ

الدراســة أن نتعــطيف علــو الســغوت النتســية واالجتماعيــة الــيت واجـ ألهــات
اب تال ا اع لم لنهور اخلدلة االجتماعية ل إاسـاح الـدور االجتمـاعي
الذي م هنـة اخلدلـة االجتماعيـة ع ـتة عالـة ولفخ ـافي االجتمـاعي حت
جمال الع ج االجتماعي ع تة خارتة أن اقدل

ساعد ألهات أ تـال رـطت

اتطاة و ت االنت ا واجهة إاتياجا هم ا أل ة علو إرتاعة أ تاهلم.
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ثانيا :أهمية الدراسة:

ههط أهمية الدراسة لم خ ل لا الي:
ابهمية النهطاة:
 - 1ندر ال موا الـيت ناولـ ا ـ

ت الـيت واجـ ألهـات اب تـال

ا اع عاارطاا رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا ا ولعـ هـذ الدراسـة تـتح
ال اا ألام لكاد لم الدراسات اول هذا ا واوض.
 - 2إن ع ـ ج ا ـ

ت االجتماعيــة والنتســية وغ هــا لــم ا ـ

ت

التو واج ألهات اب تال ا ـاع عااـرطاا رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا
هلو إجتا إنسانو رو ا قام ابول بن اعود علو الرت نتس ا ايـث أن تـ
اب تال عرتولتهح هو اـق لـم اتقـوق ابساسـية الـيت ن ـ عليهـا ابداـان
السماواةا والن وص الت طاعية الدولية.
 - 3جمال رعااة ابسط لم اجملاالت اهلالة واتيواة اليت لعب ريها لهنة
اخلدلة االجتماعية دورا هالا نهطا بهمية هذا اجملال التعال عاجملتم .
ابهمية التر يقية:
 - 1لهنــة اخلدلــة االجتماعيــة ســعو إىل يقيــق دور وااــح رــو جم ـال
رعااة و نمية اب تال ا عاق عالة واب تال ا اع عرارطاا رـطت اتطاـة
و ت اإلنت ا خارتةا حبيث تاح هلح رطص التوارق والت يـ لـ ابخـطام
الذام اتتاعلون لعهحا وهذا لا سـعو إليـ هـذ الدراسـة لـم خـ ل التورتـ
لدور لقألح هنة اخلدلة االجتماعية لـم أجـ الت تيـ لـم اـد ا ـ
االجتماعيــة والنتســية وغ هــا لــم ا ـ

220

ت

ت ابخــط الــيت واجههــا ألهــات

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ه ـ الني اب تــالا اــا اــنع ع عــدور علــو وارــق و ي ـ ه ـ الني اب تــال
عاجملتم .
 - 2قد سـاعد نتـافه هـذ الدراسـة رتـناض القـطار علـو اختـاذ القـطارات
ا ناس ـ ة عنــد وا ـ اخلرــى وال ـ اله حبيــث ــون لناس ـ ة لهــطويف ألهــات
اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
 - 3قد تيد نتافه هذ الدراسة حت وا عطاله إرشاداة لفلهات ع يتية
التعال ل أ تاهلم ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ـا والتغلـب
علو ا

ت اليت واجهها وا ساهمة حت ختتيتها.

 - 4قد تيد نتافه هذ الدراسة حت نمية الوعي اجملتمعي عا

ت اليت

واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
ثالثا :أهدايف الدراسة:
-يداـــد اخل ـــاف

االجتماعيـــة والد وجطاريـــة بلهـــات اب تـــال

ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
 - 2يداد ا

ت االجتماعيـة الـيت واجـ ألهـات اب تـال ا ـاع

عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
 - 3يداــد ا ــ

ت النتســية الــيت واجــ ألهــات اب تــال ا ــاع

عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
 -يداــد ا ـ

ت التعليميــة الــيت واج ـ ألهــات اب تــال ا ــاع

عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
 -يداد ا

ت ا ط رة عتورط خدلات التلهي الـيت واجـ ألهـات

اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
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 - 6التورتــ قألاــات عــم دور اخلدلــة االجتماعيــة حت التعالــ لــ
ا ــ

ت الــيت واجــ ألهــات اب تــال ا ــاع عراــرطاا رــطت اتطاــة

و ت االنت ا .
راععا :ساؤالت الدراسة:
االجتماعية والد وجطاريـة بلهـات اب تـال ا ـاع

 - 1لا اخل اف

عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ؟
 - 2لــا ا ـ

ت االجتماعيــة الــيت واج ـ ألهــات اب تــال ا ــاع

عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ؟
ت النتســـية الـــيت واجـ ـ ألهـــات اب تـــال ا ـــاع

 - 3لـــا ا ـ ـ

عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ؟
ت التعليميـــة الـــيت واجـ ـ ألهـــات اب تـــال ا ـــاع

 - 4لـــا ا ـ ـ

عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ؟
 - 5لــا ا ـ

ت ا ط رــة عتــورط خــدلات التلهي ـ الــيت واج ـ ألهــات

اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ؟
خالسا :لتاهيح الدراسة:
 .1اارطاا عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد :هو
تالة سلواية

ي

يب

إىل جمموعة خمتلتة لم السـلوايات التواـواة ولـم ا م ـم

أن ا ــون هلــذ الســلوايات العداــد لــم ابس ـ اا واآلثــار و ههــط حت رتــور
رتــعوعة حت ــو ابداني والع قــات العافليــة والتتاع ـ االجتمــاعيا هولون ــو
.)Holowenko1999

 .2قداط الذات :وهي نهط التطد واجتاها يفو ذا ولد قـداط هـذ
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الذات لم اووانب ا تلتةا االدور ابسطي وا هين ع د التتاح .)1993
 .3القلق :وهو االة وادانية غ سار قوالهـا اخلـويف الـذي لـيع لـ
ل ر لواوعي لم يعة ا وق الذي اواجهـ ال ـ

ل اشـط ا وغال ـاب لـا

اط ك علو اتااط وا ستق وا ون ل موا ععـدد لـم لهـاهط االاـرطاا
حت السلو ع د اخلالق .)2000
 .4السغوت النتسية واالجتماعيـة :وهـي عوالـ خارجيـة يـدا لـد
التطد إاساسا عـالتو ط ال ـدادا وعنـدلا ـكداد شـد ها قـد اتقـد التـطد سـلوا
وش

يت .
 .5السغوت الوالداة :هي الهطويف وا رالب ا تطواـة علـو الوالـدام

حت ســـياق تاعلـــهح لــ أعنـــافهح ســـواني اانــ نايـــة لـــم يعـــة الوالـــدام
وخ اف ــهما أو نايــة لــم يعــة الرتـ وخ اف ـ ا ابلــط الــذي اتــطض
علو الوالدام نوعا لم التوارق حت سياق هذا التتاع السي وي .)1998
 .6ا ـ

ت االجتماعيــة :واق ــد عا ـ

ت االجتماعيــة هــي لــال

ال عوعات ولهاهط االيفطايف وال ذوذ حت السلو االجتماعيا ولهاهط سـوني
الت يــ االجتمــاعي الســليحا الــيت تعــطض هلــا ابم رتقلــ لــم راعليتهــا
واتااتها االجتماعيةا ويد لم قدر ها علو عناني ع قات اجتماعية ناجمة ل
اآلخطام وعلو يقيق الق ول االجتمـاعي ا طغـواا وا ـ
لفم ليس لنت لة عم ل

ت االجتماعيـة

ها اوسمية والنتسـية والعقليـة والت طاـةا عـ

هي لط رة عها ام االر اتا وحت اث لم ابايان جندها لتداخلة لعها.
 .7ا

ت النتسية :واق د عها أي اارطاا نتسي ا ثط علو التوازن

النتســي لــفم لث ـ  :ال ــعور عــالقلقا واإلا ــاتا واخلــذالنا واخلــويف لــم
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لستق اعنها ا اا عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ا واارسة العنـ
النتسي ادَّها داخ إ ار ابسط أو اجملتم .
 .8ا

ت التعليمية :اق ـد عا ـ

واج ـ ابلهــات و تعلــق عا ـ

ت التعليميـة ال ـعوعات الـيت

ت ا ط رــة ع ــعوعة التهــح لــد اب تــال

ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا واع دارعية التعليح لداهح.
 .9ا

ت اخلدلية :اق د عها اخلدلات اليت ورطها الدولة أو اجملتم

ل ــاحل اب تــال ا ــاع عااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا وذلــال حت
س ي رعااتهح وإرشاد أسطهح.
 .10ا ـ

ت ا هنيــة :وهــي ا ـ لــا اتعلــق ــد قــدر ابخ ــافي

االجتماعي عالتعال ا هين السـليح لـ ألهـات اب تـال ا ـاع عااـرطاا
رطت اتطاة و ت االنت ا .
سادسا :اإل ار النهط للدراسة:
الدراسات الساعقة:
ســيتح عــطض الدراســات الســاعقة ذات ال ــلة واــوض الدراســةا ول ـ
ورطت الدراسات وابحباا العلمية حت جمال ا عاق ع

عام إال أنها سلر

السوني علو ا عاق نتس وليع علـو ا سـ ول عـم رعااتـ ولـم عيـنهح ابما
ولم هذا ا نرلق جانيت هذ الدراسـة لت ـ عـم ا ـ

ت الـيت واجههـا

ألهــات اب تــال ا ــاع عااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا ليــتح
الوقــويف عليهــا ولســاعد ابم حت الــها ولعلــها تــتح ال ــاا ألــام لكاــد لــم
الدراســات الــيت تنــاول لثــ هــذا ا واــوضا وقــد ــ االســتعانة طاجــ
ودراسات علمية حملية وعطعية وأجن ية وهي اما الي:
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أ :الدراسات احمللية والعطعية
اجط ال

 )1985عدراسة هدر إىل قداط اإح ل ـ لة الن ـات

الكافد ع اب تال حت ل ط وععض ا ـتغ ات ا ط رـة عـ لثـ اوـنع وا نرقـة
الس نية ونوض اإلعاقـة عقليـةا ععيـةا ع ـطاة) ولسـتو الـذااني و ونـ
عينــة الدراســة لــم  )3150تــ ب اــان ــوزاعهح االتــالي :عــادا اســط
)1500ا عــــادا راــــ

)690ا لــــت لت عقليــــاب )350ا ل تــــور

)310ا رتح  )300ألاوح أعمارهح لاع

 7إىل  )12سنةا وقد اسـت دم

ال ااــث لقيــا .ن.ز) للتعــطيف علــو الن ــات الكافــد لــد اب تــال قــداط
ا علــح) لــم إعــداد ال ااــث .وقــد أواــم نتــافه الدراســة أن الن ــات الكافــد
انت ــط ع ـ اب تــال عنس ـ ة  )%5 71وانت ــط الن ــات الكافــد ع ـ ال ــن عنس ـ ة
 )%5وانت ط عـ ال نـات عنسـ ة  )%3امـا أشـارت نتـافه الدراسـة إىل وجـود
رــطوق دالــة إا ــافيا ع ـ لتوســى درجــات أرــطاد جمموعــة ا ــت لت عقليــاب
ولتوسى درجات أرطاد جمموعيت العادا لم الطاـ وا تـور رقـى ل ـاحل
ا ت لت عقلياب حت الن ات الكافد .اما عين نتافه الدراسة علنـ ال وجـد رـطوق
دالـــة إا ـــافياب عــ لتوســـرات درجـــات أرـــطاد جممـــوعيت العـــادا

الطاــ

واتسط) وال وجد رطوق دالة ع لتوسـى درجـات أرـطاد جممـوعيت العـادا
ولتوسى درجات أرطاد جمموعيت ال ح وا تور .
امــا در .الســمادوني  )1989نس ـ ة انت ــار رــطت الن ــات الكافــد لــد
اب تــال عهــديف التعــطيف علــو ا هــاهط الســلواية لــد اب تــال ذوي الن ــات
الكافــد و ون ـ عينــة الدراســة لــم  )598ت ـ ب لــم لطالــة اتســانة ولــم
لطالة التعليح ابساسي لم لدار .اععة حملارهة الغطعية وا نورية واتط ال يخ
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حت ل ـطا ــألاوح أعمــارهح لـا عـ

 4إىل  ) 14ســنةا وقـد أواــم نتــافه

الدراســة أن لســتو رــطت الن ــات لــد اب تــال الــذاور أعلــو لنــ لــد
اإلنااااما أوام نتافه الدراسـة أن لسـتو رـطت الن ـات لـد اب تـال
رتغار السم عالياب إذا

لقارنت عاب تـال اباـ سـنا .امـا أواـم نتـافه

الدراســة أن اب تــال ذوي رــطت الن ــات اعــانون لــم جمموعــة لــم ا ـ

ت

السلواية لنها :عدم قدر هح علو طايك االنت ا و تت ا ورتـعوعات الـتعلحا
وعدم االستقطارا واالندراعية حت الت طراتا واث اب لا اتقدون أع اعهح وال
سنون التعال ل اآلخطام وغ لق ول لم اوماعة وغ لتعـاون ولـيع
لــداهح أرتــدقاني اــث ون .وأشــارت دراســة ال اشــ

 )1989الــيت هــديف

لتمداد االجتاهات الوالداة يفو ابعناني ا ت لت عقليا عغـطض

ـميح عطنـاله

إرشـادي واخت ـار أثـط هـذا ال نــاله حت ررـ لسـتو السـلو الت يتـي هلـ الني
ابعنـــانيا و ســـمن الدراســـة جمموعـــة الوالـــدام  )26أا وأما وجمموعـــة
اب تال ا ت لت

سمن ا جمموعة  )13تـ وذلـال عاسـت دام لقيـا.

االجتاهات الوالداة ولقاايع السلو الت يتي و ورتل إىل نتافه لنهـا وجـود
رطوق ذات داللة إا افية حت اجتاهات الوالدام يفو أعنافهح ا ت لت .
واان دراسة لطزا  )1992اول االجتاهات الوالداة يفو ابعناني لتعددي
اإلعاقة وع قتها عالسـلو الت يتـي هلـ الني ابعنـاني وهـدر إىل لعطرـة الـدور
الــذي ــم أن لع ـ االجتاهــات الوالدا ـ الســل ية لنهــا أو اإلعاعيــة وإل انيــة
ا ساهمة حت عدالها ا قق الت ي السوي هل الني ابعنانيا وقد أجطاـ هـذ
الدراســة علــو 69أاا 69أم) وهــح والــدي أ تــال لتعــددي اإلعاقــة .وقــد
سمن نتافه الدراسة عدم وجود رطوق ذات داللة إا ـافية عـ االجتاهـات
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الوالداة يفو ابعناني لتعددي اإلعاقة ابرتـغط سـنا واباـ سـنا عالنسـ ة للتق ـ
واتمااة والتتطقةا واذلال أشارت الدراسة إىل أن اوجد ع قة دالة إا ـافيا
ع االجتاهات الوالداـة يفـو ابعنـاني لتعـددي اإلعاقـة وأععـاد السـلو الت يتـي
هل الني ابعناني واذلال عالنس ة للع قة ع ععـد التق ـ واـ ب لـم ال عـد اتسـي
واللغوي واالستق لي لد ا لم عينيت ابعناني وابلهات.
وحت دراسة عنية  )1994اليت ناول أثط اارسة خدلـة اوماعـة حت إشـ اض
ععض اتاجات النتسية االجتماعية لف تال ا ـت لت عقليـاا وأجطاـ هـذ
الدراسة علو اب تال اإلناا ال ي تلق رعااة ل سسية .وهـدر الدراسـة
إىل الألايك علو ث ا ااجات هي اتاجة إىل االنتمـاني والتق ـ واالسـتق لا
وذلـال عاســت دام ا ــنهه التإــطايبا وقــد ظهــطت عــد نتــافه لنهــا أن اارســة
خدلة اوماعـة نمـي ل ـاعط التق ـ واالنتمـاني و سـاعد علـو ـو الع قـاتا
اذلال أظهطت النتافه أنها دي إىل إش اض اتاجات االسـتق ليةا أاسـا أدت
اارسة خدلة اوماعة إلش اض ااجات ابعساني إىل التق واالنتماني.
اما قال لعوض عدراسة 1417هــ ) عهـديف التعـطيف علـو الع قـة عـ
ابش ال ا تلتة لتتاع ابما و و قـدر الرتـ حت التًـة العمطاـة لـم ثـ ا
إىل أرع سنوات علـو رهـح ال ـ م والتعـ عـ ا وعلـ عـدد أرـطاد هـذ العينـة
 )104تــ و تلـــةا وقـــد اســـت دم ال ااـــث لـــنهه الدراســـات ا ســـمية
االستر عية ت ط ابلتاظ ال افعة لد عينة لـم اب تـال السـعودا أعمـار
3ـ  )4سنواتا واان لـم نتـافه ال مـث أنـ وجـد ع قـة ار ا يـة دالـة عـ
تاع ابم ل الرت و و ال

م لد هذا الرت ا اما ورتل الدراسة إىل

ورتيات أهمها اطور الت رـيى لـ اله طعواـة إلعـداد ابلهـات و ـدرا هم
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علو التتاع عتق أ تاهلم .علو أل يس لستو ابداني اللغـوي وعالتـالي
ا عطحت واالجتماعي لد اب تال ولا األ ب علو هذا لـم لهـارات اجتماعيـة
وش

ية لد اب تال.
سع أعو ا عا ي  )1997إىل يداد لعدل انت ار اارطاا عإك االنت ا

ورطت اتطاة و ـكالم ذلـال لـ ااـرطاعات أخـط حت اب تـال ا ـطا امـا
هدر الدراسة إىل التعطيف علو ا هاهط السـلواية ا ـاا ة هلـذا االاـرطاا
و ون عينة الدراسة لم  )3880ت ب ألاوح أعمارهح لا عـ

 5إىل)10

سنوات واست دل ال ااثة لقيا .قداط السلو

قداط ا علح) لـم إعـدادها

وقافمــة قــداط الســلو ا ــلخوذ لــم الــدلي الت

ي ــي )DSM-IV.1994

إاارة إىل اإل

ض علو التـاراخ ا طاـي لـم للتـات اب تـال ا عـد عواسـرة

يب ا درسةا وأسـتطت نتـافه الدراسـة عـم أن نسـ ة انت ـار الن ـات الكافـد
 )% 6 1عـ اب تـالا وأن لعـدل انت ـار عـ الـذاور أاثـط لـم انت ـار عـ
اإلنــاا ايــث

ــ النســ ة إىل  )%2 4عنــد الــذاورا  )%1عنــد اإلنــاا

واتمث هذا االاـرطاا حت شـ

رـطت اطاـة و ـت االنت ـا واندراعيـة عـ

الذاور عنس ة أعلو عم اإلناا عينما ون نس ة عإك االنت ا أعلو ع اإلناا
وقــد عل ـ أعلــو لعــدل ل اــرطاا حت الر قــات االجتماعيــة ا ن تســةا امــا
أ سح لـم النتـافه أن الرتـ ابول حت ابسـط أاثـط عطاـة لةرتـاعة عالن ـات
الكافــد ايــث علغــ النســ ة  )%82 5لــم جممــوض اتــاالتا واانــ نســ ة
 )%70 6لم اتاالت انتمون إىل أسـط سـح  )6أرـطاد أو أاثـط امـا وجـد أن
 )% 74 5لم إيالي اتـاالت انتمـون إىل آعـاني س

ـلوا علـو ل هـ عـال

"جــالعي" ووجــد أن  )%85 1لــم جممــوض اتــاالت انتمــون إىل ألهــات س
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ــلم علــو ل ه ـ جــالعي وقــد ثل ـ ا هــاهط الســلواية ا ــاا ة هلــذا
االارطاا عنس ة  )%34 9والقلق عنسـ ة  )%26واالاتًـاا عنسـ ة )%22 1
وقد علغ نس ة عدد اتـاالت الـيت ش

ـ علـو أنهـا عـاني لـم ااـرطاا

عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد .)%11 5
وأجطت الساعا ي 1420هـ ) دراسة هدر إىل التعطيف علو الع قة عـ
السـغوت الوالداـة امـا ـدراها ابلهـات عـال ت ـ غـ عـال ت) وعـيت
القلــق واالاتًــاا عنــد اب تــالا امــا هــدر إىل التعــطيف علــو أشــد أععــاد
السغوت الوالداة اما ـدراها ابلهـات عـال ت ـ غـ عـال ت) إسـهالا حت
لــتغ ي القلــق واالاتًــاا عنــد أ تــاهلما واانـ عينــة ع ــوافية ل ونــة لــم
 )374أم لم ابلهات العال ت وغـ العـال ت لـ أ تـاهلم لـم اإلنـااا
واــان عــدد ابلهــات العــال ت  )213أم وعــدد ابلهــات غ ـ العــال ت
 )161أما و طاوا أعمـار ييـ ابلهـات لـا عـ 30ــ  39سـنة .حت اـ
طاوا أعمار أ تاهلم لم اإلناا لا ع  10ـ  12سنةا توسى عمـط قـدر
 )10 90وايفطايف لعياري قدر )0 81ا وقد ورتل الدراسة إىل جمموعـة
لـم التورتـيات لنهـا اـطور وعيــة ابلهـات العـال ت وغـ العـال ت عــم
طاق أجهك اإلع م ا تلتة سواني ا سموعة أو ا طفية عالعوالـ الـيت ـ ثط حت
السغوت الوالداة لداهم وآثار لال السـغوت علـو ال نـاني النتسـي ب تـاهلما
أاسا عقد دورات ثقيتية حت لطااـك خدلـة اجملتمـ التاععـة للإالعـة الـيت قـدم
لآلعــاني ابلهــات) لتــوعيتهح عالعوالــ ا ــ ثط حت الســغوت الوالداــة لــداهح
وايتية التعالـ لـ هـذ السـغوت لت تيـ اـد ها وآثارهـاا وعقـد القـات
دراســية قــوم علــو أســلوا اوماعــات اإلرشــاداة لآلعــاني ابلهــات) الــذام
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اعانون لم السغوت الوالداة واطغ ون حت تهح هذ السغوت والت ل

لنها.

امــا قــام اتالــد  )2003عدراســة هــدر إىل التعــطيف علــو نسـ ة انت ــار
ااــرطاا عإــك االنت ــا ا ــموا عالن ــات الكافــد امــا هــدر الدراســة إىل
لعطرة اخل اف

ال

ية وا هاهط السـلواية لـد اب تـال ذوي ااـرطاا

عإك االنت ا ا موا عالن ـات الكافـد و ونـ عينـة الدراسـة لـم )1287
ت ب لم اب تال الذام ادرسون حت ا دار .ات ولية وابهلية عـن ) دانـة
الـدلام ـألاوح أعمـارهح لـا عـ

 6إىل  )13سـنة واسـت دم ال ااـث لقيـا.

أداع لتقداط سلو الرت حت ا درسة لم عطاب وإعـداد ال ااـث ععـد التلاـد
لــم درجــة رتــدقة وث ا ـ  .وقــد ورتــل نتــافه الدراســة إىل أن لعــدل انت ــار
اارطاا عإك االنت ا تطد ا ـ إىل  )%16 5ألـا لعـدل انت ـار ااـرطاا
الن ات الكافد واالندراعية ا

إىل  )%12 6اما أوام نتافه الدراسـة أن

لعدل انت ار اارطاا عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد اتناسب ع سـياب
ل ا سـتو التعليمـي لفعـوام واإلقالـة لعهمـا ييعـا وا سـتو االقت ـادي
االجتماعي لفسط ااما أوام نتافه الدراسـة أن ااـرطاا عإـك االنت ـا
ا موا عالن ات الكافد اكداد شـيوع ع ـ اإـح ابسـط واخنتـاض دخلـها
واذلال الأل يب ا تلخط للرت ع أخو اما ا ثط شيوع أاسا عنـد اب تـال
الذام ات تون عالعدوانية و اال الية والت طرات غ ا ق ولة اجتماعيا لقارنـة
عغ هح لم اب تال العادا .
حت ا قال قسيت 1424هـ ) عدراسـة ورتـتية علـو عينـة لـم  )41أم
لم ألهات اب تال ا عاق عقلياب وذلال عهديف التعطيف علـو الع قـة عـ قـو
ابنــا والســغوت الوالداــة لــد ألهــات اب تــال ا عــاق عقليـاب ولــد ألهــات
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اب تال ابسوااني والتعـطيف علـو التـطوق عـ ألهـات اب تـال ا عـاق عقليـاب
وألهــات اب تــال ابســوااني حت ا ـ لــم الســغوت الوالداــة وقــو ابنــاا وقــد
ورتــل نتــافه الدراســة إىل وجــود رــطوق ذات داللــة إا ــافية حت لتوســى
الدرجات ع ابلهات ال ي لـداهم أ تـال لعـاق عقليـاب وابلهـات ال ـي
ليع لداهم أ تال لعاق حت ا لـم الدرجـة ال ليـة لل عـد اخلـاص عالرتـ ا
والدرجة ال ليـة قيـا .السـغوت الوالداـةااما أواـم نتـافه الدراسـة أنـ
وجد رـطوق ذات داللـة إا ـافية حت لتوسـى الـدرجات عـ ابلهـات ال ـي
لداهم أ تال لعاق عقلياب وابلهات ال ي ليع لداهم أ تال لعاق حت قو
ابنا حت اجتاهات ألهات اب تال ا عاق .
وأجط الطراعي  )2004دراسة هدر إىل رواط عطناله ت ا

ت

واستق اني أثط حت ختض لستو السغوت النتسية لد ألهات اب تـال ذوي
اإلعاقـــــــــة الســـــــــمعية وال ـــــــــطاة وع قتـــــــ ـ عـــــــ ـ عض ا ـــــــــتغ ات.
و عمل الدراسة علو عينة ل ونـة لـم  )150أم لـم ألهـات اب تـال ذوي
اإلعاقــة الســمعية وال ــطاة وذلــال لتمداــد ابلهــات اللــوا ي لــداهم اــغوت
نتســية لط تعــة ايــث عل ـ عــدد اللــوا ي لــداهم اــغوت نتســية  )128أما
عرســت دم ا ــنهه التإــطايب الــذي أظهــطت نتافإ ـ وجــود رــطوق ذات داللــة
إا افية عند لستو

 )0 05حت لستو السغى النتسي عـ لتوسـري أرـطاد

اجملموعة التإطا ية اليت لق عطناجماب درا ياب تـ ا ـ

ت لقارنـة عاجملموعـة

الساعرة اليت س تعطض لل ناله ل احل اجملموعة التإطا ية.
وقال اتطعي 1426هـ ) عدراسة هدر إىل التعطيف علو السغوت اليت
عاني لنها ألهات اب تال ا عوق عقلياب وراكت علـو السـغوت الـيت عـاني

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

231

لنهــا ألهــات ا عــاق عقليـاب عورتــتها الرــطيف اباثــط ــلثطاب حبالــة الرتـ ا عــاق
واباثط قطعاب لن ا واذلال وايح دور لهنة اخلدلة االجتماعية حت التعال ل
لال السغوت اليت عاني لنها ألهات اب تال ا عوق عقليابا واان لـم أهـح
التورتيات ا ط رة مارسة اخلدلة االجتماعيـة زاـاد اهتمـام وسـاف اإلعـ م
عالتوعيـــة ال ـــمية والثقاريـــة وخارتـــة ريمـــا اتعلـــق ع يتيـــة الطعااـــة والعنااـــة
عاب تال ا عاق عقليابا وزااد اإلعانات ا اداة ا قطر بسط اب تال ا عـاق
عقليـبا ســاعد هح علـو رعااــة هـ الني اب تـال ويقيــق ااتياجا هحااــذلال
عمــ دورات ثقيتيـــة لفلهـــات لـــم ق ــ لطااـــك ا عـــاق عقليـ ـاب لتعلـــيمهح
و درا هح علو ايتيـة التعالـ لـ اب تـال ا عـاق والعنااـة عهـح وخارتـة أن
الدراسة أث ت جه ابلهات علساليب التعال ل الرت .
اما قال ا ليال  )2006عدراسة ورتـتية لر قـة دانـة الطاـاض هـدر
إىل التعــطيف علــو التــطوق حت اخل ــاف

النتســية عـ التلميــذات ذوات نقـ

االنت ا والن ات الكافـد والعاداـات قـ علـو  )166لميـذ لـم ال ـتويف
العليــا عا طالــة االعتدافيــة و ورتــل الدراســة إىل أن التلميــذات ذوات نق ـ
االنت ا والن ات الكافد اتسمم عالعدوانية والقلق واخنتاض قداط الذات.
ا :الدراسات ابجن ية
ــط ر ســت

 )Faerstein1981أن ابحبــاا العلميــة حت جمــال ا ــاا

واخل ات السيًة اليت واجهها ألهات اب تال ا اع عتـطت اتطاـة و ـت
االنت ا قليلة حت ابدعيات العلمية .ل م س ن ذلال لم وجود دراسات علميـة
قال عتسليى السوني علو ل ـ

ت ألهـات اب تـال ا ـاع عتـطت اتطاـة

و ــت االنت ــا ا ولــم أهمهــا لــا قال ـ ع ـ عــطام وعــارالي
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 )Barkley1988لم أحباا هدر إىل ا قارنة حت لستو السغوت النتسية عـ
ابلهــات ال ــي لــداهم أوالد وعنــات لــداهح ااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت
االنت ا ا وقد وجدت الدراسة ألهات ال نات ا اعات عاارطاا رطت اتطاـة
و ــت االنت ــا اــواجهم أعلــو لعــدل حت لقيــا .الســغوت النتســية لقارنــة
عابلهــات الــيت لــداهم أوالد .واــذلال لــا ســاهح عـ اـ لــم ســنإط واــاثل
1989

 )singer, Kathleenالـيت وردت حت دراسـة ييـ ا)274 :1998

عال ـ عــم أثــط إعاقــة الرت ـ علــو لســتو الســغوت النتســية لــد ابم
والتعطيف علو أهح ل ادر هذ السغوت وذلال لد عينة لم ألهات اب تال
ا عاق قوالها  )27أم أعمار أ تاهلم أرع سنوات واستعان ال ااث قيـا.
أثــط اإلعاقــة علــو ابســط للتورت ـ إىل النتــافه الــيت أشــارت إىل أن ألهــات
اب تــال ا عــاق

عــان لــم درجــة لط تعــة لــم الســغوت النتس ـية ل ــادرها

لتعدد ولتنوعة لم أهمها :ابع اني ا اداةا ال عور عالتعب واإلرهاق النـاجح
عــم ل يــة ااتياجــات الرتـ ا عــاق ورعااتـ ا ااــرطار ابم لــأل عملــها لــم
أج رعااة الرت وال عور ععدم االستقطار نتيإة لهطويف الرت ا عاق.
اما قام دونوران  )Donovan1988عدراسة هـدر إىل لعطرـة االخـت يف
حت اإلدرا ابلــولي للســغى ابســطي و ــطق لواجهــة هــذ الســغوت وقــد
أجطا الدراسة علو عينة ل ونة لـم  )450أم بعنـاني لعـاق ذهنيـاب لـم رًـة
اإلعاقة العقلية ال سيرة ورًة اإلعاقة العقليـة ال ـداد وقـد ورتـل

الدراسـة

إىل نتـافه لـم أهمهـا :وجــود رـطوق دالـة عـ ألهــات ا ـطاهق ا عـاق ذهنيـاب
عدرجــة عســيرة وألهــات ا ــطاهق ا عــاق ذهني ـاب عدرجــة شــداد حت لواجهــة
الســغوتا ول ــاحل ألهــات ا ــطاهق ا عــاق ذهنيــا عدرجــة عســيرةا أي أن
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ألهات ا طاهق ا عاق عدرجـة عسـيرة أاثـط قـدر علـو لواجهـة السـغى لـم
ألهات ا طاهق ا عاق عدرجة شداد .
وقام رلين و وود  )Flynt & Wood 1989اليت وردت عدراسة خليتـة
عيســوا )276:2008اــول الســغى الواق ـ علــو ألهــات اب تــال ا عــاق
ذهنياب لم رًة الت ل العقلي ا توسى وايتية لواجهة ابلهات هلـذ السـغوت
وذلال عهديف لعطرة االخت يف حت السغى الواق علو ابلهات قا الخت يف
العوالـ ـ ا ـ ـ ثط عمـــط االعـــم ا ت لـ ـ  /عمـــط ابم  /اتالـــة االجتماعيـــة
واالقت ــاداة لفســط ) وقــد أجطاـ الدراســة علــو عينــة ل ونــة لــم  )90أم
بعناني لعاق ذهنياب لم لتوسري اإلعاقة وقد طاوا أعمار ابلهـات لـا عـ
 22إىل  60عــام ايــث قســم عينــة الدراســة ابلهــات إىل ث ـ ا جمموعــات
ورقا بعمار ابعناني  ) 9- 6عـاما  )15- 12عـاما  )21- 18عـاما
مت ر يــق لقيــا .الســغى ابســطي

Stress

Familyوقــد ورتــل الدراســة

لنتــافه أهمهــا وجــود رــطوق دالــة ع ـ ابلهــات ذوات ا ســتو االقت ــادي
واالجتمـــاعي ا ط تـ ـ وابلهـــات ذوات ا ســـتو االقت ـــادي واالجتمـــاعي
ا ن تض حت القدر علو لواجهة السـغوت ول ـاحل ابلهـات ذوات ا سـتو
االقت ــادي واالجتمــاعي ا ط ت ـ أي أن ابلهــات ذوات الســغى أاثــط قــدر
علو لواجهة السغى عم ابلهات ذوات ا ستو ا ن تض.
وحت دراســـة هلانســـون وآخـــطون etalا )Hanson1990والـــيت وردت حت
دراســة خليتــة عيســو ا )280:2008وهــدر إىل التعــطيف علــو الســغوت
اليت تعطض هلا ألهـات اب تـال ا ـت لت عقليـا وقـد اـم عينـة الدراسـة
 )130أم لــداهم تـ لت لـ عقلــي ولــداهم خـ حت التعالـ لـ الرتـ
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ا ت لــ عقليـــك واجملموعـــة الثانيـــة  )130أم ب تـــال عـــادا ا واســـت دم
ال ااثون أسلوا ا اهة و ت ااالت اب تال.
وأظهطت النتافه أن السغوت اليت تعطض هلـا ألهـات اب تـال ا ـت لت
عقليــا أاـ ع ــث لــم ألهــات اب تــال العــادا و تمثـ الســغوت حت اتــكنا
واالاتًااا وال عور عالذنب وأن لترل ات الرت ا ت ل عقليا اث أهمها
ا ترل ات ا اداة وأد ذلال إىل تطغ ألهـات اب تـال ا ـت لت عقليـا لطعااـة
أ تاهلم و ط عملهم.
حت دراســة أخــط قــام عي ــط ولااــال

& McCal1995

 )Bakerعدراســة

عهــديف التعــطيف علــو التــطوق ع ـ ألهــات اب تــال ا ــاع عتــطت اتطاــة
وابلهات ال ي لداهم أ تال اعانون لم رتعوعات التعلح وابلهـات ال ـي
لداهم أ تال س اتح

ي هح علي اارطاا وقد اسـت دم ال ااثـان لقيـا.

 )ADHDلتمداد لستو السغوت النتسـيةا وقـد أواـم نتـافه الدراسـة
وجود لستو أعلو حت السغوت النتسية لد ابلهـات ال ـي لـداهم أ تـال
ل اع عتطت اتطاة و ت االنت ـا لقارنـة عابلهـات ال ـي لـداهم أ تـال
ل اع ع عوعات التعلح وابلهات ال ـي لـيع لـداهم أ تـال ل ـاع عـلي
اارطاا و
االنت ا

ابدعيـات العلميـة إىل أن شـد أعـطاض رـطت اتطاـة و ـت

م أن يدد أو تن ل ستو السغوت الوالداة.

وحت دراســة آخــطي قــام عهــا أولــي ووليــام

& Williaim

Olleyا)1997

والــيت وردت حت دراســة خليتــة عيســو ا )296:2008هــدر إىل ال ـ
عــم لســتو الســغى النتســي لــد ألهــات اب تــال ا عــاق ذهنيـاب وأســاليب
التعال ل هـذ السـغوت وذلـال علـو عينـة قوالهـا  )200أم وقـد سـمن
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أدوات الدراســـة لقيـــا .الســـغوت النتســـية ولقيـــا .أســـاليب التعالــ لــ
الســغوت النتســيةا وإشــار نتــافه الدراســة إىل أن ألهــات اب تــال ا عــاق
اعــان لــم اــغوت نتســية شــداد أهــح ل ــادرها رعااــة الرت ـ ا الســغوت
ا اليةا العنااة الر يـة عالرتـ ا السـغوت ابسـطاة) امـا ا ـت الدراسـة عـم
أهــح ابســاليب اإلعاعيــة والســل ية الــيت لإــل إليهــا ابلهــات للتعالــ لــ
الســغوت ولنهــا اســت دام أســاليب اهلــطوا وياشــي ا ـ ا ـ لة أو إن ــار
أن ابلهـات الغـ

اإلعاقةا التذلط وال و وال ـاني ولـوم الـذاتااما ـ

لتكوجات عـان لـم ا سـتو أعلـو لـم السـغوت النتسـية لقارنـة عابلهـات
ا تكوجات وأاسا ررن ابلهـات ابقـ عليمـاب اعـان لـم اـغوت نتسـية أشـد
لقارنة عابلهات اباثط عليماب.
اما قام عياالري وهاراسـون وسـويف راننـويف
Sofronoff 2002

Similarly,Harrison

 )andعدراســة عهــديف التعــطيف علــو التــطوق حت لســتو

الســغوت النتســية عـ ابلهــات ال ــي لــداهم أ تــال مت
لـداهح ن ــات زافـد لقارنــة عاب تـال الــذام س اـتح

ي ــهح علــو أن

ي ــهح عوجـود ن ــات

زافدا وقد أوام النتافه أن ابلهات ال ـي اقمـم عطعااـة اب تـال الـذام
لداهح ن ات زافد اواجهم اـغوت نتسـية واجتماعيـة أعلـو لقارنـة عابلهـات
ال ي اقمم عطعااة أ تال أسـوااني امـا أواـم النتـافه أن ابلهـات ال ـي
لــداهم أ تــال لــداهح ن ــات زافــد العــان لــم العكلــة االجتماعيــة واالاتًــاا
لقارنــة عابلهــات ال ــي لــيع لــداهم أ تــال ل ــاع عتــطت اتطاــة و ــت
االنت ا .
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واــط عــارالي

2022

 )Barklyeأن ال ــعوعات الــيت واجــ اب تــال

ا اع عتطت اتطاة و ت االنت ا ال سيما ال عوعات التعليمية حت ا ـدار.
ت اليت واجهها أسـط اب تـال ا ـاع عــ )ADHD

ث إاد أهح ا
وخ ورتا ابلهات.

علــو الــطغح لــم وجــود عــدد لــم الدراســات حت جمــال ايتيــة التعال ـ ل ـ
الســـغوت إال أن الدراســـات العلميـــة الـــيت مـــث حت ا ـــ

ت النتســــية

واالجتماعيــة الــيت واجههــا لــال ابلهــات لازال ـ قليلــة لقارن ـة عابحبــاا
ابخط حت جمال اإلعاقة العقلية.
النهطا ات العلمية التو إستندت إليها الدراسة:
 .1نهطاة الدور:
عت النهطاة اح لعطحت أو جمموعة لم التطايات واتقافق العلمية ا ق ولة
نس ياا و قوم النهطاة ع طح و تس الهواهط اما ساعد علو التن ـ  .و ـتم
النهطاة علو ععض ابر ار أو التطاـيات الـيت س ختتـ ععـد والـيت قـد ـون
لق ولة لذا رهي ز ععض ا نا ق اليت ستمق الدراسة.
وان ثق لتهـوم نهطاـة الـدور عالطوااـات ا تعـدد ل ـ لـم عـار ا وز ـ ا
ولورانوا ولنتونا وليـدا والـيت شـ ل لعـاس لنهـور الـدور ذلـال ا نهـور
الذي اقت ع عم ن

ش س ال ه الذي عقد عـ ااثلـة عـ

يعـة التتاعـ

لم خـ ل الـدور علـو خ ـ ة ا سـطحا و يعـة التتاعـ لـم خـ ل الـدور حت
اتيا اليولية حت اجملتم .
واعــطيف راجــح  )1968الــدور علــو أن ـ  :ــى الســلو الــذي نتهــط
اوماعة و ترل لم رطد ذي لطاك لع ريها وهو سـلو

يـك التـطد عـم غـ
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عط ان  )1957علن الدور هو اب ـات

ام ا تغلون لطااك أخط  .حت ا

السلواية ا نهمة للتطد لم ايث لث ها عا انة اليت ا غلها أو الوظاف الـيت
ا داها حت ع قا ع

وااد أو أاثط .وإذا اان الدور هو ـى لـم ابرعـال

والت ـطرات الـيت اـتح علمهـا ع ـ

لق ـود أو عـارض واقـوم عهـا التـطد حت

لوق حمدد اتسمم تاع ررن ا

لة هي سـلو التـطد عرطاقـة ختتلـ عـم

أدوار ا توقعــة حت التتــاع ت االجتماعيــةا ــا ال اتتــق ل ـ القــيح والتقاليــد
وابعطايف والقوان واحملددات الثقارية.
ــدر .نهطاــة الــدور لواــوعات لتعــدد لثـ أدوار ابرــطادا وابســط ا
واوماعـات ال ـغ والتوارــق االجتمـاعي والتن ــًة االجتماعيـة ول ــاالهاا
ولترل ات الدور ولسًوليا ورقا للمعاا الثقاريةا ولـد التـكام التـطد عـ أو
عإك عن .
األاك اهتمـام نهطاـة الـدور حت اخلدلـة االجتماعيـة علـو عـد لواـوعات
لنهـــــا أدوار ابرـــــطاد وابســـــط واوماعـــــات ال ـــــغ ا لترل ـــــات ابدوار
ولس وليا ها ورقا للمعاا الثقاريةا لد التكام التـطد عـابدوار أو عإـك عـم
أدافهــاا والألايــك علــو ابدوار ا هنيــة ولترل ا هــا وا وافمــة عينهــا وع ـ أدوار
العم ني عق د إاداا التناسق والتوارق والت ال .
و ط ى نهطاة الدور ععد لتاهيح لنها علي وآخطونا :)65 :1991
 .1وق الدور :أي لا هو لتوقـ لـم اـ رـطد ا ـغ لطاـكا أو لواـعا
داخ ال ناني أو النهام االجتماعي ليسلال حت هذا ا طاك الدور اما هو لطسوم.
.2

ور الدور :وهو الدور اما ات ور التطد الذي ا غ لطاكا أو لوقعا لعينا.

 .3أداني الدور :وهو ابسلوا الذي سال عـ التـطد دور ا وقـد خيتلـ
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هذا ابسلوا عما هو لتوق أداف قد اتراعق ل لا هو لتوق .
 .4ق الدور أو ررس  :وهنا قد اتق التطد الـدور الـذي اتطاـ عليـ
واع االجتماعي وقد انتط لن وقد اتق ـ التـطد

ـور لـدور ل نـ اـطرض

التوقعات اليت نتهط لن .
 .5علــح الــدور :إن ا ـ رــطد حت اجملتم ـ اــتعلح يعــة دور والســلو
ا ت فح ل اون ا غ دور لع وهـذ العمليـة التعليميـة ـدأ لنـذ ال ـغط حت
الرتولــة لــم خ ـ ل عمليــة التن ــًة االجتماعيــة واقــوم عهــذ العلميــة ابســط
وابجهك االجتماعية ا تلتة.
 .6واـوح وغمـوض الــدور :المـا يــدد عطاـ الــدور المـا دل علــو
واوح هذا الدور الما رتعب عالتالي علو التطد أن خيطج عم لقتسيا .
 .7ابدوار الهـــاهط والســـمنية :ابدوار الهـــاهط هـــي ابدوار القاعلـــة
للم اهات وا مار .هلذ ابدوار ا داها علـو لسـتو شـعوري أي ا داهـا
وهو لدر هلا وواض عهاا ألا ابدوار السمنية رهي لال ابدوار اليت ال ا ون
التطد واعيا هلا أو لنت ها ترل ا ها.
 .8الــدور الطلــكي والــوظيتي :هــو الــدور أو ا طاــك الوليــد حت اجملتمــ
والدور الذي الع حت عافلتـ هـو وليـد وهـو ال اتعـد اباـ والنـوم وال ـاني
والما ا الوليد وخارتة الما عدأ عتعلح اللغةا تسح ل انت حت اوماعـة اـ
اســتري القيــام عــلدوار اآلخــطام واههــط ذلــال عواــوح حت ل ــاراة الرت ـ حت
اللعــب ايــث اــتعلح الرت ـ نهــيح أدوار

قــا للمعــاا االجتماعيــة ا قــطر

وماعت ا وهي ياعة لطجعية داخ التنهيح االجتماعي ابا .
 .9رتطاض ابدوار :وا ـون ل ـدر ال ـطاض حت اـال إذا اانـ التوقعـات
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غ واامة الن ا غ التطد عم لعينا ال ا ون وااما ل .
 .10ال الدور :و تسح أهميـة هـذا الت الـ حت اوماعـات ابسـطاة إذ
وج ـ عهــا جمموعــة لــم ابدوار ا ســتقط احملــدد ل ـ عســو ايــث أن ـ المــا
ناسق و الل ابدوار عها

وأرت م أاثط قدر علو القيام عوظافتها.

وبهمية نهطاة الـدور رقـد كااـدت لتاهيمهـا طاـا علـو السـياق الثقـاحت
وا مارسات ا هنية حت وقتنا اتااط عس ب اثط ابدوار و عقدها وغمواها أو
داخلها و اع ها أو عدم ااتماهلا أو سـارعها لـ أدوار أخـط أو عسـ ب لـا
اعاني التطد لم اغوت شداد أثناني أداني بدوار ا تلتة.
سم نهطاة الدور حت جمال رعااة الرت ا اا عتطت اتطاـة و ـت
اإلنت ا :
إن وجود ت لدا اارطاا رطت اتطاة و ت انت ا حت ابسط اتـطض
علو ابم القيام عالعداد لـم ابدوار االجتماعيـة جتاهـ ا وقـد اـ دي ذلـال إىل
وجــود رتــطاض ابدوار ايــث اترلــب لنهــا القيــام س ـ وليات عداــد لطعاات ـ
و طعيت ـ وامــا اتــطض عليهــا التكالــات لاليــة أو اجتماعيــة لألعيت ـ  .ونتيإــة لــذلال
تعطض ابم لسغوت نتسية ختـ عـدورهاا ذلـال أن وجـود تـ لداـ ااـرطاا
رطت اتطاة و ت االنت ا اتطض علو ابم عدد لم ابدوار الـيت داهـا إاـارة
بدوارهــا داخ ـ ابســط ا وعالتــالي ا ـ دي إىل العداــد لــم ا ـ ت الــيت خت ـ
علدوار ها االجتماعية والعداد لـم ا ـ ت النتسـية لـم ااتًـاا ول ـاعط سـل ية
إاارة إىل اارطاا الع قة الكوجية والتداخ االجتماعي ل اآلخطام.
اما قد عط ابم ع عوعة اوم والتوريق ع دورها اكوج جتـا زوجهـا
والم جتا تلها اا قد اتس ب حت ن ـوا العداـد لـم ا ـ
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واارطاا الع قة عينهح اا اهدد استقطار اوو ابسطي وال مة النتسـية ل ـ
أرطاد ابسط وقد ت ـ ى ابسـط حت ايتيـة التعالـ لـ هـذا الرتـ خارتـة عنـدلا
واجه ـ ل ـ ت ســلواية س ــط عليهمــا لــم ق ـ االن ــات الكافــد والعــدوان
وإ يف ا متل اتا وقد ات عـون أسـاليب لتذعذعـة حت ا عاللـة ـألاوح عـ اتمااـة
الكافد اليت قيد اطاة الرت ا وع القسو اليت تاقح لم اد هذ ا
ولــم هــذا ا نرلــق جــانيت الدراســة اتاليــة للتعــطيف علــو ا ـ

ت.
ت الــيت

واج ألهات اب تال ا اع عتطت اتطاة و ت االنت ا ا وايتيـة التعالـ
لعها وذلال لم لنهور اخلدلة االجتماعية.
 .2اارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا
انهط أاياناب إىل الرت علـو أنـ رواـوي لنـدر عـدواني شـقي غـ ل ـال
وهذا لا ععل لوا شـ و لـم ا علمـ والوالـدام دون أن اعلمـوا أن هـذا
الرت ـ اعــاني لــم الن ــات اتطاــي الكافــد وال اســتري لع ـ أن اســيرط علــو
سل وا واندراع وعـدم انت اهـ وال ـم أن ا قـو هادفـاب حت ل انـ عـ اطغـب
وع ــد حت أن ــار .ن ــات اوــطي والقتــك عاســتمطار وحت أي ل ــان ســواني حت
ا نكل أو ا درسة أو ال ارض دون هـديف حمـدد وهـذا اسـ ب قلقـاب لآلخـطام اـم
اتعاللون لع و م أن ا ون هـذا االاـرطاا ل ـموعاب عسـع الألايـك لـ
الت ت الذهين اا ا ثط عالتالي علو لستو ي ي الرت الدراسي وع قا
االجتماعية عالطغح لم ذااف .
وعر يعة اتال رـلن وجـود تـ ل ـاا عااـرطاا رـطت اتطاـة و ـت
االنت ا داخ حميى ابسـط اـ ثط علـو قـدرا ها حت لواجهـة أع افهـا واـ دي إىل
اارطاا أاوال ابسط ع تة عال واسع لم قدر ها علو القيام عوظافتهـا
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الطفيسية ا نو عها ع

رعـال اط سـي اجملتمـ وقـد عإـك إل انـات ابسـط

الذا يــة عــم الت ــدي للم ـ ت العداــد الــيت اس ـ ها ذلــال االاــرطاا ل ارــة
أعساني النسق ابسـطي وخارتـة والـدي الرتـ اابلـط الـذي قـد اـ دي إىل عـدم
وعي ابسط واجملتم علساليب التعال السليمة وال ـميمة لـ هـذ التًـة رسـ ب
عم ااجة الرت ا اا عااـرطاا عإـك االنت ـا ا ـموا عالن ـات الكافـد إىل
رعااة خارتة ل وعطا علو لطااك لت

ة و ور عطاله رعااة خارتة ل .

وحت اوني لا ورتل إلي الدراسـات وابحبـاا العلميـة حت جمـاالت الألعيـة
وعلــح الــنتع و ــب اب تــال حت الســنوات ا ااــية عااــرطاا عإــك االنت ــا
ا موا عالن ات الكافـد نللـ أن نقـدم ررتـداب علميـاب إلعـطاز ابععـاد ا ط رـة
عااــرطاا عإــك االنت ــا ا ــموا عالن ــات الكافــد اــا اســهح أن شــاني ا حت
وايح ال ور لفسط وا درسة واجملتم ع تة عالة.
اارطاا عإك االنت ا :
لقد عددت التعطاتات اليت ناول اارطاا نق

االنت ا الن ـات الكافـد

 )ADHDواطج ذلال إىل عدد اجملاالت العلمية الـيت ااولـ التعـطيف علـو
هواة الهاهط وار از ا عطا علـو قاعد ـ النهطاـة التلسـتية الـيت انتمـي
إليها حت تس االاـرطااا ايـث اعـطيف والـم whalenا )1989الرتـ ذو
عإــك االنت ــا ا ــموا عالن ــات الكافــد ا ــون لنــدرعاب دافم ـاب وات ــطيف ق ـ
التت

وا ـون لكعإـاب بقطانـ ولدرسـي امـا وجـد لداـ رتـعوعة حت الألايـك

علو ا همة ا ستهدرة لتأل حمدد لم الوق وانتق عسطعة لم ن ـات إىل آخـط
واأل العم دون إامال اما أن لستو الن ات لداـ ا ـون لط تعـاب واسـي
هلون و Holowenkoا )1998علن اارطاا نقـ
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ــ ي

ـــيب تالـــة ســـلواية ــ إىل جمموعـــة خمتلرـــة لـــم الســـلوايات

التواواة و ههط حت رتور رتعوعة النمو وابداني والتتاع االجتماعي.
لعدل انت ار اارطاا نق

االنت ا والن ات الكافد:

الدراسات إىل اام حت نسب انت ار اارطاا نق

االنت ا والن ـات

الكافد وإياض الطأي اتيد أن  %3إىل  %5لـم جممـوض اب تـال اتـلثطون عااـرطاا
نقـ

االنت ــا والن ــات الكافــد Barkleyا1998-1999ا  )Holowenkoو ورتـ

عارالي Barkleyا )1998إىل أن ااـرطاا نقـ

االنت ـا والن ـات الكافـد انت ـط

عنس ة  %3إىل  % 10ع أ تـال ا درسـة حت ألطا ـا وهـذا النسـ ة عـين وجـود 1:3
لم اب تال ذوي الن ات الكافد حت ا رت دراسي.
اما أوام الدراسة اليت قام عها اتالد  )2002حت ا نرقة ال ـطقية حت
ا مل ة العطعية السـعوداة أن لعـدل انت ـار ااـرطاا عإـك االنت ـا ا ـموا
عالن ات الكافـد ا ـ إىل  )%16 7ألـا عالنسـ ة عـدل انت ـار ااـرطاا عإـك
االنت ــا تــطد ا ـ إىل  )%12 6امــا أواــم الدراســة أن لعــدل انت ــار
اارطاا عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد اتناسب ع سـياب لـ ا سـتو
التعليمي لفعوام واإلقالة لعهمـا ييعـابا وا سـتو االقت ـادي االجتمـاعي
لفسط اما أوام الدراسة أن اارطاا عإـك االنت ـا ا ـموا عالن ـات
الكافــد اــكداد شــيوع ع ـ اإــح ابســط واخنتــاض دخلــها واــذلال الأل يــب
ا تلخط للرت ع إخو اما ا ثط شيوع أاسـاب عنـد اب تـال الـذام ات ـتون
عالعدوانيــة واإل اليــة والت ــطرات غـ ا ق ولــة اجتماعيــا لقارنــة عغ هــح لــم
اب تال العادا .
إذا الشال أن هذ النتيإة اليت مت التورت هلا ريما اتعلـق عـدالت انت ـار
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ا ـ لــم ااــرطاا نق ـ

االنت ــا وااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا

واالندراعيــة تــوق لثي هــا حت الدراســات العا يــة ابخــط وهــو ل شــط هــام
اترلــب الت ــا

والتعــاون لــم أوليــاني ابلــور أوالب ثــح لــم اب ــاني وا علمـ

وا طر علو هـ الني اب تـال ثانيـاب وال ننسـو هنـا دور اإلع لـي ال ـارز حت
اجملتم حت إظهار هذا االارطاا وعيان طق ع جـ النت ـال هـ الني اب تـال
لم لال السلوايات غ السواة وإاالتهح إىل ا ت

ـ ليتسـنو هلـح لقـي

الطعااة ال مية ا ناس ة لم أج أن ا ونوا عنارتـط راعلـة حت اجملتمـ عـرذن ا
عاىل.
أعطاا :
ا

الدلي الت

ي ي اإلا ـافي الطاعـ ا عـدل  )DSM- IV.2004إىل

ابعطاض الطفيسية الارطاا عإك االنت ـا ا ـموا عالن ـات الكافـد وعـب
أن ههط هذ ابعطاض علو الرتـ ق ـ الت ـ ي

عسـتة أشـهط لتتاليـة علـو

ابق اما أنها عب أن ههط ق عمط س سنوات علو أن ا ون ظهورهـا حت
ا لم ال يًة ا نكلية وا درسية لعاب وهي االتالي:
أ  -عإك االنت ا :Inattention
دعيع والسـمادوني ص1998ا )92ا ـ عإـك االنت ـا إىل الق ـور
حت ا وارتــلة أو االاتتــاظ عاالهتمــام عا هــام ولقــد عــطيف لنــذ رــأل والــة عــلن
اب تــال ذوي ااــرطاا عإــك االنت ــا ا ــموا عالن ــات الكافــد ــواجههح
رتعوعة ا

حت طايـك االنت ـا واالاتتـاظ عـ رـأل عنـد اارسـة ابن ـرة الـيت

اقولون عها وخ ورتاب ابن رة اليت ت طر اث اب أو اليت ترلب يدي امـا أن
ه الني اب تال عدون رتعوعة حت غطعلة ا ث ات اليت إليها لـم ا ـث ات ا ـتتة
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

اما أن لداهح قاعلية للت ت .
ولــم أهــح ا هــاهط الســلواية لعإــك االنت ــا  Inattentionالــيت أشــار إليهــا
الدلي الت

ي ي اإلا افي الطاع ا عدل  )DSM-IV.2004هي:

 - 1عــد الرتـ رتــعوعة حت االنت ــا ل ـ

ا ن ـ ول ونا ـ ولــذلال ررنـ

خيرــك اــث اب حت واج ا ـ الدراســية وابعمــال الــيت اقــوم عهــا وابن ــرة الــيت
ارسها.
 - 2ال استري الرت طايك انت اه د زلنية والة علو لن حمدد.
 - 3عــد الرتــ رتــعوعة حت عمليــة اإلن ــات ولــذلال ررنــ ا ــدو عنــد
اتداث إلي والن ال اسم .
 - 4ال اســتري الرت ـ لتاععــة التعليمــات ولــذلال ررن ـ ات ـ حت إنهــاني
ابعمال اليت عدأها.
 - 5أعمال دافماب ختلو لم النهام والأل يب.
 - 6ا تعد الرت عم ا اراة حت ابعمال اليت ترلب لن جمهـوداب عقليـاب
خاصا سواني اان

تعلق عابن رة اليت ارسها أو عا واد الدراسية.

 - 7دافم ـاب انســو ابشــياني الســطوراة الــيت تاجهــا ســواني اان ـ خارتــة
عالنااية الدراسية لث ال تب وابق م والواج ات ا نكلية أو خارتـة عابن ـرة
لث ا عع واللعب.
 - 8ات ت انت اه عسهول للمن هات الدخيلة اتو لو اان قـو ن يههـا
اعيتة.
 - 9دافماب انسو ابعمال اليولية ا ت طر وا عتاد اليت اقوم عها.
ا -الن ات الكافد :Hyperactivity
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اتميك اب تال ذوي اارطاا عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد ععدم
االستقطار واتطاة الكافد وعدم اهلدوني والطااـة امـا أن هـ الني اب تـال لـم
السه استثار هح انتعاليا وقد أعرو ا هتمـون عسـلو اب تـال أهتمالـاب اـ اب
عا هاهط ا ميك هل الني اب تال  )ADAHايث أشار ال عض لنهح إىل ار تاض
لستو الن ات اتطاي وعدم التق االجتماعي تطاا هح ا تط ة.
ولم أهح ا هاهط السلواية للن ات الكافد  Hyperactivityاليت أشـار إليهـا
الدلي الت

ي ي اإلا افي الطاع ا عدل  )DSM-IV-.2000هي:

 - 1دافما اتمط الرت حت لقعد ا و ط ادا ورجلي .
 - 2عد رتعوعة حت اولو .واطات دافماب لستمط الن لدروض مط .
 - 3دافماب عع ا ان الذي اوجد ري ل عثط وغ لنهح.
 - 4ال استري اارسة أي عم أو ن ات عهدوني.
ج _ االندراعية :Impulsivity
واق د عها اإلختاق أو الق ور حت التت
االنت ـــا عاإلاـــارة إىل نقـ ـ

ق الت ـطيف وأاسـاب نقـ

حت

حت التنهـــيح والتســـطض حت االســـتإاعة للمواقـ ـ

Larryا ص1998ا .)67وا دو الرت ذو عإك االنت ـا ا ـموا عالن ـات
الكافد غ قادر علو الـتت

ق ـ التمـدا أو الت ـطيف ولـذلال رلنـ ال اـتعلح

لــم اخل ـ وال اســتري ــلخ أرعال ـ لدرجــة جتعل ـ اســتدعي اخل ـ ا ااــية
ونتافإها واتمدا عدون أن اطر اد واقـا
زلي ل وحت ا نكل اقـا

ا ـدر.ا وعنـدلا اتمـدا لـ

والـد عنـد التمـدا حت التليتـون و ـون سـلوايا

خر بن ال ات ط حت النتافه.
ولــم أهــح ا هــاهط الســلواية ل ندراعيــة  Impulsivityالــيت أشــار إليهــا
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الدلي الت

ي ي اإلا افي الطاع ا عدل  )DSM-IV-.2000هي:

 - 1ات ــطيف ق ـ أن ات ــط وغال ـاب اقــوم عاإلجاعــة علــو ابســًلة ق ــ
است ماهلا.
 - 2دافماب لستعإ وال استري انتهار دور .
 - 3دافماب اقا

اداث اآلخطام واتدخ حت أن رتهح وأعماهلح.

وعنـــاني علـــو ا هـــاهط الســـلواية الســـاعقة ننـــا القـــول إن عإـــك االنت ـــا
ا موا عالن ات الكافـد  Attention Deficit Hyperactivityهـو عـدم قـدر
الرت ـ علــو إامــال ا هــام ع ـ

لســتق ولدا ـ رتــعوعة حت طايــك االنت ــا

واستمطار عنـد لقارنتـ عل تـال آخـطام لـم نتـع العمـط .ولـم أاثـط ا ـاا
خرور لد ذوي عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد هي رتـعوعة الـتم م
لم ث ي االنت ا يفو ا ث ا ط ى ا هو لرلوا وا االسـتإاعة للمـث غـ
ا ط ى عا رلوا رط ا استإيب ه الني ابرطاد إىل لهاهط خا ًة ث لا أو ـث
غ ل فح ولم هنا اعت عإك االنت ا والن ات الكافد واالندراعية لـم ا هـاهط
ابساسية وا همة اليت يك ذوي عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد.
أساليب ع ج الن ات الكافد:
است دم ل أ تال الن ات الكافد عدد لم ابسـاليب الع جيـة الـيت قلـ
لم هذا االارطاا وهي:
 - 1الع ـ ج الرــيب الــدوافي) :إن اب تــال لــم ذوي ااــرطاا رــطت
اتطاــة و ــت االنت ــا اعــانون لــم عــدم اال ــكان االنتعــالي وقــد ــدو هــذ
االنتعاالت علو أش ال خمتلتة ألاوح عـ اإلاسـا .عاإلثـار إىل اإلاسـا.
عالغسب ال داد اما أنهح اههـطون يـدااب اـ اب للوالـدام وا علمـ الـذام س
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ادرعوا علو التعال ل لال االنتعاالت ونتيإة ليل .الوالدام حت التعال لـ
وا

تلهح رلنهح اتإهون عـاد إىل اب ـاني الـذام ا ـتون عـدورهح ععـض

ابدواة اليت ختت لم اتطاة واالندراض ويـد لـم السـلوايات ا تتإـط لـد
اب تال ولقد أشار ت عـدد لـم الدراسـات إىل إل انيـة االسـتتاد لـم العـ ج
الرــيب عاســت دام ورتــتات دوافيــة وريتالينــات عمـ علــو اتــد لــم أعــطاض
ااــرطاا اتطاــة والســلو االنتعــالي وقــد ا ــون الــدواني حت ععــض اــاالت
ااــرطاا اتطاــة واالنت ــا لســللة اــطوراة للت تيــ لــم ل ــ لة الرتــ
ولساعد علو الألايك ول م ألدد ال ث لم ابسط حت إعرـاني الـدواني بعنافهـا
خورا لم لث ا السل ية لذا ق علو اآلعـاني عـدد لـم ا سـًوليات ريمـا اتعلـق
عاختاذ قطار الع ج الدوافي ع د او ار .)1997
 - 2الع ج السلواي ا عطحت :واهلديف لم هذا النوض لم الع ج التعال
ل اووانب الت طاة والسلواية للرت ا اا عهذا االارطاا عغطض وجي
االنت ــا والألايــك والتقلي ـ لــم الت ــت الــذهين و عــدا الســلو االنــدراعي
عاست دام قنيات التعدا السلواي وا عطحت الذي ا م غال اب دراب و وعيـة
الوالدام حت التعال السليح ل الرت ا اا عهذا االارطاا.
 - 3اإلرشاد النتسي الألعوي :وا تم علو قـداح إرشـادات للوالـدام
وا علمــ ع يتيـــة التعالــ لــ الرتــ ا ـــاا عهــذا االاـــرطاا حت ا نـــكل
وا درسة.
 - 4التدخ ا درسي :واتل

حت عدد لم االسألا يإيات اليت م

نهـيح ال يًــة ا درســية و عـدا اســألا يإيات التعلــيح للمعلمـ و نهــيح ــطق
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ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

دراع ععض ا واد ع ج النرق الع ج عالألعيـة ال دنيـة و قـداح االست ـارات
الألعواة لفسط .
 - 5الع ج عالغذاني :قد ـون أاـد العوالـ احملتـك الاـرطاا االنت ـا
واتطاة نوض ابغذاة اليت اتناوهلـا اب تـال ولـا ا ـم ها لـم عـادات غذافيـة
غ لناس ة ال واوال ا ال غياتا وا واد اتارهة حت اب عمـة والع ـافطا
القهو ا طوعات الغازاةا الع افط احمل ).
 - 6أســـاليب و قنيـــات ع جيـــة اداثـــة  :ســـاهح التقنيـــات اتداثـــة حت
ختض رطت اتطاة و ت االنت ا ا و كاد لم االنت ـا راليوجـا هـدل الرتـ
لم خ ل است دام اخليال و ساعد ابجهك اإلل ألونية علـو قلـي

الن ـات

الكافد لم خ ل قيا .لستو اتطاة للرت عتقداح غذاة راجعة رتو ية
إىل زااد رطت اتطاة و ت االنت ا ااما أن لع ـة االنت ـا عـد قنيـة عليميـة
اداثة قد رتمم خ ي اب لفرطاد الذام اعانون لم اارطاا االنت ا و عمـ
هذ اللع ة واليت ت ون لم جهـاز اـتح ورتـلي عاتاسـوا لـ خـوذ للـطأ.
واعم ـ علــو يتيــك خ اــا الــدلاغ و وجيههــا لت رــيى لع ــة علــو اتاســوا
اللعــاا التيــداو والــ ي ستي ــم عــ لواــة لتــا يح أو ل شــط للماســوا
خ طلي .)2004
وأشــارت نتــافه ابحبــاا الســاعقة الــذاط لث ـ دراســيت اتالــد )2004
واخل طلي  )2004أن لقي ابرطاد الذام اعانون لم اارطاا الن ات الكافد
للع ج ا ناسب ا ت ال عواسـرة ابدواـة والعـ ج النتسـي ول ـاراة ابسـط
اساهح حت ختض نس ة اارطاا السلو حت سم ا طاهقة وانسـ ات حت السـلو

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

249

ويســم حت لســتو أدافهــح الدراســي لقارنــة عغ هــح اــم س اتلقــوا لثـ هــذا
الع ج.
لا هـو التـلث السـليب هلـذا االاـرطاا  ) ADHDعلـو الرتـ اااـطاب
ولستق ب؟
 -التــلخط الدراســي

2

Academic fail-ure).

 -العدوانيــة

)Aggressive be-havior
 - 3االنروافية.
 - 4سطعة الغسب.
 - 5قاعليت لتدل ا متل ات اخلارتة والعالة).
 - 6ا ون عطاة للعقاا ا ح عس ب سلوا العدواني.
 - 7ل قاعلية حت ا ستق ) أاثط لم غ لتعـا ي ا ـدرات وا سـ طات
.)Alcohol addiction
 - 8لــيع لداــ القــدر علــو اتتــاظ علــو الع قــات االجتماعيــة لــ
اآلخطام ورقد ال داقات.
 - 9ا اظ علي عدم االستقطار الوظيتي والتنق حت الوظاف .
 - 10عد رتعوعة حت إدار ش ون ا نكل و طعية اب تال.
- 11

Center

Brainا )2000وقـــد ال عرـــي ععـــض ابســـط ـــلث ات

 )ADHDعلــيهح ايــث ســتنتذ رعااــة و علــيح هـ الني اب تــال وقتـاب وجهــداب
ا اب وقد عط ابسـط ععـدم جـدو لـا قـوم عـ نتيإـة للسـغو ات ا تكااـد
تالــة الرت ـ والتقــدم ال رــيني الــذي ال اطاــي ابســط حبالــة أ تــاهلح وعــدم
التتــاهح تاجــا هح اإلنســانية اخلارتــة وا ـ هــذا قــد ا ـ دي عــدور إىل إرتــاعة

250

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ابسط عاإلا ـات واليـل .لـم جـدو لـا اقولـون عـ لـذا رـرن عـطاله ـدراب
ابسط ودعمها و وجيهها

اطور الغين عنها حت االة ااـرطاا رـطت

اتطاة و ت االنت ا .
ا

ت ا لتو واج ألهات اب تال ا عاق :

عند والد ت لعاق اترلب لم الوالدام وعاقي أرطاد ابسط جهـداب أاـ
وذلال لم أج التعال لـ وجـود هـذا الرتـ داخـ ابسـط إذ أن ابم تـلثط
ع ور واامة أاثط لم عاقي أرطاد العافلـة ايـث تنـازل حت اـث لـم اتـاالت
عم عملها ورعاليات اجتماعية أخط واليت ال ع قة هلا عالرت ا عـاق .إذ أن
والد ت لعاق أو لت ل اس ب لفسط ل اا سلواية داخليـة وخارجيـة
ورتــعوعات اجتماعيــة واقت ــاداة لتعــدد ولتنوعــة والوالــدان ا ــعطان عــابس
واهلــح والــنق

عنــدلا ا ت ــتون أن اعــنهح لعــاق هــذا عاإلاــارة إىل خــورهح

الكافد علو لستق ل ا ابلط الذي ا دي إىل لعانا هح لم قلق الألدد ع ابلـ
وإل انية الع ج واليل .لم ال تاني وعقاف اما هو وال العمط.
وحت دراسة لتـارعط  )FARBERعلـو  240أسـط اـان عـ أ تاهلـا تـ
وااد لعاق أ سح اآل ي:
ت ال اتيا الكوجية حت ا ستواات االجتماعيـة الـدنيا عوجـود تـ لعـاق
واستمط هذا التت ال اتو اـودض حت إاـد دور الطعااـة االجتماعيـةا ال تـلثط
اتيا الكوجية عوجود لث هذا الرت حت ا ستواات االجتماعية ا توسرةا لثط
ابخو ال غار إذا اان أخوهح ال

لعاق واههط لث الرت ا عـاق حت ايـا

ابسط وااما حت ن ا ا ها اليولية وع قتها االجتماعية وواعها االقت ادي
وأسلوعها حت التعال ل الرت نتس ول غ لـم اب تـال ابسـوااني واههـط
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هذا التلث حت ععض ا هاهط الـيت يـك ايـا ابسـط إاـارة إىل اتـد لـم ن ـات
ابسط عس ب ابشطايف ا ستمط لم ق ابسط علو الرت ا ت ل

ن طا

2002- 122ا.)126
أهمية دور ابم وابسط حت ع قتهـا لـ

تلـها ا عـاق واههـط ذلـال لـم

ناايت هما ن ط ا  107- 106ا:)2002
ابوىل :ااجة الرت ا عاق ل هتمام ع داخ ابسط وخارجها أاثط لـم
الرت السويا رهو لال القدرات العقلية اليت سـاعد علـو التواجـد داخـ
اجملتمـ عســهولة والتــطوق عـ اب تــال ابســوااني واب تــال ا عــاق لــم هــذ
النااية قـد سـ ب ردود أرعـال عا تيـة لترطرـة لـد الوالـدام ـألاوح لـا عـ
اتمااة الكافد للرت ا ت ل لم جهةا والطرض أو الن ذ لم جهة أخط اـا
ا ثط علو و و رور هذا الرت ع

وااح.

الثانية :ااجة الرت ا عـاق إىل رعااـة ابسـط ع ـ

ات ـ عاالسـتقطار

واال كان العا تي خارتـة وأن وجـود تـ لعـاق حت ابسـط قـد ا ـون لـ أثـط
ع سـي علـو ـو رقـد وجـد أن اإلعاقــة سـ ب جـواب عا تيـاب ل ـموناب داخـ
ععدم االستقطار.
ابسط اا اس الرت حت وا ات
وقد سع دراسـة اخلريـبا وآخـطون  61- 52ا )1992والـيت ـ
إىل أن العداد لم ال موا والدراسات وا اهات العياداة أث تـ عـد أنـواض
لــم االســتإاعات الــيت ــدل علــو عــطض ألهــات اب تــال ا عــاق ســتواات
عالية لـم السـغوت نتيإـة اخنتـاض قـدر الرتـ ا عـاق علـو القيـام عالسـلو
ا ق ول اا ا دي إىل استإاعات عنيتة لد ابلهات حت اـث لـم ابايـان لنهـا
التعــب والعــكل االجتمــاعي والغســب وال ــعور عالــذنب والســغى النتســي
ا تكااد الذي ا ون أا حت ابسط اليت عيش ريهـا ابم رقـى لـ تلـها ا عـاق
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ـي
لذلال عط علن ا ترل ات اث والقيود علو وقتها اـ وأن وهـا ال
قد أعيق واتولد لداها شعور عاإلا ات و تلس اث ا تالـة تلـها واـث ا لـا قـد
واج رتعوعات لاداة ا نتيإة اتاجة إىل ابدوات اخلارتة والعنااة الر ية.
& Mitteler
وهـــــذا لـــــا أاد ـــ ـ دراســـــة ليتلـــــط ولااونـــــا
Mcconachieا )1983لـــم أن أهـــح اباـــداا الســـاغرة الـــيت ـ ـ ثط علـــو
ابلهات ال ي لداهم ت لت ل عقلياب ععلـهم ا ـعطن عـالتو ط واإلا ـات
اا اسرط ععض ابلهات لأل عملهم عس ب الوقـ اإلاـاحت ا رلـوا لـنهم
لطعااــة االعــم ا ت لـ عقليـاب ايــث جتــد ابلهــات رتــعوعة حت اخلــطوج للعمـ
عس ب االاتياجات الكافد ل عم ا ت ل وقد انع ع لث ذلال علو الناايـة
ا اداة لفسط .
و اــد اوسـ  )1986علــو أن ألهــات اب تــال ا ــت لت عقليـاب ــطن
طالة إن ار الذات وعدم الت داق واكن عند إدرااهم تقيقة ختل تلهم
اا انتاعهم رتدلة شداد و تلس ابم اث اب تالة تلها وقـد اولـد لـداها شـعور
عالـــذنب والنهـــا الســ ب حت هـــذ اتالـــة واســـيرط عليهـــا ال ـــعور عاإلا ـــات
واالارهاد.
و اــد الثــوم  240- 237ا )1990أن والد تــ لت لــ عقليــاب
اس ب ل

ت نتسية واجتماعية قد غ لم ايان ابسط رقد ا عط الوالدان

خبي ة ابل وا عطان عاتطج االجتماعي لم االة تلهما اا ععلهما تتهان
ع ععيداب عم ابرتدقاني و نتاعه ما االة لـم اخلـويف والتـو ط واـا اكاـد لـم اـد
لال السغوت لد والـدي الرتـ ا ت لـ عقليـاب أنـ عـاد لـا اتـطض أع ـاني
اث داخ ا نكل وخارج ا وقد تتطغ ععض ابلهات لطعااة تلـها والعنااـة
ع واترلب ذلال استنكايف ليكانية ابسط .
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وأشار عك الدام  )1996أنـ قـد اـ دي وجـود لثـ هـذا الرتـ إىل ـو ط
اتيا ابسطاة رت تل ردود أرعال الوالـدام عنـدلا اعلمـون عت لـ

تلـهما

ولع ـ أول رد رع ـ لــد الوالــدام هــو ال ــدلة وا ــعطان عــالقلق واإلا ــات
واليل .والعإك عم لواجهة ا ـ لة و ـأل هـذ ا ـ لة آثـاراب نتسـية عميقـة
خ ورتاب علو ابلهات عس ب اياض آلـاهلم ريـ و سـرطا ايـا هم ابسـطاة
رقد يتتظ ععض ابلهات عل تاهلم ا ت لت عقلياب وهح رتـغار ول ـم عنـدلا
ا ون

لعهح ااجا هح و تعقد ل ـاالهح اينًـذ اعإـكون عـم رعـااتهح

و ل ية لرال هح و سلح ابلهات عابلط الواق .
يــاول ابســط إتــاقهح علاــد لطااــك الطعااــة ععــد أن ا ونــوا قــد عــودا ال سـ
واخلمـــول وزادت ل ـــاالهح امـــا وايتـ ـاب وأرتـ ـ ح ع جهـــح وإرشـــادهح رتـــع اب
ورعااتهح شاقة وانتاا الوالدان ال عور عالغح واهلح واخلويف الكافد علو لستق ل .
وادد حممـد 149ا )1998عدراسـت أن ابلهـات اغلـب علـيهم اوانـب
العــا تي لتمــث ب حت الســغوت النتســية واالنتعــاالت والوجــدانيات وا ــاعط
السل ية نتيإة ل طاض ابدوار الـذي اترلـب لـنهم لسـًوليات واتـطض علـيهم
واج ــات وأع ــاني عس ـ ب وجــود االعــم ا عــاق عقلي ـاب اســايف إىل ذلــال حماولــة
التوريــق ع ـ لقتســيات دورهــا اكوجــة ورعــة لنــكل وحت الوق ـ نتس ـ يقيــق
الألاعــى ابســط لــم ايــث ع قتهــا عكوجهــا وأعنافهــا وع قــة ابعنــاني ولــا
ا ااب ذلال لم ل اعط اخلويف والقلق لم عدم قدر ابم علو اتتاظ علـو
ايان ابسط و اللها.
دور اخلدلــة االجتماعيــة حت التعال ـ ل ـ الســغوت الــيت واج ـ ألهــات
اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا :

254

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

عم ـ اخلدلــة االجتماعيــة علــو يقيــق التــوازن تيــا ابســط ع ـ
وايا أسط اب تـال ا عـاق ع ـ

عــام

خـاص لـم خـ ل لسـاعد هـ الني الـذام

عإكوا عـم إشـ اض ااتياجـا هح السـطوراة للنمـو والتتاعـ االعـاعي لعـا حت
نرــاق الــنهح االجتماعيــة القافمــة لتمقيــق أق ــو يــ ا ــم لــ ال يًــة
االجتماعية و ـار .اخلدلـة االجتماعيـة لسـتند علـو إ ارهـا النهـطي الـذي
اتســمم العداــد لــم ا تــاهيح واتقــافق وا عــاريف الــيت وجـ ا مارســة وهــي
ســتهديف نميــة قــدر ابرــطاد علــو لواجهــة ل ـ

هح وإشـ اض ااتياجــا هح

ودعح ولساند ل سسات اجملتم ا وإ انـا لنـا عـلن ا عـاق اغ هـح لـم أرـطاد
اجملتم هلح اتق حت اتي ا ال ط ـةا وحت النمـو علق ـو لـا ـنهح عـ قـدرا هح
و ـــاقتهح وعـــلن اخلدلـــة االجتماعيـــة لـــال لـــم ا ـــادل واالســـألا يإيات
والت ني ات وأدوات العم لـا نهـا لـم قـداح رعااـة لناسـ ة لتلـال التًـةا
ررننا يفاول حت هذ الدراسـة سـليى السـوني علـو دور اخلدلـة االجتماعيـة لـ
ا عاق حت النقات التالية:
 اتعطيف ابخ افي االجتماعي علو ابهـ واـ ين ع قـة لتينـة لعهـحعلو أسا .ا ـاراة واالاـألام والثقـة ا ت ادلـةا وذلـال عـم طاـق اال ـال
الدافح عهح وزاار هح الما دع اتاجة.
 إقالــة اجتماعــات دوراــة شــهطاة اســب ااتياجــات ا عــاقا وقدرا ـو سح ابه وا علم لتقييح وا الرت ا عاق والقـألاح ععـض التعـدا ت
حت التعال لع .
 اعد ابخ افي ال ـمي االجتمـاعي ألهـات اب تـال ا عـاق لـدوردرا يــة اعــطرهم لــم خ هلــا علــو اإلعاقــة أنواعهــا وأسـ اعهاا وإىل لترل ــات
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عملية دله تلهح ا عاق إذا اان إرتاعت ختيتـة أو لتوسـرة ويداـد قدرا ـ
العقلية اليت ن لم لتاععة ي يل الدراسي.
 اعتمــد ابخ ــافي االجتمــاعي علــو قنيــة دانالي يــة اوماعــة وذلــاللينق ابه جتطعتهح ل

تلـهح ا عـاق إىل أهـ اب تـال اآلخـطام اـا خيتـ

لــم شــعورهح عالــذنب ولــم ال ـ و الــيت يــيرهحا وعالتــالي الت تيـ لــم
شعورهح علنهح س ب اإلعاقة.
 اتاع ابخ افي االجتماعي الرت ا عاق داخ ابسط و تـك ابهـعلو عناني ع قة ثقة ل

تلهح ا عاق وذلال بهمية شعور عاالنتماني إىل أسـط

ي و عرـ عليـ دون إسـطايف وأن التعـاون لعـ ال اتإـكأ بن ا رلـوا هـو
الورتول إىل إ اني اال ل

ية.

 اقــوم ابخ ــافي ال ــمي االجتمــاعي عتوعيــة ابه ـ اــول اإلعاقــةوال عوعة اليت اتعطض هلا الرت ا عاق وعسـطور القيـام عالتماليـ والتـداع
ال زلـــة لتإنـــب اإلعاقـــة و طارهـــا امـــا اههـــط أهميـــة اللإـــوني إىل العــ ج
والت

ي

ا ط لةعاقة للمد لم رورها السليب.

 اعطيف ابخ افي ال ـمي االجتمـاعي ابهـ علـو ا سـاعدات الـيتاستريعون ات ول عليها لم خ ل وزار ال ون االجتماعيـة عراقـة ا عـاق
الــيت ـ لم ل ـ خــدلات جمانيــة رتــمية واجتماعيــة) ولــم خ ـ ل ا سســات
االجتماعية التلهيلية والألعواة وال مية.
 -لساعد ابلهات علو لعطرة خ اف

و أ تاهلم ا عاق عقليـاب حت

لطالة الرتولة ا تلخط ا وأثط اإلعاقة العقلية علو جوانب النمو.
 -عطا ـ ابلهــات علســاليب ا عاللــة الوالداــة الســواة وغ ـ الســواةا
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وأثطها علو أ تاهلم عوج عام وأ تاهلم ا عاق عقلياب عوج خاص.
 وجيـ ابلهــات ل ســتتاد لــم اخلــدلات اجملتمعيــة ا قدلــة لف تــالا عاق عقلياب.

اإلجراءات املنهجية

نوض الدراسة:
نتمي هـذ الدراسـة إىل الدراسـات الورتـتية التمليلـة الـيت ننـا لـم
ات ول علو لعلولات دقيقة

ور لنا الواق ع

أععاد ا رهـي عتمـد علـو

ي ـ اتقــافق ويليلــها وعالتــالي إرتــدار التعميمــات ع ــلن الدراســة .رهــذ
الدراســة ســتهديف ورت ـ ويداــد أهــح ا ـ

ت الــيت عــاني لنهــا ألهــات

اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ـا و ـ أاسـا الـدور
ا هين لل دلة االجتماعية للتدخ ا هين للتعال ل هذ ا

ت.

لنهه الدراسة:
اعتمد ال ااث علو لنهه ا سح االجتمـاعي عالعينـة نهـطا

فمـة هـذا

ا نهه لنوض الدراسة .ايث اعد ا سـح االجتمـاعي أاـد ا نـاهه الطفيسـية الـيت
ســت دم حت ال مــوا الورتــتيةا عــم طاــق ي ـ العداــد لــم ال يانــات لــم
ا مــوث ســواني اــان ع ـ

ل اشــط أو عـ اهلــا

أو عـ ال اــد لــم خـ ل

عــطض اســتمارات يتــوي علــو أســًلة لقننــ  .امــا اعتمــدت ال ااثــة علــو
است دام لنهه ا سح االجتماعي عم طاق العينـة العمداـة بلهـات اب تـال
ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ست تو ا لال خالد اوالعي.
جمتمع الدراسة:

جمتم ال مث :مت يداد إ ـار ال مـث حب ـط ييـ ألهـات اب تـال
ا اع عااـرطاا رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا ا طاجعـات لعـدد لـم لطااـك
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الطعااـــة النهاراـــة حت لدانـــة الطاـــاض ولقـــد اختـــار ال ااـــث جمتمــ الدراســـة
ل عت ارات التالية:
 /1لطااك الطعااة النهاراة هي احملرة ابولية بلهات اب تـال ا ـاع ا
 ADHDحت لدانة الطااض رمم السه ات ول علو عينة الدراسة.
 /2عاون إدار ا طااك ولوارقتهح علو إ ام الدراسة عها.
 /3ـ ي
التطاق ا ت

عينة الدراسة:

الرت ـ عااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا لــم ق ـ
داخ هذ ا طااك.

اان أنسب طاقة وم ال يانات عم طاق العنيـة العمداـة لـم ابلهـات
ا طاجعــات طااــك الطعااــة النهاراــة خ ـ ل التــأل  20رجــب  20 -شــع ان
1438وقــد مت ات ــول علــو لوارقــة عــدد  85ل موثــة .وقــد مت اختيــار العينــة
العمداة نهطا تساسية العداد لم االلهات للتإاوا لـ ال ااـث حب ـح التـاثط
عارتاعة االعم.

أدوات الدراسة:

إن أدا ي ال يانـات هـي الـيت
است

ـ لنهـا ال ااـث علـو اتقـافق ا ـطاد

رتــها رتعــد لطالــة هال ـة لــم لطاا ـ ال مــث ايــث عت ـ أدا ي ـ

ال يانات لم الوساف اليت اعتمد عليها ال ااث ل ونها ا در ابولي للإم .
إعتمدت الدراسة علو إستمار إست يان خارتة عللهـات اب تـال ا ـاع
عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ا وقد مت إخت ار رتدق حمتواهـا ععطاـها
علو عدد لم احمل م لم أسا ذ اخلدلة االجتماعيةا وعـدد لـم اخلـ اني رـو
جمال العمـ لـ اب تـال ا ـاع عااـرطاا رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا ا
وذلــال إلعــاد إ تــاق اــول ال ــياغة وإر ــات ابســًلة عــا تغ ات ا ــطاد يـ
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ال يانات اوهلاا ولقد مت عدا ال ياغة عاإلاـارة واتـذيف اتـو يقـق نسـ ة
 )%85لم اإل تاق.
وقد مت اساا لعال الث ات عرعاد التر يق علو عدد  )10لم ابلهـات
ب تــال رــطت اتطاــة و ــت اإلنت ــا غ ـ عينــة ال مــث)ا واــان التارت ـ
الكلنــو ع ـ التر يــق ابول والثــانو ع ــط أاــاما واســت دم ال ااــث لعادلــة
جتمــان .وقــد ـ

أن لعالـ الث ــات قــد ورتـ إىل  )0 87عدرجــة ثقــة %95

وهي قيمة عاليةا ثح مت اساا لعالـ ال ـدق ر ـان  )0 93وعـذلال ا ـون
لعال ال دق والث ات علو درجة عالية لةستمار .
وقد سمن إستمار اإلست يان احملاور التالية:
 - 1ال يانات ابولية.
 - 2عيانات تعلق عا

ت االجتماعية بلهات اب تال ا اع رطت

اتطاة و ت اإلنت ا .
 - 3عيانــات تعلــق عا ـ

ت النتســية بلهــات اب تــال ا ــاع رــطت

اتطاة و ت اإلنت ا .
 - 4عيانــات تعلـــق عا ــ

ت التعليميـــة واخلدليــة بلهـــات اب تـــال

ا اع رطت اتطاة و ت اإلنت ا .
 - 5عيانــات تعلــق عا ـ

ت ا هنيــة بلهــات اب تــال ا ــاع رــطت

اتطاة و ت اإلنت ا .

أساليب املعاجلة اإلحصائية:

يقيق أهدايف الدراسة ويلي ال يانات اليت مت جتميعهـاا رقـد مت اسـت دام
العداد لم ابساليب اإلا ـافية ا ناسـ ة عاسـت دام اتـكم اإلا ـافية للعلـوم
االجتماعية  )Statistical Package foe Social Scienceعند يلي ال يانـات
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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ال مية ا تعلقة عاإلست انة واليت مت ر يقها علو لتطدات الدراسةا ولقد اعتمد
ال ااث حت يليل لتقداطات جمتم ال مث علو أرععة لسـتواات وهـي لوارـق
ع ــد ا لوارــقا غـ لوارــقا غـ لوارــق ع ــد ) امـا مت لــم خـ ل عطنــاله
 )spssاســت دام عــدد لــم ابســاليب اإلا ــافية ا ناس ـ ة لورت ـ ال يانــات
ويليلها ولم هذ ابساليب وهي:
 .1اســـت طاج الت ـــطارات والنســـب ا ًواـــة للتعـــطيف علـــو اخل ـــاف
ـية والوظيتيـة برـطاد عينـة الدراسـةا ويداـد اسـتإاعات أرطادهـا جتــا

ال

ع ارات احملاور الطفيسة اليت تسمنها أدا الدراسة.
 .2اســت دام ا توســى اتســاعي ا ــوزون ا

ــطجح) " Mean

" Weighted

وذلال عطرة لد ار تاض أو اخنتاض استإاعات أرطاد الدراسة علو ا ع ـار
لــم ع ــارات لــتغ ات الدراســة ابساســيةا ل ـ العلــح علن ـ اتيــد حت ط يــب
الع ارات اسب أعلو لتوسى اساعي لوزون.
 .3اســت دام ا توســى اتســاعي  )Meanوذلــال عطرــة لــد ار تــاض أو
اخنتـــاض اســـتإاعات أرـــطاد عينـــة الدراســـة عـــم احملـــاور الطفيســـية لتوســـى
لتوسرات الع ارات) ل العلح أن اتيد حت ط يب احملاور اسب أعلـو لتوسـى
اساعي.
 .4است دام االيفطايف ا عياري  )Standard Deviationلتوايح ـت
اإلجاعــات ولــد ايفطارهــا عــم لتوســرها اتســاعيا ر لمــا اــان االيفــطايف
رتغ اا اان لعنا أن القيح لتإمعة اـول لتوسـرها اتسـاعيا وعالتـالي رـرن
قيمة ا توسى ث إيالي اإلجاعات ثي رتادقاا وقد مت است دال ا الي:
أ  -ل يــان لســتو ييــ الع ــارات ا تعلقــة عا ــ
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ت الــيت واجههــا

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

الهات اال تال ا اع .
ا  -إلعــاد الأل يــب ودرجــة ابهميــة وابولواــة للم ـ

ت الــيت واج ـ

االلهات حت اوني ا توسرات اتساعية.
 .5اســت دام لعالــ ار ــات ع ســون

Correlation

 )Pearsonلقيــا.

رتدق أدا الدراسة.
 .6است دام لعال ألتا اطون اخ لقيا .ث ات أدا الدراسة.
ثالنا :نتافه الدراسة:
 - 1نتافه تعلق عورت جمتم الدراسة
جدول  )1العمط:
العمط

الت طار

النس ة %

أق لم  30سنة

15

17 6

 30بق لم  35سنة

16

18 8

35بق لم  40سنة

27

31 8

40بق لم  45سنة

19

22 4

45بق لم  50سنة

5

59

 50سنة رلاثط

3

35

اجملموض

85

100

ال يانات الوارد حت اودول  )1عم وزا لتـطدات عينـة الدراسـة
ورق ـا للمطالــة العمطاــةا ايــث ـ

أن النس ـ ة الغال ــة  %31 8اان ـ ل ــاحل

ا طالة العمطاـة لـم  36اىل  )40سـنةا وهـذا ا ـ إىل سـهولة التوارتـ لـ
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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عينـة الدراســة نهـطا لر يعــة ا طالــة العمطاـة والــيت تســح عالقـدر علــو يمـ
ا س وليةا ـا اسـمم ا ـاراة اإلعاعيـة لـم جانـب عينـة ال مـث رـو اإلدالني
ت ا تلتــة التــو واجههــا نتيإــة إرتــاعة

عا علولــات وال يانــات اــول ا ـ

أ تــاهلم عتــطت اتطاــة و ــت االنت ــا ا ابلــط الــذي اســهح حت الورتــول
ت .اما أن هـذا ا ـ إىل أن اإلرتـاعة

قألاات لهنية للتعال ل لال ا

ا ــط ــل ي حت ا طاا ـ ابوىل للميــا الكوجيــة والــيت قــد ـ ثط علــو يعــة
التتاع االجتماعي لفسط ل حميرها ابسطي واجملتمعي.
واان النس ة ابق ل احل التًـة العمطاـة 50رمـا رـوق) سـنة وا ـ لون
نس ة .)%3 5
جدول  )2اتالة االجتماعية:
اتالة االجتماعية

الت طار

النس ة %

اعيش الكوجان لعاب

70

82 4

لرلقة

10

11 8

أرللة

5

9ا5

اجملموض

85

100

ال يانـات الـوارد حت اوـدول  )2عـم وزاـ لتـطدات عينـة الدراسـة
ورقآ للمالة االجتماعية ايـث ـ

أن النسـ ة الغال ـة  )%82 4اانـ ل ـاحل

اتالة االجتماعية اعيش الكوجان لعاب)ا واانـ النسـ ة ابقـ ل ـاحل اتالـة
االجتماعية أرللة) وا لون نس ة  .)%5 9ور ـا ـون هـذ النسـ ة يعيـة
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

حب ح لا أشار إلي اودول الساعق رقح  )1اخلاص عالتًـة العمطاـة إذ أشـار إىل
أن غال ية العينة هح  40سنة رلق .
جدول  )3اتالة التعليمية:
اتالة التعليمية

الت طار

النس ة %

ألية

24

28 2

قطأ و تب

6

71

اعتدافي

9

10 6

لتوسى

7

82

ثانوي

17

20 0

جالعية رلعلو

22

25 9

اجملموض

85

100

واح ال يانات الوارد حت اودول  )3وزا لتطدات عينة الدراسـة ورقـا
للمالــة التعليميــة ايــث ـ

أن النسـ ة الغال ــة  )%28 2اانـ ل ــاحل اتالــة

التعليمية ألية)ا ابلط الذي ا اد علو أهمية وا و ميح عـطاله إرشـاداة
لم جانب ابخ افي االجتماعي طااـك الطعااـة النهاراـة لتنميـة وعـي هـ الني
ابلهــات عااتياجــات ول ـ

ت أ تــاهلم ا ــاع عتــطت اتطاــة و ــت

اإلنت ا والعم علو لساعد هم للتغلب علو ا

ت اليت واجهنهـا نتيإـة

إعاقـة أ تـاهلما واانـ النسـ ة ابقـ  )%7 1ل ـاحل اتالـة التعليميـة قـطأ
و تب) .هذا و تتق النتافه ل دراسة أعـو ا عـا ي  )1997الـيت أسـتطت أن
لا نس ة  )% 70 6لم اتـاالت انتمـون إىل أسـط سـح سـتة أرـطاد أو أاثـط امـا
جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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وجد أن  )%74 5لم إيالي اتـاالت انتمـون إىل آعـاني س

ـلوا علـو ل هـ

عــال "جــالعي" ووجــد أن  )%85 1لــم جممــوض اتــاالت انتمــون إىل ألهــات س
ــلم علــو ل ه ـ جــالعي .واــذلال تتــق ل ـ دراســة اتالــد  )2003الــيت
ورتـل إىل أن لعـدل انت ـار ااـرطاا عإـك االنت ـا ا ـموا عالن ـات الكافـد
اتناسب ع سياب ل ا ستو التعليمي لفعوام واإلقالة لعهما ييعا.
ور ا لث هذا اودول أاسا اث االنت ا الخنتاض ا سـتو التعليمـي رغـح
أن اودول رقح  )1أشار إىل أن غال ية العينـة  40سـنة رلقـ اـا ا ـ ر ـا إىل
ان غال ابم عم إاماهلا للتعليح جطاني االة تلها.
جدول  )4اونسية:
اونسية

الت طار

النس ة %

سعوداة

76

89 4

غ سعوداة

9

10 6

اجملموض

85

100

واح ال يانات الوارد حت اودول  )4وزا لتطدات عينة الدراسـة ورـق
اونســية ايــث ــ

أن النســ ة الغال ــة  )%89 4اانــ ل ــاحل ســعوداة)ا

واان النس ة ابق  )%10 6ل احل غ سعوداة).
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

جدول  ) 5عدد أرطاد ابسط :
عدد أرطاد ابسط

الت طار

النس ة %

لم 3 – 1

5

59

لم 6 – 4

47

55 3

لم 9 – 7

22

25 9

لم  10رلاثط

11

12 9

اجملموض

85

100

ال يانـات الـوارد حت اوـدول  )5عـم وزاـ لتـطدات عينـة الدراسـة
ورقا لعدد أرـطاد ابسـط ايـث ـ

أن النسـ ة الغال ـة  )%55 3اانـ ل ـاحل

عدد أرطاد ابسط لـم ) 6 – 4ا ابلـط الـذ ا اـد علـو أهميـة العمـ علـو
وا الول للم

ت اليت واجهها ابم اي ستري القيام عـدورها ا توقـ

لنهـا رـو ظـ اـ اإـح ابسـط دون إغتـال لطعااـة و،ااـة الرتـ ا عـاقا
واان النس ة ابق ل احل عدد أرطاد ابسط لـم  ) 3- 1وا ـ لون نسـ ة
)%5 9ا ولث هذ النس ة عد ألـطاب يعيـا حت اجملتمـ السـعودي الـذي اتسـح
عكاــاد اإــح أرــطاد ابســط إذ ـ اإلا ــانيات أن غال يــة ابســط حت اجملتم ـ
السعودي األاوح اإمها لا ع  5- 4اا اترلب لنا الخ ـافي اجتمـاعي
التوعية هلذ ابسط اليت لداها أ تال اعانون لم اإلعاقـة ريمـا اتعلـق عتمداـد
اإلجنـــاا و نهيمــ اتـــو ال عـــاني ابســـط لـــم ععـــض ا ــ
اا ـ

ت ابخـــط

ت االقت ــاداة والتعليميــة والألعواــة .وهــي نتيإــة ر ــا توارــق ل ـ

دراسات حت اجملتم العطعي لنها دراسة سـع أعـو ا عـا ي  )1997حت اجملتمـ
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ا ــطيا أن لــا نسـ ت  )%70 6لــم اتــاالت انتمــون إىل أســط ســح ســتة أرــطاد.
واذلال ل دراسة اتالد  )2003الـيت ورتـل إىل أن لعـدل انت ـار ااـرطاا
عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد اكداد شيوع ع

اإح ابسط .

جدول  ) 6ط يب الرت ا اا عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا
ع أرطاد ابسط :
ط يب الرت ا اا
عاارطاا رطت اتطاة
و ت االنت ا ع أرطاد

الت طار

النس ة %

ابسط

266

1

18

21 2

2

14

16 5

3

9

6ا10

4

16

18 8

5

13

15 3

6

6

71

7

3

35

8

3

35

9

2

24

12

1

12

اجملموض

85

100

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ال يانات الوارد حت اودول  )6عم وزا لتـطدات عينـة الدراسـة
ورقا لأل يب الرت ا اا عاارطاا رطت اتطاـة و ـت االنت ـا عـ أرـطاد
ابسط ايث

أن النس ة الغال ة  )%21 2اان ل ـاحل ط يـب الرتـ عـ

أرطاد أسط  1ابول) وهذا عدور ا اد علو أهمية لسـاعد ابم علـو التعالـ
ل ا ـ ت الناجتـة عـم إعاقـة تلـهاا وخارتـة التعالـ لـ السـغوت النتسـية
ايث أن الرت ابول هلاا واان النس ة ابق ل احل ل ـاحل ط يـب الرتـ عـ
نسـ ة  .)%1 2و وارــق نتــافه لثـ هــذا

أرــطاد أســط  12الثــاني ع ــط) وا ـ

اودول ل اودول رقـح  )1اخلارتـة عالتًـة العمطاـةا واوـدل رقـح  )5اخلـاص
حبإح ابسط  .إذ تسق لال التوزاعات ل وزاعات لال اوداول.
جدول  ) 7عدد اب تال الـذام لـداهح ااـرطاا رـطت اتطاـة و ـت
االنت ا حت ابسط :
عدد اب تال الذام
لداهح اارطاا رطت
اتطاة و ت االنت ا حت

الت طار

النس ة %

ابسط
ت

81

95 3

ت ن

2

24

ث ا أ تال

1

12

أرععة أ تال رلاثط

1

12

اجملموض

85

100
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ـ ال يانــات الــوارد حت اوــدول  )7إىل وزاـ لتــطدات عينــة الدراســة
ورقـا لعــدد اب تــال الــذام لــداهح ااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا حت
ابســط ايــث ـ

أن النس ـ ة الغال ــة  )%95 3اان ـ ل ــاحل ت ـ وااــدا

واان النس ة ابق ل احل أرععة أ تال رلاثط عنسـ ة  .)%1 2ور ـا لثـ هـذ
النتيإة تتق ل نتافه اخنتاض التًة العمطاة بلهات هـوالني اب تـال ورـق لـا
أشارت ل نتافه اودول رقح )1ا اما أنها قد دل علو عـدم وجـود ع قـة
وراثية ل اشط حت اإلرتاعة ثـ هـذ اإلعاقـة وعـم طارهـا حت ابسـط ع ـ
ا ايث أن الاوجد سو أرععة ااالت لداهح أاثط لم ت لدا اارطاا
حت اتطاة.
جدول  )8ا هنة:

ات

ا هنة

الت طار

النس ة %

رعة لنكل

66

77 6

لوظتة

19

22 4

اجملموض

85

100

لم ال يانات الوارد حت اودول  )8عم وزا لتطدات عينة الدراسة

ورقآ للمهنة ايـث ـ

أن النسـ ة الغال ـة  )%77 6اانـ ل ـاحل رعـة لنـكلا

وهــذا لاا اــد أاســا علــو أهميــة وا ـ عــطاله إرشــاداة لتنميــة وعــو ه ـ الني
ابلهات ع يتية التعال ل ا

ت التو ـواجههم نتيإـة إعاقـة أ تـاهلما

واان النس ة ابق ل احل لوظتة عنس ة  .)%22 4وهـذا اوـدول اتوارـق لـ
نتافه اودول رقح  )3اخلاص عا ستو التعليميا والـذي أشـار إىل اخنتـاض
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ا ستو التعليمي لفلهاتا إذ أشار اوـدول إىل أن الغال يـة ـا نسـ ت )%87
ل م ا ه الثانويا لنهم  ) 28عـدون ل هـ أليـات) وهـو لـا اقلـ لـم
التطص الوظيتية هلم .ور ا اذلال وجود إارطاا اتطاة لد

تلها س اتح

التطرتة هلا لل مث عم وظيتة.
جدول  ) 9ه اوجد خادلة حت ا نكل:
ه اوجد خادلة عا نكل

الت طار

النس ة %

نعح

48

56 5

ال

37

43 5

اجملموض

85

100

لم ال يانات الوارد حت اودول  )9عم وزا لتطدات عينـة الدراسـة
ورقا لوجود خادلة حت ا نكل ايث

أن النس ة الغال ـة  %56 5اانـ ل ـاحل

نعحا واان النسـ ة ابقـ ل ـاحل ال عنسـ ة  .)%43 5لثـ هـذ النتيإـة ر ـا
تعارض ل لا أشارت إلي اوـداول السـاعقة سـواني اوـدول رقـح  )1اخلـاص
عاخنتاض عمط ابما أو اودول رقح  )7الذي ا

إىل أن الغال ية لداها ت

وااــد ل ــااا أو اوــدول الســاعق رقــح  )8الــذي أشــار إىل أن لــا نســ ت
 )%77 6ال اعملم.
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جدول  ) 10دخ ابسط ال هطي:
دخ ابسط ال هطي

الت طار

النس ة %

أق لم  2000راال

7

82

20

23 5

25

29 4

لم 10000 – 7000

20

23 5

غ ذلال

13

15 3

اجملموض

85

100

لم  2000بق لم
 4000راال
لم  4000بق لم
7000

ال يانات الوارد حت اودول  )10عـم وزاـ لتـطدات عينـة الدراسـة
ورقــآ ل ـدخ ابســط ال ــهطي ايــث ـ

أن النس ـ ة الغال ــة  )%29 4اان ـ

ل احل دخ ابسط ال هطي لم 4000إىل 7000راال)ا وهـذا لـا ا ـ إىل
اطور لساعد ابم علو ايتية التعال ل ا

ت اإلقت اداة وخارتة أن

عدد أرطاد ابسط لعينة ال مث ا عاالاارة اىل اثـط الت ـالي التـو اترل هـا
ع ج الرت ا عاقا واان النس ة ابق ل احل أق لم  2000راال) عنس ة
 .)%8 2وعاجملم ـ رــرن غال يــة ابســط لن تســة الــدخ هــح إىل اــد لــا دون
 4000اآليف راال .وهذا ر ا اتعارض ل لـا مت التورتـ لـ لـ اوـدول رقـح
 )8الذي أشار إىل أن لا نس ت  )%77 6ال اعملم .اا اعين أن دخـ ابسـط
اعتمد علو ل ادر أخط  .اما أن اتعارض ل نتافه اوـدول رقـح  )9الـذي
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

أشار إىل أن لـا نسـ ت  )% 56 5لـداهح خادلـة .و تتـق لثـ هـذ الدراسـة لـ
نتــافه دراســة اتالــد  )2003الــيت ورتــل إىل أن لعــدل انت ــار ااــرطاا
عإك االنت ا ا ـموا عالن ـات الكافـد اتناسـب ع سـياب ا سـتو االقت ـادي
االجتمــاعي لفســط  .وأن ااــرطاا عإــك االنت ــا ا ــموا عالن ــات الكافــد
اكداد شيوع عند اخنتاض دخ ابسط .
جدول  )11نوض الس م:
نوض الس م

الت طار

النس ة %

ري

47

55 3

شقة

25

29 4

أخط ذاط

13

15 3

اجملموض

85

100

واح ال يانات الوارد حت اودول  )11عم وزا لتطدات عينة الدراسة
ورقا لنوض الس م ايث

أن النس ة الغال ة  )%55 3اان ل ـاحل رـي )ا

واان النس ة ابق  )%15 3ل احل أخط ) .ور ـا لثـ هـذ النتيإـة تعـارض
ل اودول الساعق رقـح  )10الـذي أشـار إىل اخنتـاض الـدخ ال ـهطي لفسـط
ايث أشار إىل أن  )%60قطا ا أق لم  4000اآليف راـال .ور ـا أن السـ م هنـا
ل ابسط ال

خارتة وأن اوـدول رقـح  )1اخلـاص عا سـتو العمـطي أشـار

إىل اخنتاض عمط ابم اا اعين أنها اداثة الكواج إىل اد لا.
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جدول  ) 12اح اان عمط الرت عندلا مت اات ايف أن ل اا عاارطاا
رطت اتطاة و ت االنت ا :
اح اان عمط الرت
عندلا مت اات ايف أن
ل اا عاارطاا رطت

الت طار

النس ة %

اتطاة و ت االنت ا
أق لم  3سنوات

44

51 8

لم  5 - 3سنوات

30

35 3

لم  9 - 6سنوات

7

82

أاثط لم  9سنوات

4

47

اجملموض

85

100

ال يانات الوارد حت اودول  )12عـم وزاـ لتـطدات عينـة الدراسـة
ورقا لعمط الرت عندلا مت اات ايف أن ل اا عاارطاا رطت اتطاة و ـت
االنت ـــا ايـــث ــ

أن النســ ة الغال ـــة  )%51 8اانــ ل ـــاحل أقــ لـــم 3

سنواتا واان النس ة ابق ل احل أاثط لم  9سنوات عنسـ ة  .)%4 7وهـذا
ل شط غ إعاعي حت اات ايف ا طض وهذا ر ا لطد اخنتاض ا ستو التعليمي
لفم اما أشار اودول رقح )3ا واذلال لا ورت إلي اودول رقح  )8علن
الغال ية ال اعملما واخنتاض الدخ ال ـهطي امـا أشـار اوـدول )10ا ر ـا
الها عوال أسهم حت لخط اات ايف اارطاا الرت لد ابم.
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

 - 2نتافه تعلق عتساؤالت الدراسة
جدول رقح )13
الت طارات والنسـب ا ًواـة وا توسـرات اتسـاعية وااليفطارـات ا عياراـة
الستإاعات جمتم الدراسة علو التقطات ا

ة لل

ت

عـم ا ـ

االجتماعية اليت واجهها ألهـات اب تـال ا ـاع عااـرطاا رـطت اتطاـة
و ت االنت ا

ا توسى اتساعي

االجتماعية

ع د

العدد النس ة العدد النس ة العدد النس ة العدد النس ة

التـط يـب

م

ا

ت

لوارقة

لوارقة

لوارقة

ع د

االيفطايف ا عياري

غ

غ

لوارقة

أرى أن طفلي المصاب
 1بفرط الحركة يحتاج إلى

1

46 41.2 35 3.5 3 1.2

توجيه ومراقبة مستمرة

1 629. 3 48 54.1

يقلقني عدم القدرة على
 2ضبط سلوك طفلي

3

31 51.8 44 8.2 7 3.5

المصاب بفرط الحركة

2 742. 3 21 36.5

يصعب على التعامل مع
3طفلي المصاب بفرط

3

3 04 28.2 24 50.6 43 17.6 15 3.5

3 778.

8

2 93 30.6 26 41.2 35 18.8 16 9.4

4 936.

الحركة
يضايقني صعوبة تكيف
4طفلي المصاب بفرط
الحركة مع أفراد األسرة

5

أرى أني ال أستطيع إنجاز
أعمالي في الوقت المحدد

3

18 51.8 44 23.5 20 3.5

5 766. 2 91 21.2
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ا توسى اتساعي

االجتماعية

ع د

العدد النس ة العدد النس ة العدد النس ة العدد النس ة

التـط يـب

م

ا

ت

لوارقة

لوارقة

لوارقة

ع د

االيفطايف ا عياري

غ

غ

لوارقة

بسبب أن لدي طفل مصاب
باضطراب فرط الحركة

6
7

يؤلمني أن طفلي لن يكون
امتدادا طبيعيا ً ألسرتي
إن العناية بطفلي تقيدني
كثيرا ً

6

19 48.2 41 22.4 19 7.1

6 847. 2 86 22.4

5

20 43.5 37 27.1 23 5.9

7 852. 2 85 23.5

8

2 76 22.4 19 41.2 35 27.1 23 9.4

أشعر أحيانا ً بالحرج
8واالرتباك بسبب طفلي
المصاب بفرط الحركة

8 908.

أشعر أن أفراد األسرة
تتخلى عن كثير من
 9الضروريات بسبب وجود

7

طفلي المصاب بفرط

2 71 24.7 21 29.4 25 37.6 32 8.2

9 936.

الحركة
تزعجني كثرة التعليمات
والتوجيهات التي يتم

10

إعطائها لطفلي المصاب

8

23 24.7 21 38.8 33 9.4

10 976. 2 69 27.1

بفرط الحركة
أرى أن انشغال األم
برعاية طفلها المصاب

11

بفرط الحركة يؤثر على

7

13 44.7 38 31.8 27 8.2

11 836. 2 67 15.3

أفراد األسرة
أشعر بعدم رغبة األسرة

12

في تحمل مسؤوليات

274

15 40.0 34 28.2 24 14.1 12

12 940. 2 61 17.6

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ا توسى اتساعي

االجتماعية

ع د

العدد النس ة العدد النس ة العدد النس ة العدد النس ة

التـط يـب

م

ا

ت

لوارقة

لوارقة

لوارقة

ع د

االيفطايف ا عياري

غ

غ

لوارقة

طفلي المصاب بفرط
الحركة
أشعر أن طفلي المصاب

بفرط الحركة سيظل بمثابة 16 40.0 34 23.5 20 17.6 15
13
مشكلة دائمة (في حياتي)

13 990. 2 60 18.8

أتجنب الحديث مع

14
اآلخرين عن طفلي
المصاب بفرط الحركة

2 53 21.2 18 25.9 22 37.6 32 15.3 13

14 995.

أرى انه ال يوجد بين أفراد
أسرتي من يهتم بطفلي

15

المصاب بفرط الحركة عند

13 34.1 29 38.8 33 11.8 10

15 894. 2 53 15.3

خروجي
أشعر بصعوبة في اتخاذ

16

أي قرار ولو بسيط

14 30.6 26 38.8 33 14.1 12

16 934. 2 49 16.5

أعتقد أن طفلي المصاب

سوف يمثل مشكلة دائمة 11 37.6 32 30.6 26 18.8 16
17
لألسرة

945. 2 45 12.9

17

أخجل أن أصطحب أبني

المصاب بفرط الحركة إلى 13 24.7 21 38.8 33 21.2 18
18
األماكن العامة

18 983. 2 34 15.3

أشعر أن اآلخرين ينظرون
إلى نظرة دونية بسبب

19

طفلي المصاب بفرط

9.4 8 27.1 23 29.4 25 34.1 29

19 993. 2 12

الحركة
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ا توسى اتساعي

االجتماعية

ع د

العدد النس ة العدد النس ة العدد النس ة العدد النس ة

التـط يـب

م

ا

ت

لوارقة

لوارقة

لوارقة

ع د

االيفطايف ا عياري

غ

غ

لوارقة

أشعر أن أسرتي مهددة

20
باالنهيار بسبب طفلي

7.1 6 25.9 22 35.3 30 31.8 27

المصاب بفرط الحركة

20 929. 2 08

اعتمد على الخادمة في

21
تدبير شؤون طفلي

9 23.5 20 28.2 24 37.6 32

المصاب بفرط الحركة

21 1 021 2 07 10.6

أشعر أن أقاربي يحاولون
تجنب التعامل مع أسرتي

22

بسبب طفلي المصاب

9.4 8 20.0 17 34.1 29 36.5 31

22 976. 2 02

بفرط الحركة
أشعر أن صديقاتي قد

23
تخلوا عني بسبب طفلي

4.7 4 14.1 12 42.4 36 38.8 33

المصاب بفرط الحركة

23 838. 1 85

يؤلمني إحجام الناس عن
الزواج من أسرتنا بسبب

24

طفلي المصاب بفرط

4.7 4 14.1 12 40.0 34 41.2 35

24 848. 1 82

الحركة

اواــح اوــدول رقــح  )13يعــة ا ـ

ت االجتماعيــة الــيت واجههــا

ألهات اب تال ا اع عاارطاا رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا ا ايـث جنـد
أن لتوســى إجاعــات جمتمـ الدراســة لــم ابلهــات اــألاوح لــا ع ـ

- 1 82

) 3 48ا وأ ـ أسـًلة وع ـارات هـذا احملـور لط ـة اسـب أهميتهـا لـم وجهـة
جمتم الدراسة وهي االتالي:
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

أر أن تلي ا اا عتـطت اتطاـة تـاج إىل وجيـ ولطاق ـة لسـتمط :
وأ

هذ الع ار حت الأل يـب ابول لـم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال توسـى

اساعي عل  )3 48وعنس ة لوارقة علغ
اقلقين عدم القدر علو ا ى سلو

.)%95 3
تلي ا اا عتطت اتطاة :وأ ـ

هذ الع ار حت الأل يب الثاني لم وجهة نهط ألهـات اب تـال توسـى اسـاعي
عل  )3 21وعنس ة لوارقة علغ
ا عب علو التعال ل

.)%88 3
تلي ا اا عتطت اتطاة :وأ ـ هـذ الع ـار

حت الأل يب الثالث لم وجهة نهط ألهات اب تال توسى اساعي علـ )3 04
وعنس ة لوارقة علغ

.)%78 8

وجاني رو الأل يب ابخ أشعط أن رتـداقا ي قـد ختلـوا عـين عسـ ب تلـي
ا اا عتطت اتطاـة  :وأ ـ هـذ الع ـار حت الأل يـب الثالـث والع ـطون لـم
وجهة نهط ألهات اب تال توسى اساعي عل  )1 85وعنس ة لوارقـة علغـ
)%18 8ا ا ين إاإام النا .عم الكواج لم أسط نا عسـ ب تلـي ا ـاا
عتطت اتطاةا وأ

هذ الع ار حت الأل يب الطاع والع ـطون لـم وجهـة نهـط

ألهات اب تال توسى اساعي عل  )1 82وعنس ة لوارقة علغ

.)%18 8

جدول رقح )14
الت طارات و النسـب ا ًواـة وا توسـرات اتسـاعية وااليفطارـات ا عياراـة
للع ارات اخلارتة عا

ت النتسية اليت واجهها ألهات اب تـال ا ـاع

عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا
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النتسية

العدد النس ة العدد النس ة

العد
د

النس ة العدد النس ة

ا توسى اتساعي

ا

ع د

التـط يـب

م

ت

لوارقة

لوارقة

لوارقة

ع د

االيفطايف ا عياري

غ

غ

لوارقة

أشعط عاتكن ال داد
1

عندلا أر ط حت االة
تلي ا اا عتطت

9 4.7 4

1 809. 3 19 38.8 33 45.9 39 10.6

اتطاة
ا ين ال عور علن
2

تلي سي قو ا ايا

2.4 2

2 718. 3 09 28.2 24 55.3 47 14.1 12

ل اا عتطت اتطاة
أشعط عالقلق لعدم
لعطريت ع يتية لواجهة
3

السلوايات غ العاداة 4.7 4

3 796. 3 09 31.8 27 50.6 43 12.9 11

لرتلي ا اا عتطت
اتطاة
أشعط عاإلا ات اينما
4

أدر أن تلي لم
اعيش ايا

يعية

2.4 2

4 750. 3 09 30.6 26 50.6 43 16.5 14

لرلقاب

278

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

النتسية

العدد النس ة العدد النس ة

العد
د

النس ة العدد النس ة

ا توسى اتساعي

ا

ع د

التـط يـب

م

ت

لوارقة

لوارقة

لوارقة

ع د

االيفطايف ا عياري

غ

غ

لوارقة

أشعط عالتو ط ا
5

أرترمب تلي
ا اا عتطت اتطاة

5.9 5

5 844. 2 95 27.1 23 47.1 40 20.0 17

إىل ابلاام العالة
ترلب العنااة عرتلي
6

الت لي عم أشياني اث

4.7 4

6 785. 2 95 23.5 20 52.9 45 18.8 16

أود القيام عها حت ايا ي
اإلنت اسات اليت قد
7

يب تلي كادني 7 937. 2 84 24.7 21 45.9 39 17.6 15 11.8 10
إا ات
ا ين التع عم

8

و طي لم خ ل ال اني 8 937. 2 64 18.8 16 38.8 33 29.4 25 12.9 11
لتألات والة
اكعإين أنين ب

9

أستري التم ح حت 9 943. 2 58 16.5 14 40.0 34 28.2 24 15.3 13
أع اعي وأثور بعسى
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العدد النس ة العدد النس ة

العد
د

النس ة العدد النس ة

ا توسى اتساعي

م

النتسية

ع د

التـط يـب

ا

ت

لوارقة

لوارقة

لوارقة

ع د

االيفطايف ا عياري

غ

غ

لوارقة

ابس اا
ال أشعط علي لتعة حت
10

ايا ي عس ب وجود
تلي ا اا عتطت

9.4 8 30.6 26 42.4 36 17.6 15

10 876. 2 32

اتطاة

اواح اودول رقح  )14يعة ا

ت النتسية الـيت واجههـا ألهـات

اب تــال ا ــاع عااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا ا ايــث جنــد أن
لتوسى إجاعات جمتم الدراسة لم ابلهات األاوح لا ع

)3 19- 2 32ا

وأ ـ أســًلة وع ــارات هــذا احملــور لط ــة اســب أهميتهــا لــم وجهــة جمتم ـ
الدراسة وهي االتالي:
أشعط عاتكن ال داد عنـدلا أر ـط حت االـة تلـي ا ـاا عتـطت اتطاـة:
وأ

هذ الع ار حت الأل يب ابول
لــم وجهــة نهــط ألهــات اب تــال توســى اســاعي عل ـ  )3 19وعنس ـ ة

لوارقة علغ

.)%84 7

ا ين ال عور علن تلي سي قو ا ايا ـ ل ـاا عتـطت اتطاـة :وأ ـ
هذ الع ار حت الأل يب الثاني لم وجهة
280

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

نهط ألهات اب تـال توسـى اسـاعي علـ  )3 09وعنسـ ة لوارقـة علغـ
.)%83 5
أشعط عالقلق لعدم لعطريت ع يتية لواجهة السلوايات غـ العاداـة لرتلـي
ا اا عتطت اتطاة :وأ

هذ

الع ار حت الأل يب الثالث لم وجهة نهط ألهات اب تـال توسـى اسـاعي
عل  )3 09وعنس ة لوارقة علغ

.)%82 4

أشــعط عاإلا ــات اينمــا أدر أن تلــي لــم اعــيش ايــا
وأ

يعيــة لرلق ـاب:

هذ الع ار حت الأل يب الطاع لم
وجهة نهط ألهـات اب تـال توسـى اسـاعي علـ  )3 09وعنسـ ة لوارقـة

علغ

.)%81 2
وجاني رـو الأل يـب ابخـ اـكعإين أنـين ال أسـتري الـتم ح حت أع ـاعي

وأثور بعسى ابس اا :وأ

هذ الع ار

حت الأل يب التاسـ لـم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال توسـى اسـاعي علـ
 )2 58وعنس ة لوارقة علغ

.)%56 5

ال أشعط علي لتعة حت ايا ي عسـ ب وجـود تلـي ا ـاا عتـطت اتطاـة:
وأ

هذ الع ار حت الأل يـب ابول لـم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال توسـى

اساعي عل  )2 32وعنس ة لوارقة علغ

.)%40
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جدول رقح )15
الت طارات والنسـب ا ًواـة وا توسـرات اتسـاعية وااليفطارـات ا عياراـة
الستإاعات جمتم الدراسة علو التقطات ا

ة لل

عـم ا ـ

ت

التعليمية واخلدلية اليت واجههـا ألهـات اب تـال ا ـاع عااـرطاا رـطت
اتطاة و ت االنت ا

ا توسى اتساعي

العدد النس ة العددالنس ة العددالنس ة العدد النس ة

التـط يـب

ام

ت التعليمية واخلدلية

ع د

ع د

االيفطايف ا عياري

غ لوارقة

غ لوارقة لوارقة

لوارقة

عــب ــور لعلولــات اــول
1

ايتية التوارت ل ا ت

--

حت جمال رعااة الرت ا اع

501. 3 54 54.1 46 45.9 39 -- -- --

1

عتطت اتطاة
عــب ــور عــطاله درا يــة
2

ـــم ر يقهـــا لـ ـ الرتـ ـ

--

--

610. 3 51 56.5 48 37.6 32 5.9 5

2

ا اا حت ابسط
عب ـوارط ا علولـات اـول
 3اخلــدلات ا تااــة للم ــاع

710. 3 40 50.6 43 41.2 35 5.9 5 2.4 2

3

عتطت اتطاة حت اجملتم
 4أاــــــطص علــــــو لناق ــــــة 725. 3 21 36.5 31 50.6 43 10.6 9 2.4 2
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4

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ا توسى اتساعي

ات

ــ ـ اــــول االــــة

العدد النس ة العددالنس ة العددالنس ة العدد النس ة

التـط يـب

ام

ت التعليمية واخلدلية

ع د

ع د

االيفطايف ا عياري

غ لوارقة

غ لوارقة لوارقة

لوارقة

تلي وايتية التعال لعها
أر وجـــود تـــ ل ـــاا
 5عتــطت اتطاــة اســي أع ــاني 923. 3 20 47.1 40 32.9 28 12.9 11 7.1 6

5

لالية علو ابسط
أر انعــــدام وجــــود نهــــام
6

وااــح للتعــاون عــ اوهــة
ا قدلة لل دلة وأسط الرت

809. 3 19 40.0 34 42.4 36 14.1 12 3.5 3

6

ا اا عتطت اتطاة
اسااقين طايك ا هني علـو
7

الرت ا اا عتطت اتطاـة
دون النهط حت ا

ت اليت

699. 3 19 43.1 29 51.8 44 12.9 11 1.2 1

7

واج أسطهح
8

أر أن تلي اواج رتعوعة
ا

9

حت التهح

أشــــعط أن اخلــــدلات الــــيت
قدلها الدولة لرتلي ا اا

732. 3 15 34.1 29 48.2 41 16.5 14 1.2 1

8

888. 3 14 43.5 37 30.6 26 22.4 19 3.5 3

9
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ا توسى اتساعي

العدد النس ة العددالنس ة العددالنس ة العدد النس ة

التـط يـب

ام

ت التعليمية واخلدلية

ع د

ع د

االيفطايف ا عياري

غ لوارقة

غ لوارقة لوارقة

لوارقة

عتطت اتطاة حمدود
اسعدني اطص الدولة علـو
 10ــــور ا سســــات اخلارتــــة 10 944. 3 12 40.0 34 42.4 36 7.1 6 10.6 9
عا اع عتطت اتطاة
أشــعط عــلن إل انيــات تلــي
 11حمدود حبيـث ال اـتم م لـم 11 790. 3 08 31.8 27 48.2 41 16.5 14 3.5 3
أداني لهام اتيا اليولية
أرغـــب عااللتمـــاق عـــ اله
12

درا ية علمين ايتية التعال
لـ ـ

تلـــي ا ـــاا عتـــطت

12 768. 3 07 28.2 24 55.3 47 11.8 10 4.7 4

اتطاة
13

أشعط أن تلي اتتقد الدارعية
للتعلح

13 785. 2 95 24.7 21 49.4 42 22.4 19 3.5 3

أشــعط عابســو لــم ال ــور
 14ا وهة اليت اقدلها اإلع م 14 851. 2 88 23.5 20 48.2 41 21.2 18 7.1 6
عم ا اع عتطت اتطاة
 15أ ــاع التمقيقــات ال ــمتية 15 819. 2 86 21.2 18 49.4 42 23.5 20 5.9 5
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

العدد النس ة العددالنس ة العددالنس ة العدد النس ة

ا توسى اتساعي

ام

التـط يـب

ت التعليمية واخلدلية

ع د

ع د

االيفطايف ا عياري

غ لوارقة

غ لوارقة لوارقة

لوارقة

والتقاراط ا تعلقة عااـرطاا
رــــطت اتطاــــة حت ال ــــم
اليولية
أر عـــدم راعليـــة الـــ اله
16

اخلدليـــــة ا قدلـــــة لرتلـــــي
ا ــــاا عااــــرطاا رــــطت

16
934. 2 76 23.5 20 40.0 34 25.9 22 10.6 9

اتطاة
أاــــــطص علــــــو اســــــور
 17ا

طات ا تعلقـة عااـرطاا 17 818. 2 61 14.1 12 40.0 34 38.8 33 7.1 6

رطت اتطاة
أر اـــطور إتـــاق تلـ ـي
 18سسة داخلية لطعاات ول 18 1 086 2 54 21.2 18 36.5 31 17.6 15 24.7 21
الوق
اسلــه علــو ات ــول علــو
 19لعلولات اول ل ادر دعـح 19 858. 2 25 8.2 7 27.1 23 45.9 39 18.8 16
ا اع عتطت اتطاة عاجملتم

اواــح اوــدول رقــح  )15يعــة ا ــ

ت التعليميــة واخلدليــة الــيت
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واجهها ألهـات اب تـال ا ـاع عااـرطاا رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا ا
ايــث جنــد أن لتوســى إجاعــات جمتمـ الدراســة لــم ابلهــات اــألاوح لــا عـ
)3 48- 1 82ا وأ

أسًلة وع ارات هذا احملور لط ة اسب أهميتهـا لـم

وجهة جمتم الدراسة وهي االتالي:
عب ور لعلولات اـول ايتيـة التوارتـ لـ ا ت ـ حت جمـال رعااـة
الرت ا اع عتطت اتطاة :وأ

هذ الع ار حت الأل يـب ابول لـم وجهـة

نهــط ألهــات اب تــال توســى اســاعي عل ـ  )3 54وعنســ ة لوارقــة علغــ
.)%100
عب ور عـطاله درا يـة ـم ر يقهـا لـ الرتـ ا ـاا حت ابسـط :
وأ

هذ الع ار حت الأل يب الثـاني لـم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال توسـى

اساعي عل  )3 51وعنس ة لوارقة علغ

.)%94 1

عب ـوارط ا علولـات اـول اخلـدلات ا تااـة للم ـاع عتـطت اتطاـة حت
اجملتم  :وأ

هذ الع ار حت الأل يب الثالث لم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال

توسى اساعي عل  )3 40وعنس ة لوارقة علغ

.)%91 8

وجــاني رــو الأل يــب ابخ ـ أر اــطور إتــاق تلــي سســة داخليــة
لطعاات ول الوق  :وأ ـ هـذ الع ـار حت الأل يـب الثـالم ع ـط لـم وجهـة
نهــط ألهــات اب تــال توســى اســاعي عل ـ  )2 54وعنســ ة لوارقــة علغــ
.)%57 7
اسله علو ات ول علـو لعلولـات اـول ل ـادر دعـح ا ـاع عتـطت
اتطاة عاجملتم  :وأ ـ هـذ الع ـار حت الأل يـب التاسـ ع ـط لـم وجهـة نهـط
ألهات اب تال توسى اساعي عل  )2 25وعنس ة لوارقة علغ
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.)%35 3

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

جدول رقح )16
الت طارات والنسـب ا ًواـة وا توسـرات اتسـاعية وااليفطارـات ا عياراـة
ة لل

الستإاعات جمتم ا لدراسة علو التقطات ا

ت

عـم ا ـ

ا هنية اليت واجهها ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت
االنت ا

ا هنية

العدد

النس ة

العدد

النس ة

العدد

النس ة

العدد

النس ة

ا توسى اتساعي

ت

التـط يـب

م

ا

ع د

ع د

االيفطايف ا عياري

غ لوارقة

غ لوارقة

لوارقة

لوارقة

ندر ا هني
ا ت
وا درع
1

درا اب جيداب

4

4.7

10

11.8

40

47.1

31

36.5

3 15

809.

1

حت جماالت
اارطاا
رطت اتطاة
عدم إعراني
ا هني
2

الوق

4

4.7

11

12.9

45

52.9

25

29.4

3 07

784.

2

ال احت
لت وام
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ا هنية

العدد

النس ة

العدد

النس ة

العدد

النس ة

العدد

النس ة

ا توسى اتساعي

ت

التـط يـب

م

ا

ع د

ع د

االيفطايف ا عياري

غ لوارقة

غ لوارقة

لوارقة

لوارقة

ع قات
إعاعية ل
أسط الرت
ا اا
عاارطاا
عتطت اتطاة
عدم إدرا
ا هني
بهمية
وام
3

ع قات
رتداقة ل

7

8.2

19

22.4

45

52.9

14

16.5

2 78

822.

3

أسط الرت
ا اا
عاارطاا
رطت اتطاة
4

اعتقاد
ا هني علنهح

288

8

9.4

27

31.8

34

40.0

16

18.8

2 68

889.

4

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ا هنية

العدد

النس ة

العدد

النس ة

العدد

النس ة

العدد

النس ة

ا توسى اتساعي

ت

التـط يـب

م

ا

ع د

ع د

االيفطايف ا عياري

غ لوارقة

غ لوارقة

لوارقة

لوارقة

هح اخل اني
واعطرون
ل لمة
ابسط
و تلها دون
الطجوض إليها
عدم لطاعا
التطوق
التطداة ذات
الع قة
5

عااتياجات

9

10.6

26

30.6

36

42.4

14

16.5

2 65

882.

5

أسط الرت
ا اا
عاارطاا
رطت اتطاة
عدم أاألاا
6

ا هني

12

14.1

29

34.1

27

31.8

17

20.0

2 58

968.

6

عوجهة نهط
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ا هنية

العدد

النس ة

العدد

النس ة

العدد

النس ة

العدد

النس ة

ا توسى اتساعي

ت

ع د

التـط يـب

م

ا

ع د

لوارقة

االيفطايف ا عياري

غ لوارقة

غ لوارقة

لوارقة

ابسط
وأرافها ايال
تلها
ا اا
عاارطاا
رطت اتطاة
عدم إاألاا
ا هني
عا عتقدات
7

واالجتاهات

11

12.9

33

38.8

28

32.9

13

15.3

2 51

908.

7

والقيح ل
أسط علو
اد

اواح اودول رقح  )16يعـة ا ـ

ت ا هنيـة الـيت واجههـا ألهـات

اب تــال ا ــاع عااــرطاا رــطت اتطاــة و ـت االنت ــا ا ايــث جنــد أن
لتوسى إجاعات جمتم الدراسة لم ابلهات األاوح لا ع

)3 15- 2 51ا

وأ ـ أســًلة وع ــارات هــذا احملــور لط ــة اســب أهميتهــا لــم وجهــة جمتم ـ
الدراسة وهي االتالي:
290

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ندر ا هني ا ت
اتطاة :وأ

وا ـدرع

ـدرا اب جيـداب حت جمـاالت ااـرطاا رـطت

هذ الع ار حت الأل يب ابول لـم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال

توسى اساعي عل  )3 15وعنس ة لوارقة علغ

.)%83 6

عدم إعراني ا هني الوق ال احت لت وام ع قات إعاعية ل أسط الرتـ
ا ـاا عااـرطاا عتــطت اتطاـة :وأ ـ هـذ الع ـار حت الأل يــب الثـاني لــم
وجهة نهط ألهات اب تال توسى اساعي عل  )3 07وعنس ة لوارقـة علغـ
.)%82 3
عــدم إدرا ا هنــي بهميــة ــوام ع قــات رتــداقة ل ـ أســط الرت ـ
ا ـاا عااــرطاا رــطت اتطاـة :وأ ـ هــذ الع ـار حت الأل يــب الثالــث لــم
وجهة نهط ألهات اب تال توسى اساعي عل  )2 78وعنس ة لوارقـة علغـ
.)%69 4
وجاني رو الأل يب ابخ عدم ااألاا ا هني عوجهـة نهـط ابسـط وآرافهـا
ايال تلها ا اا عااـرطاا رـطت اتطاـة :وأ ـ هـذ الع ـار حت الأل يـب
الساد .لم وجهة نهط ألهات اب تال توسـى اسـاعي علـ  )2 58وعنسـ ة
لوارقة علغ

.)%51 8

عــدم ااــألاا ا هنــي عا عتقــدات واالجتاهــات والقــيح ل ـ أســط علــو
اد  :وأ

هذ الع ـار حت الأل يـب السـاع لـم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال

توسى اساعي عل  )2 51وعنس ة لوارقة علغ

.)%48 2

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

291

مناقشة نتائج الدراسة والتصور العلمي املقرتح:

النتافه ا ط رة عالتساؤل ابول:
لــا اخل ــاف

االجتماعيــة والد طج طاريــة بلهــات اب تــال ا ــاع

عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ؟
ـ

ال يانــات الــوارد حت اوــدول رقــح  )1عــم وزاـ لتــطدات عينــة

الدراسة ورقا للمطالة العمطاة أن النس ة الغال ـة  %31 8اانـ ل ـاحل ا طالـة
العمطاة لم  36إىل  )40سـنةا واانـ النسـ ة ابقـ ل ـاحل التًـة العمطاـة
 50سنة رما رـوق) وا ـ لون نسـ ة )%3 5ا ريمـا ـ ال يانـات الـوارد حت
اودول  )2عم وزا لتطدات عينة الدراسة ورقـا للمالـة االجتماعيـة ايـث
ــ

أن النســ ة الغال ــة  )%82 4اانــ ل ــاحل اتالــة االجتماعيــة اعــيش

الكوجــان لعــاب)ا واانــ النســ ة ابقــ ل ــاحل اتالــة االجتماعيــة أرللــة)
وا لون نس ة )%5 9ا ريما أواـح اوـدول رقـح  )3عـم وزاـ لتـطدات
عينــة الدراســة ورق ـا للمالــة التعليميــة ايــث ـ

أن النس ـ ة الغال ــة )%28 2

اان ل احل اتالـة التعليميـة أليـة)ا واانـ النسـ ة ابقـ

 )%7 1ل ـاحل

اتالة التعليمية قطأ و تب)ا و واح ال يانات الوارد حت اوـدول رقـح )4
عم وزا لتطدات عينة الدراسـة ورقـا للإنسـية ايـث ـ

أن النسـ ة الغال ـة

 )%89 4اان ل ـاحل سـعوداة)ا واانـ النسـ ة ابقـ

 )%10 6ل ـاحل

غ سـعوداة)ا ريمـا ـ ال يانـات الـوارد حت اوـدول رقـح  )5عـم وزاـ
لتطدات عينـة الدراسـة ورقـا لعـدد أرـطاد ابسـط ايـث ـ

أن النسـ ة الغال ـة

 )%55 3اان ل احل عدد أرطاد ابسـط لـم  )6 – 4واانـ النسـ ة ابقـ
ل احل عدد أرطاد ابسـط لـم  ) 3- 1وا ـ لون نسـ ة )%5 9ا و

ـ

ال يانات الوارد حت اودول رقـح  )6عـم وزاـ لتـطدات عينـة الدراسـة ورقـا
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لأل يب الرت ا اا عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ع أرطاد ابسط
ايث

أن النسـ ة الغال ـة  )%21 2اانـ ل ـاحل ط يـب الرتـ عـ أرـطاد

أســط

 1ابول)ا واان ـ النس ـ ة ابق ـ ل ــاحل ط يــب الرت ـ ع ـ أرــطاد

أسط

نسـ ة )%1 2ا ـ ال يانـات الـوارد حت

 12الثاني ع ط ) وا ـ

اودول رقح  )7عم وزا لتطدات عينة الدراسة ورقـا لعـدد اب تـال الـذام
لداهح اارطاا رطت اتطاة و ـت االنت ـا حت ابسـط ايـث ـ

أن النسـ ة

الغال ة  )%95 3اان ل احل تلواادا واانـ النسـ ة ابقـ ل ـاحل أرععـة
أ تال رلاثط عنس ة )%1 2ا ريما واح ال يانات الوارد حت اودول رقـح )8
عـم وزاـ لتــطدات عينـة الدراســة ورقـا للمهنــة ايـث ـ

أن النسـ ة الغال ــة

 )%77 6اان ل احل رعة لنكلا واان النس ة ابق ل ـاحل لوظتـة عنسـ ة
)%22 4ا وات

لم ال يانات الوارد حت اودول رقح  )9عم وزاـ لتـطدات

عينة الدراسة ورقا لوجود خادلة حت ا نكل ايث

أن النسـ ة الغال ـة %56 5

اان ل احل نعـحا واانـ النسـ ة ابقـ ل ـاحل ال عنسـ ة )%43 5ا و ـ
ال يانات الوارد حت اودول رقح  )10عم وزا لتـطدات عينـة الدراسـة ورقـا
لدخ ابسـط ال ـهطي ايـث ـ

أن النسـ ة الغال ـة  )%29 4اانـ ل ـاحل

دخـ ابسـط ال ــهطي لـم 4000إىل 7000راـال )ا واانـ النسـ ة ابقـ
ل ــاحل أقـ لــم  2000راــال) عنسـ ة )%8 2ا و واــح ال يانــات الــوارد حت
اودول رقح  )11عم وزا لتطدات عينة الدراسة ورقـا لنـوض السـ م ايـث
أن النس ة الغال ة  )%55 3اان ل احل ري )ا واانـ النسـ ة ابقـ
 )%15 3ل احل أخط ).
وات

لم ال يانات الوارد حت اودول رقح  )12عم وزا لتـطدات عينـة
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الدراسة ورقا لعمط الرت عندلا مت اات ايف أن ل اا عاارطاا رطت اتطاة
و ت االنت ا ايث

أن النس ة الغال ة  )%51 8اان ل ـاحل أقـ لـم 3

سنواتا واان النس ة ابق ل احل أاثط لم  9سنوات عنس ة .)%4 7
النتافه ا ط رة علو التساؤل الثاني:
لا ا

ت االجتماعية اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا

رطت اتطاة و ت االنت ا ؟
ت اجتماعيـة واجـ ألهـات اب تـال

لـم الدراسـة وجـود ل ـ

ا اع عاارطاا رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا اسـب آرافهـح حت اإلجاعـات
علو االست ان اما حت اودول رقح  )13وهي االتالي:
جانيت حت ا ط ة ابوىل ع ار أر أن تلي ا اا عتـطت اتطاـة تـاج
إىل وجي ـ ولطاق ــة لســتمط )ا توســى اســاعي عل ـ  )3 48وعنس ـ ة لوارقــة
علغــ

 )%95 3اــطون ألهــات اب تــال ا ــاع عااــرطاا رــطت اتطاــة

و ت االنت ـا علنهـا ذات ـلث علـيهحا عينمـا جـانيت حت ا ط ـة الثانيـة ع ـار
تلي ا اا عتطت اتطاة ) توسـى

اقلقين عدم القدر علو ا ى سلو
اساعي علـ  )3 21وعنسـ ة لوارقـة علغـ
الثالثة ع ار ا عب علو التعال ل

)%88 3ا ريمـا جـانيت حت ا ط ـة

تلي ا اا عتطت اتطاـة)ا توسـى

اساعي علـ  )3 04وعنسـ ة لوارقـة علغـ

 )%78 8لـم وجهـة نهـط ألهـات

اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ـا ا عينمـا جـانيت ع ـار
اسااقين رتعوعة ي

تلي ا اا عتـطت اتطاـة لـ أرـطاد ابسـط أ ـ

هذ الع ار حت الأل يب الطاع لم وجهة نهط ألهـات اب تـال توسـى اسـاعي
عل  )2 93وعنس ة لوارقة علغ
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واتتــق ذلــال ل ـ دراســة لارســيال  )Marcysiak :1990الــيت أعــطزت
نتافإهــا إىل وجــود قلــق لــد ابلهــات عــم عــدم القــدر علــو اـ ى ســلو
الرت ا ـاا عااـرطاا رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا  .واـذلال ا تقـ لـ
دراسة ال اش

 )1998اليت هدر اىل رر ا ستو الت يتي هل الني ابعنـاني

و ورتـــل إىل نتـــافه لنهـــا وجـــود رـــطوق ذات داللــ إا ـــافية حت اجتاهـــات
الوالدام يفو أعنافهح.
واتتق ذلال ل دراسـة سـيماالري وهاراسـون وسـويف راننـويف :2002
Similarly.Harrison and Sofronoff

) اليت أعطزت نتافإهـا إىل أن ابلهـات

ال ــي اقمــم عطعااــة اب تــال الــذام لــداهح ن ــات زافــد اواجهــون اــغوت
اجتماعية أعلو لقارنة عابلهات ال ي اقمم عطعااـة أ تـال أسـوااني  .وقطاـب
لم نتافه هذ الدراسة لـا ورتـل لـ دراسـة عيـاالري وهاراسـون وسـويف
راننـويف

and Sofronoff

Similarly,Harrisonا )2002أن ابلهـات ال ـي

اقمــم عطعااــة اب تــال الــذام لــداهح ن ــات زافــد اــواجهم اــغوت اجتماعيـ
أعلو لقارنة عابلهات ال ي اقمم عطعااة أ تـال أسـوااني والعـان لـم العكلـة
االجتماعية.
واذلال ا تق ل دراسة اتطعي  )1426اليت أعـطزت نتافإهـا إىل جهـ
ابلهــات علســاليب التعال ـ ل ـ الرت ـ  .وأاــدت علــو زاــاد اهتمــام وســاف
اإلع م عالتوعية ال مية والثقارية وخارتة ريما اتعلق ع يتية الطعااـة والعنااـة
عاب تال ا عاق عقليابا وزااد اإلعانات ا اداة ا قطر بسط اب تال ا عـاق
عقليـاب ســاعد هح علــو رعااــة هـ الني اب تـال ويقيــق ااتياجــا هحا اــذلال
عمــ دورات ثقيتيـــة لفلهـــات لـــم ق ــ لطااـــك ا عـــاق عقليـ ـاب لتعلـــيمهح
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و درا هح علو ايتية التعال ل اب تال ا عاق والعنااة عهح .وا اد ذلال لـا
ورتــل إلي ـ دراســة اتالــد  )2003لــم أن لعــدل انت ــار ااــرطاا عإــك
االنت ــا ا ــموا عالن ــات الكافــد اتناســب ع ســياب لــ ا ســتو التعليمــي
لفعوام واإلقالة لعهما ييعا ول ا سـتو االقت ـادي االجتمـاعي لفسـط
وأن اارطاا عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد اكداد شيوع ع

اإـح

ابسط واخنتاض دخلها واذلال الأل يب ا تلخط للرتـ عـ أخو ـ امـا ا ثـط
شيوع أاسا عند اب تـال الـذام ات ـتون عالعدوانيـة واال اليـة والت ـطرات
غ ا ق ولة اجتماعيا لقارنة عغ هح لـم اب تـال العـادا  .وهـي لـا ورتـل
الي هذ الدراسة حت يداد خل اف

ابسط اال تال اـا اعـانون لـم ااـرطاا

رطت اتطاة و ت االنت ا اما أشطنا إىل ذلال ساعقا.
النتافه ا ط رة علو التساؤل الثالث:
لا ا

ت النتسية اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت

اتطاة و ت االنت ا ؟
لم الدراسة إىل وجود العداد لم ا

ت النتسـية الـيت واجـ

ألهــات اب تــال ا ــاع عااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا امــا هــو
لواح حت اودول رقح  )14وهي االتالي:
جانيت حت ا ط ة ابوىل ع ار أشعط عاتكن ال ـداد عنـدلا أر ـط حت االـة
تلــي ا ــاا عتــطت اتطاــة )ا لــم وجهــة نهــط ألهــات اب تــال توســى
اســاعي عل ـ  )3 19وعنس ـ ة لوارقــة علغ ـ

)%84 7ا عينمــا جــانيت ع ــار

ا ين ال عور علن تلي سي قو ا ايا ل ـاا عتـطت اتطاـة)ا حت ا ط ـة
الثانية لـم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال توسـى اسـاعي علـ  )3 09وعنسـ ة
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لوارقة علغ

)%83 5ا وجانيت ع ار أشـعط عـالقلق لعـدم لعـطريت ع يتيـة

لواجهــة الســلوايات غ ـ العاداــة لرتلــي ا ــاا عتــطت اتطاــة )ا حت ا ط ــة
الثالثة لـم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال توسـى اسـاعي علـ  )3 09وعنسـ ة
لوارقة علغ

)%82 4ا عينما جانيت ع ار أشعط عاإلا ـات اينمـا أدر أن

تلي لم اعيش ايا

يعية لرلقاب )ا حت ا ط ة الطاععة لم وجهة نهـط ألهـات

اب تال توسى اساعي عل  )3 09وعنس ة لوارقة علغ

.)%81 2

و توارــق لث ـ هــذ النت ـافه عاجملم ـ ل ـ نتــافه عــدد لــم الدراســات وإن
اختلت لم ايث ط يب ع ار عم أخط أو ل لة نتسية عم أخط  .ايـث
اتسح حت وارقها ل دراسة هانسون وآخطون  )Hanson;etal :1990و ـ
أن أعــطز نتافإهــا وجــود العداــد لــم ا ـ

ت النتســية الــيت واج ـ ألهــات

اب تــال ا ــت لت لثــ اتــكن واالاتًــاا وال ــعور عالــذنب .ولــ دراســة
ر ســت

Faersteinا )1981أن ألهــات ال نــات ا ــاعات عااــرطاا رــطت

اتطاــة و ــت االنت ــا اــواجهم أعلــو لعــدل حت لقيــا .الســغوت النتســية
لقارنــة عابلهــات الــيت لــداهم أوالد .واــذلال ل ـ لــا ورت ـ إلي ـ دونورــان
Donovanا )1988لم وجود رطوق دالة ع ألهـات ا ـطاهق ا عـاق ذهنيـاب
عدرجــة عســيرة وألهــات ا ــطاهق ا عــاق ذهني ـاب عدرجــة شــداد حت لواجهــة
السغوت ول احل ألهات ا طاهق ا عاق ذهنيـاب عدرجـة عسـيرة أي أن ألهـات
ا طاهق ا عاق عدرجة عسيرة أاثـط قـدر علـو لواجهـة السـغى عـم ألهـات
ا ــطاهق ا عــاق عدرجــة شــداد  .واــذلال ل ـ لــا ورتــل ل ـ دراســة عي ــط
ولااــال

& McCal

Bakerا )1995لــم وجــود لســتو أعلــو حت الســغوت

النتســية لــد ابلهــات ال ــي لــداهم أ تــال ل ــاع عتــطت اتطاــة و ــت
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االنت ــا لقارنــة عابلهــات ال ــي لــداهم أ تــال ل ــاع ع ــعوعات الــتعلح
وابلهات ال ي ليع لداهم أ تال ل اع علي اارطاا .وهـي أاسـا نتـافه
دراسة قسيت 1424هـ) اليت ورتـل إىل وجـود رـطوق ذات داللـة إا ـافية
حت لتوســـى الـــدرجات عــ ابلهـــات ال ـــي لـــداهم أ تـــال لعـــاق عقليـ ـاب
وابلهات ال ي ليع لداهم أ تال لعـاق حت اـ لـم الدرجـة ال ليـة لل عـد
اخلاص عالرت ا الدرجة ال لية قيا .السغوت الوالداة.
ولم ايث التمداد لنوعية لال ا
دراسة سنإط وااثل
ا عــاق

ت جند أن هذ الدراسة توارق ل

singerا Kathleenا )1989لم أن ألهـات اب تـال

عــان لــم درجــة لط تعــة لــم الســغوت النتســية ل ــادرها لتعــدد

ولتنوعة لم أهمهـا ا بع ـاني ا اداـةا ال ـعور عالتعـب واإلرهـاق النـاجح عـم
ل ية ااتياجات الرتـ ا عـاق ورعااتـ ا ااـرطار ابم ـط عملـها لـم أجـ
رعااة الرت وال عور ععدم االستقطار نتيإة لهطويف الرت ا عـاق) .واـذلال
دراسـة أولـي ووليـام Olley & Williaimا )1997الـيت ورتـل نتافإهـا أن
ابلهــات اب تــال ا عــاق اعــان لــم اــغوت نتســية شــداد أهــح ل ــادرها
رعااة الرت ا السغوت ا اليةا العنااة الر ية عالرت ا السغوت ابسطاة).
وقطاـــب لـــم نتـــافه هـــذ الدراســـة لـــا ورتـــل لـ ـ دراســـة عيـــاالري
وهاراسـون وسـويف راننـويف Similarly,Harrison and Sofronoffا)2002
أن ابلهات ال ـي اقمـم عطعااـة اب تـال الـذام لـداهح ن ـات زافـد اـواجهم
اغوت نتسية أعلو لقارنة عابلهات ال ي اقمم عطعااـة أ تـال أسـوااني امـا
أوام النتافه أن ابلهات ال ي لـداهم أ تـال لـداهح ن ـات زافـد العـان
لم االاتًاا لقارنة عابلهات ال ي ليع لداهم أ تال ل اع عتطت اتطاة
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و ت االنت ا .
النتافه ا ط رة عالتساؤل الطاع واخلالع:
لا ا ـ

ت ا ط رـة عتـور اخلـدلات التعليميـة والتلهيليـة الـيت واجـ

ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا ؟
ـ

لــم الدراســة وجــود العداــد لــم ا ـ

ت التعليميــة واخلدليــة الــيت

واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا اما هو
لواح حت اودول رقح  )15وهي االتالي:
جانيت ع ار عب ور لعلولات اول ايتية التوارت لـ ا ت ـ حت
جمــال رعااــة الرت ـ ا ــاع عتــطت اتطاــة) حت ا ط ــة ابوىل لــم وجهــة نهــط
ألهات اب تال توسى اساعي عل  )3 54وعنس ة لوارقـة علغـ

)%100ا

وجانيت ع ار عب ور عطاله درا ية م ر يقهـا لـ الرتـ ا ـاا حت
ابسط ) حت ا ط ة الثانية لم وجهة نهـط ألهـات اب تـال توسـى اسـاعي علـ
 )3 51وعنس ـ ة لوارقــة علغ ـ

)%94 1ا عينمــا جــانيت ع ــار عــب ــوارط

ا علولات اول اخلدلات ا تااة للم اع عتطت اتطاـة حت اجملتمـ ) حت ا ط ـة
الثالثة لـم وجهـة نهـط ألهـات اب تـال توسـى اسـاعي علـ  )3 40وعنسـ ة
لوارقـة علغـ

)% 91 8ا ريمـا جـانيت ع ـار إن وجـود تـ ل ـاا عتـطت

اتطاة اسي أع اني لالية علو ابسط ) حت ا ط ة اخلالسة توسى اساعي علـ
 )3 20وعنس ـ ة لوارقــة علغ ـ
اواج رتعوعة ا

)%80ا عينمــا جــانيت ع ــار أر أن تلــي

حت التهح) حت ا ط ة الثالنة لم وجهة نهـط ألهـات اب تـال

ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ـا توسـى اسـاعي علـ )3 15
وعنس ة لوارقة علغ

.)%82 3
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واتتق ذلال ل دراسـة عـارالي  )Barklye 2002الـيت ا ـت عـم أن
ال ــعوعات الــيت واج ـ اب تــال ا ــاع عااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت
االنت ا السـيما ال ـعوعات التعليميـة حت ا ـدار .ثـ إاـد أهـح ا ـ

ت

اليت واجهها أسط اب تال ا اع عـ  )ADHDوخ ورتاب ابلهات.
واـــذلال ا تقـ ـ لـ ـ دراســـة ســـنإط واـــاثل

1989

 )Kathleenاليت ورتل نتافإهـا إىل أن ألهـات اب تـال ا عـاق

Siger and

عـان لـم

درجة لط تعة لم السغوت نتسية ل ادرها لتنوعة ولتعدد لم أهمها ابع ـاني
ا الية .و توارق اذلال ل ورتيات دراسة لعوض 1417هـ) اليت لـم أهمهـا
اــطور الت رــيى ل ـ اله طعوا ـة إلعــداد ابلهــات و ــدرا هم علــو التتاع ـ
عتق ـ أ تــاهلما علــو أل ـ يس ـ لســتو ابداني اللغــوي وعالتــالي ا عــطحت
واالجتمــاعي لــد اب تــال ولــا األ ــب علــو هــذا لــم لهــارات اجتماعيــة
وش

ية لد اب تال.

تصور مقرتح لدور اخلدمة االجتماعيةة التعامةم مةع احتياجةات أمهةات ا
املصابني باضطراب فرط احلركة وتشتت االنتباه

ةا

لم خ ل استعطاض ال ااث بدعيات الدراسة والدراسة ا يدانية وحت إ ار
النتــافه الــيت ورتــل إليهــا الدراســة رــرن ال ااــث اســعو لت ـ ين هــذا ا قــألح
للتدخ ا هين ل ألهات اال تال ا اع عتـطت اتطاـة و ـت االنت ـا لـم
خ ل لاالي:
 -1يداد اهلديف لم هذ الدراسة وهو التورتـ إىل

ـور لقـألح لـدور

اخلدلــة االجتماعيــة حت لســاعد ألهــات اب تــال ا ــاع عااــرطاا رــطت
اتطاة و ت االنت ا .
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 -2يداد ا ستواات اليت تعال لعهـا لهنـة اخلدلـة االجتماعيـة لـدعح
ااتياجات ألهات أ تال اارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
 -3يداد النماذج واالجتاهات والت ني ات ا قألاة هلذا الت ور.
 -4يداد ابدوات ا قألاة حت إ ار هذا الت ور ا قألح.
 -5ابدوار ا هنية لفخ افي االجتماعي اليت م أن سـاهح حت تعيـ
التدراب ا يدان.
ابهدايف ا للول يقيقها حت إ ار الت ور ا قألح:
 .1نميــة القــدرات و رــواط ا هــارات بلهــات اال تــال ا ــاع عتــطت
اتطاة و ت االنت ا ا واذلال للعالل حت ا سسـاتا وابسـط ا واجملتمـ
لسد ااتياجات ابلهات وا تاهلم.
 .2ا ســاعد حت ســهي و ــور اخلــدلات ات وليــة واخل اــة بلهــات
وأ تال رطت اتطاة و ت االنت ا ا ات نيم ل ااتياجا هم.
 .3ا ساعد حت إعاد نهيح لل دلات ات ولية واخل اـة ا تااـة بلهـات
وا تـال رـطت اتطاـة و ـت االنت ــا لسـد ااتياجـا هم عـم طاـق اخلــدلات
ا قدلة هلح.
 .4نمية قدرات ابخ افي االجتماعي ولقـدلي اخلـدلات لـم خـ ل
الترواط ا ستمط الدوري هارا هح وقدرا هح.
ا سـ تواات الـيت تعالـ لعهـا ابخ ـافي االجتمـاعي لـدعح ااتياجــات
ألهات أ تال اارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا حت إ ار الت ور ا قألح:
سويف اتح يداد ا ستواات الـيت لـم ا م ـم أن ـدعح ااتياجـات ألهـات
أ تال رطت اتطاة و ت االنت ا :
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أوال :لستو ا ي طو :واطاك هذا ا ستو علو ابم ايـث اتعالـ لعهـا
انســق هلــا خ اف ــها وش

ــيتها وااتياجا هــا الــيت يتــاج إىل الــدعح علــو

النمو التالي:
 .1اإلســهام حت عكاــك دور ابم و لايــد وعــدم ــط دورهــا لل ادلــة أو
ا طعية.
 .2وعية ابم و طشيدها علو است دام ععض ابساليب الألعواة.
 .3لساعد ابم علو التوريق ع لرالب أسط ها وعملها اا اسـاعدها حت
أسلوا طعيتها بعنافها.
 .4اســت دام ابســاليب الع جيــة وخارتــة الن ــح والتواــيح واإل ــاني
ساعد ابم علو ختري أزلا ها.
 .5اإلســـهام حت العمـ ـ لـ ـ ابلهـــات ســـاعد هح علـــو إعـــاد الـــول
هح والت ي ل ثقارة اجملتم .
 .6قــداح عــطاله ثقيتيــة و وعواــة لتثقي ـ ألهــات أ تــال رــطت اتطاــة
و ت االنت ا .
 .7نق خ ات وجتارا ألهات أ تال رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا لـم
خ ل نهيح اللقانيات اوماعية لفلهات ل اخل اني.
ثانيـاب :لسـتو ا يــكو :واطاـك هــذا ا سـتو علـو احملــير عـابم وييـ
ابشـ ـ اص الـــذام تعالـ ـ لعهـــح ع ـ ـ

اـــولي واـــذلال علـــو ابقـــارا

واالرتدقاني وزل ني العم واتح العم لعهح علو النمو التالي:
 .1اإلسـهام حت إرشـاد أرـطاد ابسـط إىل اـطور التعـاون لـ ابم وعـدم
ط ا ابع اني عليها اا اتيد حت يم ابعناني للمسًولية.
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 .2دراسـة ا ـ

ت ابسـطاة ا أل ـة علـو سـوني الع قـات ابسـطاة عـ

يي أرطاد ابسط .
 .3لســاعد أرــطاد ابســط علــو ـ ي

ا ـ

ت الناجتــة عــم عــدم

التوارق ابسطي واالجتماعي ع ابرطاد.
 .4إعداد عطاله إرشاداة لتوجي ا وظتات ع ـتة خارتـة ورعـات ال يـوت
ع تة عالة يفو ايتية التعال ل أعنافهح ع ور سليمة.
 .5اإلسهام حت وام ياعـات لـم ألهـات لف تـال ا ـ ل

مارسـة

ابن ــرة الألو يــة والألريهيــة والــيت ــت نيم لــ الثقارــة الســافد حت اجملتمــ
السعودي.
 .6لسـاعد النســاني العــال ت حت القرــاض التعليمــي علــو رهــح ا ـ

ت

الداخلية حت ابسط .
 .7التوعيــة والتثقي ـ االجتمــاعي وال ــمي والألعــوي لتتــادي ا ــاا
ا أل ة علو اارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا داخ ابسط وخارجها.
 .8اإلســهام حت إاــداا غــ ات حت ســلوايات ابســط اإماعــة أوليــة
لسمان التعال اإلنساني ل اب تال ا سرطع .
ثالث ـاب :لســتو اإلاــكو :واطاــك هــذا ا ســتو علــو التعال ـ ل ـ ععــض
ابنساق اخلارجية اليت ط ى ل اشط عالرت وأل و ـ ثط ـلث ا اـ علـو أداني
وظافتهح االجتماعيـة و ـ ثط علـو سـد ااتياجـا هح والعمـ علـو اسـتقطارهح
النتسي واالجتماعي علو النوااي التالية:
 .1ا ساعد علو التعـطيف علـو ا ـوارد ا تااـة الـيت ـم االسـتعانة عهـا
لتعدا سلو الرت ا سرطا.
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 .2التلث حت السياسات العالة للمإتم ريمـا اتعلـق ع ـطوت التعالـ لـ
اب تــال الــذام اعــانون لــم ااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا ا لث ـ
إعرافهح عراقات خارتة اتو ـنهح لـم عـدم االنتهـار حت ألـاام ا طاجعـات
اا ست تيات.
.4اإلسهام حت وام ياعـات أسـط أ تـال رـطت اتطاـة و ـت االنت ـا
مارسة ابن رة الألو ية والألريهية واليت تناسب ل االتهح.
راععاب :لستو ا ااطو :واطاك هذا ا ستو علو س

لوارد وإل انات

اجملتم علو لواجهة ودعح ااتياجات االلهات علو النوااي التالية:
 .1اإلسهام حت دراسة ااتياجات اجملتم السعودي اخلارتـة عـذوي ا تـال
رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا واســتمداا لطااــك لهيل ـ و عليميــة وع جي ـ
ا ولية خارتة هلح.
 .2التوعية والتثقي االجتماعي وال مي والألعـوي حت وسـاف اإلعـ م
ا قطوني وا سموعة وا طفية لتتادي ا اا ا أل ة لـم ااـرطاا رـطت اتطاـة
و ت االنت ا داخ ابسط .
 .3نسيق اوهود عـ ا سسـات والقراعـات ابهليـة وات وليـة وذلـال
لم خ ل ور خدلات خارتة عابسط والرتولة لتسـهح حت ـور ا سسـات
الع جية وا سسات التعليمية.
 .4اإلســهام حت تعي ـ الع قــة ع ـ ا سســات التنمواــة وذلــال واجهــة
ا

ت ا اا ة بسط ه الني اب تال.
النماذج واالجتاهات والت ني ات ا قألاة هلذا الت ور:
م لفخ افي االجتماعي أن استع عالعداـد لـم النمـاذج واالجتاهـات
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ايــث اســمح لـ عرختيــار ابســاليب والت ني ــات الع جيــة الــيت تناســب لـ
رطداة ا االة والتعال ل ابلهات عهديف سد ااتياجـا هح علسـاليب وقافيـة
وع جيةا ولنها علو س ي ا ثال:
وذج الدور االجتماعي:
است دم هذا النموذج لورت ودراسة لوقـ ابم واتسـمم حمـددات
رطداــة وأخــط اجتماعيـــة بنــ حم ـــلة عــ العمليــات النتســـية لــم جانـــب
والهطويف ال يًة االجتماعية لـم جانـب آخـط .واـتح التعالـ لـ ابلهـات عـم
طاق لعاونتها علـو رهـح دورهـا وايتيـة التعالـ لعـ ودراسـة العوالـ الـيت
عيق أدافها لدورها و م أن ون

ـارض ابدوار لـداها والـيت قـوم عهـا أو

رقدانها للوساف اليت ساعدها علو أداني دورها ع ور رعلية .ولم ابسـاليب
التنية لنموذج الدور االجتماعي:
أسلوا يلي الدور – أسلوا لعب الدور – أسلوا ادل ابدوار)
وذج الألايك علو ا هام:
واست دم هذا النمـوذج سـاعد ألهـات أ تـال رـطت اتطاـة و ـت
االنت ا لقيالهح عتنتيذ جمموعة لم ا هام اليت ـنهح لـم العـيش لـ أ تـاهلم
وأسطهم عتاعلية وحت نتع الوق اتح كوادهح خب ات ولهـارات ـنهح لـم
لواجهة لا استإد لـم ل ـ

ت حت ا سـتق  .ولـم ابسـاليب التنيـة لنمـوذج

الألايك علو ا هام:
التعليمات – ا مارسة عاحملااا – ا مارسة ا وجهة – الواج ات ا نكلية).
ابدوات ا قألاة حت إ ار هذا الت ور ا قألح:
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اقــألح أن اســتع ابخ ــافي االجتمــاعي عــابدوات التاليــة لتمقيــق هــذا
الت ور:
 - 1ا ناق ــات :اســت دلها ابخ ــافي االجتمــاعي للتعــطيف علــو آراني
ألهات أ تال رطت اتطاة و ت االنت ا حت ايتية قداح اخلدلات ا تااة هلح
وزااد وعيهح و حت اآلثار السل ية.
 - 2النـــدوات :لـــم خــ ل وعيـــة ابســـط حت ايتيـــة التعالــ لــ هـــذا
االارطاا وا يتية لواجهة ا

ت ا تعلقة عها.

 - 3ا قاع ت :وذلال للتعطيف علو ألهات أ تال رـطت اتطاـة و ـت
االنت ــا و ــطق قــداح اخلــدلات هلــح ولســاعد هح حت ا ـ ال ــعوعات الــيت
واجههح.
 - 4اللإان :وذلال لـم خـ ل ـ ي جـان لـم وزار ال ـمة ووزار
ال ــًون االجتماعيــة ووزار الألعيــة والتعلــيح وا سســات عهــديف االهتمــام
عل تال رطت اتطاة و ت االنت ا وأسطهح.
 - 5ال مــوا والدراســات :الــيت ع ـ ا سســات ات وليــة واخل اــة
وابخ افي االجتماعي حت الوقويف عاستمطار علو لد التقدم حت قـداح هـذ
اخلدلات.
 - 6ا ـ طات :ســت دم ناق ــة ايتيــة رــواط اخلــدلات ولقــدلي هــذ
اخلـــدلات خارتـــة ابخ ـــافي االجتمـــاعي ا للمســـاعد حت التعالـ ـ لـ ـ
ااتياجات ألهات أ تال رطت اتطاة و ت االنت ا عكااد اخلدلات وال اله
الع جية.

306

ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ابدوار ا قألاة ل خ افي االجتماعي حت إ ار هذا الت ور:
دور ا نســق :للتنســيق عــ اخلــدلات ا تلتــة الــيت قــدلها ا سســات
ات ولية واخل اة بلهات وأ تال رطت اتطاة و ت االنت ا .
دور ا عاجل :لم خ ل دراسة ال عوعات وا

ت واالاتياجـات الـيت

واج ألهات وأ تال رطت اتطاة و ت االنت ا سلواية ولساعد هح إلعاد
اتلول ا ناس ة هلا.
دور الوســيى :رهــو ثـ القــة ورتـ عـ ألهــات وأ تــال رــطت اتطاــة
و ت االنت ا والقافم علو قداح اخلدلات.
دور اخل  :إلداد بلهات وأ تال رطت اتطاة و ت االنت ا وا سًول
علولات اول نمية وعي اجملتم عاخلدلات ات ولية واخل اة ا تااة هلح.
دور ا رــى :ا ســاهمة حت واـ خرــة لت اللــة للتعالـ لـ ااتياجــات
بلهات وأ تال رطت اتطاة و ت االنت ا .
دور ا ست ار :عم طاق إرشاد وإسـداني الن ـح إىل ابنسـاق الـيت اعمـ
لعها واذلال رطاق العم .
 -1عمــ دورات ثقيتيــة لــم ق ــ ابخ ــافي االجتمــاعي بلهــات
أ تال رطت اتطاة و ت اإلنت ا لتعليمهح و درا هح علو ايتية التعال لـ
أ تــاهلم وخارتــة أن الدراســة أث ت ـ جه ـ ابلهــات علســاليب التعال ـ ل ـ
الرت .
 -2اــطور إعــداد عــطاله درا يــة لل دلــة االجتماعيــة حت جمــال اإلرشــاد
ابسط لف تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا تناسـب لـ
ااتياجات هذ ابسط واجهة السغوت النتسية.

جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
العدد الثاني واخلمسون رجب 1440هـ

307

 -3اطور إهتمام لهنة اخلدلة االجتماعية عتور س الع ج واإلرشـاد
النتسي ا تلتة بسط ه الني اب تال ولساعد هح حت ل يـة ااتياجـا هح ورهـح
ل اعطهح.
 -4حماولة إقناض ابخ افي االجتمـاعي للم ـدع لـم هـ الني اب تـال
لعــطض اــاال هح عـ وســاف اإلعـ م واالســتتاد لــم التإــارا العا يــة لــم
ا دع حت عد دول.
-5

ميح ابخ ـافي االجتمـاعي خلرـى طعواـة ع جيـة رطداـة ل ـ

ت ـ ل ــاا عااــرطاا رــطت اتطاــة و ــت االنت ــا عاإلشــألا ل ـ رطاــق
خمت

وإشطا ابسط والرت العساني امم رطاـق العمـ حبيـث طاعـو ريـ

التطوق التطداة النتسية واالجتماعية وابااد ية ل

ت .

 -6لرال ــة ابخ ــافي االجتمــاعي ا سـ ول عــاجملتم عســطور ــور
التعليح اخلاص ـم تـاج إليـ لـم اب تـال ا ـاع عراـرطاا رـطت اتطاـة
و ت االنت ا ا دا للتعليح العـام واـتح لـم خ لـ ـدرا هح علـو ا هـارات
االجتماعية ا علو اسب ااتياج .
 -7دراب ابخ افي االجتماعي علو طق التدخ ا هين اتداثـة حت
جمال العم ل اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
 -8تعيــ دور ابخ ــافي االجتمــاعي حت لســاعد ألهــات اب تــال
ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
 -9التوسـ حت وظيـ ابخ ــافي االجتمــاعي حت ا طااــك وا سســات
الــيت قــدم اخلــدلات التلهيليــة والتعليميــة لف ت ـال ا ــاع عااــرطاا رــطت
اتطاة و ت االنت ا .
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 -11إهتمــام ابخ ــافي االجتمــاعي عتــور الــدعح ا ــادي وا عنــوي
بلهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا .
 -11لناشــد اخلدلــة االجتماعيــة ا س ـ ول عســطور التوس ـ حت ارتتــاح
ا طااك وا سسـات الـيت قـدم التلهيـ بلهـات اب تـال ا ـاع عراـرطاا
رطت اتطاة و ت اإلنت ا وزااد رطص الق ول ريها.
 -12إهتمام ابخ افي االجتماعي

ساعد ألهـات اب تـال ا ـاع

عرارطاا رطت اتطاة و ت اإلنت ا عطرة خ اف

و أ تاهلم حت لطالـة

الرتولة ا تلخط وأثط اإلعاقة علو جوانب النمو ابخط .
 -13اطور إهتمام ابخ افي االجتماعي عتعطا ابلهات علساليب
ا عاللــة الوالداـــة الســواة وغــ الســواة وأثطهـــا علــو أ تـــاهلم عوجــ عـــام
وأ تاهلم ا اع عرارطاا رطت اتطاة و ت اإلنت ا عوج خاص.
 -14العم علو وجي ابلهات ل ستتاد لم اخلدلات اجملتمعية ا قدلة
لف تال ا اع عرارطاا رطت اتطاة و ت اإلنت ا .

*

*

*
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قائمة املصادر واملراجع:
أعــو اللــوا اوس ـ

 )1997نق ـ

االنت ــا جملــة ال ــمة الوقااــة لفســط العطعيــةا

89ا.91- 3
اعو خالدا آرلي ع د ا حممد 1427هـ) لتهوم الذات والتم ي الدراسـي لـد
ذوات الن ات الكافد والعاداات.
آل ال يخا ع علي 2002م) لد وعي ابسط عر يعـة اخلـدلات ا قدلـة لرتلـها
التوادي.
عيوليا عدر الدام امال ع د  )2003اإلعاقة حت حميى اخلدلة االجتماعية.
يي ا عية

1419هـ) اسألا يإيات لواجهة السغوت ابسطاة.

اتطعــيا انــان ل اــال 1426هـــ) اخلدلــة االجتماعيــة والتعالــ ل ـ الســغوت
االجتماعية اليت عاني لنها ألهات اب تال ا عاق عقلياب
اخل طليا سمط ،د 1425هـ) الع ج الألعوي وابسطي الارطاا رطت اتطاة
و ت االنت ا .
خليتةا لطاد علي عيسو  )2008السغوت النتسية والت ل العقلي حت اوني علـح
النتع ا عطحت.
الطشيدا عنيةا حممد 1994م) أثط اارسة خدلة اوماعة حت إشـ اض ععـض اتاجـات
النتسية االجتماعية لف تال ا ت لت عقليا.
الســاعا يا عهيإــة يــال 1420هـــ) الع قــة عـ الســغوت الوالداــة امــا ــدراها
ابلهات العال ت وغ العال ت وعيت القلق واالاتًاا عند اب تال.
ستطا عهود عن عدنان 1426هـ) راعلية عطناله ااسوعي حت عدا سلو الن ات
الكافــد وختــض وق ـ التعــدا عاســت دام

ــميح العينــة التــطدي لتًــة اإلعاقــة العقليــة

ال سيرة.
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ت اليت واج ألهات اب تال ا اع عاارطاا رطت اتطاة و ت االنت ا  :ور لهين لقألح
ا
لل دلة االجتماعية ا اشط
د .نارتط عم رتاحل العود

ال طقاويا حماسم عهاني الداما  )1999راعلية عطناجمي التدراب علو ا ى الذات
والتعكاك اإلعاعي حت ختض الن ات الكافد لد عينة لم التلميذات حت ا طالة االعتدافية.
ال مطيا د .ا عم لسلح سليمان 2000م) لعوقـات ل ـاراة ابسـط حت قـداح
اخلدلات الألعواة ب تاهلح ا عوق .
ع ــد التتــاحا اوسـ حممــد ع ــد اتميــد )2005ا ا ســاند االجتماعيــة ولواجهــة
السغوت اتيا ية بلهات اب تال ا عاق ععياب.
ع د ا عريا اسم ل رتي )2003ا االاـرطاعات النتسـية حت الرتولـة وا طاهقـة
ابس اا – الت

ي

– الع ج).

ع د ا نعحا آلال حممودا لواجهة السغوت النتسية لد أسط ا ت لت عقلياب.
غ اريا حممد س لة  )2003رعااة التًات اخلارتة حت حميى اخلدلة االجتماعية
القمرانيا ظارط عم حممد ،ـد 1425هــ) راعليـة عطنـاله سـلواي خلتـض درجـة
عإك االنت ا ا موا عالن ات الكافد لد ا ت لت عقلياب القاعل للتعلح.
قسيتا جيهان عن روزي اس

1424هـ) السغوت الوالداة وقو ابنا لد عينـة

لم ألهات اب تال ا عاق عقلياب وغ ا عاق

دانة ل ة ا طلة.

لــطزاا هنيــ حممــود 1992م) االجتاهــات الوالداــة يفــو ابعنــاني لتعــددي اإلعاقــة
وع قتها عالسلو الت يتي هل الني ابعناني.
ا رلقا هناني حممد 1400هـ) اجتاهات ابلهات يفو التن ـًة االجتماعيـة ب تـاهلم
حت ا مل ة العطعية السعوداة.
لعوضا رعو ع د ا رلوا  1417هــ) ـو ال ـ م رهمـا و عـ ا وع قتـ علشـ ال
خمتلتة حت تاع ابم ل الرت .
ا ليالا نور ع د العكاك 1426هـ) ععض اخل اف

النتسية لد لميذات ا طالـة
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.االنت ا والن ات الكافد
ا عـاق

االعتدافية ال ي اعان لم اارطاا نق

 هــ) دراسـة ليدانيـة اـول ـلث ال ـ1416 هواديا اا ع د اتارظ
. علو ابسط واجملتم

39 – 38 ا3 ) ت االنت ا ورطت اتطاةا2005 اليمانيا سعاد
Faerstein, L, M (1981). Coping and Defense Mechanisms of Mothers of
Learning Disabled Children. Journal of Learning Disabilities,19, (1.)
Breen, M. j. & Barkley, R. A. (1988). Child psychopathology and parenting
stress in girls and boys having attention disorder with hyperactivity. Journal of
pediatric psychology. 13,265-280
Harrison, C., & Sofronoff, K. (2002). ADHD and parental psychological
distress: The role of demographics, child behavioural characteristics, and
parental cognitions. Journal of the American of child and Adolescent Psychiatry.
41,703-711.
Baker, D. B., & McCal, K. (1995). Parenting stress in parents of children
with ADHD and parents of children with learning disabilities. Journal of Child
and Family studies,1,57-68.

*

*

*
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Problems Encountering Mothers of Children
With Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD):
A Suggested Professional Framework for Direct Social Work Intervention
Dr. Nasser Saleh Al-Aud
Department of Sociology and Social Service
College of Social Sciences
Al-Imam Mohammad ibn Saud Islamic University
Abstract:
Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHA) is one of the most
important behavioral disorders facing the family in Saudi Society. Researchers
have become increasingly interested in this disorder, because of its increasing
prevalence and its impact on the development of the child and his/her family and
the surrounding community. Taking care of children suffering from ADHD is
very challenging for parents, especially the mother. The study aimed to identify
the most important problems experienced by mothers of children with ADHD,
which included a number of social and psychological problems. In addition, the
study aimed at reaching a proposal from the perspective of clinical social service
to support the mothers of children with this disorder through professional
mechanisms and procedures.
The researcher used in his descriptive analytical study the social survey
method. The study consisted of a sample of (85) mothers of children with ADHD
in several daycare centers in Riyadh. The study found that there are several
problems faced by the mothers of children with ADHD, the most important of
which is the child's need for supervision and continuous guidance (95.3%)
reported this as a social problem, while the problem of feeling sad due to
continuous thinking about the future of the son ranked among the most important
psychological problems by (84.7%). In addition, there is the difficulty of
communicating with specialists in the forefront of service and specialists in
education (100%). In the framework of occupational problems, mothers reported
that they have a dilemma of finding specialists in training and rehabilitation
(83.6%) of the sample.
Keywords: Social service, clinical social service, ADHD, social problems,
direct social service, special needs.
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املسؤولية االجتماعية ألعضاء هيئة التدريس يف حتقيق التنمية
العلمية باجلامعات السعودية يف ظل رؤية اململكة 2030

د .نشمي بن حسني العنزي
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية  -كلية العلوم االجتماعية
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

املسؤولية االجتماعية ألعضاء هيئة التدريس يف حتقيق التنمية العلمية باجلامعات
السعودية يف ظل رؤية اململكة 2030
د .نشمي بن حسني العنزي
قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية  -كلية العلوم االجتماعية-
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
تاريخ تقديم البحث1439 /7 /16 :هـ

ملخص الدراسة:

تاريخ قبول البحث1439 /8 /16 :هـ

تهدف رؤية اململكة  2030إىل حتقيق تنمية شاملة برؤيةة صرةرية ،ومبةا أن التنميةة
ميكن أن تقوم إ من خةل ظاةام تيليمةا رةالر صلةق حتقيةق متالتةاي التنميةة مةن خةل
إجيال كوالر صلمية وصملية تستايع النهوض بةاتتمع والررةا بةجا ةاه ا متمةام بالتنميةة
اليلمية كهدف من أمداف الرؤية .وحيث أن أصضاه ميئة التدريس يف اجلامياي السيولية
من أمم فئاي اتتمع املينية بتحقيق التنمية اليلمية .لذلك مدفت مذه الدراسةة إىل حتديةد
املسؤولية ا تماصية ألصضاه ميئة التدريس يف حتقيق التنمية اليلمية باجلامياي السيولية
يف ظل رؤية اململكة  .2030ضمت صينة الدراسةة  258صضةو ميئةة تةدريس مةن اجلنسة
من ثلث امياي حكومية يف مدينة الرياض ،ورد صمم التاحةث اسةتتاظة لا ابةة صلةق
تساؤ ي الدراسة .وتوصلت الدراسة إىل صدل من النتائج ،أممها:
يوا ةةج أصضةةاه ميئةةة التةةدريس يف اجلاميةةاي السةةيولية بيةةل الرةةيوباي يف الن ةةر
اليلما الياملا ،مثل صدم و ول الورت الكايف للن ر ،وو ول صائق اللغة وغريمما.
حيرص أصضاه ميئة التدريس صلق ربط اجلاظب اليلما باحتيا اي اتتمةع ،اةا يةد
صلق إحساسهم باملسؤولية ا تماصية جتاه اتتمع وجتاه التنمية اليلمية.
حيرص أصضاه ميئة التدريس صلق التواصل الثقةايف واليلمةا مةع اجلاميةاي اليامليةة،
اا يد صلق شيورمم مبسؤوليتهم ا تماصية جتاه التنمية اليلمية يف امياتهم.
حرص أصضاه ميئة التدريس صلق تاتيق ميايري اجلولة يف اليملية التيليمية ،اةا يةد
صلق است يارمم املسؤولية ا تماصيةة لتحقيةق التنميةة اليلميةة يف اميةاتهم مةن خةل
تاتيق ميايري اجلولة.
الكلماي املفتاحية :املسؤولية ا تماصية -التنميةة اليلميةة -اجلاميةاي السةيولية
رؤية .2030

املقدمة:

ســعيام ــو ة و ــة اامل ــة الععويــة الســعودةة ا رســ ــور وا ــ ة
لتوجهــاا التيميــة ااســتدا ة و ا ــة أش ـ اهلا ،و ــعا اامل ــة رتةــة يموةــة
ستقبلية طموةة أطلق عليها رتةـة اامل ـة 2030؛ لت ـون وسـيلة لليهـو
و ا ة جماالا التيميـة ار ـاًام علـال ـة حمـاور رييسـة هـيت جمتمـ ةيـو ،
واقتصاد زدهع ،ووطو طموح .وو قا هلذه احملـاور ةعـد جمـاا التيميـة العلميـة
ــو أه ـ ا ــاالا ال ـ ةــت ــو ل هل ـا حتقيــق هــذه العتة ـة؛ ل ــون الــتعل
والتعلــي هــو ااقــوم األساســي للتيميــة ــو لـ ا درــاد ــوادر دروـة و هيـ
ستطي اليهو وب دها لتصل وها دىل صاف الدوا ااتقد ة.
وةعد التعلي هو الع يز األساسـية للو ـوا دىل جمتمـ ةيـو  ،ـا تم
احليو هو ا تم ااتجدد القـو الييـي  ،وال ة ـون ا تمـ ـذلم دال ـو
ل ا قيام يمية علمية ساه ا قد ه و وا بته ـل ـا هـو جدةـد يفـد ا
العامل ،واستفاد ه و ل قيية ةدةثة فيد وي ل دراوي .ما أن التعلي هو
ااصدر األساسي للو وا دىل اقتصاد زدهع ،االقتصاد القو ةقوم علال ـا
ميتل ه أوياء ا تم و هاراا وقدراا هيية وعلمية ساعده علال الت يف
ـ التقــدم الصــياعي والت يولــوجي الــذ ةيــهده العــامل ،والشــم أن أويــاء
ا تم ـ ه ـ رأا ااــاا البيــع  )Human Capitalالــذ ةعــد أه ـ اا ـوارد
وأ ثعها قيمة ا حتقيق اقتصاد وطين قو تني.
ما مي و القوا و ن التعلي هـو صـدر ـل طمـوح ،ـالتعلي ةهـدف دىل
التغيري اإلراوي لأل عاد و هيئته عةّام و قا يّام وذهييّام لإلنتاج واحليـا ااثمـع ،
واإلنسان اإلراوي ااثمع هو و ةستطي وظيف ا لدةه و قدراا وي ل ويَّاء
اصل ته و صل ة وطيه ،ووذلم ةت قق ا تم الطموح.
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وممـــا الشـــم يـــه أن حتقيـــق أهـــداف رتةـــة اامل ـــة  2030لـــيس يوطــما
مبؤسساا الدولة قـ وـل دنـه واجـب يـك وـني اجلميـ  ،سـواء ؤسسـاا
ة و ية أو ؤسساا أهلية أو أ عاد ،وةعترب جـزءما ـو ااسـؤولية االجتماعيـة
للمجتمــ ويــ ل عــام .لــذلم ر ــزا هــذه العتةــة علــال أهميــة ااســؤولية
االجتماعية ودورها ال بري ا الو وا دىل جمتم ةيو زدهع طموح.
وةعترب أعضاء هيئة التدرةس ا اجلا عاا و أه ئاا ا تم اايـو وهـا
حتقيق اليجاح ألهداف العتةة والو وا وهـا دىل بتغاهـا ،وذلـم اـا تمتـ وـه
هذه الفئة و قدراا علمية عالية وقدراا عملية تميـز وا صـاا دايـ وـ ثع
ئــاا ا تم ـ ـ ريام ،وه ـ اليــباع ،ــو ل ـ ا عملــه ا ا ــاا التعليمــي
والب ثي.
لــذلم جــاءا هــذه الدراســة لك ــز الضــوء علــال ااســؤولية االجتماعيــة
ألعضاء هيئة التدرةس ا حتقيـق التيميـة العلميـة واجلا عـاا السـعودةة ا ظـل
رتةة اامل ة .2030
ثانياً :مشكلة الدراسة

عد اجلا عاا و أه ؤسساا ا تم  ،وهـي اايـا وهـا حتقيـق أهـداف
رتةــة اامل ــة  2030وجناةهــا ،ونهــا ااســؤولة عــو ــي قيــاداا ا تم ـ
األ ادمييـة والتعليميــة وااهييـة والسياســية والف عةــة ،و ونهـا ااســؤولة ويـ ل
باشع أو غري باشع عو يمية ا تم وحتسني ظعو ه االجتماعية واالقتصـادةة
والسياســية والثقا يــة والف عةــة ــو لـ ا فعيــل وظايفهــا العييســة التعلــي ،
والب ث العلمـي ،ولد ـة ا تمـ ) .ةيـث ع ـز وظيفـة اجلا عـة الثانيـة علـال
القيــام وــدور أساس ـي ا الب ــث العلمــي ا تلــف جمــاالا ااعع ــة اإلنســانية
و طبيقا ها العلمية والت يولوجية والعمـل علـال طوةعهـا ،و ـزداد أهميـة هـذه
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الوظيفة ا عصعنا احلا ع الـذ ةسـمال عصـع الثـور العلميـة ،دذ عـو طعةـق
الب ث العلمي مي و أن سه اجلا عاا ا التيخيص العلمي الـدقيق ايـ لة
ـــ لع التيميـــة االقتصـــادةة واالجتماعيـــة وغريهـــا ا أ ولـــد ـــو البلـــدان
سياو 2001 ،م ،ص.)38
الب ث العملي ةعترب العمود الفقع للتيميـة ،وهـو القـو الدا عـة لعجلـة
التيمية مبفهو ها اليا ل ،وهو الفع ة ااثالية للباةثني والعلماء لكمجة نتـاي
أحبا ه دىل يت أجود أو لد ة أ ضل أووراو 2010 ،م ،ص  .)5ولذلم
ة ي الب ث العلمي و مو األوليـاا الـ ةيبغـي علـال اجلا عـاا أن ي ـع
دليها وعمق للتياغ ـ رتةـة اامل ـة  2030ـو لـ ا الدراسـاا واألحبـا
ااع بطة ار باطام باشعام واابادراا الوارد ا العتةة ،ليس أقدر و اجلا عـاا
علال يفيذ ثل هذه الدراساا اليا لة عو واق ا تم واةتياجا ه الـداود،
 ،2017ص .)369
وعليه مي ييا القوا دنه ال مي و حتقيق التيمية العلمية دال و لـ ا وا بـة
ــا ةيــهده العــامل ــو قــدم و ســارو ا التقييــة والت يولوجيــا والعلــوم الطبيــة
واالجتماعية واالقتصادةة والسياسية وغريهـا ،األ ـع الـذ ال ةت قـق دال ـو
ل ا الب ث العلمي .ولذلم أشارا لطـة التيميـة التاسـعة للممل ـة الععويـة
الســعودةة علــال أهميــة الب ــث العلمــي ا جمــاا التيميــة ،ةيــث ورد يهــا أن
"اجلا عاا سـه وويـ ل سـتمع عـرب وـعا الب ـث العلمـي و عا ـز التميـز
واألنيطة العلمية ااع بطة وها ا لد ة قضاةا ا تم والبيئة و تطلباا التيميـة
والتوجــه ــو االقتصــاد القــاي علــال ااعع ــة وًار االقتصــاد والتخطــي ،
2014م ،ص .)381
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دال أن الواقـ احلا ــع ةيــري دىل أن هيــا وعــص أوجــه القصــور ا الب ــث
العلمي واجلا عاا السعودةة ،علال العغ و بييها عددما و اافـاهي الدوليـة
احلدةثة الةتضان الباةثني الـداود ،2017 ،ص  .)369وةعتقـد الباةـث أن
هيا نوعام و العزوف و قبل وعص أعضاء هيئة التدرةس عو الييع العلمـي
العااي ،الذ ةعد أةد سؤوليا ه االجتماعية جتاه جمتمعه .
قد الةظ الباةث و لـ ا عملـه عضـو هيئـة التـدرةس ا اجلا عـة أن
وعــص أعضــاء هيئــة التــدرةس ال يفع ــون علــال نيــع حبــو ه ا أوعيــة الييــع
العااية ،علال وجه اخلصوص ،وذلم لعد أسـباع يهـات عـدم القـدر علـال
التوا ل العلمي وسبب اللغة أو وسبب اليعو العلمية للييع العلمي العـااي.
ما الةظ الباةث – أةضام  -أن هيا ـعفام ا الـعو وـني الب ـث العلمـي
والواق اايداني الذ يفقق االستفاد ـو اجلانـب العلمـي ا طـوةع ا تمـ ،
وهذا لو ةت دال و ل ا طبيق عاةري اجلود وااللتزام وها.
مــا أظهــعا وعــص الدراســاا أن ــو وــني أســباع عــزوف أعضــاء هيئــة
التدرةس عو الب ث العلمي ا السيواا األلـري ؛ ثـع األعبـاء األ ادمييـة،
واجتــاه وعضــه ــو ااعا ــز اإلدارةــة ،واالنيــغاا واإلشــعاف علــال العســايل
اجلا عية ،وقلة وا ع ااـاد العلميـة ال ً ـة للب ـث ا تلـف التخصصـاا،
وقلة ااستوى اااد لبعص األعضاء مما ةصـع ه عـو الـتف ري ا د ـعاء ااعع ـة
وةــد عه اىل االاــعا ا األعمــاا التجارةــة ،ةضــاف دىل ذلــم عــدم ي ــي
الوقا ،والعا ل اليفسي واالسـتعداد الـذهين ،وعـدم ـو ع ـفاا الباةـث
العلمي لدى وعضه و ةيث ةبه للب ـث واالطـ و الـزاًان2018 ،م،
الطبييي1433 ،هـ ،التل2011 ،م).
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يمــا أشــارا دراســاا ألــعى دىل أن ــو أســباع ــعف اإلقبــاا علــال
الب ـث العلمـي ا اجلا عـاا ـا ةلــيت غيـاع الع قـة الت ا ليـة للجا عـة ـ
القطاعــاا اإلنتاجيــة العا ــة واخلا ــة ،و ــعف ســاهمة القطــاو اخلــاص ا
متوةل الب ث العلمي ،واستيزاف العملية التدرةسية لطاقاا األسـتاذ اجلـا عي
الب ثية ،واقتصار هدف غالبية أعضاء هيئة التدرةس و وراء أحبا ه العلميـة
احلصوا علال الكقية األ ادميية ولـيس ـو أجـل اليهـو وـا تم  ،والـيقص
اليدةد ا ااعاج ال ً ة واألجهز وااعا ل ال عـني البـاةثني علـال القيـام
والب ث العلمي ،وألريام ،عف القدر علال استثمار نتاي الب و العلميـة
ودراد احللوا اي ا ا تم ةعع2013 ،م ،ص.)147
دن عف اهتمام أعضاء هيئة التدرةس والب ـث العلمـي ةـي عـو ـعف
اليـــعور وااســـؤولية االجتماعيـــة ،وذلـــم ألن قيـــام أعضـــاء هيئـــة التـــدرةس
والب و ال سه ا رقي ا تم وةل ي ه ةعد جـزءام ـو دةساسـه
مبا ةعانيه ا تم مما ةـدا علـال شـعوره وااسـؤولية االجتماعيـة الواقعـة علـال
عا قه .
والشم أن عف اليعور وااسؤولية االجتماعية ةعد عـا م سـلبيّام هاد ـما
للمجتم  .ني صبح ةيا أ عاد ا تم ا غالبهـا ةقـوو وأنـدرها واجبـاا
وأ ثعها طالب وأقلها سـؤولياا ،سـيك ب علـال ذلـم دعاقـة لعقـي ا تمـ
و قد ه ،و قل ا ا تم اليزعـة التعاونيـة ،و زةـد االنفعاليـة علـال الفاعليـة،
وةيـــــي الضـــــعف والتخـــــاذا ا ســـــعود2004 ،م ،ص .)3ااســـــؤولية
االجتماعية واجب وطين وأل قي ،وهـي عيصـع يميـة ،ال مي ـو االسـتغياء
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عيها ،ما أن سؤولية أعضاء هيئة التدرةس االجتماعية جتـاه جمـتمعه عتـرب
همة أل قية قبل أن ون همة ددارةة أو هيية أو وريوقعاطية.
سيسام علال ا سـبق ،مي ـو حتدةـد يـ لة الدراسـة ا التـاليت ـا ـدى
قيام أعضاء هيئـة التـدرةس مبسـؤوليته االجتماعيـة ا حتقيـق التيميـة العلميـة
واجلا عاا السعودةة ا ظل رتةة اامل ة 2030؟
ثالثاً :أهمية الدراسة

ي أهمية هذه الدراسة و أهمية ااو وو الـذ ياقيـه ومي ـو أوجزهـا
ا اليقا التاليةت
 .1األهمية العلمية وا تمعية للمسؤولية االجتماعية ال ق علال عا ق
ااؤسساا واأل عاد ا اامل ة الععوية السعودةة ولا ة أعضاء هيئة التـدرةس
الذةو ةعتربون ابة ا تمـ  ،وهـ ـو يفمـل شـعلة احلضـار اإلنسـانية ورواد
اإل ح والتطوةع.
 .2األهميــة ال ــبري للجا عــاا الســعودةة ا حتقيــق التيميــة االجتماعيــة
والثقا ية واالقتصادةة والت يولوجية ال وليها القياد السياسـية واامل ـة ـل
االهتمام والدع و أجل نقل ا تم و و دىل و أ ضل.
 .3العتةة العصعةة لتوجهاا اامل ة الععوية السـعودةة ااتمثلـة ا رتةتهـا
 2030ال ةق جزء و سؤولية حتقيقها علال اجلا عاا.
 .4قـد فيـد نتـاي هـذه الدراسـة أعضـاء هيئـة التـدرةس ا عع ـة الـدور
ااتوق هل للقيام والتيميـة العلميـة واجلا عـاا السـعودةة ا ظـل رتةـة اامل ـة
.2030
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 .5قد فيد نتاي هذه الدراسة ا حتقيق هـدف ـو أهـداف رتةـة اامل ـة
 2030وهو التيمية العلميـة ااسـتدا ة الـ حتقـق للممل ـة التقـدم واالًدهـار
والعقي والو وا دىل التصييفاا العااية للجا عاا السعودةة.
 .6قد فيد نتاي هذه الدراسة ا دراد ويئة علمية وحبثية ساعد ا طوةع
ا تم و ل ا رو الب ث العلمي واةتياجاا ا تمـ والعمـل علـال درـاد
واةثني هل رتةة ا لد ة ا تم و قد ه و ل ا الب ث العلمي.
رابعاً :أهداف الدراسة

ةتمثــل اهلــدف الــعييس هلــذه الدراســة ا حتدةــد ااســؤولية االجتماعيــة
ألعضاء هيئة التدرةس ا حتقيـق التيميـة العلميـة واجلا عـاا السـعودةة ا ظـل
رتةة اامل ـة  ،2030وةـت حتقيـق هـذا اهلـدف ـو لـ ا األهـداف الفععيـة
التاليةت
 .1حتدةــد عوقــاا يــار ة أعضــاء هيئــة التــدرةس ا الييــع العلمــي
العااي.
 .2حتدةد دور أعضاء هيئة التدرةس ا رو اجلانـب العلمـي واةتياجـاا
ا تم .
 .3حتدةــد دور أعضــاء هيئــة التــدرةس ا التوا ــل الثقــاا والعلمــي وـني
اجلا عاا العااية.
 .4حتدةد دور أعضاء هيئـة التـدرةس ا طبيـق عـاةري اجلـود ا التعلـي
والب ث العلمي.
 .5الو وا دىل صور قكح لتفعيل دور أعضاء هيئة التدرةس ا حتقيق
التيمية العلمية واجلا عاا السعودةة ا ظل رتةة اامل ة .2030
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خامساً :تساؤالت الدراسة

سعال هذه الدراسة دىل اإلجاوة عو التساتا العييس التاليت ـا ااسـؤولية
االجتماعيـــة ألعضـــاء هيئـــة التـــدرةس ا حتقيـــق التيميـــة العلميـــة واجلا عـــاا
السعودةة ا ظـل رتةـة اامل ـة 2030؟ وةـت اإلجاوـة عـو هـذا التسـاتا ـو
ل ا اإلجاوة عو التساتالا الفععية التاليةت
 .1ا عوقاا يار ة أعضاء هيئة التدرةس ا الييع العلمي العااي؟
 .2ــا دور أعضــاء هيئــة التــدرةس ا رو ـ اجلانــب العلمــي واةتياجــاا
ا تم ؟
 .3ـــا دور أعضـــاء هيئـــة التـــدرةس ا التوا ـــل الثقـــاا والعلمـــي وـــني
اجلا عاا العااية؟
 .4ــا دور أعضــاء هيئــة التــدرةس ا طبيــق عــاةري اجلــود ا التعلــي
والب ث العلمي؟
 .5ا التصور ااقكح لتفعيل دور أعضاء هيئة التـدرةس ا حتقيـق التيميـة
العلمية واجلا عاا السعودةة ا ظل رتةة اامل ة 2030؟
سادساً :مفاهيم الدراسة
مفهوم املسؤولية االجتماعية:

ععف ااسؤولية االجتماعيـة و نهـا " سـؤولية الفـعد عـو نفسـه و سـؤوليته
جتاه أسع ه وأ دقايه وجتاه دةيه ووطيه و ل ا همه لدوره ا حتقيق أهدا ه
واهتما ه واآللعةو و لـ ا ع قا ـه اإلراويـة و يـار ته ا ةـل يـ ا
ا تم وحتقيق األهداف العا ة" قاس 2008 ،م ،ص )8
وةعع هــا احلــار ي 2001م ،ص  )10و نهــا "ددرا وةق ــة الفــعد ووعــي
مريه وسلو ه للواجب اليخصي واالجتماعي".
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وةقصـــد وااســـؤولية االجتماعيـــة ا هـــذه الدراســـةت ددرا عضـــو هيئـــة
التدرةس للواجباا العلميـة والعمليـة واالجتماعيـة ااطلـوع يـه القيـام وهـا،
وددرا ه حلقوو ا تم عليه ،وقيا ه مبا خيدم ا تم وةساه ا طـوره سـواء
ا التدرةس أو الب ث أو لد ة ا تم و لقاء نفسه وودون انت ار أ عايـد
اد .
مفهوم رؤية اململكة :2030

ةعع ها ا عمعو و دغـع 2017م ،ص )815و نهـا "العتةـة الـ بيتهـا
القياد السعودةة و هدف دىل اسـتغ ا العمـق الععوـي واإلسـ ي والقـدراا
االســتثمارةة وااوقــ االســكا يجي للممل ــة ــو حتــوا وطــين قــاي علــال
استثماراا ال عتمد علال اليف والدرجة األوىل ،وذلم و لـ ا ع ـزاا
ا تم احليو  ،واالقتصاد اازدهع ،والوطو الطموح".
وةقصــد وعتةــة اامل ــة  2030ا هــذه الدراســةت العتةــة ااســتقبلية ال ـ
ســعال ة و ــة اامل ــة الععويــة الســعودةة دىل حتقيقهــا علــال أر الواقـ ــو
ل ا أعماا ودجناًاا هدف دىل العقـي وـا تم السـعود وحتسـني سـتوى
عيية ااواطو و ق أهداف وسياسياا عسو ة ووا ة.
مفهوم التنمية العلمية:

دذا ةاوليــا حتليــل صــطلح "التيميــة العلميــة" جنــد أنــه ةت ــون ــو لمــتني
"التيميــة" و "العلميــة" وةقصــد والتيميــة لغوةــات الزةــاد  ،واليمــاء ،وال ثــع ،
والو ع  ،وااضاعفة.
ما ةعى اجلوهع 1999م) أن التيمية عين "اليمو اادروا علال أسس
علميــة ،والــذ قيســا أوعــاده مبقــاةيس علميــة ســواء انــا يميــة شــا لة
و ت ا لــة ،أو يميــة ا أةــد اايــادةو العييســية ثــلت اايــدان االجتمــاعي،
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االقتصاد  ،السياسي ،أو اايـادةو الفععيـة ،التيميـة الزراعيـة ،الصـياعية،
التقيية .... ،دخل .التيمية هيت عملية غيري اجتماعي طـ ةقـوم وهـا اإلنسـان
ل نتقاا وا تم  ،أو ا تم احمللي و و ـ دىل و ـ أ ضـل ،مبـا ةتفـق ـ
اةتياجا ــه ود انيا ــه االقتصــادةة ،واالجتماعيــة ،والف عةــة و  ....دخل" ات
ااهد 2016 ،م ،ص.)4
أ ــا لمــة "العلميــة" هــي لمــة يســب دىل العل ـ  ،والعل ـ عيــاه ااعع ــة
والدراةة ددرا احلقايق ،والعل ةعين أةضام اإلةاطة واإلاـام واحلقـايق ،و ـل
ا ةتصل وها السيد2013 ،م ،ص.)11
وةقصد والتيميـة العلميـة ا هـذه الدراسـةت جمموعـة اجلهـود العلميـة الـ
ةقوم وها أعضاء هيئة التدرةس وددار اجلا عة لتـو ري البيئـة العلميـة الـ قـوم
علال التبادا الثقاا والعلمي وـني اجلا عـاا احملليـة والدوليـة ،واالنفتـاح علـال
الــربا واايــعوعاا العلميــة العاايــة واايــار ة يهــا ،والعمــل علــال رو ـ
اجلوانب العلمية والبيئة وا تم و وظيف العل والب ث العلمي خلد ة و يمية
ا تم .
مفهوم عضو هيئة التدريس:

عضو هيئة التدرةس هو " ل و ةعمل وةيغل وظيفة أسـتاذ سـاعد ،أو
أستاذ يار  ،أو أستاذ ا دةدى اجلا عاا ااعكف وها أو ا ةعادهلا و هـذه
ااســمياا ا اجلا عــاا ال ـ ســتعمل ســمياا غــاةع " ًةتــون1995 ،م،
ص.)68
وةقصد وعضو هيئة التدرةس ا هذه الدراسةت ل أسـتاذ جـا عي ةا ـل
علال درجة الد توراه و عني علال درجة أستاذ ساعد ،أو أسـتاذ يـار  ،أو
أستاذ ا دةدى اجلا عاا احل و ية ا دةية العةا .
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سابعاً :التعليم والتنمية يف رؤية اململكة العربية السعودية 2030

لقــد وــعًا الع قــة وــني التعلــي والتيميــة يــذ ً ــو وعيــد وهــذا ــا أ د ــه
و ؤ ده ال ثري و الوقاي واليواهد ن عام ألهمية التعلي ا دةدا االستقعار
االجتماعي واالقتصاد والسياسي ،و هيئة ال ـعوف ااياسـبة لـذلم .مـا أن
رو التعلي والتيمية ميثل رتةـة ةضـارةة لسـفية إلجنـاً ااسـتقبل ،ول ـو يفيـذه
ةيبغي أن يف ال واهتمام و تاوعة و ااسؤولني وااختصني وجهود ااوطيني لضب
وجها ه واالر قاء و ساليبه و قييا ه غعوي2014 ،م ،ص )160- 158
لذلم ةي ع اليـوم دىل التعلـي علـال أنـه عمليـة دنتاجيـة يموةـة ،واسـتثمار
طوةل األجـل ،وميثـل العمـود الفقـع لتقـدم أ جمتمـ  ،واإل ـا ة دىل ونـه
الوســيلة العييســة لت هيــل ااــوارد البيــعةة ،مســتوى أداء مجي ـ ااؤسســاا
واهليئــاا احل و يــة أو غــري احل و يــة ،ةتوقــف ا نهاةــة األ ــع علــال فــاء
القايمني عليها ،التعلي اليوم أ بح عور وليس ع ام ،وهو همة فع ها
اةتياجاا ااستقبل اواجهة الت دةاا العااية ،التيمية البيعةة هي يمية اإلنسان
ال ع ز علال قدرا ه وويايها و عزةزها رةا 2013 ،م ،ص .)73
االســتثمار ا التعلــي ةعــد أهـ جمــاالا التيميــة ،ألنــه اســتثمار ا يميــة
اإلنســان الــذ ــو ل لــه ت قــق ةــار التيميــة االقتصــادةة واالجتماعيــة،
ـــالتعلي ة لـــذ طـــاو االســـتثمار وعيـــد ااـــدى ثلـــه ا ذلـــم ثـــل األنيـــطة
االستثمارةة األلعى للتيمية ،ةيث دن ـا ة تسـبه اإلنسـان ـو دلـل أو ـوةو
علمي ةع ب وع قة طعدةة ودراوية باشع ـ عجـاا الت ـوةو ،وـل دن اآل ـار
اإلراويــة هلــذا التعلــي ســوف متتــد و توس ـ دايع هــا لتــيع س علــال اا تســباا
ااستقبلية اختلف يادةو التيمية للمجتم علي ،2017 ،ص .)645
ولقــد يبهــا اامل ــة الععويــة الســعودةة دىل الــدور احملــور الــذ ةلعبــه
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التعلــي ا حتقيــق تطلبــاا التيميــة جــاءا ااــاد الثالثــة عيــع ــو الي ــام
يص علال أن التعلي "ةهـدف دىل غـعا العقيـد اإلسـ ية
األساسي لل
ا نفوا اليشء ،ود سـاوه ااعـارف وااهـاراا ،و هيئـته لي ونـوا أعضـاء
نــا عني ا ويــاء جمــتمعه  ،حمــبني لــوطيه  ،عتــزةو وتــارخيه " هيئــة اخلــرباء
مبجلس الوًراء2018 ،م).
وةي ل التعلي حمورام أساسيّام و حمـاور التيميـة ا اامل ـة ،ةيـث ةـع ب
أ ع التعلي وت قيق طلعاا األ عاد واةتياجا ه التعليمية ،وا الوقـا نفسـه
ةـــع ب وويــ ل باشـــع واةتياجـــاا ا تمــ و طـــوره ا ا ـــاالا اإلنتاجيـــة
وااعع ية .و ؤ د لطة التيمية التاسعة ،علال حمورةة التعلـي ا حتقيـق التيميـة
البيعةة و عزةزها و ل ا وسي اخلياراا ااتاةة أل عاد ا تم ا ا تسـاع
ااعـــارف وااهـــاراا والـــتم ني ـــو االنتفـــاو ـــو القـــدراا اا تســـبة وًار
االقتصاد والتخطي 2014 ،م ،ص .)361
ولذلم ر زا رتةة اامل ة  2030علال التيمية البيعةة و ل ا التعلـي
و ا ة عاةلة وي ل عام والتعلي العـالي ويـ ل لـاص ،قـد و ـعا علـال
عــا ق اجلا عــاا ســؤولية ــخمة ا هيــل ال ــوادر البيــعةة القــادر علــال
وا بة الت والا ال ستيـهدها اامل ـة ا مجيـ ا ـاالا لـ ا السـيواا
ااقبلــة ،ــو ل ـ ا االر قــاء عــود التعلــي و عجا ــه ،و بييهــا طبيــق أرقــال
عاةري اجلود ا العمليـة التعليميـة ،ـ ـعور الت سـني ااسـتمع للخـد اا
والــربا األ ادمييــة ااتقد ــة ،و عزةــز اليــعا ة واخلد ــة ا تمعيــة ،و فعيــل
اليـعا ة ـ القطـاو اخلـاص ،وحتسـني ليـاا التعـاون ودوـعاً دور اجلا عـة ا
وظايفهــا الــث العييســة وهــي التعلــي والب ــث العلمــي ولد ــة ا تمــ
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الداود2017 ،م ،ص .)360

ثامناً :املسؤولية االجتماعية ألعضاء هيئة التدريس يف حتقيق التنمية العلمية

دن حتمل ااسؤولية االجتماعية و الصفاا ال رـب أن ةت لـال وهـا ـل
أ عاد ا تم لليهو مبجتمعه  ،إن استطاو ل ـعد أن ةت مـل ااسـؤولية
ار قال ا تم و ساند ،أ ـا دذا ـان أ ـعاده غـري قـادرةو علـال حتمـل ااسـؤولية
أدى هذا دىل وةو جمتم ا الي ةعـزو سـؤوليا ه دىل غـريه ـو ا تمعـاا ،
وهذا ةؤد ودوره دىل ةدو ا طعاواا شخصية و غو نفسـية ا ا تمـ
عود 2014 ،م ،ص .)42- 41
و ــع ب ااســؤولية االجتماعيــة وــاليمو األل قــي لإلنســان و قتــه ويفســه
ووعيه االجتماعي ودةساسه وهوةته االجتماعية ،ما ـع ب ـذلم وـالتعلي
والـــوعي وددرا اإلنســـان هلد ـــه ـــو احليـــا  .ومي ـــو القـــوا دن ااســـؤولية
االجتماعية ع ب و تدالل و ت ع و تيـ ل ـو عـدد ـو اافـاهي واألة ـام
االجتماعية يهات احلار ي2001 ،م ،ص)14
 احلقوو والواجباا.
 الضمري الفعد واالجتماعي.
 اهلوةة وااواطية.
 األل و والقي .
 اإلدرا االجتماعي.
و عد ااسؤولية االجتماعية ـو عوا ـل قـدم ا تمـ واًدهـاره ،وـل دنهـا
طلب ةيو ه لإلسـهام ا متاسـم ا تمـ و ـا ف أ ـعاده .مـو ل هلـا
ةزداد الت ا ل االجتماعي وني تلـف شـعايح ا تمـ ممـا ةولـد لـدةه اليـعور
واالنتماء تمعه  ،وهو ودوره ةسه واالسـتقعار االجتمـاعي وحتسـني نوعيـة
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احليا .
ولــذلم شــددا و يقــة رتةــة اامل ــة  2030علــال أهميــة قيــام ااــواطيني
ويــ ل عــام وــ دواره االجتماعيــة وأدايهــ اســؤوليا ه االجتماعيــة جتــاه
جمتمعه  ،ةيث نصا علـال ـا ةلـيت "أن الـوطو الـذ نييـده ال ة تمـل دال
وت ا ــل أدوارنــا ،لــدةيا مجعي ـام أدوار نؤدةهــا ســواء يــا عــا لني ا القطــاو
احل ــو ي أو اخلــاص أو غــري العحبــي .وهيــا ســؤولياا عدةــد جتــاه وطييــا
وجمتمعيــا وأســعنا وجتــاه أنفســيا ــذلم .ا الــوطو الــذ نييــده ،ســيعمل
واســتمعار ــو أجــل حتقيــق اليــا و طلعا يــا ،وسيســعال دىل حتقيــق اايجــزاا
واا تسباا ال لو ي دال وت مل ـل يـا سـؤوليا ه ـو ـواطيني وقطـاو
أعماا وقطاو غري رحبي".
أ ا ااسؤولية االجتماعية ألعضاء هيئة التدرةس هي ذاا أوعاد و ضـا ني
أل قيــة اجتماعيــة وطييــة ودنســانية ،و قتضــي ــو ــل واةــد ــيه القيــام
وواجبا ــه علــال أ مــل وجــه ا التــدرةس والب ــث العلمــي ،ولد ــة ا تم ـ
و يميتــه ،وعيــد قيــام عضــو هيئــة التــدرةس ووظيفتــه باةــث الوــد أن ةلعــب
الب ث العلمي دوراَ أساسيّام ا ةل ي ا ا تم و لبية اةتياجـاا أ ـعاده
و طلعا ه  ،أ ا دذا وقـي الب ـث العلمـي حمصـورام ا دطـار اجلا عـة وةسـتخدم
لغاةاا شخصية حبتة ثل الكقية ،واحلصوا علال اسب شخصـية أو ادةـة
ثلما هو واق ةاا الب ث العلمي ا ثري و دوا العامل الثالث ،إن عضو
هيئــة التــدرةس ا هــذه احلالــة ةت ــوا ــو واةــث يــت للمعع ــة العلميــة ذاا
الفايد للمجتمـ دىل جمـعد وظـف غعةـب عـو ا تمـ قا ـع عـو االسـتجاوة
للت دةاا الـ واجهـه وعـاجز عـو دةـدا أ د ـ ح أو غـيري ا الواقـ
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نا ع الدةو و لعون2013 ،م ،ص ،11هللو2013 ،م ،ص.)45،
ولــذلم مي ــو القــوا دن عضــو هيئــة التــدرةس هــو الــذ ةيفــذ السياســة
التعليمية للجا عة وةعوطها وا تم  ،هو الذ ةتوىل جانبـام همّـام ـو جوانـب
ثقيــف ا تمـ  ،ــو ةيــث ــدعي القــي واالجتاهــاا االجتماعيــة الصـ ي ة
ال ةتبيها ا تم  ،وحماروة ل دليـل ـو القـي ااسـتورد واابـاد الـ قـد
ضــع وــا تم  .وعضــو هيئــة التــدرةس هــو الــذ يففــز أ ــعاد ا تم ـ  ،و ــو
سؤوليته االجتماعية أن ةتصدى للمي ا ال غري و سري ةيا ا تمـ ،
ســواء انــا ي ـ ا اجتماعيــة أو اقتصــادةة أو غريهــا عــو طعةــق الب ــث
العلمي عسي1985 ،م ،ص ،85الب د 2015 ،م ،ص.)43
تاسعاً :اخلدمة االجتماعية واملسؤولية االجتماعية

دن اخلد ة االجتماعية وو فها دةدى ااهو ال تعا ل أ عاد ا تم ؛
هت وتيمية ااسؤولية االجتماعية لدةه  ،اا يفققه ذلـم ـو دةـدا غـيرياا
دراوية ا شخصية األ عاد وةسه ا ًةاد عدالا اايار ة الفعالـة ا طـوةع
و يمية ا تم  ،ةيث دن شعور األ عاد مبسؤوليته االجتماعيـة ـو جمـتمعه
ةتوقف علال نسبة اايار ة االجتماعيـة هلـؤالء األ ـعاد ـ وـاقي أ ـعاد ا تمـ
وعلال دى واليه وانتمايه دىل جمتمعه ووطيه األلو ة2013 ،م).
و عد اخلد ة االجتماعية و أوايل ااهـو الـ اهتمـا مبو ـوو ااسـؤولية
االجتماعيــة ،ةيــث ةــدلل و ــوو ااســؤولية االجتماعيــة وي ـ ل ريــيس ا
ختصص اخلد ة االجتماعية وةعترب جماالم و جماالا اامارسـة ااهييـة احلدةثـة،
ما عترب و ااباد ااهيية األساسية ال ةلتزم وها األلصـايي االجتمـاعي ا
تلف اامارساا ااهيية أوو اليصع2015 ،م ،ص .)219
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ااسؤولية االجتماعية و اافاهي احليوةة ،وذلم الر باطها وتي ي أ عاا
اإلنسان و ا ةك ب علال لم األ عاا و نتاي دراوية أو سـلبية دالـل ال يـان
االجتماعي ،والشم أن اليعور وااسؤولية االجتماعية وحتمل نتايجهـا يفقـق
لإلنســان الت يــف اليفســي واالجتمــاعي ،وختطــي الصــعاع الـ قــد عــك
طعةقة وطعو يفية .ما أن هيا ع قة و يقة وني أل و الفعد و عاةيته قـي
ا تم السوةة ووني حتمل ااسؤولية الل ياني2011 ،م ،ص .)48
ومي و القوا و ن للخد ة االجتماعية دورما بريما ا التخطي و هيئة اايـا
اا ي إلةدا التغري االجتماعي ااطلوع سواء علال ستوى األ عاد أو علال
ستوى ا تم عرب يه علمي سـلي وأسـاليب هييـة وحبثيـة ةتبعهـا ممارسـو
اخلد ة االجتماعية و األلصـاييني االجتمـاعيني األ فـاء وااـؤهلني وـاخلرباا
وااهاراا.
عاشراً :الدراسات السابقة
▪ الدراسات احمللية والعربية:

ا دراســة أجع هــا الســلمي 2017م) هــد ا دىل عع ــة دور ؤسســاا
التعلــي العــالي ا اامل ــة الععويــة الســعودةة ا يميــة ا تمـ ــو وجهــة ن ــع
أعضاء هيئة التدرةس ،وطبقا الدراسة علال عيية و أعضـاء هيئـة التـدرةس
عا عة االم سـعود والعةـا وواقـ  )88عضـو هيئـة ـدرةس .وقـد أظهـعا
نتــاي الدراســة أن قــدةعاا أعضــاء هيئــة التــدرةس لــدور ؤسســاا التعلــي
العالي وتيمية ا تم انا ع فعة ،ةيث وا ـق أ ـعاد عييـة الدراسـة علـال أن
اجلا عة قدم وعا وعية جمتمعيـة ا جمـاا لد ـة البيئـة احملليـة ،وأن اجلا عـة
ربم ا فاقاا للتعاون العلمي والتطبيقي ؤسسـاا ا تمـ احمللـي .ا ةـني
أن قدةعا ه للمعوقاا ال حتوا دون قيام ؤسساا التعلـي العـالي وتيميـة
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ا تم انا يخفضة ،ةيث وا ق أ عاد عيية الدراسة علال وجـود سياسـاا
ع زةة ال سمح للمبادراا الفعدةة ،و ذلم وجود جو وني احليا اجلا عيـة
وا تم و تطلبا ه.
يمــا قــام الثبــي 2015م) ودراســة هــد ا دىل التعــعف علــال دور أقســام
اإلدار الكووةة واجلا عاا السعودةة ا حتقيق ااسؤولية االجتماعية ،والتععف
علال الصعوواا ال واجهها ـو حتقيقهـا للمسـؤولية االجتماعيـة ،وطبقـا
الدراسة علـال عييـة ولـد عـددها  )72عضـو هيئـة التـدرةس ا جا عـة اإل ـام
حممــد وـــو ســـعود اإلســ ية ،وجا عــة االـــم ســـعود ،وجا عـــة أم القـــعى.
و و ــلا الدراســة دىل أن أ ــعاد عييــة الدراســة وا قــون متا ـما علــال أن أقســام
اإلدار الكووةــة واجلا عــاا الســعودةة حتقــق ااســؤولية االجتماعيــة ــو لـ ا
الربا األ ادميية ،والب ـث العلمـي ،والعمليـاا واألنيـطة .دال أن الدراسـة
أو ـ ا أن ع ـ األحبــا الـ ةقــوم وهــا أ ــعاد العييــة هــي لغــع الكقيــة
األ ادميية .ما وييا الدراسة أن هيا وعـص الصـعوواا الـ حتـد ـو حتقيـق
أقســام اإلدار الكويــة واجلا عــاا الســعودةة للمســؤولية االجتماعيــة ،يهــات
ا تقــاد وــعا أقســام اإلدار الكووةــة للتجدةــد والت ــدةث ،وا تقــاد اايــاه
الدراســـية افهـــوم و بـــاد ااســـؤولية االجتماعيـــة ،وا تقـــاد ددار األقســـام
لألساليب اإلدارةة احلدةثة ال حتقق ااسؤولية االجتماعية.
مــا قا ــا الــب د 2015م) ودراســة هــد ا دىل التعــعف علــال دور
األســتاذ اجلــا عي ا لد ــة ا تم ـ ــو وجهــة ن ــع أعضــاء هيئــة التــدرةس
واجلا عاا السعودةة مبيطقة ة اا ع ة ،وطبقا الدراسة علال عيية عيوايية
و أعضـاء هيئـة التـدرةس واجلا عـاا السـعودةة مبيطقـة ـة اا ع ـة و ليـاا
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الكوية ا جا عة أم القـعى وجا عـة االـم عبـدالعزةز وجا عـة الطـايف قوا هـا
 )156عضوام .و و لا الدراسة دىل عدد و اليتاي  ،يهات أن دور األستاذ
اجلا عي ا لد ة ا تم ا جماا الب ث العلمي ان ع فعما مبعـدا ،)2,51
أ ا دور األستاذ اجلا عي ا لد ة ا تم ا جماا التوعية واخلد ة العا ـة ـان
توســطما مبعــدا  ،)2,33و ــذلم دور األســتاذ اجلــا عي ا لد ــة ا تمـ ا
جماا اخلد اا التعليمية ان توسطما مبعدا .)2,30
وقام شلدان و امية 2014م) ودراسة هد ا دىل التععف علال ااسـؤولية
االجتماعية لدى أعضاء هيئة التدرةس وسبل فعيلها واجلا عاا اإلسـ ية ا
لسطني ،وطبقا الدراسـة علـال عييـة قوا هـا  )135عضـو هيئـة ـدرةس ا
اجلا عــاا اإلس ـ ية ا لســطني .و و ــلا الدراســة دىل نتــاي  ،يهــات أن
ااسؤولية االجتماعية لدى أعضاء هيئة التدرةس انا ع فعة ودرجـة ـبري ،
وال وجــد ــعوو ذاا داللــة دةصــايية عــزى اــتغري اجلــيس والســو ،ووجــود
ــعوو ذاا داللــة دةصــايية لــدى أعضــاء هيئــة التــدرةس عــزى اــتغري ال ليــة
دنسانية علمية ،شععية) لصاحل ال لية اليععية.
أ ا دراسـة ةـعع 2013م) الـ هـد ا دىل التعـعف علـال رتةـة أعضـاء
هيئــة التــدرةس واجلا عــاا الســعودةة لــدور التبــادا ااعــعا ا حتقيــق التميــز
الب ثي ،وطبقا الدراسة علـال عييـة قوا هـا  )324عضـو هيئـة التـدرةس ا
جا عة اإل ام حممد وو سعود اإلسـ ية وجا عـة االـم سـعود وجا عـة االـم
عبدالعزةز .قد و لا الدراسة دىل نتـاي  ،يهـات أن أعضـاء هيئـة التـدرةس
واجلا عــاا الســعودةة ةيــععون وــدور وا ــح جلا عــا ه ا ــو ري ااعلو ــاا
و صــادر ااعع ــة ااتعــدد  ،ض ـ م عــو ونهــا تميــز وســهولة احلصــوا عليهــا

338

ااسؤولية االجتماعية ألعضاء هيئة التدرةس ا حتقيق التيمية العلمية واجلا عاا السعودةة ا ظل رتةة
اامل ة 2030
د .نيمي وو ةسني العيز

واسكجاعها عيد احلاجة دليهـا ا الوقـا ااياسـب الـذ ةيسـع عمليـاا بـادا
ااعع ــة .دال أن اجلا عــاا عــاني ــو ــعف ا عمليــة اســتثمار ااعع ــة ال ـ
متتل ها و وظيفها ،وعدم قدر ها علـال دعـ الب ـث العلمـي لي لـذ سـبيله ا
ةيز التطبيق ،األ ع الـذ مل مي يهـا ـو التغلـب علـال الفجـو الوا ـ ة وـني
الب ث العلمي و طبيقه.
و ذلم دراسة الطبييي 1433هــ) الـ هـد ا دىل التعـعف علـال واقـ
الب ــث العلمــي ،وااعوقــاا الـ عــوو عضــواا هيئــة التــدرةس ــو القيــام
واألحبا والدراساا العلمية عا عة األ ري نـور ويـا عبـدالع و .وطبقـا
الدراسة علال عضواا هيئة التدرةس عا عـة األ ـري نـور ويـا عبـدالع و.
و و ـــلا الدراســـة دىل أن الب ـــث العلمـــي ا جا عـــة األ ـــري نـــور ويـــا
عبدالع و ةواجه عوقاا الية وددارةة و عوقاا ألعى ،أوعًهـات انيـغاا
عضو هيئة التدرةس واألعماا اإلدارةة ،والت لفـة اااليـة العاليـة ل شـكا ا
الــدورةاا األجيبيــة ااوجــود علــال اليــب ة العي بو يــة ،واالنيــغاا وت دةــة
الواجباا االجتماعية واألسعةة.
وقام التل 2011م) ودراسة هد ا دىل التععف علال واق اإلنتاج العلمي
لدى أعضاء هيئة التدرةس ا ليـة الكويـة عا عـة االـم عبـدالعزةز ،وطبقـا
علــال عييــة ــو  )91عضــو هيئــة ــدرةس واجلا عــة .و ــلا الدراســة دىل أن
مية اإلنتاج العلمي ـل جـاء مبسـتوى توسـ  ،وجـاءا ميـة ـل ؤشـع
لإلنتــاج العلمــي مبســتوى ــيخفص ج ـدّام ،مــا أن عوقــاا اإلنتــاج العلمــي
وي ل عام انا ةاد ودرجة بري .
أ ا دراسة واقع 2012م) ال استهد ا قياا ااسؤولية االجتماعية لدى
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أعضــاء هيئــة التــدرةس ،ودرــاد الع قــة وــني ااســؤولية االجتماعيــة واألداء
الــوظيفي ألعضــاء هيئــة التــدرةس ،واقتصــعا الدراســة علــال أعضــاء هيئــة
التــدرةس واجلا عــة ااستيصــعةة ا وغــداد وولــد عــدد عييــه الدراســة .)112
و و ــلا الدراســـة اىل عـــد نتـــاي  ،يهـــات أن هيـــا قصـــورما ا ااســـئولية
االجتماعيــة ألعضــاء هيئــة التــدرةس ا قيــا ه وــاألداء الــوظيفي ،وأن هيــا
ع قــة ار باطي ـة وــني ااســؤولية االجتماعيــة ألعضــاء هيئــة التــدرةس وقيــا ه
واألداء الوظيفي.
▪ الدراسات األجنبية:

دراسة Alzyoud and Bani-Hani (2015م) ال هد ا دىل التععف علال
دور اجلا عــاا ا حتقيــق التيميــة ااســتدا ة وقــدر ها علــال اايا ســة ــو ل ـ ا
طبيق فهوم ااسؤولية االجتماعية ،وللصـا نتـاي الدراسـة دىل أهميـة دور
اجلا عاا ا طبيق ااسؤولية االجتماعيـة ـو لـ ا القيـام وـالب و العلميـة
وغريها و األنيطة ثل التعاون األ ادميي والعملي اجلا عاا العااية .ما
أ دا الدراسة علال أن حتقيـق اجلا عـة اسـؤوليتها االجتماعيـة ةسـاه ويـ ل
اعل ا حتقيق التيمية ااستدا ة للمجتم .
أ ـا دراسـة Chen et al. (2015م) الـ هـدف دىل التعـعف علـال فهـوم
ااسؤولية االجتماعيـة للجا عـة ،وقـد اسـتخد ا البـاةثني ـوذج سـ وع)
لت دةد القضاةا األل قية للجا عاا ا العامل ااعا ع .وأ دا الدراسة علال
أن فهوم ااسؤولية االجتماعية رـب أن ةطبـق ا ـل وظـايف اجلا عـة سـواء
التعلــي أو الب ــث أو لد ــة ا تمـ  ،حبيــث ةســاه ذلــم ا عزةــز ممارســاا
التيمية ااستدا ة ا ا تم  .ما ةيبغي أن ة ـون فهـوم ااسـؤولية االجتماعيـة
جزءام ال ةتجزأ و لسفة اجلا عـة وأعماهلـا وممارسـتها األ ادمييـة علـال مجيـ
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ااســتوةاا .مــا رــب أن ة ــون عيصــعما ــو عيا ــع التخطــي االســكا يجي
للجا عاا.
▪ التعليق على الدراسات السابقة:

و ل ا استععا الدراسـاا السـاوقة جنـد أن لـم الدراسـاا ياولـا
و وو ااسـؤولية االجتماعيـة ألعضـاء هيئـة التـدرةس ،ثـل دراسـة الثبـي
2015م) ،ودراســة شــلدان و ــامية 2014م) ،ودراســة وــاقع 2012م)،
ودراسـة Chen et al. (2015م) .ا ةـني ياولـا ـل ـو دراسـة الطبييـي
1433هـ) ،ودراسة التل 2011م) ،ودراسة ةعع 2013م) واق الب ث
العلمـي .وناقيـا دراسـة السـلمي 2017م) ودراسـة Alzyoud and Bani-
Hani (2015م) دور اجلا عاا ا حتقيق التيمية.
ووالي ع دىل لم الدراساا جند أن هيا ياوهًا وييها ووني الدراسة احلاليـة
ا عدد و اليقا  ،ةيث ياقش هذه الدراسة و وو ااسـؤولية االجتماعيـة
ألعضاء هيئة التدرةس ،ما أنها طُبقا علال عيية ـو أعضـاء هيئـة التـدرةس
ا اجلا عـــاا  -مـــا ا الدراســـة الســـاوقة  ، -و ـــذلم قيـــام الباةـــث
واستخدام أدا االستبيان جلم البياناا  -ما ا الدراساا الساوقة.
ا ةـني أن الدراسـة احلاليـة ختتلـف عــو لـم الدراسـاا ااـذ ور نفمــا ا
نقطتني رييستني ،همات ع يز الدراسة احلالية علـال و ـوو التيميـة العلميـة،
الــذ مل تطــعو هلــا لــم الدراســاا .و ــذلم ع يزهــا علــال رتةــة اامل ــة
الععوية السعودةة  2030وهو ا مل تياوله لـم الدراسـاا ،ممـا ةعـين ةدا ـة
ااو وو و فعده.
وقد أ اد ا لباةث و الدراساا الساوقة يما ةليت
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 - 1عع ــة ــا و ــلا لــه الدراســاا الســاوقة ةــوا و ــوو الدراســة
وعليه مت حتدةد ساتالا الدراسة احلالية وياءً علال ا مل تطعو لـه الدراسـاا
الساوقة.
 - 2د عاء اإلطار الي ع للدراسة احلالية.
 - 3صمي أدا مج البياناا للدراسة احلالية.
 - 4قارنة نتاي الدراسة احلالية ا و لا له الدراساا الساوقة.
حادي عشر :االجراءات املنهجية للدراسة
▪ نوع الدراسة ومنهجها:

عــد هــذه ــو الدراســاا الو ــفية الت ليليــة ،Descriptive Studies
ةيث هدف الدراساا الو ـفية الت ليليـة دىل دراسـة اايـ ا االجتماعيـة
وقصد و فها و فسريها العساف .) 2000،ما قام الباةث واالعتمـاد علـال
ـــيه ااســـح االجتمـــاعي ،)Social) Surveyةيـــث ةعتـــرب ـــيه ااســـح
االجتماعي و أشهع ااياه وأ ثعها استخدا ام ا العلوم االجتماعية ،ةيـث
ةستخدم لل صوا علال وياناا ةعتمد عليها علميّما و جمتم بري احلج نسبيّما
عبدالعاا.)1999 ،
▪ جمتمع وعينة الدراسة:

ون جمتم الدراسة احلالية و مجيـ أعضـاء هيئـة التـدرةس السـعودةني
ذ ــور ودنــا ) ا جا عــة اال ــام حممــد وــو ســعود اإلسـ ية وجا عــة االــم
سعود وجا عة األ ري نـور ويـا عبـدالع و ا دةيـة العةـا وقـا دجـعاء
الدراسة ،ممو ه ا الع ب اآل ية أستاذ ،وأستاذ يار  ،وأستاذ سـاعد)،
والبــالد عــدده ةســب دةصــاءاا وًار التعلــي للعــام الدراســي - 1436
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1437ه  )3702عضــو هيئــة ــدرةس ،و مــا هــو و ــح ا اجلــدوا التــالي
وًار التعلي 2018 ،م).
جدوا رق  ) 1عدد أعضاء هيئة التـدرةس ا اجلا عـاا الـث ةسـب
دةصاءاا وًار التعلي *
اجلا عة

أعضاء هيئة التدرةس
ذ ور

دنا

مجله

جا عة اإل ام حممد وو سعود اإلس ية

872

107

979

جا عة االم سعود
جا عة األ ري نور ويا عبد الع و

1658
-

432

2090

633

633

ا موو

2530

1172

3702

* وًار التعلي 2018 ،م)
وةيث دن جمتمـ الدراسـة جمتمـ ـبري جـدام وال ةسـتطي الباةـث دجـعاء
ةصع شا ل هلذا ا تم قد مت التيار عيية عيـوايية طبقيـة و سـلوع التوًةـ
ااتســاو ممثلــة تم ـ الدراســة .قــام الباةــث وتوًة ـ  )330اســتبيان وواق ـ
 )110اســتبيان ل ــل جا عــة ،وةصــل الباةــث علــال  )272اســتبيان ،ومت
اســـتبعاد  )14اســـتباناا غـــري ـــاحلة للت ليـــل اإلةصـــايي ،لتصـــبح عييـــة
الدراسة  )258عضو هيئة درةس و اجليسني ا اجلا عاا الث .
▪ جماالت الدراسة:

جا عاا ا دةية العةا هي
ا اا اا انيت مت اجعاء الب ث علال
جا عة اإل ام حممد وو سعود اإلس ية وجا عة االم سـعود وجا عـة األ ـري
نــور ويــا عبــدالع و .وقــد مت التيــار لــم اجلا عــاا الــث ل ونهــا أ ــرب
اجلا عاا احل و ية ا دةيـة العةـا ـو ةيـث عـدد أعضـاء هيئـة التـدرةس
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والطلبة ،ما عترب م و جا عة اإل ام حممد وـو سـعود اإلسـ ية وجا عـة
االم سعود و أقدم اجلا عاا ا اامل ة الععوية السعودةة ،يما عترب جا عة
األ ري نور ويا عبدالع و أوا جا عة سعودةة ة و ية للبياا ق .
ا اا البيع ت ونا عيية الدراسة و  )258عضـو هيئـة ـدرةس ـو
اجليسني ا ـل ـو جا عـة اإل ـام حممـد وـو سـعود اإلسـ ية وجا عـة االـم
سعود وجا عة األ ري نور ويا عبدالع و ا دةية العةا .
ا اا الز ينت مت مج وياناا الدراسة ل ا الفصل الدراسـي الثـاني ـو
العام اجلا عي 1439/1438هـ.
▪ أداة الدراسة:

لغع مج وياناا الدراسة ،قام الباةـث وتصـمي اسـتبانة حتتـو علـال
أســئلة جتيــب علــال ســاتالا الدراســة وحتقــق أهــدا ها ،وذلــم اياســبة أدا
االســتبانة ألغــعا الدراســة .و ــذلم علــال اعتبــار أن االســتبانة عتــرب أ ضــل
وسيلة جلم ااعلو ـاا ةـوا اآلراء واالجتاهـاا واـا تسـ وـه ـو سـهولة ا
بوةبها وحتليلها لتم ني الباةث و اإلجاوـة علـال أسـئلة الدراسـة العسـاف،
.)2000
▪ صدق أداة الدراسة:
أ .الصدق الظاهري لألداة:

للتعــعف علــال ــدى ــدو أدا الدراســة ا قيــاا ــا و ــعا لقياســه مت
عع ها علال ة حم مني و أعضاء هيئة التدرةس وقس االجتماو واخلد ـة
االجتماعيــة عا عــة اإل ــام حممــد وــو ســعود اإلسـ ية ،وا ــوء رايه ـ مت
دعداد أدا هذه الدراسة وصور ها اليهايية.
ب .صدق االتساق الداخلي لألداة:

344

ااسؤولية االجتماعية ألعضاء هيئة التدرةس ا حتقيق التيمية العلمية واجلا عاا السعودةة ا ظل رتةة
اامل ة 2030
د .نيمي وو ةسني العيز

مت ةساع عا ل االر با وريسون اعع ة الصدو الداللي ل ستبانة ةيث
مت ةساع عا ل االر با وني درجة ل عبار و عباراا االستبانة والدرجـة
ال لية للم ور الذ يتمي دليه العبار ما و ح ذلم اجلداوا التالية.
اجلدوا رق  ) 2عا ا ار با وريسون لعباراا احملور األوا والدرجة
ال لية للم ور
رق

عا ل االر با

رق

عا ل االر با واحملور

العبار

واحملور

1

**0,576

6

**0,658

2

**0,569

7

**0,538

3

**0,599

8

**0,539

4

**0,632

9

**0,702

5

**0,741

10

**0,660

العبار

** داا عيد ستوى الداللة  0,01قل
اجلدوا رق  )3ع ا ا ار با وريسون لعباراا احملور الثاني والدرجة
ال لية للم ور
رق

عا ل االر با

رق

عا ل االر با واحملور

العبار

واحملور

1

**0,546

6

**0,671

2

**0,576

7

**0,553

3

**0,606

8

**0,500

4

**0,524

9

**0,727

5

**0,531

10

**0,684

العبار
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** داا عيد ستوى الداللة  0,01قل
اجلدوا رق  )4عا ا ار با وريسون لعباراا احملور الثالث والدرجة
ال لية للم ور
معامل االرتباط

رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

رقم العبارة

1

**0.601

6

**0.646

2

**0.668

7

**0.640

3

**0.737

8

**0.710

4

**0.786

9

**0.674

5

**0.617

-

-

بالمحور

** داا عيد ستوى الداللة  0,01قل
اجلدوا رق  ) 5عا ا ار با وريسون لعباراا احملور العاو والدرجة
ال لية للم ور
رق

عا ل االر با

رق

عا ل االر با واحملور

العبار

واحملور

1

**0,602

6

**0,723

2

**0,620

7

**0,613

3

**0,691

8

**0,634

4

**0,682

9

**0,668

5

**0,677

10

**0,671

العبار

** داا عيد ستوى الداللة  0,01قل
ةتضح و اجلداوا  )5–2أن قي عا ل ار با ل عبـار ـو العبـاراا
حمورها وجبة ودالة دةصاييّام عيـد سـتوى الداللـة  )0,01قـل ممـا ةـدا
علال دو ا ساقها حماورها.
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ت  -ثبات أداة الدراسة:

لقيـــاا ـــدى بـــاا أدا الدراســـة مت اســـتخدام عادلـــة ألفـــا عونبـــا )
 ))Cronbach's Alpha (αللت د و باا أدا الدراسة ،واجلدوا رق )6
ةو ح عا ا باا أدا الدراسة.
جدوا رق  ) 6عا ل ألفا عونبا لقياا باا أدا الدراسة
حماور االستبانة
عوقاا يار ة أعضاء هيئة التدرةس ا الييع العلمي العااي
دور أعضاء هيئة التدرةس ا رو اجلانب العلمي واةتياجاا
ا تم
دور أعضاء هيئة التدرةس ا التوا ل الثقاا والعلمي
اجلا عاا العااية
دور أعضاء هيئة التدرةس ا طبيق عاةري اجلود ا التعلي
والب ث العلمي
الثباا العام

عدد

باا

العباراا

احملور

10

0,8263

10

0,7891

9

0,8507

10

0,8514

40

0,7855

ما هو ظاهع ا اجلدوا رق  )6أن عا ل الثباا العام عاا ،ةيث ولد
 )0,7855وهــذا ةــدا علــال أن االســتبانة تمت ـ ودرجــة بــاا ع فعــة مي ــو
االعتماد عليها ا التطبيق اايداني للدراسة.
ث  -أساليب املعاجلة اإلحصائية

لت قيق أهداف الدراسة وحتليل البياناا ال مت جتميعها ،قد مت استخدام
العدةد و األساليب اإلةصـايية ااياسـبة واسـتخدام احلـزم اإلةصـايية للعلـوم
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االجتماعيــة Statistical Package for Social Sciences

ال ـ ةع ــز هلــا

التصارما والع ز .)SPSS

ثاني عشر :نتائج الدراسة وتفسريها

أوالمت اليتاي ااتعلقة وو ف أ عاد عيية الدراسة
جدوا رق  )7وًة أ عاد عيية الدراسة و ق تغري اجلا عة ال

عمل وها

اجلا عة

الت عار

اليسبة

جا عة اإل ام حممد وو سعود اإلس ية

102

39,5

جا عة االم سعود

72

27,9

جا عة األ ري نور ويا عبد الع و

84

32,6

ا موو

258

%100

والي ع دىل اجلدوا رقـ  )7جنـد أن غالبيـة أ ـعاد عييـة الدراسـة )%39,5
ةعملون عا عة اإل ام حممد وو سـعود اإلسـ ية وهـ الفئـة األ ثـع ـو أ ـعاد
عيية الدراسة  ،وةعود ذلم دىل عدد االستباناا العايد و ل جا عة.
جدوا رق  ) 8وًة أ عاد عيية الدراسة و ق تغري اجليس
اجليس

الت عار

اليسبة

ذع

153

59,3

أنثال

105

40,7

ا موو

258

%100

والي ع دىل اجلدوا رقـ  )8جنـد أن غالبيـة أ ـعاد عييـة الدراسـة )%59,3
و أعضاء هيئة التدرةس الذ ور ،وهيا قد ة ون السبب هـو أن نسـبة أعضـاء
هيئة التدرةس الذ ور أ ثع و اإلنا ا اجلا عاا الـث  ،مـا هـو و ـح
ا جدوا رق .)1
348
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جدوا رق  ) 9وًة أ عاد عيية الدراسة و ق تغري العمع
العمع

الت عار

اليسبة

أقل و  30سية

5

1,9

و  30دىل أقل و  40سية

62

24,0

و  40دىل أقل و  50سية

126

48,9

65

25,2

258

%100

و  50سية

ثع

ا موو

ةبني اجلدوا رقـ  )9أن غالبيـة أ ـعاد عييـة الدراسـة  )%48,9أعمـاره
و  40دىل أقل و  50سية وهذا قد ةفسـع وـ ن السـو الـ يفصـل وهـا عضـو
هيئة التدرةس علال درجة الد توراه غالبام ة ون وعد سو اخلا سة والث ني.
جدوا رق  ) 10وًة أ عاد عيية الدراسة و ق تغري الدرجة العلمية
الدرجة العلمية

التكرار

النسبة

أستاذ

40

15.5

أستاذ مشارك

84

32.6

أستاذ مساعد

134

51.9

المجموع

258

%100

ةــبني اجلــدوا رق ـ  )10أن  )%51,9ــو دمجــالي أ ــعاد عييــة الدراســة
درجته العلمية انا أستاذما ساعدام ،وهذا قد ةُفسَّع وضعف اهتمـام أعضـاء
هيئة التدرةس والييع العلمي ووالتالي عدم احلصوا علال الكقية العلمية.
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جدوا رق  ) 11وًة أ عاد عيية الدراسة و ق تغري التخصص العلمي
التخصص العلمي

التكرار

النسبة

علوم إنسانية واجتماعية

138

53.4

علوم تطبيقية

19

7.4

علوم شرعية

77

29.8

علوم طبية وصحية

12

4.7

الحاسب والمعلومات

12

4.7

المجموع

258

%100

ةبني اجلدوا رق  )11أن غالبية أ عاد عيية الدراسة  )%53,4ختصصـه
العلمي علوم دنسانية واجتماعية ،وقد ة ون ذلم وسبب جتاوع أعضـاء هيئـة
التدرةس ا هذه التخصصاا االستبيان أ ثع و غريه .
جــدوا رق ـ  ) 12وًة ـ أ ــعاد عييــة الدراســة و ــق ــتغري الدولــة ال ـ
ةصلا يها علي درجة الد توراه
الدولة

التكرار

النسبة

المملكة العربية السعودية

150

58.2

إحدى الدول العربية

30

11.6

الواليات المتحدة األمريكية

33

12.8

المملكة المتحدة

22

8.5

أخرى

23

8.9

المجموع

258

%100

والي ع دىل اجلدوا رق  )12جند أن غالبية أ ـعاد عييـة الدراسـة )%58,2
ةصلوا علال درجة الد توراه ـو السـعودةة ،وهـذا قـد ةعـزى دىل أ ـعاد عييـة
الدراسة و اإلنا ؛ ةيث دن عددما بريما ـيه ةصـل علـال الدرجـة العلميـة
350
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و السعودةة .ما وـني اجلـدوا أن ـا نسـبته  )%8,9ـو أ ـعاد عييـة الدراسـة
ةصــوا علــال درجــة الــد توراه ــو دوا غــري ااــذ ور ــمو اخليــاراا ثــل
عنسا ،يدا ،اليزةا ،ونيوًليدا.
جدوا رق  ) 13وًة أ عاد عيية الدراسة و ق الت ليف وعمل ددار ا
دةدى وةداا اجلا عة
التكليف بعمل إداري في احد وحدات الجامعة

التكرار

النسبة

نعم

173

67.1

ال

85

32.9

المجموع

258

%100

ةبني اجلدوا رق  )13أن غالبية أ ـعاد عييـة الدراسـة  )%67,1د ـا أنهـ
لفون وعمل ددار أو سبق هل وأن لفوا وعمـل ددار ا دةـدى وةـداا
اجلا عة ،وقد ة ون هذا و أسباع قلة اهتمـام أعضـاء هيئـة التـدرةس والييـع
العلمي وسبب انيغاهل واألعماا اإلدارةة واإل ا ة دىل همة التدرةس.
جدوا رقـ  ) 14وًةـ أ ـعاد عييـة الدراسـة و ـق ـتغري نيـع الب ـو
العلمية لارج اامل ة
نشر البحوث علمية خارج المملكة

التكرار

النسبة

نعم

168

65.1

ال

90

34.9

المجموع

258

%100

ةبني اجلدوا رق  )14أن غالبية أ عاد عيية الدراسـة  )%65,1سـبق هلـ
نيع حبو علمية لارج اامل ـة وهـ الفئـة األ ثـع ـو أ ـعاد عييـة الدراسـة،
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وهــذا مي ــو فســريه حبــعص أعضــاء هيئــة التــدرةس علــال يوةـ أوعيــة الييــع
ألحبا ه .
جدوا رق  )15دذا انا اإلجاوة ويع ا هـي الـدوا الـ نيـعا وهـا
حبو م العلمية لارج اامل ة
دولة النشر

التكرار

النسبة

إحدى الدول العربية

115

68.4

إحدى الدول األجنبية

22

13.1

كالهما

31

18.5

المجموع

168

%100

ةبني اجلدوا رق  )15أن غالبية أ عاد عيية الدراسة الذةو سبق هلـ نيـع
حبو علمية لارج اامل ة  )%68,4و دمجـالي أ ـعاد عييـة الدراسـة الـذةو
سبق هل نيع حبو علمية لارج اامل ة قا وا وييع حبو ه العملية ا دةدى
الدوا الععوية ،وقد ةفسع ذلم وسهولة شعو الييـع والـدوا الععويـة وسـععة
الييع ،و ذلم انتفاء عايق اللغة او رد عووة ا الييع واللغاا األجيبية.
جدوا رق  ) 16هل سبق لم اايار ة وب ث أو ورقة عمل أو احلضور
ا ؤمتعاا علمية لارج اامل ة
المشاركة ببحث أو ورقة عمل أو الحضور في مؤتمرات

التكرار

النسبة

نعم

145

56.2

ال

113

43.8

المجموع

258

%100

علمية خارج المملكة
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ةبني اجلدوا رق  )16أن غالبية أ عاد عيية الدراسـة  )%56,2سـبق هلـ
اايار ة وب ث أو ورقة عمل أو احلضور ا ـؤمتعاا علميـة لـارج اامل ـة،
وهذا دليل علال أن اجلا عاا السعودةة متيح أعضاءها ع ة ةضور ـؤمتعاا
لارج اامل ة لتتععف علال ااستجداا ا ختصصا ه .
جــدوا رق ـ  ) 17وًة ـ أ ــعاد عييــة الدراســة و ــق الــدوا ال ـ متــا
اايار ة أو ةضور ؤمتعاا علمية وها
الدول التي تمت المشاركة أو حضور مؤتمرات

التكرار

النسبة

إحدى الدول العربية

59

40.7

إحدى الدول األجنبية

44

30.3

كالهما

42

29.0

المجموع

145

%100

علمية بها

وــني اجلــدوا رق ـ  )17أن غالبيــة أ ــعاد عييــة الدراســة الــذةو ســبق هل ـ
اايار ة وب ث أو ورقـة عمـل أو احلضـور ا ـؤمتعاا علميـة لـارج اامل ـة
 )%40,7و دمجالي أ عاد عيية الدراسة الذةو سـبق هلـ اايـار ة وب ـث أو
ورقة عمل أو احلضور ا ؤمتعاا علمية لارج اامل ـة انـا يـار ا ه ا
دةدى الدوا الععويـة ،وقـد ة ـون ذلـم وسـبب وجـود عـايق اللغـة ا الـدوا
األجيبية.
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▪ اإلجابة على تساؤالت الدراسة:
التساااؤا األوا :امااا معومااات مشااار ة أعضاااء هيئااة التاادريس يف النشاار العلمااي
العامليا ؟

جدوا رق  ) 18دجاواا أ عاد عيية الدراسة عو عباراا حمور عوقـاا
يار ة أعضاء هيئة التـدرةس ا الييـع العلمـي العـااي ع بـة ياًليّـام ةسـب
توسطاا ااوا قة.
ت
الرقم

4

8

7

2

3

5
1

354

العبارات

%

درجة الموافقة
أوافق

الى

ال

حد ما

اوافق

ك 144

80

34

يستغرق وقتاً طويالً وجهداً كبي اًر.

%

55.

31.

13.

ال توجر ر ر ررد جهر ر ر ررة تتبنر ر ر ررال تطبي ر ر ر ر

ك 115

95

48

44.

36.

18.

ك 112

88

58

43.

34.

22.

ك 106

72

80

41.

27.

31.

1

9

0

89

95

74

34.

36.

28.

5

8

7

69

115

74

26.

44.

28.

69

106

83

نشرر البحرروي مرال مجررالت عالميررة

األبح ر ر ر رراي العلمي ر ر ر ررة علر ر ر ر ر أر

الواقع.

أرى أن النشر العلمال مال مجالت
علمية داخلية أو عربية يغنال عر

النشر العالمال.

تق ررل اللغ ررة ع ررا

أم ررامال للنش ررر

ال أجر ر ر ررد الوق ر ر ر ر

الكر ر ر ررامال لنشر ر ر ررر

العلمال مال مجالت عالمية.

%

%

بحر ر ر ررويال العلمير ر ر ررة مر ر ر ررال مجر ر ر ررالت

عالمية

مع ر ررالير النش ر ررر العلم ر ررال الع ر ررالمال
صعبة وال أستطيع الوماء بها.
أج ر ررد ص ر ررعوبة م ر ررال البحر ر ر

%

عر ر ر

ك
%
ك
%
ك

8

6

4

7

0

8

1

6

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.43

0.714

الرتبة

1

2

2.26

0.753
2

6

2.21

0.786
3

5

2.10

0.845
4

2.06

0.794
5

1.98

0.746
6

7

1.95

0.767
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7

ت
الرقم

العبارات

%

مجررالت علميررة مت للررة للنشررر
العلمال خارج المملكة.

10

ال أس ررتميد مر ر البح رروي المنش ررورة
م ررال مج ررالت عالمي ررة م ررال ت رردري

المواد الدراسية.

ال أس ررتميد مر ر البح رروي المنش ررورة
9

6

مرررال مجر ررالت عالمير ررة مت للر ررة

مال بحويال العلمية.

ال أرى أي أهمير ررة للنشر ررر العلمر ررال
مال مجالت عالمية مت للة
المتوسط العام

%
ك
%
ك
%
ك
%

درجة الموافقة
أوافق

الى

ال

حد ما

اوافق

26.

41.

32.

66

60

132

25.

23.

51.

5

3

2

54

81

123

20.

31.

47.

9

4

7

49

44

165

19.

17.

64.

7

0

1

0

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

2

1.74

0.839
8

1.73

0.785
9

1.55

0.794
10

0

2.02

0.471

وــالي ع دىل اليتــاي ال ــاهع ا اجلــدوا رق ـ  )18جنــد أن أعضــاء هيئــة
التدرةس ا اجلا عاا السـعودةة ةواجهـون وعـص الصـعوواا ا نيـع حبـو ه
العلمية ا جم ا عااية ،و و أوعً لم الصعوواا ـا ةلـيت الوقـا الطوةـل
واجلهــد ال ــبري الــذ يفتاجــه عضــو هيئــة التــدرةس لييــع الب ــو ا جمـ ا
عااية ،و ـذلم عـدم وجـود جهـة تـبين طبيـق األحبـا العلميـة علـال أر
الواق  ،ما أن اللغة قد ون عايقام أ ام وعص أعضـاء هيئـة التـدرةس للييـع
العلمي العااي ،وقياعة وعص أعضاء هيئة التدرةس ا اال تفـاء والييـع احمللـي
ودة م عو الييع العااي .وهذا ودوره قد ة ون عايقام أ ام حتقيق التيمية العلميـة
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ا اجلا عــاا الســعودةة ،ةيــث دن ــو ر ــايز حتقيــق التيميــة العلميــة الييــع
العلمي العااي واالستفاد و لم األحبا علال أر الواق .
نتيجة دراسة السلمي 2017م) الـ وييـا وجـود
و تفق هذه اليتاي
جــو وــني احليــا اجلا عيــة وا تمـ و تطلبا ــه ،مــا تفــق ـ دراســة ةــعع
2013م) ال وييا أن اجلا عاا عاني و عف ا عملية اسـتثمار ااعع ـة
ال متتل ها و وظيفها ،وعدم قدر ها علال دع الب ث العلمي لي لـذ سـبيله
ا ةيز التطبيق .ما تفق – أةضام  -نتيجـة دراسـة الطبييـي 1433هــ)
ال وييا أن الب ث العلمي ا جا عة األ ـري نـور ويـا عبـدالع و ةواجـه
عوقاا الية وددارةة و عوقاا ألعى أوعًهات انيغاا عضو هيئة التـدرةس
واألعمــاا اإلدارةــة ،والت لفــة اااليــة العاليــة ل شــكا ا الــدورةاا األجيبيــة
ااوجــود علــال اليــب ة العي بو يــة ،واالنيــغاا وت دةــة الواجبــاا االجتماعيــة
واألسعةة.

التساؤا الثاني :اما دور أعضاء هيئة التدريس يف ربط اجلانب العلمي باحتياجاات
اجملتمع؟ا

جــدوا رقـ  ) 19دجاوــاا أ ــعاد عييــة الدراســة عــو عبــاراا حمــور دور
أعضاء هيئة التدرةس ا رو اجلانب العلمي واةتياجاا ا تم ع بة ياًليـام
ةسب توسطاا ااوا قة.
ت
الرقم

العبارات
قضايا ومشكالت

5

المجتمع بحاجة إلى
مزيد من الدراسة
والبحث العلمي.

356

درجة الموافقة
الى

ال

حد ما

اوافق
2
0.8

%

أوافق

ك

213

43

%

82.5

16.7

المتوسط

الحسابي

2.82

االنحراف
المعياري

0.406
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الرتبة

1

ت
الرقم

العبارات

حد ما

ك

196

57

5

المجتمع المعاصرة في

%

76.0

22.1

1.9

أحاول القيام بأبحاث

ك

194

58

6

للتطبيق في المجتمع

%

75.2

22.5

2.3

أحرص على ربط قضايا

ك

197

53

8

المواد التي أدرسها

%

76.4

20.5

3.1

أحرص على تناول

ك

190

63

5

المجتمع في األبحاث

%

73.7

24.4

1.9

أسعي إلى تطبيق نتائج

ك

162

81

15

%

62.8

31.4

5.8

ك

129

88

41

%

50.0

34.1

15.9

تناول قضايا ومشكالت
بحوثهم العلمية.

1

علمية مفيدة وقابلة
السعودي.

10

ومشكالت المجتمع في
للطلبة.

2

القضايا التي تهم
التي أقوم بها.

3

األبحاث التي أقوم بها
على أرض الواقع.

أحرص على تزويد
4

%

أوافق

الى

ال

اوافق

أشجع الطلبة على

9

درجة الموافقة

الجهات المسؤولة

بنسخة من أبحاثي

لالستفادة منها في

المتوسط

الحسابي

2.74

2.73

2.73

2.72

2.57

2.34

االنحراف
المعياري

0.482

0.495

0.509

0.493

0.602

0.738

الرتبة

2

3

4

5

6

7

التطوير.

7

القطاع الخاص ال يهتم
بالبحوث العلمية التي

تسعي لتطوير المجتمع

ك

103

116

39

%

39.9

45.0

15.1

2.25

0.701
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ت
الرقم

العبارات

%

درجة الموافقة
أوافق

الى

حد ما

ال

اوافق

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

السعودي.
بعض األبحاث التي

8

يقوم بها أعضاء هيئة
التدريس نظرية غير

قابلة للتطبيق الميداني.
الهدف الرئيس من
6

ك

102

114

42

%

39.5

44.2

16.3

ك

81

100

77

األبحاث التي أقوم بها
هو السعي للترقية
األكاديمية فقط.

%

المتوسط العام

31.4

38.8

29.8

2.23

2.02

2.51

0.711

0.784

9

10

0.279

وــالي ع دىل اليتــاي ااو ـ ة ا اجلــدوا رق ـ  )19جنــد أن هيــا يا ي ـما
ويعور أعضاء هيئة التدرةس وااسؤولية االجتماعيـة لت قيـق التيميـة العلميـة،
ةيث وييا اليتاي ةـعص أعضـاء هيئـة التـدرةس علـال روـ اجلانـب العلمـي
واةتياجاا ا تمـ  ،ـو لـ ا ـوا قته علـال أن قضـاةا ا تمـ و يـ ه
حباجة دىل زةد و الدراسة والب ث العلمي ،و ذلم ةع ه علال يـجي
الطلبــة علــال يــاوا قضــاةا و يـ ا ا تمـ ااعا ــع ا حبــو ه العلميــة،
وةع ـــه علـــال القيـــام و حبـــا علميـــة فيـــد وقاولـــة للتطبيـــق ا ا تمـ ـ
الســعود  ،وةع ــه علــال رو ـ قضــاةا و ي ـ ا ا تم ـ ا ااــواد ال ـ
ةدرسونها لطلبـته  .وهـذا دليـل علـال شـعوره و هميـة روـ اجلانـب العلمـي
واةتياجاا ا تم ووالتالي حتقيق التيمية العلمية واجلا عاا ال ةعملون وها.
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و تفــق هــذه اليتــاي ـ نتيجــة دراســة الســلمي 2017م) ال ـ وييــا أن
قدةعاا أعضاء هيئة التدرةس لدور ؤسسـاا التعلـي العـالي وتيميـة ا تمـ
انا ع فعة ،ةيث وا ق أ ـعاد عييـة الدراسـة علـال أن اجلا عـة قـدم وـعا
وعية جمتمعية ا جماا لد ة البيئة احمللية ،وأن اجلا عة ـربم ا فاقـاا للتعـاون
العلمي والتطبيقي ؤسسـاا ا تمـ احمللـي ،مـا تفـق ـ نتيجـة دراسـة
الثبــي 2015م) الـ وييــا أن أقســام اإلدار الكووةــة واجلا عــاا الســعودةة
حتقق ااسؤولية االجتماعية و لـ ا الـربا األ ادمييـة ،والب ـث العلمـي،
والعملياا واألنيطة ،و تفق ذلم نتيجة دراسة الب د 2015م) ال
وييا أن دور األستاذ اجلـا عي ا لد ـة ا تمـ ا جمـاا الب ـث العلمـي ـان
ع فعام.

التساؤا الثالا ::اماا دور أعضااء هيئاة التادريس يف التواصاا الثقاايف والعلماي ماع
اجلامعات العاملية؟ا

جــدوا رقـ  ) 20دجاوــاا أ ــعاد عييــة الدراســة عــو عبــاراا حمــور دور
أعضاء هيئة التدرةس ا التوا ل الثقاا والعلمي اجلا عاا العااية ع بـة
ياًليّام ةسب توسطاا ااوا قة.
ت
الرقم

العبارات
أحرص على االستفادة

من حضوري ومشاركاتي
6

درجة الموافقة

%

أوافق

ك

150

الى

ال

حد ما

اوافق

100

8

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.55

0.557

للفعاليات العلمية في

الخارج لتطوير مهاراتي

األكاديمية والبحثية بما

%

58.1

38.8

3.1

الرتبة

1

يخدم المجتمع.
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ت
الرقم

العبارات
أحرص على مناقشة ما
استفدته من حضوري

7

%

أوافق

ك

ومشاركاتي للفعاليات

العلمية في الخارج مع
زمالئي في القسم

درجة الموافقة
الى

ال

حد ما

اوافق

136

108

14

52.7

41.9

5.4

المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

2.47

0.599

الرتبة

2

%

العلمي.

1

أحرص على حضور

ك

العالمية في مجال

%

المؤتمرات العلمية

تخصصي العلمي.
أحرص على االطالع

2

على المواقع اإللكترونية
للجامعات العالمية

لالطالع على الجديد في

ك

136

104

18

52.7

40.3

7.0

142

93

23

55.1

36.0

8.9

2.46

0.624
3

2.46

0.655
4

%

تخصصي.

أحرص على االستفادة
5

من تجاربي الدراسية في
الخارج لتطوير البيئة

%

أحرص على االطالع

ك

التعليمية.

3

المستمر على المجالت

العالمية لمعرفة كل جديد

%

أحرص على التواصل

ك

في تخصصي.

4

اإللكتروني مع أعضاء
هيئة التدريس في

الجامعات العالمية

360

ك

%

126

108

24

48.8

41.9

9.3

118

115

25

45.7

44.6

9.7

70

117

71

27.1

45.4

27.5

2.40

0.653
5

2.36

0.653
6

2.00

0.741
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7

ت
الرقم

العبارات

%

درجة الموافقة
أوافق

الى

حد ما

ال

اوافق

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

لمناقشة مستجدات
التخصص

أحرص على التواصل

8

مع الطلبة المبتعثين في
الخارج للتبادل الثقافي

%

أقوم بدعوة زمالء

ك

والمعرفي معهم.

9

ك

التخصص في الجامعات
العالمية لزيارة جامعتي
للتبادل العلمي.

%

المتوسط العام

76

93

89

29.5

36.0

34.5

57

113

88

22.1

43.8

34.1

1.95

0.800
8

1.88

0.741
9

2.28

0.454

ةتـــبني ليـــا ـــو اليتـــاي ال ـــاهع ا اجلـــدوا رقــ  )20ار فـــاو ســـتوى
ااســؤولية االجتماعيــة لــدى أعضــاء هيئــة التــدرةس ا جمــاا التوا ــل الثقــاا
والعلمي اجلا عاا العااية ،ةيث وا ق غالبيته علال أهمية االستفاد و
احلضور أو اايار ة ا الفعالياا العلمية ا اخلارج لتطوةع هارا ه األ ادميية
والب ثية مبا خيدم ا تم  ،ونقل اخلرب وااعع ة ااستفاد و ل ا احلضور أو
اايـار ة ا الفعاليــاا العلميــة ا اخلـارج دىل الـز ء ا القسـ العلمــي لــتع
الفايــد وااعع ــة ،واحلــعص علــال ةضــور ااــؤمتعاا العلميــة العاايــة ا جمــاا
التخصــص العلمــي للتعــعف علــال ــا ةســتجد ا جمــاا التخصــص العلمــي،
واحلعص علال تاوعة ا ةستجد ا جماا التخصص العلمي و ل ا االط و
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علال ااواق اإلل كونيـة للجا عـاا العاايـة ،و ـذلم احلـعص علـال اسـتثمار
جتعوة الدراسة ا اخلارج لتطوةع البيئة التعليمية.
وهــذا ةــدا علــال ةــعص أعضــاء هيئــة التــدرةس علــال عع ــة ــا لــدى
اجلا عاا العااية و جدةد ا جماا ختصصا ه سواء واحلضور أو اايـار ة أو
االط و و ل ا وسايل التقيية احلدةثة ،ونقـل ذلـم دىل جا عـا ه وحماولـة
االســتفاد يــه ،وهــذا دليــل علــال شــعوره وااســؤولية االجتماعيــة لت قيــق
التيمية العلمية ا جا عا ه .
وهذه اليتاي تفق نتيجـة دراسـة Alzyoud and Bani-Hani (2015م)
الـ وييــا أهميــة دور اجلا عــاا ا طبيــق ااســؤولية االجتماعيــة ــو لـ ا
القيام والب و العلمية وغريها و األنيطة ثـل التعـاون األ ـادميي والعملـي
اجلا عاا العااية.

التساؤا الرابع :اما دور أعضاء هيئة التدريس يف تطبيق معايري اجلودة يف التعلايم
والبح :العلمي؟ا

جــدوا رقـ  ) 21دجاوــاا أ ــعاد عييــة الدراســة عــو عبــاراا حمــور دور
أعضاء هيئة التدر ةس ا طبيق عاةري اجلود ا التعلي والب ث العلمي ع بة
ياًليام ةسب توسطاا ااوا قة.
ت
الرقم

1

العبارات

362

الى

ال

حد ما

اوافق
6

%

أوافق

أحرص على تزويد

ك

208

44

المقررات الدراسية وفق

%

80.6

17.1

2.3

ألزم الطلبة بالمناقشة

ك

202

50

6

الطلبة بتوصيف
معايير الجودة.

2

درجة الموافقة

المتوسط

الحسابي

2.78

2.76

االنحراف
المعياري

0.466

0.480
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الرتبة

1

2

ت
الرقم

العبارات
والحوار خالل

المحاضرات الستنتاج

%

78.3

أوجه الطلبة لالطالع

ك

198

55

5

والدراسات في مجال

%

76.8

21.3

1.9

أزود الطلبة بعناوين

ك

197

54

7

التخصص لالستفادة

%

76.4

20.9

2.7

أدفع الطلبة إلي إلبداع

ك

192

61

5

%

74.5

23.6

1.9

أشجع الطلبة على نقد

ك

174

78

6

والبحوث في مجال

%

67.5

30.2

2.3

أشجع الطلبة على تقديم

ك

172

76

10

التكنولوجيا الحديثة في

%

66.6

29.5

3.9

أزود الطلبة بروابط

ك

168

81

9

العلمية لمتابعة الجديد

%

65.1

31.4

3.5

ك

163

68

27

واالستفادة من البحوث

الكتب الحديثة في مجال
منها.

6

7

واالبتكار في المادة

العلمية وفي مناقشاتهم.
وتفسير الدراسات

التخصص العلمي.

8

عروض باستخدام

مشاركاتهم العلمية.

5

المواقع اإللكترونية

في مجال تخصصاتهم.
10

حد ما

اوافق

19.4

التخصص العلمي.

4

أوافق

الى

ال

2.3

األفكار التطويرية.

3

%

درجة الموافقة

أحرص على تزويد

المتوسط

الحسابي

2.75

2.74

2.72

2.65

2.63

2.62

2.53

االنحراف
المعياري

0.478

0.499

0.489

0.525

0.559

0.554

0.678
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الرتبة

3

4

5

6

7

8

9
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ت
الرقم

العبارات

%

درجة الموافقة
أوافق

الى

حد ما

ال

اوافق

المتوسط

الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الطلبة بمعايير التقييم
وفقاً لمعايير الجودة
لتحسين األداء

%

63.1

26.4

10.5

األكاديمي

9

أعتمد خطة لتحسين

المقرر الدراسي كل عام.

ك

147

92

19

%

57.0

35.6

7.4

المتوسط العام

2.50
2.67

0.632

10

0.353

ــدا اليتــاي ال ــاهع ا اجلــدوا رق ـ  )21علــال شــعور أعضــاء هيئــة
التدرةس مبسؤوليته االجتماعية لت قيق التيمية العلمية ا جا عا ه  ،ةيـث
دلا اليتاي علال ةعص أعضاء هيئة التـدرةس علـال طبيـق عـاةري اجلـود ا
العملية التعليمية .قد وا ق غالبية أ عاد عيية الدراسة علـال أوـعً أدوار أعضـاء
هيئــة التــدرةس ا طبيــق عــاةري اجلــود ا التعلــي والب ــث العلمــي ثــلت
احلعص علال زوةد الطلبة وتو يف ااقـعراا الدراسـية و ـق عـاةري اجلـود ،
واحلــعص علــال ااياقيــة واحلــوار ـ الطلبــة الســتيتاج األ ــار التطوةعةــة،
واحلــعص علــال يــجي الطلبــة ل طـ و علــال الب ــو والدراســاا ا جمــاا
التخصص العلمي ،واحلـعص علـال زوةـد الطلبـة وعيـاوةو ال تـب احلدةثـة ا
جماا التخصص ل سـتفاد يهـا ،و ـذلم احلـعص علـال يـجي الطلبـة دلـي
اإلوداو واالوت ار ا اااد العلمية وا ياقيا ه .
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وهذه اليتيجة دا علال اهتمام أعضاء هيئة التدرةس وتطبيق عاةري اجلـود
ا العملية التعليمية ،وهو ا ةفسع شعوره مبسؤوليته االجتماعية ا طوةع
العملية التعليمية ا جا عا ه  ،ووالتالي حتقيق التيمية العلمية.
و تفــق هــذه اليتيجــة ـ دراســة Chen et al. (2015م) الـ وييــا أن
فهــوم ااســؤولية االجتماعيــة رــب أن ةطبــق ا ــل وظــايف اجلا عــة ســواء
التعلــي أو الب ــث أو لد ــة ا تمـ  ،حبيــث ةســاه ذلــم ا عزةــز ممارســاا
التيمية ااستدا ة ا ا تم  .ما ةيبغي أن ة ـون فهـوم ااسـؤولية االجتماعيـة
جزءام ال ةتجزأ و لسفة اجلا عـة وأعماهلـا وممارسـتها األ ادمييـة علـال مجيـ
ااستوةاا .ما تفق دراسـة ةـعع 2013م) الـ وييـا أن أعضـاء هيئـة
التــدرةس واجلا عــاا الســعودةة ةيــععون وــدور وا ــح جلا عــا ه ا ــو ري
ااعلو اا و صادر ااعع ة ااتعدد  ،ض م عو ونهـا تميـز وسـهولة احلصـوا
عليها واسكجاعها عيد احلاجة دليهـا ا الوقـا ااياسـب الـذ ةيسـع عمليـاا
بادا ااعع ة.

ثال :عشر :التصور املقرتح لتفعياا دور أعضااء هيئاة التادريس يف حتقياق التنمياة
العلمية باجلامعات السعودية يف ظا رؤية اململكة 2030م.

سيسام علال ا مت التطعو له ا هذه الدراسة ا شقيها الي ـع والعملـي،
إن الباةث ةتقعح صورما ستقبليما لتفعيل دور أعضاء هيئة التدرةس ا حتقيق
التيمية العلمية واجلا عاا السعودةة ا وء رتةة اامل ة .2030
أوالً :األسس اليت يقوم عليها التصور املقرتح

ةستيد هذا التصور ع لال جمموعـة ـو األسـس العلميـة الـ و ـح يفيـة
فعيـــل دور أعضـــاء هيئـــة التـــدرةس ا حتقيـــق التيميـــة العلميـــة واجلا عـــاا
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الســعودةة ،و ــذلم يفيــة درــاد ويئــة علميــة ــد اجلا عــاا الســعودةة علــال
التيا سية العااية ا حتقيق اجلود ا التعلي والب ث العلمي.
- 1نتائج الدراسات السابقة
ثــل الدراســاا ال ـ أ ــدا علــال أهميــة عع ــة دور ؤسســاا التعلــي
العــالي ا اامل ــة الععويــة الســعودةة ا يميــة ا تم ـ وصــفة عا ــة وا حتقيــق
التيمية العلمية وصفة لا ـة ،و ـذلم الدراسـاا الـ ياولـا دور األقسـام
العلميــة ا حتقيــق ااســئولية االجتماعيــة ،و ــذلم الدراســاا ال ـ اهتمــا
وتو يح دور األستاذ اجلا عي ا لد ة ا تم  ،ورتةة أعضاء هيئـة التـدرةس
واجلا عــاا الســعودةة ا حتقيــق التبــادا ااعــعا للو ــوا دىل التميــز العلمــي،
والدراســاا الـ ياولــا واقـ الب ــث العلمــي و عوقا ــه ،ودور اجلا عــاا
السعودةة ا حتقيق التيمية ااستدا ة.
- 2نتائج الدراسة الراهنة

وال ـ يــفا عــو وعــص ااعوقــاا ال ـ واجــه يــار ة أعضــاء هيئــة
التدرةس ا الييع العلمي ،وحماولة أعضاء هيئة التدرةس رو اجلانب العلمي
واةتياجــاا ا تمـ  ،و ــذلم ســعي أعضــاء هيئــة التــدرةس للتوا ــل الثقــاا
والعلمي اجلا عاا العاايـة ،وةـعص أعضـاء هيئـة التـدرةس علـال طبيـق
عاةري اجلود ا التعلي والب ث العلمي.
ثانياً :النظريات اليت يستند عليها التصور املقرتح

ةستيد هذا التصور علال ن عةة الـدور ون عةـة التبـادا االجتمـاعي ،اللـتني
فســعان دور أعضــاء هيئــة التــدرةس ا حتقيــق التيميــة العلميــة ا اجلا عــاا
السعودةة ،و يما ةلال لخص ها ني الي عةتنيت
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( )1نظرية الدور:

و ــح ن عةــة الــدور فاعــل الفــعد ـ ويئتــه االجتماعيــة ،و فســع هــذا
التفاعل .ةيـث ـعى الي عةـة أن ا تمـ ـون ـو أ ـعاد ،و ـل ـعد لـه دور
و سؤولياا ةقوم وها لإلسهام ا حتقيق صاحل ا تم الذ ةعـيش يـه ،وأن
أ للــل ا أداء أ ــو لــم األدوار وااســؤولياا يفــد لل ـ م ا ا تم ـ
ووالتالي قصريام ا ةق ا تم  .ما يري الي عةة دىل أن ااي لة حتـد عيـد ا
ةفيل الفعد ا أداء دور أو أ ثع و أدواره االجتماعيـة عبيـد2015 ،م ،ص
.)38 – 36
ووياء علال هذه الي عةة ،إن أعضاء هيئة التـدرةس ةيـ لون ونـما همـما
و وناا ا تم  ،وةيا وه سؤولياا وأدوار ةتوجب عليه القيـام وهـا
جتاه جمتمعه  .التدرةس والب ث العلمي ولد ة ا تم هي ـو ااسـؤولياا
العييسة هل  ،ودذا ةد للل ا دةدى هذه ااسؤولياا أو قصـري ـإن ذلـم
ال وااسؤولية االجتماعية جتاه ا تمـ  .الواجـب ةـث أعضـاء هيئـة
ةعترب دل م
التدرةس للقيام و دواره ااياطة وه واالهتمـام وـ داء سـئوليته االجتماعيـة
ةتال ة ونوا أعضاء اعلني ا ا تم .
( )2نظرية التبادا االجتماعي:

قــوم هــذه الي عةــة علــال صــور أن التبــادا االجتمــاعي عمليــة أساســية ا
احليا االجتماعية ،دذ ةعى ويك و و  Peter Blauأن التبادا االجتماعي ةت ون
و األ عاا الطوعيـة ،الـ ةقـوم وهـا األ ـعاد ويفع هـا العايـد الـذ ةتوقعـون
احلصــوا عليــه .و ــو أه ـ بــاد هــذه الي عةــة أن احليــا االجتماعيــة ،ال ـ
نعييها هي عملية ألذ وعطاء ،وهذا العطاء الـذ ةقد ـه الفـعد لفـعد لـع أو
مجاعة أو جمتم هو جزء و الواجباا االقا علال عا قه ،وييمـا ةعتـرب األلـذ
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ــو احلقــوو ال ـ ةتمت ـ وهــا وعــد أدايــه للواجبــاا اليــبيب2016 ،م ،ص
.)14- 13
ومي و فسري ااسؤولية االجتماعية ألعضاء هيئة التدرةس ا حتقيق التيمية
العلميــة ويــاء علــال ن عةــة التبــادا االجتمــاعي علــال أنه ـا عمليــة بــادا ــوارد
وحتقيــق يــا وــني ا تم ـ وأ ــعاده ،ةيــث دن قيــام أعضــاء هيئــة التــدرةس
مبســؤوليته االجتماعيــة جتــاه جمــتمعه هــو جــزء ــو الواجبــاا االقــا علــال
عوا قه  ،و و ةق ا تم الذ و ـع هلـ ـل اإل انـاا وسـخعها هلـ أن
ةت قق له ا ةييده و يمية ستدا ة وعدالة اجتماعية.
ثالثا :حماور التصور املقرتح
أ -مواجهاام معومااات مشااار ة أعضاااء هيئااة التاادريس يف النشاار العلمااي العاااملي
وميكن حتقيق ذلك يف اآلتي:

 - 1العمل عل ال ي ـي لقـاءاا ةوارةـة جـاد وورل عمـل ةيـار وهـا
أعضــاء هيئــة التــدرةس ــو مجيـ التخصصــاا ،للمســاهمة ا درــاد ةلــوا
علميــة ياســبة للمعوقــاا الــ حتــد ــو دنتــاجه العلمــي و قــدميها إلدار
اجلا عة ،لدراستها ودراد احللوا ااياسبة هلا.
 - 2ختفيف األعباء التدرةسية واإلدارةة ألعضاء هيئة التدرةس ،اـي ه
الوقا ال اا إلجعاء الب و ونيعها.
 - 3ي ي دوراا جمانيـة ألعضـاء هيئـة التـدرةس للتـدرةب علـال الييـع
العااي و ذلم دوراا ل تاوة الب و واللغة اإلجنليزةة.
 - 4للق اايا سة اإلراويـة وـني أعضـاء هيئـة التـدرةس ،ولا ـة الـذةو
ةقو ون والييع العلمي ا ا ا العااية ،و ل ا احلوا ز ااادةة وااعيوةة.
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ب -تفعياااا دور أعضااااء هيئاااة التااادريس يف رباااط اجلاناااب العلماااي باحتياجاااات
اجملتمع وميكن حتقيق ذلك من خ لا االتي:

 - 1ةــث أعضــاء هيئــة التــدرةس علــال التعا ــل ـ قضــاةا و ي ـ ا
ا تم و ل ا زةد و الدراسة والب ث ،ور د احلوا ز ااادةـة اـو ةقـوم
وذلم.
 - 2دلــزام طـ ع الب ــالورةوا والدراســاا العليــا ووجــه لــاص علــال
ياوا قضاةا و ي ا ا تم ااعا ع ا حبو ه العلمية.
 - 3ةث أعضاء هيئة التدرةس علال القيام و حبـا علميـة فيـد وقاولـة
للتطبيق ا ا تم السعود  ،لصو ام أحبا الكقية العلمية.
 - 4الك ــز علــي روـ قضــاةا و يـ ا ا تمـ ا ااــواد الـ ــدرا
لط ع الدراساا العليا.
 - 5احلعص علال طبيق نتاي الب ـو العلميـة علـال الواقـ ا تمعـي،
و ل ا زوةد اجلهاا ااسئولة ويسخة و األحبا التطبيقية ل سـتفاد يهـا
ا طوةع ا تم .
 - 6احلعص علال زوةد القطاو اخلاص والب و العلمية التطبيقيـة الـ
سعي دىل طوةع ا تم السعود .
ت -تفعيا دور أعضاء هيئة التدريس يف التواصا الثقايف والعلماي وميكان حتقياق
ذلك من خ لا اآلتي:

 - 1قدة التسهي ا ااادةـة وااعيوةـة ألعضـاء هيئـة التـدرةس حلضـور
ااؤمتعاا واللقاءاا العلمية ا اخلارج ،ل طـ و علـال ـا هـو جدةـد ا جمـاا
التخصص وي ل ستمع.
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 - 2دلــزام أعضــاء هيئــة التــدرةس وتقــدة قعةــع ةو ــح اســتفاد ه ــو
ةضــور الفعاليــاا العلميــة ا اخلــارج و ياقيــة ذلــم ـ ً يه ـ ــو أجــل
طوةع اجلوانب العلمية واألقسام العلمية.
 - 3ةـــث أعضـــاء هيئـــة التـــدرةس علـــال تاوعـــة ااواقـ ـ اإلل كونيـــة
للجا عاا العااية ل ط و علال اجلدةد ا ختصصـا ه و قـدة قـارةع دورةـة
وذلم ياقش ا جمالس األقسام العلمية.
 - 4ةث أعضاء هيئة التدرةس علال التوا ـل ـ ً ـ ء التخصـص ا
اجلا عاا العااية وةـثه علـال ًةـار اجلا عـة ل سـتفاد ـو جتـاروه و بـادا
اخلرباا العلمية.
 - 5العمـل علـال درـاد قيـواا ا صـاا وـني اجلا عـة وااؤسسـاا العلميــة
والب ثية ا اخلارج.

ث -تفعيا دور أعضاء هيئة التدريس يف تطبياق معاايري اجلاودة يف التعلايم والبحا:
العلمي وميكن حتقيق ذلك من خ لا اآلتي:

 - 1دلزام أعضاء هيئـة التـدرةس وتقـدة لطـة لت سـني ااقـعر الدراسـي
الذ ةدرسه وي ل دور  ،مبا ةتوا ب ااستجداا ا جماا التخصص.
 - 2دلــزام أعضــاء هيئــة التــدرةس وتزوةــد الطلبــة مبعــاةري التقيــي لألســتاذ
وااقعر و قام مبعاةري اجلود لت سني األداء األ ادميي.
 - 3دلـــزام أعضـــاء هيئـــة التـــدرةس واســـتخدام الت يولوجيـــا احلدةثـــة ا
ــدرةس ااــواد العلميــة و يــجي الطلبــة علــال اســتخدام ذلــم ا يــار ا ه
وععو ه العلمية.
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 - 4ةث الطلبة سواء ا عةلة الب الورةوا أو الدراساا العليـا علـال
اإلوداو واالوت ار ا جماا التخصص و بين دوـداعا ه والعمـل علـال طوةعهـا
واالستفاد يها ا طوةع ا تم .
 - 5وجيه ط ع الدراساا العليا ل ستفاد ـو الب ـو والدراسـاا
ا جماا التخصص العلمي.
 - 6ةث أعضـاء هيئـة التـدرةس علـال ـعور زوةـد الطـ ع وال تـب
وااعاج احلدةثة ا جماا التخصص ل ستفاد يها ا طوةع العملية التعليمية.
رابعاً :األدوات املهنية اليت يستند عليها التصور املقرتح:

ةعتمد هذا التصـور ااقـكح علـال جمموعـة ـو األدواا واألسـاليب ااهييـة
ااختلفة ،ومي و حتدةد جمموعة و األدواا واألساليب ا اآل يت
 - 1ااقاو ا الفعدةة واجلماعية ـ وعـص أعضـاء هيئـة التـدرةس الـ
دور ةوا عوقاا يار ة أعضاء هيئة التدرةس ا الييع العلمي العااي.
 - 2ااياقية اجلماعية قيـاداا اجلا عـاا ةـوا يفيـة رعاةـة و تاوعـة
أهمية العو وني اجلانب العلمي واةتياجاا ا تم والعمل علي سيس هيئة
تولي تاوعة استفاد ا تم و الب ث العلمي.
 - 3اإلرشــاد الفــعد واجلمعــي ألعضــاء هيئــة التــدرةس ا التوا ــل
الثقاا والعلمي اجلا عاا العااية و ل ا د داده مبواق هذه اجلا عاا
وطعو التوا ل عها.
 - 4الزةـــاراا لـــبعص ااؤسســـاا االجتماعيـــة والثقا يـــة والتعليميـــة
والتيموةــة والصـ ية واالقتصــادةة للتعــعف علــال يفيــة االســتفاد ــو وــعا
الب ث العلمي ا طوةع هذه ااؤسساا و ل ا عمل شعا ة وني اجلا عـاا
و ؤسساا ا تم .
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 - 5اليــدواا واحملا ــعاا ال ـ تيــاوا الععاةــة الســليمة للبــاةثني ــو
ل ا تح قيواا وا ل اجلا عاا العاايـة ااعـكف وهـا وطـعو وأسـاليب
التوا ل العلمي ل ستفاد يها ا حتقيق التيمية العلمية ا ا تم .
 - 6عــع األ ـ م العلميــة واالجتماعيــة ال ـ و ــح والصــور ــاذج
الععاةة العلمية واالجتماعية ااثلـال للبـاةثني واابت ـعةو ا اخلـارج ل سـتفاد
يها ا طوةع ويئة الب ث العلمي وا تم .
خامساً :األساليب املهنية اليت يستند عليها التصور املقرتح:

ةعتمد اإلطار التصور ااقكح علال جمموعة و األساليب مي ـو حتدةـدها
ا اآل يت
 - 1أساليب التيبيم االجتماعي ااؤسسـاا ا تمعيـة ،الـ يـمل
مجيــ ااؤسســـاا االجتماعيـــة  ،واالقتصـــادةة  ،والتيموةـــة  ،الصـ ـ ية ،
والتعليمية وغريها).
 - 2أساليب التوا ل الفعاا اجلا عاا وااعا ز الب ثية ا اجلا عـاا
العااية ال يمل درةب الباةثني و عليمه وأةضام التبادا الثقاا والعلمي.
 - 3أســاليب نقــل ااعــارف والتجــارع العلميــةت الــ يــمل دعطــاء
الباةثني اافاهي السليمة والعلمية لليهـو وـا تم و يفيـة دجـعاء التجـارع
العلمية ل ستفاد يها ا لد ة ا تم .
 - 4أســاليب ةــل اايـ ات وةعتمــد هــذا األســلوع علــال قيــام ددار
اجلا عاا مبساعد أعضاء هيئة التدرةس علال ةل اايـ ا الـ ـواجهيه
ا االستفاد و الب و العااية والعمل علـال الييـع الـدولي والتبـادا الثقـاا
وااععا اجلا عاا وااعا ز الب ثية.
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سادساً :املؤسسات اليت ميكن أن ميارس فيها التصور املقرتح:

مي ــو أن ميــارا هــذا التصــور ــ األقســام العلميــة وال ليــاا و عا ــز
الب و ال يهات
 - 1ؤسساا الب ث العلمي ا ا تم السعود .
 - 2األقسام العلمية ا اجلا عاا احل و ية أو اجلا عاا اخلا ة.
 - 3ااؤسســاا االجتماعيـــة احل و يـــة واخلريةـــة التطوعيـــة الــ هـــت
وت قيق التيمية االجتماعية والثقا ية.
 - 4وعا وعماداا اجلود ا ال لياا واألقسام العلمية.
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املراجع:
▪ املراجع باللغة العربية:
أوو اليصـع ،ـدةا حممـد 2015م) ااسـؤولية االجتماعيـة لليـع اا وااي مـاات
ااوا فة القياسية ،ا موعة الععوية للتدرةب والييع ،القاهع .
أوــوراو  ،ويــري عمــع 2010م) دور الب ــث العلمــي ا التقــدم والتيميــة ،حبــث
ييور ا ااـؤمتع الععوـي ةـوا التعلـي العـالي وسـوو العمـل 15- 14 ،أوعةـل2010م
جا عة صعا ه ،ليبيا.
ا ســعود ،يــاعل 2004م) دور اادرســة ا يميــة ااســؤولية االجتماعيــة لــدى
طالباا ااعةلة الثانوةة واادارا احل و ية ،رسالة اجستري غـري ييـور  ،جا عـة االـم
سعود ،العةا .
ا عمعو ،هد عبداهلل و دغع  ،علـي أ ـد 2017م) دور ليـاا الكويـة ا التيميـة ااهييـة
للمعل ا وء رتةة اامل ة الععوية السعودةة  ،2030ؤمتع دور اجلا عاا السعودةة ا فعيل رتةة
 2030ل ا الفك  12- 11ةياةع 2017م ،جا عة القصي  ،القصي .
األلو ـــة 2013م) دور اامارســـة العا ـــة للخد ـــة االجتماعيـــة ا يميـــة اليـــعور
وااســــؤولية االجتماعيــــة عيــــد أ ــــعاد ا تمــ ـ  ،عجــ ـ دل كونــــي 2018/3/25م)
/http://www.alukah.net/publications_competitions/0/54895
الب د  ،يال سعد 2015م) دور األستاذ اجلا عي ا لد ة ا تم و وجهـة ن ـع
أعضاء هيئة التدرةس واجلا عاا السعودةة مبيطقة ة اا ع ـةت الواقـ وااـ وا ،رسـالة
د توراه غري ييور  ،جا عة أم القعى ،ة اا ع ة.
التل ،وايل عبدالع و 2011م) حتليل واق اإلنتاج العلمي ا لية الكوية عا عـة
االم عبدالعزةز وحتدةد عوقا ـه ـو وجهـة ن ـع أعضـاء هيئـة التـدرةس ا ال ليـة ،جملـة
دراساا العلوم الكووةة ،جملد  ،)38ل ق  ،)3اجلا عة األردنية ،عمان.
احلار يً ،اةد عجـري 2001م) واقـ ااسـؤولية االجتماعيـة اليخصـية االجتماعيـة
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لدى اليباع السعود وسبل يميتها ،ع ز الدراساا والب و و ادميية نـاةف الععويـة
للعلوم األ يية ،العةا  ،الطبعة األوىل.
الــداود ،عبداحملســو ســعد 2017م) ســؤولية اجلا عــاا الســعودةة ا حتقيــق رتةــة
اامل ــة  ،2030ــؤمتع دور اجلا عــاا الســعودةة ا فعيــل رتةــة  2030لــ ا الفــك
 12- 11ةياةع 2017م ،جا عة القصي  ،القصي .
الزاًان ،عبداهلل  )2018الب ث العلمي و تطلباا التيمية ،جعةد العةا

 5ةياةع

2015مhttp://www.alriyadh.com/1652020 ،

السلمي ،اطمة عاةص 2017م) دور ؤسساا التعلـي العـالي ا اامل ـة الععويـة
الســعودةة ا يميــة ا تمـ ــو وجهــة ن ــع أعضــاء هيئــة التــدرةست جا عــة االــم ســعود
أ وذجام ،ؤمتع دور اجلا عـاا السـعودةة ا فعيـل رتةـة  2030لـ ا الفـك 12- 11
ةياةع 2017م ،جا عة القصي  ،القصي .
السيد ،يال و ـل 2013م) أل قيـاا الب ـث العلمـي ،جا عـة ا معـة ،اامل ـة
الععوية السعودةة.
اليبيب ،هيا سعد 2016م) واق العمـل االجتمـاعي التطـوعي للمـعأ السـعودةةت
دراسة و فية علال عيية ـو ااتطوعـاا ا دةيـة العةـا  ،جملـة اآلداع ،جا عـة االـم
سعود ،جملد  ،)28العدد  ،)2العةا .
العســاف ،ــاحل

ــد 2000م) ااــدلل دىل الب ــث ا العلــوم الســلو ية ،تبــة

العبي ان ،العةا .
الفعراا ،غالب 2007م) التخطي الكوو و يمية ااـوارد البيـعةة ،أً يـة للييـع
والتوًة  ،عمان ،األردن.
الل ياني ،أًهار احل 2011م) التف ري األل قي وع قته وااسـؤولية االجتماعيـة
ا وء وعص ااتغرياا األ ادميية لدى عيية و طالباا جا عـة أم القـعى مب ـة اا ع ـة،
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رسالة اجستري غري ييور  ،جا عة أم القعى ،ة اا ع ة.
ااهد  ،الم عبداهلل 2016م) فهوم التيمية االجتماعيةت رتةة سـتقبلية ،جملـة الدراسـاا
ااستقبلية ،جا عة السودان للعلوم والت يولوجيا ،العدد  ،17العدد  ،1السودان.
وــاقع ،نــدى عبــد 2012م) ااســؤولية االجتماعيــة وع قتهــا وــاألداء الــوظيفي لــدى
أعضــاء هيئــة التدرةســيني ا ليــة الكويــة األساســية ،جملــة ليــة الكويــة األساســية ،عــدد
 ،)73اجلا عة ااستيصعةة ،وغداد
ودو  ،أ د ً ي 1986م) عج صطل اا العلوم االجتماعية ،تبة لبيان ،وريوا.
ةعع ،حممـد يـيس 2013م) رتةـة أعضـاء هيئـة التـدرةس واجلا عـاا السـعودةة
لدور التبادا ااعـعا ا حتقيـق التميـز الب ثـي ،يتـدى اليـعا ة ا تمعيـة ا جمـاا الب ـث
العلميت الب ث العلمي والتبادا ااععا ،ل ا الفـك  23- 22أوعةـل2013م جا عـة
اإل ام حممد وو سعود اإلس ية ،العةا .
رةــا  ،وولصــباو 2013م) التيميــة البيــعةة ااســتدا ة واقتصــاد ااعع ــة ا الــدوا
الععوية الواق والت دةاا دراسة قارنةت اإل اراا الععوية اات د – اجلزايع – اليمو)،
رسالة اجستري ،جا عة عةاا عباا سطيف ،اجلزايع.
ًةتــون ،عــاةش حممــود 1995م) أســاليب التــدرةس ا اجلا عــة وســبل و ــربراا
استخدا ها ،دار اليعوو ،عمان.
شلدان ،اةز ماا و امية ،مسيـة صـطفال 2014م) ااسـؤولية االجتماعيـة لـدى
أعضاء هيئة التدرةس ا اجلا عة اإلسـ ية وسـبل فعيلـها ،ا لـة الععويـة لضـمان جـود
التعلي اجلا عي ،ا لد الساو  ،العدد  )18اجلا عاا اإلس ية غز  ،لسطني.
عبدالعاا ،عبداحللي ر ا 1999م) الب ث ا اخلد ة االجتماعية ،الثقا ة ااصعةة
للطباعة والييع والتوًة  ،القاهع .
عبيــد ،عهــود نا ــع 2015م) دور األســع ا يميــة ااســؤولية االجتماعيــة لــدى
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أويايهات دراسة طبقة علال عيية و ط ع وطالباا جا عة االم سعود ،رسالة اجستري
غري ييور  ،لية اآلداع ،جا عة االم سعود ،العةا .
عثمان ،سـيد ا ـد 1986م) ااسـؤولية االجتماعيـة واليخصـية ااسـلمةت دراسـة
نفسية عووةة ،تبة األجنلو ااصعةة ،القاهع .
علــي ،عبداحملســو أ ــد حممــد 2017م) االســتثمار ا التعلــي العــالي وحتســني
عجا ه مبا يفقق أهداف رتةة  ،2030حبث ييور ا ـؤمتع دور اجلا عـاا السـعودةة ا
فعيل رتةة  2030ل ا الفك  12- 11ةياةع 2017م ،جا عة القصي  ،القصي .
عود  ،ةاسع علي حممد 2014م) اايار ة السياسـية االجتـاه واامارسـة) وع قتهـا
وااسؤولية االجتماعية و ري األقعان لدى الطلبة ،رسالة اجستري غـري ييـور  ،اجلا عـة
اإلس ية ،غز .
غعوـــي ،ـــباح 2014م) دور التعلـــي ا يميـــة ا تمـ ـ احمللـــيت دراســـة حتليليـــة
الجتاهاا القياداا اإلدارةة ا جا عة حممد لضري وبس ع  ،رسالة د توراه غري ييور ،
جا عة حممد لضري وس ع  ،اجلزايع.
قاس ـ  ،مجيــل حممــد حممــود 2008م) عاليــة وعنــا

درشــاد لتيميــة ااســؤولية

االجتماعيـــة لـــدى طــ ع ااعةلـــة الثانوةـــة ،رســـالة اجســـتري غـــري ييـــور  ،اجلا عـــة
اإلس ية ،غز  ،لسطني.
ســياو  ،حممــود حممــد 2001م) وجيــه الب ــث العلمــي ا الدراســاا العليــا ا
اجلا عاا السعودةة لتلبية تطلباا التيمية االقتصادةة واالجتماعية الواق

 -وجهـاا

ســتقبلية) ،حبــث ييــور ا نــدو الدراســاا العليــا واجلا عــاا الســعودةة  ..وجهــاا
ستقبلية أوعةل 2001م) ،جا عة االم عبدالعزةز ،جد .
عسي ،حممد عبدالعلي 1985م) عشيد جهود أعضاء هيئة التدرةس ا اجلا عـاا
ا جماا الب ث العلمي ،جملة رسالة اخللي  ،تب الكوية الععوي لدوا اخللي الععوـي،
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العدد  ،16السية اخلا سة.
نا ع الدةو ،ةعقوع و احليله ،حممد حممود و سقواره ،سياء علي 2013م) درجـة
حتمل اجلا عاا االردنية اخلا ة للمسئولية ا تمعية ـو وجهـة ن ـع قـاد ا تمـ احمللـي،
جملــة طــوةع األداء اجلــا عي ،جا عــة اايصــور  ،جملــد ،2العــدد  ،2دةســمرب 2013م،
مجهورةة صع الععوية.
هللو ،دس م عصام 2013م) دور اجلا عاا الفلسطييية ا لد ـة ا تمـ ا ـوء
سؤوليتها االجتماعيـة ـو وجهـة ن ـع أعضـاء اهليئـة التدرةسـية دراسـة ةالـة – جا عـة
األقصال) ،رسالة اجستري غري ييور  ،اجلا عة اإلس ية ،غز  ،لسطني.
هيئــــــة اخلــــــرباء مبجلــــــس الــــــوًراء 2018م) ااوقـــــ اإللي كونــــــي للهيئــــــة ا
2018/4/25م،
https://www.boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=2&PageID=25

وًار التعلــــي 2018م) ااوقــ ـ اإلل كونــــي لو الــــة وًار التعلــــي للتخطــــي
وااعلو

اا ا 2018/4/26مhttps://www.moe.gov.sa/ar/Pages/default.aspx ،

وًار االقتصاد والتخطي 2014م) لطة التيمية التاسعة ،العةا .
▪ املراجع باللغة اإلجنليزية:
Alzyoud, Sukaina A. & Bani-Hani, Kamal (2015) Social Responsibility in
Higher Education Institutions: Application Case from the Middle East, European
Scientific Journal, Vol. 11
)Chen, Shu-Hsiang, Nasongkhla, Jaitip & Donaldson, J. Ana (2015
University Social Responsibility (USR): Identifying an Ethical Foundation
within Higher Education Institution, the Turkish Online Journal of Educational
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Social Responsibility of Faculty In Achieving Scientific Development
At Saudi Universities in Light of Saudi Vision 2030
Dr. Nashmi Hussain Al-Enezi
Department of Sociology and Social Service
College of Social Sciences
Al-Imam Mohammad ibn Saud Islamic University
Abstract:
Saudi vision 2030 aims to achieve comprehensive development according to
a modern vision. However, since development cannot be achieved without an
educational system capable of meeting the requirements of development through
preparing academic and professional cadres that can promote and advance
society, scientific development falls among the goals of Saudi vision 2030.
Now, because universities faculty are among the most important social groups
concerned with achieving scientific development, this current study aims to
determine the social responsibility of faculty in achieving scientific development
in Saudi universities under the auspices of Saudi vision 2030. The study was
applied to a sample of (258) faculty members, males and females, in three
government universities in Riyadh. A questionnaire was developed in order to
answer the study questions. A number of findings were reached, the most
important of which are:
- Faculty members face a number of difficulties in publishing in
international academic journals, due to lack of time for publication, language
barrier, etc.
- Faculty members are keen to establish links between academic activities
and the needs of society, which reflects their sense of social responsibility
towards society and scientific development.
- Faculty members are keen to maintain cultural and academic
communication with international universities, which shows their sense of social
responsibility towards scientific development in their universities.
- Faculty members are keen to apply quality standards in the teaching
process, which indicates their sense of social responsibility to achieve scientific
development in their universities through the application of quality standards.
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