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و

جملة الدرا�سات االجتماعية ال�سعودية

جملة )علمية - حمكمة- نصف سنوية( تصدر عن اجلمعية السعودية للدراسات االجتماعية، جبامعة امللك سعود، 
الدراسات  العلمية يف جماالت  البحوث  وتشمل  باإلجنليزية،  أو  بالعربية  نشرها،  يسبق  مل  اليت  العلمية  املواد  تنشر 

االجتماعية، والرتبوية، وعلم النفس، والرتبية اخلاصة.
 

تسعى اجمللة أن تكون رائدة ومميزة يف جمال النشر العلمي، وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النشر العربية والعاملية، وتكون 
إحدى اجملالت املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية. 

 

اإلسهام العلمي من خالل دعم النشر العلمي للبحوث احملكمة يف العلوم االجتماعية والرتبوية وعلم النفس والرتبية 
اخلاصة وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

1-تعزيز التنوع املعريف بني الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية والرتبوية والنفسية على املستويني اإلقليمي والدويل. 
2-تطوير املعرفة االجتماعية والنفسية واإلسهام يف نشر املعرفة وتبادهلا مبا خيدم اجملتمع وحيقق تقدمه. 

3-تلبية حاجة الباحثني؛ لنشر أحباثهم وفق معايري التحكيم العلمي. 

الر�ؤية

الر�سالة

الأهداف
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قواعد النشر 

املواد املنشورة
تنشر اجمللة البحوث اليت مل يسبق نشرها، بالعربية أو باإلجنليزية، يف حقل الدراسات االجتماعية والرتبية، والرتبية 

اخلاصة، وعلم النفس.
تعليمات للباحثني:

-ال يتجاوز عدد كلمات البحث )10 آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلجنليزي، واملراجع. ال مسافة بني 
عالمات الرتقيم والكلمات اليت تسبقها، فاملسافة دائماً بني عالمات الرتقيم والكلمات اليت تليها، إال عالمات 
الرتقيم املزدوجة حلصر ما بينها مثل: القوسني ) ( والشولتني " " والشرطتني - -، فإهنا تُفصل مبسافة عما قبل 

احلصر هبما وعما بعده، ولكنهما بال مسافة عما حيصرانه بينهما.
-يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلجنليزية، على أال جتاوز كلمات كل منهما )200 

كلمة(.
-تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية، اجلامعة، وعنوان 
مفتتحة  البحث  بصفحات  تتبع  مث  البحث  أول  يف  مستقلة  صفحة  يف  واإلجنليزية،  العربية  باللغتني  املراسلة( 

البحث. بعنوان 
-ال يرد اسم الباحث، أو الباحثني، يف منت البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن 

هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بداًل من ذلك كلمة "الباحث" أو "الباحثني"
-يُتبع كل مستخلص بكلمات مفتاحية Keywords تعربِّ عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة اليت تناوهلا، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلجنليزية، وال يتجاوز عددها )6( كلمات.
-ُتسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد يف The World List of Scientific Periodicalsوتستخدم 

االختصارات املقننة دولياً، مثل: سم، مم، م، كم، سم2، مل، جمم، كجم، ق، % ...اخل.
-يتم اإلشارة إىل املراجع بنظام االسم والتاريخ )name, date( داخل املنت وال يقبل نظام ترقيم املراجع داخل املنت. وترتب 
املراجع يف هناية البحث هجائياً بقائمة مستقلة واملراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل منها وال ترقم املراجع 

يف قائمة املراجع هنائياً. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو التايل:
أ ( يشار إىل الكتب يف املنت داخل قوسني باسم املؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما يف قائمة املراجع، فيكتب االسم 
األخري للمؤلف )اسم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان الكتاب 

ببنط مائل مث بيان الطبعة. فمدينة النشر: مث الناشر، مث سنة النشر.
مثال:املصري، وحيد عطية. مقدمة يف هندسة العمليات احليوية. الرياض: جامعة امللك سعود، 1425هـ.
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ح

ب ( يشار إىل الدوريات يف املنت بنظام االسم والتاريخ بني قوسني على مستوى السطر. أما يف قائمة املراجع فيبدأ بذكر 
االسم األخري للمؤلف )اسم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان 
البحث كاماًل بني شولتني " ". فاسم الدورية خمتصراً ببنط مائل، فرقم اجمللد، مث رقم العدد بني قوسني، مث سنة 

النشر بني قوسني.
)العلوم  سعود  امللك  جامعة  جملة  عالية".  تطاير  نسبة  ذي  خليط  تقطري  "منذجة  محزة.  بن  أنيس  مثال:فقيها، 

اهلندسية(، جملد15، العدد )1(، )2003م(، 27-13.
ت ( إذا كان املرجع )رسالة علمية مل تطبع(: فرتتب يف قائمة املراجع بذكر االسم األخري للباحث )اسم العائلة(، فاالسم 
األول واألمساء األخرى: فعنوان الرسالة، فدرجة الرسالة )رسالة ماجستري/دكتوراه(، فمكاهنا: البلد، القسم، الكلية، 
اجلامعة، فالسنة(. مثال: الكناين، ظافر مشبب: الذات يف النقد العريب القدمي، رسالة دكتوراة، السعودية، قسم 

اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 1430هـ.
وترقم  السطر.  عن  مرتفعة  بأرقام  املنت  يف  إليها  ويشار  توضيحية،  مبعلومات  القارئ  لتزويد  احلواشي  تستخدم  ث ( 
التعليقات متسلسلة داخل املنت. وعند احلاجة، ميكن اإلشارة إىل مرجع داخل احلاشية عن طريق استخدام كتابة 
االسم والتاريخ بني قوسني وبنفس طريقة استخدامها يف املنت، وتوضع احلواشي أسفل الصفحة اليت ختصها واليت 

ذكرت هبا وتفصل خبط عن )املنت(.
-يتأكد الباحث من سالمة لغة حبثه، وخلوه من األخطاء املطبعية واللغوية قبل إرساله.

-املواد املنشورة يف اجمللة ال تعرب بالضرورة عن رأي جامعة امللك سعود.
-يرسل للباحث نسخة إلكرتونية وورقية واحدة فقط من عدد اجمللة تتضمن حبثه املنشور.

إجراءات النشر:
-يرسل الباحث حبثه عرب موقع اجمللة، واتباع اإلجراءات املطلوبة.

-يُعد إرسال الباحث حبثه عرب موقع اجمللة اإللكرتوين تعهداً من الباحث/الباحثني بأن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري 
مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت تنتهي إجراءات حتكيمه فـي اجمللة.

-هليئة حترير اجمللة حق الفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.
-ختضع مجيع البحوث، بعد إجازهتا من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على حنو سري.

-يرسل البحث إىل اثنني من احملكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إىل ثالث ويكون رأيه حامساً.
-البحوث اليت يقرتح احملكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا إلجراء التعديالت.

-عند قبول البحث للنشر، ال جيوز نشره يف أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكرتوين، دون إذن كتايب من رئيس هيئة.
-يبلغ أصحاب البحوث املرفوض نشرها دون إبداء األسباب
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افتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

أما بعد:
فيسر هيئه حترير   -أيها القارئ الكرمي - أن تضع بني يديك العدد الثاين للمجلة وقد حرصت هيئه التحرير من 
خالل هذا العدد على االلتزام بتجويد احملتوى العلمي والتحريري للموضوعات املطروحة، إضافة إىل االرتقاء باجمللة من 

حيث عمليات التحرير والتحكيم والتوثيق واإلخراج. 
ونأمل أن تليب هذه اجمللة طموحات الباحثني واملهتمني ونسعى بعون اهلل للنهوض هبا حنو األفضل إقليمًيا وعاملًيا.

ويتضمن هذا العدد أربعة حبوث متنوعة باللغة العربية، وقد تناولت تلك البحوث موضوعات متنوعة تضمنت : 
حبث  فعالية برنامج تدخل عالجي تكاملي يف تعزيز التمييز السمعي والبصري لدى التلميذات ذوات العسر القرائي 
، وحبث  واقع االستهالك الكمايّل لألسرة الّسعودية بعد رؤية 2030 للمملكة العربّية الّسعوديّة دراسة على عينة من 
أرباب األسر يف مدينة الرّياض ، وحبث  املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرض هلا املبتعثون السعوديون خارج اململكة 
وسبل الوقاية منها )دراسة على عينة من املبتعثني السعوديني يف أمريكا وبريطانيا وأسرتاليا( وحبث التوجه اإلجيايب حنو 

املستقبل وعالقته باإلجناز األكادميي لدى طالب جامعة اجملمعة .
املوفقة، وإين ألرجو أن  التحرير على جهودهم  الزمالء أعضاء هيئه  الشكر إىل  بتوجيه  وأختتم هذه االفتتاحية 
تكون اجلهود املبذولة واألعداد القادمة يف مستوى تطلع القراء حىت حتقق هذه اجمللة األهداف املرجوة وتواكب املستوى 
واألهداف النبيلة اليت نسعى إليها. كما نقدم الشكر للباحثني الذين اختاروا اجمللة وعاًء لنشر حبوثهم ولكافة قرائها 

الذين يتابعوهنا. 
وختاما أود اإلشارة اىل أن هيئة حترير اجمللة تستقبل كل ما يرد إليها من مالحظات أو تعليقات لدراستها واإلفادة 

منها مبا حيقق تطور اجمللة وتقدمها.
وفقنا اهلل مجيعا ملا فيه خدمة العلم واالنتفاع به.

رئيس التحرير
                                                              

                                                                                                                                        
أد. حممد بن عبدهللا الشايع
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اأبحاث العدد





د. منى توكل السيد إبراهيم: فعالية برنامج تدخل عالجي تكاميل يف تعزيز التمييز السمعي والبرصي  لدى التلميذات ذوات العرس القرائي

1

 
والبصري السمعي  التمييز  تعزيز  يف  تكاملي  عالجي  تدخل  برانمج  فعالية 

القرائي1* العسر  ذوات  التلميذات  لدى   
د. مىن توكل السيد إبراهيم

أستاذ الصحة النفسية والرتبية اخلاصة املشارك
قسم العلوم الرتبوية – كلية الرتبية باجملمعة - جامعة اجملمعة 

خالل  من  القرائي  العسر  ذوات  التلميذات  لدى  والبصري  السمعي  التمييز  تعزيز  إىل  احلايل  البحث  مستخلص:هدف 
بناء برنامج تدخل عالجي تكاملي والتحقق من فعاليته يف حتقيق أهدافه ومدى استمرار أثره بعد انتهائه وخالل فرتة املتابعة، 
 ،)8( وعددها  جتريبية  األوىل  جمموعتني  إىل  تقسيمهن  مت  القراءة،  عسر  ذوات  من  تلميذة   )15( من  البحث  عينة  تكونت 
والثانية ضابطة وعددها )7(، تراوحت أعمارهن الزمنية ما بني )7.5 -10.3( سنة مبتوسط عمر زمين قدره )8.9( سنوات 
باململكة  الزلفي  مبحافظة  االبتدائية  باملدارس  التعلم  صعوبات  بربامج  ومنتظمات  مقيدات   )1.4+( قدره  معياري  واحنراف 
التجرييب،  شبه  املنهج  على  البحث  واعتمد  1440/1439هـ.،  الدراسي  العام  من  الثاين  الدراسي  للفصل  السعودية  العربية 
ومتثلت أدوات البحث يف )بطارية اختبارات التمييز السمعي - بطارية اختبارات التمييز البصري( من إعداد الباحثة، وتكون 
على  الربنامج  واعتمد  أسبوعًيا،  جلسات   )5( مبعدل  أسبوع   )12( استغرقت  عالجية  جلسة   )57( من  العالجي  الربنامج 
تنمية  السمعية،  والذاكرة  السمعي  االنتباه  تنمية  احلواس،  تعدد  احلسي،  التكامل  بالفن،  )العالج  هي  عالجية  مداخل  ستة 
ويلكوكسن  اختبار  استخدام  مت  البحث  فروض  صحة  من  وللتحقق  باللعب(،  العالج  البصرية،  والذاكرة  البصري  االنتباه 
)Wilcoxon( ؛ واختبار مان ويتين )Mann-Whitney( وتوصل البحث إىل وجود فروق دالة احصائيًا بني متوسطات رتب 
تلميذات  لصاحل  البصري  والتمييز  السمعي  للتمييز  البعدي  القياس  يف  والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  تلميذات  درجات 
القياس  يف  التجريبية  اجملموعة  تلميذات  درجات  رتب  متوسطات  بني  احصائيًا  دالة  فروق  وجود  وعدم  التجريبية،  اجملموعة 
التتبعي للتمييز السمعي والتمييز البصري بتطبيق أدوات البحث بفاصل زمين قدره شهراً لتتبع حجم أثر الربنامج مما يدل على 
من خالل  التدريس  طرق  بتنويع  البحث  أوصى  وقد  للربنامج،  اإلجيايب  األثر  واستمرارية  التكاملي،  العالجي  الربنامج  فعالية 

القرائي. العسر  التالميذ ذوي  لقدرات  تبًعا  التكاملي  العالجي  التدخل  توظيف 
الكلمات املفتاحية: التمييز البصري- التمييز السمعي - العسر القرائي )الديسلكسيا(- برنامج تدخل عالجي تكاملي.

)1(  مشروع حبثي مدعوم من عمادة البحث العلمي جبامعة اجملمعة حتت رقم 38/34؛ وتتقدم الباحثة ابلشكر والتقدير لعمادة البحث العلمي على هذا الدعم 
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 Abstract: This research aimed to design an integrated therapeutic intervention program to promote 
auditory and visual discrimination of elementary school children with dyslexia. The sample of this research 
were )15( Female student with Dyslexia, their ages ranged from 7.5 to10.3 years with mean ages )8.9( year and 
standard deviation (+1.4) of the enrolled annotate programs Learning difficulties in mainstream elementary 
schools in Zulfi province, Saudi Arabia, for the second semester of the academic year 1439/1440 AH., The 
sample was divided into two groups in terms of number, age, and degree of auditory and visual discrimination. 
The research adopted the quasi-experimental design. The experimental group consisted of 8 students, while 
the control group had only seven. The research tools were a battery of auditory discrimination tests and a 
battery of visual discrimination ones prepared by the researcher. The therapeutic program had 57 sessions for 
12weeks and 5 sessions weekly. The program depended on six therapeutic approaches. They were art therapy, 
sensory integration, multi-sensory, auditory attention and memory promotions, visual attention and memory 
enhancements, and fun therapy. To check the validity of the hypotheses, the researcher used the Wilcoxon and 
Mann-Whitney test. Results showed significant differences between the means of the experimental group and 
the control group in the post-assessment of both the auditory and visual discrimination in favor of the former. 
On the contrary, there were no significant differences between the two groups in the follow-up assessment of 
the auditory and visual discrimination after one month of the treatment. That measurement aimed to check the 
effect size of the program, and it indicated the effectiveness of the program and the continuity of its positive 
results. The research recommended a diversity of teaching methods through using integrative therapeutic 
intervention according to the abilities of students with dyslexia.
Keywords: Auditory discrimination, dyslexia, Integrative Therapeutic Intervention Program, visual discrimination.
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املقدمة واخللفية النظرية:
يعد موضوع عسر القراءة "الديسلكسيا Dyslexia"من 
علم  بني  ما  باالهتمام  املمزوجة  املعاصرة  املوضوعات 
ويرجع  اخلاصة،  والرتبية  والفسيولوجي  املعريف  النفس 
االهتمام باألطفال ذوي العسر القرائي خاصة يف املرحلة 
االبتدائية إىل ما الحظه املعلمون من وجود أطفال خيلطون 
مما  النطق،  املختلفة يف  الشكل  املتماثلة يف  احلروف  بني 
مستوى  اخنفاض  من  األطفال  هؤالء  معاناة  على  يدل 
أو  مؤشرات  أي  ظهور  دون  والبصري  السمعي  التمييز 
أو  أو حسية  عقلية  إعاقات سواء  أي  على  تدل  دالئل 
جسدية فهم يف الغالب لديهم ذكاء متوسط أو يزيد عن 
عن  السيكولوجي  الرتاث  يف  البحث  لزاًما  فكان  ذلك، 
التدخل  ومنها  األطفال  هلؤالء  العالجية  املداخل  أنسب 
التمييز  مستوى  من  يعزز  رمبا  الذي  التكاملي  العالجي 

السمعي والبصري لديهم.
الديسلكسيا كأحد أشهر صعوبات  وتكمن خطورة 
التعلم األكادميية يف أهنا حترم املتعلم من عدة فرص أكادميية 
األخرى  الدراسية  املشكالت  من  العديد  له  وتسبب 
)اخلويل، 2013(. والديسلكسيا تشري إىل منط غري عادي 
 ،)Severe Reading Disorder( من العجـز القرائي الشديد
وتنطوي عملية القراءة على درجة عالية من التعقيد، فهي 
نتاج لتفاعل عمليات اإلدراك السمعي، واإلدراك البصري، 
واالنتباه االنتقائي، والذاكرة والفهم اللغوي، وتبعاً لذلك 
فإن الديسلكسيا تأخذ عدة أشكال وليس شكاًل واحًدا 
)الزيات، 1998(. وتصنف الديسلكسيا غالباً إىل عسر 
بصـري  وعسـر  املنطوقة(  اللغـة  إدراك  عن  )العجـز  مسعي 
املكتوبـة( )اخلطيب واحلديدي،  اللغـة  إدراك  )العجـز عن 
الدليل  من  اخلامسة  النسخة  إىل  وبالعودة   .)2005
اإلحصائي التشخيصي لالضطرابات العقلية الصادرة عن 

اجلمعية األمريكية للطب العقلي )DSM-5(جند أهنا تتناول 
الديسلكسيا كنمط من أمناط صعوبات القراءة اليت تتميز 
التعرف  وصعوبة  الرتميز  فك  مهارات  يف  قصور  بوجود 
على الكلمة وصعوبة التهجئة، والدقة يف القراءة والسرعة 
الذكاء  البيولوجي ومستوى  بالعمر  والفهم، ويرتبط ذلك 
 )American القراءة  باضطراب  املسمى  القراءة  واخللل يف 

Psychiatric Association, 2013(

الربيطانية  "اجلمعية  وصفت  السياق،  هذا  ويف 
للديسلكسيا" الديسلكسيا بأهنا صعوبة يف التعلم، وذات 
والتهجئة  القراءة  يف  الفرد  مهارة  يف  تؤثر  بنيوي،  منشأ 
يف  صعوبة  ذلك  يصاحب  وقد  بعضها،  أو  والكتابة 
السمعي  واإلدراك  املعلومات  معاجلة  وسرعة  األعداد، 
والبصري، والتتابع، وهي تتصل بشكل خاص بإتقان اللغة 
املكتوبة واستخدامها )الرموز اهلجائية والعددية واملوسيقية( 
مع أهنا قد تصيب اللغة الشفهية إىل درجة ما )الوقفي، 
 Shapiro, بالد  وليند  أودن،  شابريو،  ويؤكد   .)2008
الديسلكسيا  أن  على   Ogden, and Lind – Blad )1990(

هي نقص يف القدرة على تعلم القراءة والتهّجي والكتابة 
األداء  مستوى  بني  التباين  يف  وتظهر  الطبيعية  بالكفاءة 
الفعلي واملتوقع على األقل عاًما واحًدا حتت سن )10( 
سنوات، بينما من هم أكرب من )10( سنوات يكون على 

األقل عامني. 
 )International للديسلكسيا  الدولية  الرابطة  أما 
اضطراب  بأهنا  فعرفتها   Dyslexia Association, )2002

رموز  فك  صعوبات  يف  يتمثل  بنائية  مرجعية  ذو  لغوي 
الكلمة والذي يعكس نقص التجهيز الفونولوجي )العملية 
الفونولوجية( ويكون أداء التلميذ فيه أدىن من عمره الزمين 
والعقلي، وهذا ال يرجع إىل إعاقة حسية، كما أهنا تشمل 
مشكالت القراءة والكتابة والتهّجي واالستماع. وأوضحت 
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بعض الدراسات أهنا اضطراب يف الدماغ يسبب الصراع 
مع تعلم القراءة، وال ترتبط مباشرًة بالذكاء املنخفض، أو 
عدم كفاية االستثارة احلسية أو االضطرابات العاطفية وال 
حىت القصور الثقايف على الرغم من وجود خربات عادية، 
 )Anthony and Francis, 2005; سليمة  حسية  وقدرات 

Paul and Amirit, 2009(.

بني  اخللط  يف  الديسلكسيا  مظاهر  أهم  وتتمثل 
األحرف ذات املخارج املتشاهبة مثل: )ت - ط(، و )ج 
وإضافة  احلروف  بعض  أو حذف  و )ح -ع(،  -ش(، 
أخرى، أو حذف مقطع كامل من الكلمة، أو قلب مقطع 
من الكلمة، إضافة إىل عسر اخلط، الذي يتجلى يف رداءة 
واخلروج  وحجًما،  شكاًل  احلرف  انتظام  وعدم  اخلط، 
ذوي  األطفال  ويستخدم   .)2011 )عواد،  السطر  عن 
القواعد املورفولوجية بشكل أقل من أقراهنم  الديسلكسيا 
العاديني باإلضافة إىل صعوبة تعميم العالقات املورفولوجية 
أن  )Breadmore & Carroli, 2016(. كما  تعقيًدا  األكثر 
بني  الربط  تعلم  يف  بطء  من  يعانون  قد  األطفال  هؤالء 
األحرف وأصواهتا، وصعوبة يف تقسيم الكلمة إىل املقاطع 
الصوتية املكونة هلا، وصعوبة يف التهجئة الصوتية، كما قد 
هلا  املكونة  لألصوات  الكلمات  جيدون صعوبة يف فصل 
ويف دمج األصوات لتكوين كلمات جديدة، ولقد أكدت 
نتيجة دراسة منتصر، الشايب، والعيس )2018( وجود 
عالقة ارتباطية موجبة بني العسر القرائي واخنفاض مستوى 
الوعي الصويت، وتوصلت نتائج بعض الدراسات والبحوث 
الكلمات  قراءة  لكفاءة  ضرورية  العاملة  الذاكرة  أن  إىل 
الوعي  وأن  الفونولوجي  الوعي  على  تأثريها  خالل  من 
الفونولوجي ال يزال مهًما بالنسبة لفعالية قراءة الكلمات 
الوعي  الديسلكسيا، وأن  ذوو  األكرب سناً  األطفال  عند 
 )Carolien, Segers, بالديسلكسيا  تنبًؤا  أكثر  الفونولوجي 
  & Verhoeven, 2018; Mehta, Ding, Ness & Chen, 2018(

ومن املهم أن يكون لدى الطفل االستعداد لتعلم القراءة 
السلوك،  وأمناط  قدرات  يف  االستعدادات  هذه  وتتمثل 
البصري  واإلدراك  السمعي،  واإلدراك  املعرفية،  والقدرات 
االستعدادات  هذه  فكل  للقراءة،  النفسي  واالستعداد 
مريسر  يرى  القراءة كما  ألن  القراءة  لتعلم  الطفل  متهد 
احلصول  تتضمن  بصرية  مسعية  مهمة   )Mercer )1997

وتشتمل  والكلمات،  واحلروف  الرموز  من  املعاين  على 
الرموز، والفم  القراءة على عمليتني أساسيتني مها؛ )حل 
الشامل( وتتضمن عملية حل الرموز فهم عالقات السمع 
للغة  مشابه  متثيل  إىل  املطبوعة  الكلمة  وترمجة  والشكل 
الشفهية وبذلك فإن مهارات حل الرموز تساعد التلميذ 
على نطق الكلمات بشكل صحيح، أما مهارات الفهم 
الشامل فتساعد التلميذ على فهم معاين الكلمة الواحدة 
من خالل سياق الكالم. وتتضمن مهارات القراءة سواء 
واستيعاب  وفهم  للشفرة  فك  عملية  اجلهرية  أو  الصامتة 
معىن الكلمات واجلمل واملفاهيم والرتاكيب اللغوية، كما 
تتطلب من التلميذ استخدام مسعه وبصره ونطقه وحاسة 
متعددة  تكون  القرائية  فاألنشطة  القراءة  يف  لديه  اللمس 
على  حاستني  تستخدم  مدخالت  تتطلب  ألهنا  احلواس 
من  يعانون  القراءة  صعوبات  وتالميذ  أكثر،  أو  األقل 
صعوبات يف التكامل احلسي لإلدراك السمعي والبصري 
واحلركي والذاكرة واالنتباه، فتضعف قدرهتم على استقبال 
هبا  واالحتفاظ  احلسية  املداخل  من  واملثريات  املعلومات 
القراءة  مهارات  تطور  أمام  عائقاً  يقف  مما  ومعاجلتها، 
عالجي  برنامج  إىل  حاجتهم  فتظهر  لديهم،  األساسية 

لتجاوز تلك الصعوبات.
الطفل  لتعلم  ضرورية  السمعي  التمييز  مهارة  وتعد 
الرتكيب الفونيمي للغة املنطوقة أو احملكية، إذ تساهم هذه 
والقراءة  التهجئة  ذاته، وتعلمه  الفرد عن  تعبري  القدرة يف 
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بصورة سليمة، وفشل الطفل يف القدرة على التمييز بني 
النطق،  يف  املتشاهبة  الكلمات  أو  املقاطع  أو  احلروف 
اللغة  فهم  يف  صعوبة  إىل  سيؤدي  املعىن،  يف  واملختلفة 
املنطوقة، وميتد ليشكل صعوبة يف القراءة، والتعبري، والفهم 
األمر  وهذا  اآلخرين،  مع  الشفهي  والتواصل  القرائي، 
حيدث لألطفال ذوي صعوبات التعلم بسبب فشلهم يف 
وعاشور،  الشحات،  )سامل،  السمعي  التمييز  عمليات 
البطاينة، الرشدان، السبايلة،  القبايل، 2003؛  2003؛ 

واخلطاطبة، 2005(.
اإلدراك  عملية  أمهية  إىل   )1998( الزيات  يشري 
بقدرات  الفرد  يتمتع  فعندما  املدرسي  التعلم  يف  البصري 
إدراكية بصرية عالية فإن ذلك يظهر بوضوح يف مهاراته 
القرائية، ووجود صعوبة يف اإلدراك البصري لدى األطفال 
مع  وتعاملهم  إدراكهم  يف  يؤثر  التعلم  صعوبات  ذوي 
احلروف، والكلمات، واألعداد، واألشكال، واملواد املرئية 
اليت يتم استقباهلا من خالل حاسة اإلبصار. ومن مهارات 
الفرد على  قدرة  البصري، وهو  التمييز  البصري:  اإلدراك 
القدرة  هذه  وترتبط  على خصائصها،  بناء  األشياء  متييز 
الطفل  إدراك  الدقيقة، مثل  التفاصيل  إدراك  بسرعة ودقة 
حلرف )ص( من بني جمموعة من احلروف، أو إدراك أوجه 
الشبه واالختالف بني رمسني متشاهبني. وتعد هذه القدرة 
واحلساب  والكتابة  القراءة  مهارات  الفرد  لتعلم  أساسية 

والرسم )السيد، 2003(. 
وخيتلف اإلدراك السمعي عن السمع حيث يعكس 
السمع قدرة الفرد على نقل املثريات الصوتية اليت يسمعها 
على شكل إشارات عصبية للدماغ من خالل جهاز السمع 
اإلشارات  تفسري  يف  السمعي  اإلدراك  خيتص  حني  يف 
حصل  وإذا  ومدلوالهتا.  معانيها  وإعطائها  العصبية 
تؤثر  املشكلة  فإن  السمعي  اإلدراك  عملية  يف  اضطراب 

بشكل مباشر يف النطق واللغة وعلى مجيع جوانب التعلم 
خباصة القراءة والتهجئة، ويشري مصطلح اإلدراك السمعي 
إىل قدرة الفرد على التعرف إىل ما يسمعه وتفسريه، ويعد 
اإلدراك السمعي وسيطاً إدراكياً مهماً للتعلم عند األطفال 

)الزيات، 1998(. 
 )1991( Thomson and Watkins ويرى تومسون وواكنز
أن تعلم التالميذ يف املواقف واألنشطة الصفية يتطلب منهم 
القدرة على متييز األصوات وتصنيفها إىل وحدات ذات 
معىن، مث تنظيمها وتذكرها واالستجابة هلا بشكل مناسب 
التعلم  هذا  فإن  األخرى؛  الناحية  ومن  ناحية؛  من  هذا 
سالمة  على  تعتمد  بدورها  واليت  القراءة  عملية  يتطلب 
النظام السمعي والبصري الكتساب الطفل للغة املنطوقة، 
إذ تتطلب عملية القراءة، مجيع الوظائف اإلدراكية، ونظراً 
العتماد تعلم القراءة والكتابة عليهما كوهنما من الوظائف 
التأخر يف  فإن  التهجئة،  مهارة  اكتساب  على  املساعدة 
قد  التعلم  صعوبات  ذوو  التالميذ  لدى  اللغوي  التطور 

يعزى إىل ضعف التسلسل يف منو الوظائف اإلدراكية. 
يعانون  التعلم  صعوبات  ذوو  األطفال  ألن  ونظراً 
من مشكلة إدراك ما يسمعونه من أصوات والقدرة على 
هؤالء  منها  يعاين  اليت  املشكالت  هذه  ولتباين  متييزها، 
تعزيز  على  الرتكيز  حتاول  الدراسة  هذه  فإن  األطفال، 
 )Fischer .التمييز السمعي والبصري لدى هؤالء األطفال

 & Hartnegg, 2004(

عالج  واسرتاتيجيات  أساليب  خيص  فيما  أما 
الديسلكسيا يشري األدب الرتبوي يف هذا اجملال إىل وجود 
عدة أساليب واسرتاتيجيات ميكن أن تساعد يف تشخيص 
وعالج ذوي الديسلكسيا من أمهها: طريقة تعدد احلواس 
اليت  تعتمد على توظيف احلواس األربع: حاسة السمع، 
حاسة البصر، احلاسة احلركية، واللمس يف تعليم القراءة، 
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وكذلك أسلوب فرنالد )Fernald Method( الذي يتفق مع 
طريقة احلواس املتعددة ألن هذه الطريقة تستخدم املداخل 
الكلمات كوحدة  تعليم  على  وتقوم  التعلم  يف  احلسية 
إىل  إضافة  الصوتية،  الطريقة  استخدام  وعدم  متكاملة، 
أسلوب أورتون جلنجهام )Orton- Gillingham( الذي يقوم 
القراءة مستخدماً  لتعليم  على استخدام أكثر من حاسة 
الرموز الصوتية، فتبدأ هذه الطريقة بتعلم احلرف مث الكلمة 
مث اجلملة عن طريق عملية الربط إذ جيري أواًل ربط الرمز 
البصري مع اسم احلرف مث ربط الرمز البصري مع صوت 
تسمية  يف  الطفل  أعضاء كالم  إحساس  ربط  مث  احلرف 
دراسة   )2012( اهلرش  أجرى  وقد  وأصواهتا،  احلروف 
على  قائم  تعليمي  برنامج  فاعلية  استقصاء  إىل  هدفت 
طريقة أورتون - جلينجهام يف تنمية املهارات القرائية لدى 
الطلبة ذوي العسر القرائي يف املرحلة األساسية باألردن، 
على  توزيعهم  مت  طالباً  من )40(  الدراسة  عينة  تكونت 
اختبارات  بطارية  وباستخدام  وجتريبية  ضابطة  جمموعتني 
العسر  أعراض  القرائي وقائمة رصد  العسر  للكشف عن 
القرائي واختبار املهارات القرائية، توصل البحث إىل وجود 

فروق دالة إحصائياً لصاحل اجملموعة التجريبية. 
إضافة إىل ما سبق؛ هناك طريقة التآزر العصيب اليت تعتمد 
على ربط التلميذ باملعلم عن طريق نطق وتكرار الكلمات 
وراء املعلم بطريقة سريعة ومتكررة، وبعدها يردد املعلم خلف 
اليت  الكلمات  يف  طالقة  التلميذ  لدى  ليصبح  التلميذ، 

تعلمها )السعيدي، 2009؛ أبونيان، 2015(.
ولقد توافرت جمموعٌة من األساليب واالسرتاتيجيات 
الفعالة ملساعدة ذوو الديسلكسيا احملددة باعتبارهم الفئة 
الربامج  لتقدمي  التعلم  صعوبات  فئات  من  حدة  األكثر 
 )Mercer & مشكالهتم  جتاوز  يف  ملساعدهتم  العالجية 
القراءة كانت  تعليم  برامج  إنَّ معظم  إذ   ،Pullen, 2008(

تشري إىل ثالثة مستويات عند تعليم القراءة، هي: القراءة 
التصحيحية  القراءة   ،)Developmental Reading( النمائية 
 )Remedial العالجية  والقراءة   ،)Corrective Reading(

وأبو  خشان،  السرطاوي،  )السرطاوي،   Reading(

أنطونيو  حبث  نتائج  وأكدت   .)2001 جودة، 
فعالية   Antoniou and Souvignier )2007(, وسوفينري 
الفهم  حتسني  يف  الذايت  والتنظيم  القراءة  اسرتاتيجيات 
اسرتاتيجية  ومعلومات  القرائية  الذات  وفاعلية  القرائي 
من  وذلك  التعلم  صعوبات  ذوي  الطلبة  لدى  القراءة 
أثر تعليم اسرتاتيجيات  معرفة  إىل  دراسة هدفت  خالل 
ذوي  الطالب  لدى  القرائي  الفهم  حتسني  على  القراءة 
وطالبة  عينة عددها )73( طالباً  التعلم، على  صعوبات 
من ذوي صعوبات التعلم من الصفوف )5- 8( مقسمني 
إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، وقدم الربنامج للمجموعة 
القراءة  اسرتاتيجيات  على  الربنامج  واشتمل  التجريبية 

والتنظيم الذايت.
مما سبق عرضه؛ يتضح أن هناك العديد من الدراسات 
األجنبية والعربية اليت هدفت إىل عالج صعوبات القراءة 
حدود  ويف  خمتلفة  واسرتاتيجيات  أساليب  باستخدام 
برناجماً  قدمت  عربية  دراسة  توجد  ال  الباحثة-  علم   -
عالجياً تكاملياً )متعدد املداخل( يهدف إىل تعزيز التمييز 
السمعي والبصري لألطفال ذوي العسر القرائي مما يؤكد 
احلاجة امللحة هلذا الربنامج. لذا؛ يركز البحث احلايل على 
بناء برنامج تدخل عالجي تكاملي والكشف عن فعاليته 
يف تعزيز التمييز السمعي والبصري لدى عينة من تلميذات 

املرحلة االبتدائية ذوات العسر القرائي )الديسلكسيا(. 
مشكلة البحث: 

املراحل  أوىل  التعليم هي  التأسيسية يف  املرحلة  تعترب 
التعليمية اليت تزود التالميذ باملعارف واملهارات األساسية 
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للقراءة، ويف هذه املرحلة تتم تنمية القدرة العقلية واللغوية 
لديهم، وهي مهمة هلم يف حتصيلهم املعرفة كتعلم القراءة، 
حيث تعد مهارة القراءة مبثابة وسيلة أو أداة لتعلم مهارات 
أخرى، فمن احملتمل أن التلميذ الذي يعاين من صعوبات 
اجملاالت  من  العديد  يف  مشكالت  يواجه  القراءة  يف 
األخرى اليت تعتمد على مهارة القراءة يف التعليم املدرسي 

)الكحايل، 2011؛ الشحات، 2012(.
التعلم  صعوبات  أنواع  أكثر  الديسلكسيا  وتعد 
وختتلف  األطفال؛  من  شرحية كبرية  على  وتؤثر  انتشاراً، 
نسبة انتشارها من بلد إىل آخر، فعلى املستوى العاملي، 
جند أن نسبة انتشار الديسلكسيا ترتاوح ما بني )5 -10 
  )Roongpraiwan, Ruangdaraganon,من سكان العامل )%
الديسلكسيا  وتنتشر   .Visudhiphan & Santikul, 2002(

ما  ترتاوح  بنسبة  االبتدائية  املدرسة  األطفال يف سن  بني 
النسبة  هذه  من  مُيثل %85  %( حبيث   20- 15( بني 
2003؛  )جلجل،  القراءة  يف  عسر  من  يعانون  أطفال 
اهلرش، 2015؛ تقي الدين، 2015(. ووفقاً ملا ورد يف 
فإن   Habib and Giraud, (2013) وجريود  حبيب  دراسة 
بنسبة  االبتدائية  املدارس  أطفال  بني  تنتشر  الديسلكسيا 
ترتاوح ما بني )5 -17 %(، يف حني يوضح ماجومدر 
انتشار  نسبة  أن   Majumder et al. )2010( وآخررون 
الديسلكسيا يف الصني ترتاوح ما بني )4 – 8 %(، ويف 
 7.5( تايوان  ويف   ،)%  7( ماليزيا  ويف   ،)%  10( اهلند 
%(، ويف أمريكا ترتاوح ما بني )15 -20 %(، وترتاوح 
املتحدة   اململكة  )2 - 15 %( يف  بني  ما  النسبة  هذه 
وذكر   ،)International Dyslexic Association, 2010(

النسبة ترتاوح ما بني )5 –  حبايب )2011( أن هذه 
طييب،  وتشري  املدرسة،  سن  يف  األطفال  لدى   )%  12
السرطاوي، الغزو، ومنصور )2009( إىل أن نسبة ذوي 

عسر القراءة ُتشّكل يف بلجيكا )5 %(، ويف اليونان )5 
%(، ويف اليابان )6 %(، ويف نيجرييا )10 %(، ويف فنلندا 

)10 %(، ويف روسيا )10 %(.
الدراسات  على  واالطالع  البحث  خالل  ومن 
واملسوح اليت أجريت على املستوى الوطين لنسبة انتشار 
قصوراً  هناك  أن  جند  املدارس  طلبة  بني  الديسلكسيا 
معدالت  تناولت  اليت  احلديثة  املسحية  الدراسات  يف 
النسب،  هذه  يف  تفاوت  وجد  واالنتشار، كما  الشيوع 
السابقة يف  األدبيات  وردت يف  اليت  بالنسب  واسرتشاداً 
ذات اجملال، جند خضر )2005( يشري إىل تراوح نسبة 
 20  -6( بني  ما  عامة  بصفة  التعلم  صعوبات  انتشار 
من:  يف كل   )%  26  -15( نسبته  ما  إىل  وتصل   )%
ودولة  السعودية  العربية  واململكة  العربية  مصر  مجهورية 
اإلمارات املتحدة يف صعوبات القراءة- الصامتة واجلهرية. 
كما جند املؤمتر العلمي األول للصحة النفسية )2007( 
يشري إىل ارتفاع نسب التالميذ ذوي صعوبات التعلم يف 
البيئة العربية بشكل كبري، حيث بلغت النسبة )14 %( 
يف التعليم االبتدائي، منهم ما نسبته )6.20 %( لديهم 
عسر يف القراءة )يف: خوجة، 2019(، ووفقاً ملا أشارت 
النسبة تصل  للديسلكسيا فإن هذه  الكويتية  الرابطة  إليه 
دولة  يف  االبتدائية  املرحلة  تالميذ  بني   )%  6.29( إىل 
مصر  ويف  وزيدان، 2004(،  اهلويل،  )املسعد،  الكويت 
تقدر حبوايل )4( مليون طفل حيث مت عمل مسح مبعرفة 
اجلمعية املصرية للديسلكسيا بالتعاون مع اجلمعية الكويتية 
أن  فوجد  بالقاهرة  الشعبية  األحياء  بأحد  للديسلكسيا 
مؤشرات نسبة إصابة األطفال بالديسلكسيا تصل إىل ما 
تالميذ  بني  وتنتشر  )خمتار، 2017(.   )%9-8( نسبته 
املدارس االبتدائية يف اجلزائر بنسبة تصل إىل )14.6 %( 

)خوجة:2019(.



8

جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )2( ، ص ص 1- 38 ديسمرب 2019م / ربيع اآلخر 1441هـ

وعلى املستوى احمللي يف اململكة العربية السعودية تصل 
نسبة انتشار الديسلكسيا إىل أقل من 30% من أطفال 
املدارس االبتدائية يف الرياض وذلك وفقاً لدراسة اجلعيدي 
الدويل  املؤمتر  ويكشف   .)AlJaidi et al., 2019( وآخرون 
التعليم ممثلة باألمانة  أقامته وزارة  التعلم الذي  لصعوبات 
العامة للرتبية اخلاصة املنعقد يف الرياض عام )2006( عن 
القراءة مقدرة حبوايل )5 %( بني  انتشار صعوبات  نسبة 
طالب املدارس )In: Majumder et al., 2010(، وقد أجرى 
باملرحلة  دراسة على )1400( طالب  البلوي )2018( 
االبتدائية واملتوسطة مبنطقة تبوك بالسعودية للتعرف على 
نسبة انتشار صعوبات القراءة وأشارت النتائج بأن نسبة 
التالميذ ذوى صعوبات تعلم القراءة يف منطقة تبوك بلغت 
منطقة  ويف   ،)%  7.3( الوجه  منطقة  ويف   )%  11.1(
ضبا )9%(، ويف منطقة تيماء )12%(، ويف منطقة حقل 
)9.7 %( وبلغت أخرياً يف منطقة مبارك أملج )%5.9(. 
الديسلكسيا يف  انتشار  القرين )2018( أن نسبة  وذكر 
السعودية ترتاوح ما بني )10 -16 %(، وبذلك يتضح 
ارتفاع نسبة انتشار صعوبات القراءة بني طالب املدارس 

على املستوى العاملي واإلقليمي واحمللي.
ومن أهم أعراض صعوبات القراءة لدى الطفل، زيادة 
خاطئة،  بطريقة  نطقها  أو  الكلمة  يف  إنقاصه  أو  حرف 
الضعيف، ومن  بالفهم  البطيئة املصحوبة  القراءة  وكذلك 
الناحية الوظيفية تنقسم صعوبات القراءة إىل أقسام خمتلفة، 
منها: صعوبة متييز الكلمات البصرية، وصعوبة الربط بني 
الوحدات  دمج  على  القدرة  وصعوبة  وصوته،  احلرف 
الصوتية للكلمة، وصعوبة تتبع سالسل احلروف من اليمني 
والكلمات،  احلروف  بني  التوصيل  وصعوبة  اليسار،  إىل 
والنقص يف واحدة أو أكثر من هذه املهارات يؤدي بال 
شك إىل ضعف يف التحصيل القرائي )الشحات، 2012(. 

يف  واضحاً  تدنياً  القرائية  الصعوبات  ذوو  الطلبة  ويظهر 
لدى  وتظهر  العاديني،  بأقراهنم  مقارنة  للقراءة  االستعداد 
املتعلقة باالستعداد  هؤالء الطلبة جمموعة من املشكالت 
السمعي، وضعف  القرائي مثل: ضعف اإلدراك والتمييز 
اإلدراك والتمييز البصري، وهذه املشكالت إما أن تظهر 
اكتساب  ويعيق عملية  يؤثر سلًبا  مما  أو جمتمعة،  منفردة 
مهارة القراءة بأبسط صورها، فينعكس ذلك على التعلم 

األكادميي يف اجملاالت كافة )أبو غنيمة، 2010(.
 )Feagans and وتؤكد نتائج دراسة فيجنس ومرييويزر
من  طفاًل   )66( على  أجريت  اليت   Merriwether )1990

ذوي صعوبات التعلم، ممن يعانون من صعوبة يف التمييز 
البصري من ذوي صعوبات التعلم، ومن ذوي التحصيل 
تؤكد  سنة،   )7-6( بني  ما  أعمارهم  تراوحت  العادي، 
لدى  عام  بشكل  والتحصيل  القراءة  مستوى  اخنفاض 
األطفال ذوي مشكالت التمييز البصري مقارنة باألطفال 
ذوي صعوبات التعلم واألطفال العاديني. ويضيف فيشر 
وهارتينج )Fischer and Hartnegg )2004 أن درجة التمييز 
بدرجة  أقل  التعلم كانت  صعوبات  ذوي  لدى  السمعي 
من  وذلك  العاديني،  أقراهنم  درجة  من  إحصائياً  دالة 
التمييز  مستوى  على  التعرف  إىل  هدفت  دراسة  خالل 
العاديني وذوي صعوبات  الطلبة  السمعي لدى عينة من 
التعلم قدرها )432( طالباً من الطلبة العاديني و)250( 
العمران،  وأسفر حبث  التعلم.  ذوي صعوبات  من  طالباً 
للتحليل  دالة  تنبؤية  عالقة  وجود  عن   )2007( والزيرة 
مهارة  يف  مشكالت  بظهور  السمعية  والذاكرة  السمعي 
التعرف على املفردات لذوي صعوبات القراءة، وذلك من 
خالل دراسة صعوبات اإلدراك وعالقتها بالنوع واملرحلة 
القرائي لدى عينة  العمرية واملهارات األساسية للتحصيل 
من األطفال البحرينيني من ذوي صعوبات القراءة عددها 
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طبق  سنة،   )16-  6( من  أعمارهم  تراوحت   )168(
عليها جمموعة من االختبارات يف جمال اإلدراك والتحصيل.

 وتكمن اآلثار السلبية للديسلكسيا فيما ينتج عنها 
من مشكالت نفسية تعوق هؤالء التالميذ عن إجناز املهام 
املستوى  على  سواء  لزمالئهم  مسايرهتم  وعن  الدراسية، 
الدراسي أو املستوى االجتماعي، كما تؤدي إىل ضعف 
حتصيلهم الدراسي )حممود، 2010(. ويشري لرينر وكالين 
لديهم  الديسلكسيا  ذوي  أن   Lerner and Kline )2006(

املعاجلة السمعية والبصرية واللغة ومهارات  مشكالت يف 
  Perez et al. )2012(وآخرون برييز  يرى  االتصال، كما 
يف  قصوراً  لديهم  القراءة  صعوبات  ذوي  األطفال  أن 
القراءة  إىل مشكالت كثرية يف  يؤدي  مما  احلسي  الدمج 
اإلبدال-  )التصحيح-  القراءة  وفنيات  آليات  وخصوصاً 
دراسة  نتائج  بينت  ولقد  اإلضافة(،  احلذف-  التكرار- 
أناند وشيماال )Anand and shyamala )2014 أن األطفال 
ذوو الديسلكسيا كانوا أكثر اخنفاًضا يف مجيع مهام الوعي 
الفونولوجي بشكل ملحوظ، أن مهام الوعي الفونولوجي 
ترتبط بدقة القراءة فقط ولكن ليس بطالقة القراءة وذلك 

لدى األطفال اإلجنليزيني والكنديني على حد سواء.  
مزج  يف  مشكالت  من  الديسلكسيا  ذوو  ويعاين 
األصوات معاً وهذا يعين أن لديهم ضعفاً يف مهارة اإلدراك 
ال  وقد  يرون،  ما  ترمجة  عليهم  يصعب  السمعي، كما 
مييزون العالقة بني األشياء وهذا يعين أن لديهم مشكالت 
يف مهارة اإلدراك البصري، وهم حباجة إىل التدريب على 
برامج تكاملية لتنمية مهارات اإلدراك السمعي والبصري 
)إمساعيل، 1436ه(، إضافة إىل وجود اخنفاض مهارات 
قصرية  الفونولوجية  الذاكرة  وقدرات  والكتابة  القراءة 

. )Chiara, Anna & Daniela, 2018(

إىل  حيتاجون  الديسلكسيا  ذوي  أن  شك  وال   

اسرتاتيجيات وبرامج تعليمية خاصة لتمكينهم من التغلب 
معلم  منها، ألن  يعانون  اليت  األكادميية  الصعوبات  على 
الرتبوية  الربامج  توفري  يستطيع  ال  رمبا  العادي  الصف 
اخلاصة املتضمنة اسرتاتيجيات تدريسية مناسبة هلذه الفئة 

يف الصف العادي.  
ويف ضوء ما سبق عرضه ميكن حتديد مشكلة البحث 

احلايل يف السؤال الرئيس التايل:
 ما فعالية برانمج تدخل عالجي تكاملي يف تعزيز 
ذوات  التلميذات  لدى  والبصري  السمعي  التمييز 
الرئيس األسئلة  السؤال  القرائي؟ ويتفرع من هذا  العسر 

الفرعية التالية:
1- هل ختتلف متوسطات رتب درجات اجملموعتني 
التمييز  اختبارات  بطارية  على  الضابطة(   - )التجريبية 

السمعي يف القياس البعدي؟ 
2- هل ختتلف متوسطات رتب درجات اجملموعتني 
التمييز  اختبارات  بطارية  على  الضابطة(   - )التجريبية 

البصري يف القياس البعدي؟ 
اجملموعة  درجات  رتب  متوسطات  ختتلف  هل   -3
يف  السمعي  التمييز  اختبارات  بطارية  على  )التجريبية( 

القياسني البعدي والتتبعي بفاصل زمين قدره شهراً؟ 
اجملموعة  درجات  رتب  متوسطات  ختتلف  هل   -4
يف  البصري  التمييز  اختبارات  بطارية  على  )التجريبية( 

القياسني البعدي والتتبعي بفاصل زمين قدره شهراً؟ 
هدف البحث:

السمعي  التمييز  تعزيز  إىل  احلايل  البحث  يهدف 
القرائي  العسر  ذوات  التلميذات  لدى  البصري  والتمييز 
تدخل  برنامج  بناء  خالل  من  وذلك  )الديسلكسيا(، 
عن  والكشف  يف  فعاليته  من  والتحقق  تكاملي  عالجي 
التتبعي  القياس  من خالل  الفعالية  هذه  استمرارية  مدى 

بعد مرور شهر من التدريب.
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أمهية البحث:
أواًل: األمهية النظرية: 

متعدد  العالجي  التدخل  أمهية  على  الضوء  القاء   -
ذوات  التلميذات  مع  وتطبيقه  واالسرتاتيجيات  املداخل 
هادف  منظم  برنامج  يف  )الديسلكسيا(  القرائي  العسر 
التمييز  تعزيز  خالل  من  القراءة  صعوبات  على  للتغلب 
الباحثة  علم  حدود  ففي-  البصري،  والتمييز  السمعي 
برنامج  فعالية  تناولت  واحدة  عربية  دراسة  توجد  ال   –
السمعي  التمييز  تعزيز  يف  تكاملي  عالجي  تدخل 
والبصري لتلميذات املرحلة االبتدائية ذوات العسر القرائي 

)الديسلكسيا(، مما يؤكد أمهية البحث احلايل.
»الديسلكسيا«  القرائي  العسر  انتشار  نسبة  زيادة 
يتطلب  الذي  األمر  األخرى،  التعلم  بصعوبات  مقارنة 
تضافر اجلهود وتقدمي يد العون باقرتاح الربامج والتدخالت 
على  يتغلبوا  لكي  القرائي  العسر  ذوي  للتالميذ  الفاعلة 
الصعوبات اليت تواجههم وال سيما اليت تتعلق باكتساب 

املهارات القراءة.
تستخدم  أن  ميكن  بأدوات  العربية  املكتبة  إثراء   -
لذوي  السمعي  التمييز  اختبارات  )بطارية  اجملال  هذا  يف 
لذوي  البصري  التمييز  اختبارات  وبطارية  الديسلكسيا- 
واليت  التكاملي(  العالجي  التدخل  برنامج  الديسلكسيا، 
الطلبة، من  الفئة من  تعليم هذه  تفيد املسؤولني عن  قد 
أجل التخطيط لعملية التعليم والتدريب، وإعداد الربامج 
العالجية املناسبة ورسم اخلطط الرتبوية والتعليمية مما يوفر 

الوقت واجلهد، وحيقق أهداف العملية التعليمية.
بدمج  حالياً  السعودية  العربية  اململكة  اهتمام    -
آثار  من  هلا  ملا  التعلم  صعوبات  ذوي  الطالب  ورعاية 
أكادميية وسلوكية واجتماعية ونفسية سلبية تعوق توافقهم 
األكادميي وتفاعلهم وتنعكس عليهم وعلى أولياء أمورهم؛ 
حيث هتتم اململكة بدجمهم وتأهيلهم وتقدمي الرعاية الرتبوية 

هلم متاشياً مع السياسات العاملية بالدمج وعدم االستبعاد. 
اثنيًا: األمهية التطبيقية: 

التوصيات  يف  البحث؛  هلذا  التطبيقية  األمهية  تتمثل 
واملقرتحات املرتتبة على النتائج، واليت قد ختدم املسؤولني 
عن العملية الرتبوية والباحثني واملهتمني مبجال صعوبات 
املستجدات واستخدام واستغالل كافة  أبرز  التعلم حول 
الربامج واالجتاهات احلديثة اليت ميكن استخدامها لتعليم 
املهارات األكادميية والوظيفية لألطفال ذوي العسر القرائي 
وتواصلهم  بتفاعلهم  والوصول  ورعايتهم  »الديسلكسيا« 

ومنوهم إىل أقصى حد ممكن.
مصطلحات البحث: 

- برانمج التدخل العالجي التكاملي: هو برنامج 
إىل  يهدف  خمطط ومنظم يف ضوء أسس علمية وتربوية 
أطفال  لدى  البصري  والتمييز  السمعي  التمييز  تعزيز 
ويستند  )الديسلكسيا(  القرائي  العسر  ذوات  التلميذات 
إىل مبادئ وفنيات متعددة االجتاهات هي: العالج بالفن، 
التكامل احلسي، وتعدد احلواس، االنتباه السمعي والذاكرة 
السمعية، تنمية االنتباه البصري والذاكرة البصرية، اللعب. 
واألنشطة  واملواقف  اخلربات  من  جمموعة  يتضمن  كما 
واألدوات  املختلفة  التعليمية  واملهام  والصوتية  البصرية 
واأللعاب التعليمية الورقية والكمبيوترية – والتدريبات اليت 

تدخل يف إطار عالج الديسلكسيا.
- التمييز السمعي: القدرة على التمييز بني األصوات 
أو احلروف املنطوقة سواء املتشاهبة أو املختلفة يف النطق 
الباحثة  وتضيف  القريويت، 2010(،  )الزيات، 2007؛ 
أنه يشمل حتديد الكلمات املتماثلة واملختلفة والتمييز بني 
صوت واحد حمدد قد يظهر يف أول بعض الكلمات أو 

أوسطها أو آخرها. 
اليت  الدرجة  بأنه  احلايل  البحث  يف  اجرائياً  ويعرف 
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حتصل عليها التلميذات ذوات العسر القرائي على بطارية 
اختبارات التمييز السمعي )إعداد الباحثة(. 

األشكال  متييز  على  القدرة  البصري:  التمييز   -
واالختالف  الشبه  أوجه  وإدراك  واألحجام،  واأللوان 
والعالقات بني األشياء والصور واحلروف والكلمات )عبد 

الفتاح، 2005(.
اليت  الدرجة  بأنه  احلايل  البحث  يف  إجرائياً  ويعرف 
حتصل عليها التلميذات ذوات العسر القرائي على بطارية 

التمييز البصري )إعداد الباحثة(.
-التلميذات ذوات العسر القرائي )الديسلكسيا(: 
اإلجراءات  حسب  تصنيفهن  مت  الاليت  التلميذات  هن 
املتبعة واللوائح املعمول هبا واملعتمدة يف وزارة التعليم ممن 
قبل  من  إحالتهن  ومتت  القراءة  يف  من صعوبات  يعانني 
تعليمهن  يتلقني  حبيث  مدارسهن  يف  املختصة  اجلهات 
األكادميي لبعض الوقت أو كله يف غرف املصادر للتدين 
من  قريناهتن  مع  مقارنة  األكادميي  الواضح يف حتصيلهن 

نفس الفئة العمرية.
املرحلة  تلميذات  بأهنن  إجرائياً  الباحثة  وتعرفهن 
الرابع  إىل  الثاين  من  بالصفوف  املقيدات  االبتدائية 
االبتدائي، ممن تراوحت أعمارهن الزمنية ما بني )7.5- 
»الديسلكسيا«  القراءة  عسر  من  ويعانني  سنة   )10.3
ويقعن يف اإلرباعي األدىن على بطارية اختبارات التمييز 
)إعداد:  البصري  التمييز  اختبارات  وبطارية  السمعي 

الباحثة(
حمددات البحث:

احلايل  البحث  جتربة  اقتصرت  البشرية:  احملددات 
على عينة أساسية عددها )15( تلميذة من ذوات العسر 
القرائي )الديسلكسيا( ممن انطبقت عليهن شروط اختيار 

عينة البحث.

باملدرسة  املصادر  بغرفة  تتحدد  املكانية:  احملددات 
الوسطى-  الزلفي-املنطقة  مبحافظة  األوىل  االبتدائية 

اململكة العربية السعودية.
العام  الثاين  الدراسي  الفصل  الزمانية:  احملددات 

الدراسي 1439/ 1440هـ.
باملوضوعات  البحث  يتحدد  املوضوعية:  احملددات 
املتمثلة يف العسر القرائي »الديسلكسيا«، وبرنامج التدخل 

العالجي التكاملي، والتمييز السمعي والتمييز البصري.

فروض البحث: 
رتب  متوسطي  بني  إحصائياً  دالة  فروق  توجد   -1
التمييز  يف  -الضابطة(  )التجريبية  اجملموعتني  درجات 

السمعي يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية. 
رتب  متوسطي  بني  إحصائياً  دالة  فروق  2-توجد 
التمييز  يف  -الضابطة(  )التجريبية  اجملموعتني  درجات 

البصري يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية.
3- ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطي بني 
رتب درجات اجملموعة )التجريبية( يف التمييز السمعي يف 

القياسني )البعدي -التتبعي(. 
4- ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطي بني 
التمييز  يف  )التجريبية(  اجملموعة  درجات  رتب  متوسطي 

البصري يف القياسني )البعدي -التتبعي(. 

اخلطوات اإلجرائية للبحث: 
إلعداد هذا البحث اتبعت الباحثة اخلطوات التالية:
- االطالع على أدبيات البحث والدراسات والبحوث 

السابقة يف جمال البحث احلايل.
املستخدمة  واألدوات  النظري  اإلطار  إعداد   -

وحتكيمها.
البحث  إلجراء  الالزمة  املوافقات  على  احلصول   -

وتطبيق أدواته من اجلهات املعنية.
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باملدارس  التعلم  صعوبات  معلمات  مقابلة   -
والقائمات مبتابعة التلميذات لتوضيح هدف البحث.

- تطبيق بطارييت اختبارات التمييز السمعي واختبارات 
التمييز البصري وحتديد التلميذات الاليت تقع درجاهتن يف 

اإلرباع األدىن يف البطاريتني.
- حتديد العينة االستطالعية والعينة األساسية وتقسيم 
تلميذات العينة األساسية إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، 
التمييز  وبطارييت  الزمين  العمر  يف  بينهما  التكافؤ  وإجراء 

السمعي والتمييز البصري. 
العالجي  التدخل  برنامج  بتطبيق جلسات  القيام   -

التكاملي على اجملموعة التجريبية فقط.
- القياس البعدي للتمييز السمعي والتمييز البصري 

للمجموعتني التجريبية والضابطة.
البصري  والتمييز  السمعي  للتمييز  التتبعي  القياس   -

للمجموعة التجريبية بعد مرور شهر من التطبيق.
األساليب  باستخدام  البحث  التحقق من فروض   -
حزمة  باستخدام  البيانات  وحتليل  املناسبة  االحصائية 
التحليل اإلحصائي )SPSS( وتفسري نتائج البحث يف ضوء 

اإلطار النظري وصياغة التوصيات.
املنهجية واإلجراءات:

املنهج املستخدم يف البحث: 
ينتمي البحث احلايل إىل فئة البحوث شبه التجريبية 
برنامج  وهو  املستقل(  )املتغري  أثر  حبث  إىل  هتدف  اليت 
تدخل عالجي تكاملي يف )املتغري التابع( ويتمثل يف تعزيز 
التمييز السمعي والتمييز البصري لدى التلميذات ذوات 
العسر القرائي )الديسلكسيا(، واستخدم البحث التصميم 
للوقوف  ضابطة(  )جتريبية-  متكافئتني  لعينتني  التجرييب 
بعدي(  )قياس  الدراسة  متغريات  يف  الربنامج  أثر  على 
وتصميم اجملموعة الواحدة يف )القياس التتبعي( للمجموعة 

التجريبية للتحقق من استمرارية أثر الربنامج بعد انتهاء فرتة 
التدريب بفاصل زمين قدره شهراً.

جمتمع البحث: 
متثل جمتمع البحث يف مجيع مدارس البنات االبتدائية 
شامل  مسح  بعمل  الباحثة  قامت  الزلفي حيث  مبحافظة 
استبعاد )4(  املدارس، وعددهم )25( مدرسة، مت  جلميع 
مدارس لتحفيظ القرآن ومدرسة واحدة أهلية، ومت االقتصار 
على مدارس التعليم العام فقط وعددها )20( مدرسة وإمجايل 
عدد التلميذات املسجالت هبا وفقاً إلحصائية إدارة تعليم 
البنات باحملافظة هو )3565( تلميذة، ومت االقتصار على 
بعض املدارس وفق ترشيح إدارة التعليم وذلك لوجود معلمة 
متخصصة يف صعوبات التعلم. ولوجود عدد من التلميذات 
ذوات صعوبات التعلم املشخصات رمسياً حسب اإلجراءات 

املتبعة واللوائح املعمول هبا واملعتمدة يف وزارة التعليم.
عينة البحث:

من  تلميذة   )53( وعددها  البحث  عينة  اختيار  مت 
ذوات صعوبات القراءة منهم )38( عينة استطالعية )من 
الزمنية  أعمارهن  تراوحت  األساسية(  البحث  عينة  دون 
قدره  زمين  عمر  مبتوسط  سنة   )10.5  -7.5( بني  ما 
)8.5( سنة، وحصلن على درجات تقع يف اإلرباع األدىن 
)إعداد  والبصري  السمعي  التمييز  اختبارات  بطارييت  يف 
الباحثة(، وروعي فيها التجانس يف اخنفاض درجة التمييز 
سجالهتن  خلو  من  والتأكد  البصري  والتمييز  السمعي، 
من أية إشارات تدل على وجود إعاقة عقلية أو بصرية أو 
التعليمية  الظروف  انفعالية أو سوء  أو  مسعية أو جسدية 
كالبيئية طبقاً حملك االستبعاد. أما عينة البحث األساسية 
من  تلميذة   )15( قوامها  للربنامج كان  خضعت  اليت 
التعلم  املقيدات بربنامج صعوبات  القرائي،  العسر  ذوات 
تقع  درجات  على  وحصلن  األوىل،  االبتدائية  باملدرسة 
السمعي  التمييز  اختبارات  بطارييت  األدىن يف  اإلرباع  يف 
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ما  الزمنية  أعمارهن  تراوحت  الباحثة(،  )إعداد  والبصري 
بني )7.5 -10.30( مبتوسط عمر زمين قدره )8.9( 
تقسيمهن  مت   .)1.4+( قدره  معياري  واحنراف  سنوات 
إىل جمموعتني األوىل جتريبية وعددها )8( والثانية ضابطة 

ويف  الزمين،  العمر  يف  بينهما  التكافؤ  مت   ،)7( وعددها 
درجة التمييز السمعي ودرجة التمييز البصري على بطارييت 
)إعداد:  البصري  والتمييز  السمعي  التمييز  اختبارات 

الباحثة(، واجلدول )1( يوضح نتائج ذلك كما يلي: 

جدول )1(: نتائج حساب قيمة "U" ملتوسطي رتب درجات أطفال اجملموعتني التجريبية والضابطة على العمر
 الزمين وبطارييت التمييز السمعي والتمييز البصري )ن=15(

أوال: األبعاد الفرعية لبطارية التمييز السمعي
اجملموعة الضابطة ن = 7اجملموعة التجريبية ن = 8

UZ
متوسط جمموع الرتبمتوسط الرتب

جمموع الرتبالرتب

5.0020.004.0016.006.00.000العمر الزمين
8.0064.008.0056.0028.000.967متييز أصوات احلروف
9.0072.006.8648.0020.000.500تطابق أزواج الكلمات

7.6361.008.4359.0025.000.354حتديد البداايت الصوتية للكلمات املسموعة

حتديد الكلمة ذات البداية الصوتية املختلفة من بني عدد 
من الكلمات املسموعة ذات البداايت الصوتية املتشاهبة

7.6961.508.3658.5025.500.000

7.1957.508.9362.5021.500.980ربط الصورة ابلكلمة الدالة عليها من خالل احلرف األول

8.3166.507.6453.5025.500.354ذكر احلروف الصوتية املكونة للكلمة املسموعة
7.5060.008.5760.0024.000.500التمييز السمعي للتعليمات

8.3166.507.6453.5025.500.354التعرف على السلوك املضاد للسلوك املسموع
-7.6961.508.3658.5025.500354التميز بني حروف املد الثالثة )األلف – الواو –الياء(

-8.3166.507.6453.5025.500354االستدالل على الشيء من خصائصه املسموعة
-8.8170.507.0749.5021.500980متييز الكلمات اليت تبدأ حبروف صوتية متشاهبة

7.6961.508.3658.5025.5000.354التمييز بني بداايت أصوات احلروف
7.6961.508.3658.5023.0000.707متييز كلمات على نفس وزن الكلمة املسموعة

7.3859.008.7161.0023.0000.707التعرف على األصوات املسموعة
7.6961.508.3658.5025.5000.354الدرجة الكلية

اثنيا: األبعاد الفرعية لبطارية التمييز البصري
9.0072.006.8648.0020.0001.043متييز التشابه بني الصور واألشكال.

8.5668.507.3651.5023.5000.750متييز التشابه واالختالف بني احلروف.
7.6361.008.4359.0025.0000.500متييز احلروف عن الكلمات.
7.6961.508.3658.5025.5000.354ربط الصورة ابحلرف األول

8.5668.507.3651.5023.5000.750ربط الصورة ابلكلمة الدالة عليها من خالل احلرف األول.
9.1373.006.7147.0019.0001.225متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األول من الكلمة.

8.6369.007.2951.0023.0000.707متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األوسط من الكلمة.

غري دالة
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أوال: األبعاد الفرعية لبطارية التمييز السمعي
اجملموعة الضابطة ن = 7اجملموعة التجريبية ن = 8

UZ
متوسط جمموع الرتبمتوسط الرتب

جمموع الرتبالرتب

8.1965.507.7954.5026.500.0204متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األخري من الكلمة.
8.6369.007.2951.0023.0000.707متييز احلروف املكونة للكلمة من بني جمموعة من احلروف.

7.6961.508.3658.5025.5000.354متييز الكلمات اليت تبدأ بنفس احلرف.
8.6369.007.2951.0023.0000.707متييز الكلمات اليت تنتهي بنفس احلرف.

7.6361.008.4359.0025.0000.500متييز التشابه واالختالف بني الكلمات
8.6969.507.2150.5022.5000.635متييز التشابه واالختالف بني اجلمل القصرية.

7.6961.508.3658.5025.5000.354متييز احلروف غري املرتبة للكلمات
9.3875.006.4345.0017.0001.285الدرجة الكلية

اتبع جدول )1(: نتائج حساب قيمة »U« ملتوسطي رتب درجات أطفال اجملموعتني التجريبية والضابطة على العمر الزمين
 وبطارييت التمييز السمعي والتمييز البصري )ن=15(

يتضح من اجلدول )1( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا 
بني متوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
على مجيع أبعاد بطارييت التمييز السمعي والتمييز البصري 
والضابطة  التجريبية  اجملموعتني  لدى  الكلية  ودرجاهتم 
بني  مناسب  تكافؤ  وجود  يعىن  مما  القبلي،  القياس  يف 

اجملموعتني التجريبية والضابطة. 
رابًعا: أدوات البحث:

لذوي  السمعي  التمييز  اختبارات  بطارية   )1(
الديسلكسيا )إعداد: الباحثة( 

- اهلدف من البطارية: الكشف عن درجة التمييز 
السمعي لذوي العسر القرائي الديسلكسيا.  

- األساس النظري للبطارية: إلعداد هذه البطارية مت 
املتضمنة  املقاييس  الرتبوي واالستفادة من  مراجعة األدب 
تسعى  اليت  النظرية  واألطر  السابقة  البحوث  بعض  يف 
لتشخيص ذوي الديسلكسيا مثل مقياس ويبمان للتمييز 
 Fischer ؛ ودراسة فيشر وهارتنيجWepman )1960( السمعي
 Anand & وشيماال  أناند   )Hartnegg )2004 &ودراسة 

 Chiara et al., وآخرون  ودراسة كيارا   Shyamala )2014(

البطارية، وصياغة املفردات  أبعاد  )2018( وذلك لتحديد 

املتضمنة يف كل بُعد.
- وصف البطارية: تتكون البطارية يف صورهتا النهائية 
من )14( اختبار فرعي تقيس مهارات التمييز السمعي، 
تطابق  احلروف-  أصوات  )متييز  االختبارات  وتتضمن 
للكلمات  الصوتية  البدايات  حتديد  الكلمات-  أزواج 
املختلفة  الصوتية  البداية  الكلمة ذات  املسموعة- حتديد 
البدايات  ذات  املسموعة  الكلمات  من  عدد  بني  من 
عليها  الدالة  بالكلمة  الصورة  ربط  املتشاهبة-  الصوتية 
من خالل احلرف األول- ذكر احلروف الصوتية املكونة 
للكلمة املسموعة- التمييز السمعي للتعليمات- التعرف 
بني  التمييز  املسموع-  للسلوك  املضاد  السلوك  على 
حروف املد الثالثة )األلف – الواو –الياء(- االستدالل 
على الشيء من خصائصه املسموعة، متييز الكلمات اليت 
تبدأ حبروف صوتية متشاهبة- التمييز بني بدايات أصوات 
احلروف- متييز كلمات على نفس وزن الكلمة املسموعة- 

والتعرف على األصوات املسموعة(.
هي  البطارية  على  درجة  أقل  الدرجات:  تقدير   -
وتشري  درجة،   )100( هي  درجة  وأعلى  درجات   )5(
السمعي،  التمييز  مهارات  ارتفاع  على  املرتفعة  الدرجة 

والعكس صحيح. 

غري دالة
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التمييز  اختبارات  لبطارية  السيكومرتية  اخلصائص 
السمعي:

1- الصدق:
 أ - صدق احملكمني: مت عرض البطارية على )11( 
حمكًما من أساتذة علم النفس والرتبية اخلاصة ومعلمات 
صعوبات التعلم، وطلب منهم إبداء الرأي حول وضوح 
وكفاءة املفردات، فرتاوحت نسب اتفاق السادة احملكمني 
على البطارية ما بني )81.81 – 100 %(، ومت حتديد 
اتفاق )81 .81 %( فأكثر،  بنسبة  العبارة  قبول  معدل 
وبعد إجراء التعديالت املطلوبة أكد السادة احملكمون على 

صدق البطارية بشكل مناسب ومالءمتها لعينة البحث.
صدق  من  التحقق  مت  اخلارجي:  احملك   ب.صدق 

بني  االرتباط  معامل  حساب  خالل  من  احلالية  البطارية 
درجات عينة البحث االستطالعية )ن = 38( تلميذة على 
إعداد  )الديسلكسيا(  القرائي  للعسر  املبكر  املسح  بطارية 
نيكولسون وفاوست، وجلجل، املغازي )2006( كمحك 
خارجي فبلغت قيم معامل االرتباط )0.87( وهي قيمة 
مقبولة  قيم  وهي   ،  )0.01( مستوى  عند  ودالة  موجبة 

للصدق.
الداخلي  االتساق  من  للتحقق  الداخلي:  االتساق 
الباحثة  قامت  السمعي  التمييز  اختبارات  بطارية  ألبعاد 
بعضها  األبعاد  بني  بريسون  ارتباط  معامالت  حبساب 
البعض وبني األبعاد والدرجة الكلية ويوضح جدول )2( 

هذه النتائج كما يلي: 

  جدول )2(: قيم معامالت االرتباط بني األبعاد وبعضها البعض وارتباط األبعاد ابلدرجة الكلية لبطارية التمييز السمعي )ن(=38
أبعاد 
احلادي العاشرالتاسعالثامنالسابعالسادساخلامسالرابعالثالثالثايناألولالبطارية

عشر
الثاين 
عشر

الثالث 
عشر

الرابع 
عشر

الدرجة 
الكلية

---------------------------------------------األول
------------------------------------------**908.الثاين
---------------------------------------**766.**794.الثالث
------------------------------------**676.**664.**658.الرابع

---------------------------------**876.**807.**725.**807.اخلامس
------------------------------**716.**664.**807.**725.**807.السادس
---------------------------**706.**664.**611.**616.**613.**429.السابع
------------------------**801.**706.**662.**775.**815.**912.**871.الثامن
---------------------**630**801.**879.**724.**816.**778.**848.**787.التاسع
------------------**720.**630**750.**673.**724**878.**688.**678.**659.العاشر

احلادي 
---------------**734.**720.**849.**743.**869.**815.**727.**634.**688.**708.عشر

------------**815.**734.**651.**609.**769.**721.**724**653.**650.**735.**665.الثاين عشر
الثالث 
---------**869.**662.**815.**833.**904.**681.**772.**738.**769.**644.**809.**768.عشر

------**662.**658.**775.**724.**831.**934.**904.**797.**789.**737.**756.**898.**934.الرابع عشر
الدرجة 
----**835.**928.**908.**807.**770.**775.**830.**974.**719.**690.**906.**820.**965.**912.الكلية

** مجيع القيم دالة عند مستوى داللة )0.01(



16

جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )2( ، ص ص 1- 38 ديسمرب 2019م / ربيع اآلخر 1441هـ

معامالت  مصفوفة  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح   
االرتباط بني أبعاد بطارية التمييز السمعي والدرجة الكلية 
تراوحت ما بني )0.63 – 0.97( وهي دالة عند مستوى 
)0.01(، وهذا يدل على ترابط األبعاد ببعضها وكذلك 

بالدرجة الكلية للبطارية. 
2- الثبات:

- ثبات ألفا كرونباخ: قامت الباحثة حبساب ثبات 
تلميذة   )38( على  السمعي  التمييز  اختبارات  بطارية 
من ذوات صعوبات تعلم القراءة باستخدام ألفا كرونباخ 
النتائج  هذه  يوضح   )3( واجلدول   ،(Cronbach’s alpha)

كما يلي: 
 (Cronbach’s alpha) جدول )3(: قيم معامالت ثبات الفا كرونباخ

ألبعاد بطارية التمييز السمعي والدرجة الكلية للبطارية )ن = 38(

األبعادم
قيم 

معامالت 
الثبات

808.متييز أصوات احلروف.1

799.تطابق أزواج الكلمات.2

756.حتديد البداايت الصوتية للكلمات املسموعة.3

4
حتديد الكلمة ذات البداية الصوتية املختلفة من 
بني الكلمات املسموعة ذات البداايت الصوتية 

املتشاهبة.
.807

ربط الصورة ابلكلمة الدالة عليها من خالل احلرف 5
807.األول.

709.ذكر احلروف الصوتية املكونة للكلمة املسموعة.6

871.التمييز السمعي للتعليمات.7

787.التعرف على السلوك املضاد للسلوك املسموع.8

التمييز بني حروف املد الثالثة )األلف – الواو – 9
779.الياء(.

708.االستدالل على الشيء من خصائصه املسموعة.10

765.متييز الكلمات اليت تبدأ حبروف صوتية متشاهبة.11

768.التمييز بني بداايت أصوات احلروف.12

908.متييز كلمات على نفس وزن الكلمة املسموعة.13

912.التعرف على األصوات املسموعة.14

934.الدرجة الكلية

معامالت  أن  السابق   )3( رقم  اجلدول  من  يتضح 
بني  ما  تراوحت  السمعي  التمييز  بطارية  ألبعاد  الثبات 
للمقياس  الثبات  معامل  أن  0.91(، كما   –  0.71(
ككل )0.93(، وهذه املعامالت مرتفعة ومقبولة، وميكن 
السمعي  التمييز  بطارية  أن  يدل على  فيها، كما  الوثوق 

تتمتع بدرجة مناسبة من الثبات. 
لذوي  البصري  التمييز  اختبارات  بطارية   )2(

الديسلكسيا )إعداد: الباحثة( 
التمييز  التعرف على درجة  البطارية:  - اهلدف من 

البصري لذوي العسر القرائي "الديسلكسيا".  
البطارية  للبطارية: إلعداد هذه  النظري  األساس   -
البحوث  بعض  يف  املتضمنة  املقاييس  من  االستفادة  مت 
الديسلكسيا  لذوي  اليت تشخص  النظرية  واألطر  السابقة 
وذلك لتحديد أبعاد البطارية، وصياغة املفردات يف كل بُعد، 
والزهار  للجهين  البصري  اإلدراك  منو  مقياس  أمهها:  ومن 
)1994(؛  للجرف  البصري  التمييز  اختبار  )2010(؛ 
 Test of visual- Perceptual اختبار مهارات اإلدراك البصري
جلاردنر ؛Gardener (1969) اختبار مهارات اإلدراك البصري 
البصري ملوساوي  اإلدراك  للسمادوين )2005(؛ واختبار 
)2018(، كما مت االستفادة من دراسة القريويت )2010(، 
وذلك لتحديد أبعاد البطارية، وصياغة املفردات املتضمنة 

يف كل بُعد.
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صورهتا  يف  البطارية  تتكون  البطارية:  وصف   -
التمييز  مهارات  يقيس  فرعي  اختبار   )14( من  النهائية 
الصور  بني  واالختالف  التشابه  )متييز  وهي  البصري، 
واألشكال- متييز التشابه واالختالف بني احلروف- متييز 
احلروف عن الكلمات- ربط الصورة باحلرف األول- ربط 
األول-  احلرف  من خالل  عليها  الدالة  بالكلمة  الصورة 
متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األول من الكلمة- متييز 
متييز  الكلمة-  من  األوسط  احلرف  مع  املتشاهبة  احلرف 
متييز   - الكلمة  من  األخري  احلرف  مع  املتشاهبة  احلرف 
احلروف املكونة للكلمة من بني جمموعة من احلروف - 
متييز الكلمات اليت تبدأ بنفس احلرف - متييز الكلمات 
اليت تنتهي بنفس احلرف- متييز التشابه واالختالف بني 
الكلمات- متييز التشابه واالختالف بني اجلمل القصرية- 

ومتييز احلروف غري املرتبة للكلمات(.
هي  البطارية  على  درجة  أقل  الدرجات:  تقدير   -
وتشري  درجة،   )100( هي  درجة  وأعلى  درجات   )5(
البصري،  التمييز  مهارات  ارتفاع  على  املرتفعة  الدرجة 

والعكس صحيح. 
اخلصائص السيكومرتية للبطارية:

أواًل: الصدق:
أ - صدق احملكمني: 

مت عرض البطارية على )11( حمكًما من أساتذة علم 

منهم  وطلب  اخلاصة،  والرتبية  النفسية  والصحة  النفس 
إبداء الرأي حول وضوح وكفاءة املفردات، فرتاوحت نسب 
 81.81( بني  ما  البطارية  على  احملكمني  السادة  اتفاق 
– 100%(، ومت حتديد معدل قبول العبارة بنسبة اتفاق 
)81.81%( فأكثر، وبعد إجراء التعديالت املطلوبة أكد 
مناسب  بشكل  البطارية  صدق  على  احملكمون  السادة 

ومالئمته لعينة البحث.

ب- صدق احملك اخلارجي: 
من  احلالية  البطارية  صدق  من  التحقق  مت 
عينة  درجات  بني  االرتباط  معامل  حساب  خالل 
مقياس  يف  تلميذة  )ن=38(  االستطالعية  البحث 
كمحك   )2017( شتا  إعداد/   - الديسلكسيا 
وهي   )0.87( االرتباط  معامل  قيم  فبلغت  خارجي 
يدل  مما   ،)0.01( مستوى  عند  ودالة  موجبة  قيمة 

للبطارية.  مناسب  صدق  على 
 االتساق الداخلي:

للتحقق من االتساق الداخلي ألبعاد بطارية اختبارات 
ارتباط  الباحثة حبساب معامالت  قامت  البصري  التمييز 
بريسون بني األبعاد بعضها البعض وبني األبعاد والدرجة 

الكلية ويوضح جدول )4( هذه النتائج كما يلي:
جدول )4(: قيم معامالت االرتباط بني األبعاد وبعضها البعض وارتباط األبعاد ابلدرجة الكلية لبطارية التمييز البصري )ن(=38

أبعاد 
احلاديالعاشرالتاسعالثامنالسابعالسادساخلامسالرابعالثالثالثايناألولالبطارية

 عشر
الثاين
 عشر

الثالث
 عشر

الرابع 
عشر

الدرجة 
الكلية

---------------------------------------------األول

------------------------------------------**795.الثاين

---------------------------------------**674.**713.الثالث

------------------------------------**682.**860.**769.الرابع

---------------------------------**667.**658.**665.**808.اخلامس

------------------------------**780.**805.**774.**825.**909.السادس
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---------------------------**854.**737.**827.**679.**912.**875.السابع

------------------------**857.**924.**784.**829.**820.**807.**905.الثامن

---------------------**842.**882.**836.**694.**875.**712.**854.**784.التاسع

------------------**801.**854.**891.**888.**814.**766.**764.**817.**866.العاشر

---------------**865.**768.**920.**880.**891.**716.**749.**767.**842.**887.احلادي عشر

------------**773.**853.**747.**844.**818.**862.**832.**754.**634.**718.**819.الثاين عشر

---------**699.**866.**831.**873.**886.**846.**841.**699.**763.**749.**824.**804.الثالث عشر

------**803.**688.**871.**775.**856.**751.**803.**817.**839.**756.**656.**806.**818.الرابع عشر

----**899.**885.**933.**940.**897.**951.**938.**940.**954.**840.**870.**809.**896.**938.الدرجة الكلية

 اتبع جدول )4(: قيم معامالت االرتباط بني األبعاد وبعضها البعض وارتباط األبعاد ابلدرجة الكلية لبطارية التمييز البصري )ن(=38 

** مجيع القيم دالة عند مستوى داللة )0.01(
يتضح من اجلدول )4( السابق أن مصفوفة معامالت 
االرتباط بني أبعاد بطارية التمييز البصري والدرجة الكلية 
تراوحت ما بني )0.63 – 0.95( وهي دالة عند مستوى 
)0.01(، وهذا يدل على ترابط األبعاد ببعضها وكذلك 

بالدرجة الكلية للبطارية. 
2- الثبات:

بطارية  ثبات  حبساب  الباحثة  قامت  ألفا:  ثبات   
العسر  ذوات  من  تلميذة   )38( على  البصري  التمييز 
ويوضح   Cronbach’s alpha)، كرونباخ  ألفا  باستخدام 

جدول )5( قيم معامالت الثبات كما يلي:
)Cronbach’s alpha(قيم معامالت ثبات الفا كرونباخ :)جدول )5
ألبعاد بطارية التمييز البصري والدرجة الكلية للبطارية )ن = 38(

األبعادم
قيم 

معامالت 
الثبات

800.متييز التشابه بني الصور واألشكال.1

869.متييز التشابه واالختالف بني احلروف.2

756.متييز احلروف عن الكلمات.3

720.ربط الصورة ابحلرف األول.4

ربط الصورة ابلكلمة الدالة عليها من خالل احلرف 5
األول.

.707

729.متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األول من الكلمة.6

من 7 األوسط  احلرف  مع  املتشاهبة  احلرف  متييز 
الكلمة.

.871

787.متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األخري من الكلمة.8

من 9 بني جمموعة  من  للكلمة  املكونة  احلروف  متييز 
احلروف.

.858

838.متييز الكلمات اليت تبدأ بنفس احلرف.10

765.متييز الكلمات اليت تنتهي بنفس احلرف.11

799.متييز التشابه واالختالف بني الكلمات.12

884.متييز التشابه واالختالف بني اجلمل القصرية.13

812.متييز احلروف غري املرتبة للكلمات.14

900.الدرجة الكلية

معامالت  أن   )5( السابق  اجلدول  من  يتضح 
بني  ما  تراوحت  البصري  التمييز  بطارية  ألبعاد  الثبات 
للمقياس  الثبات  معامل  أن  0.88(، كما   – 0.72(
وميكن  مقبولة،  املعامالت  وهذه   ،)0.90( ككل 
اختبارات  بطارية  أن  على  يدل  كما  فيها،  الوثوق 

الثبات.  من  مناسبة  بدرجة  تتمتع  البصري  التمييز 
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 )3( برانمج التدخل العالجي التكاملي )إعداد: 
الباحثة( 

السمعي  التمييز  تعزيز  للربانمج:  العام  اهلدف 
والبصري للتلميذات ذوات العسر القرائي )الديسلكسيا( 
متعدد  برنامج  خالل  من  االبتدائية  املرحلة  أطفال  من 

املداخل العالجية
جلسات الربانمج:

يتكون الربنامج من نوعني من اجللسات مها: 
إكساب  إىل  هدفت  التمهيدية:  اجللسات   :)1(
اجملموعة التجريبية املفاهيم املرتبطة باملتغري املستقل )برنامج 
)التمييز  التابع  واملتغري  التكاملي(  العالجي  التدخل 
لتدريبهم  والتهيئة  للتمهيد  وذلك  والبصري(،  السمعي 
على تلك املتغريات، وأيًضا لتعرف كل تلميذة ما املطلوب 
منها، وما مستوى األداء املتوقع منها، وتضمنت جلستني 

باإلضافة إىل جلسة متهيدية وتعارف سابقة.
اجللسات  استهدفت  التنفيذية:  اجللسات   :)2(
التنفيذية التدريب على برنامج التدخل العالجي التكاملي 
للوصول إىل تعزيز التمييز السمعي والبصري لدى اجملموعة 
التجريبية، واستغرقت اجللسات التنفيذية )53( جلسة بواقع 

)5( جلسات أسبوعًيا، وزمن كل جلسة )30( دقيقة. 
)التعزيز،  اجللسات:  تنفيذ  يف  املتبعة  الفنيات   -
النمذجة،  املنزيل،  الواجب  والتلقني،  احلث  التقليد، 
التفكري  املناقشة،  التكرار،  احملاكاة،  الذهين،  العصف 

التأملي، التغذية الراجعة(.
العالجي  التدخل  برانمج  جلسات  حمتوى  وصف 

التكاملي: 
تتضمن  اجللسات  من  جمموعة  الربنامج  يتضمن 
)3( جلسات متهيدية وتعارف، وتعريف بربنامج العالج 

جلسات  و)4(  والبصري،  السمعي  والتمييز  التكاملي 
البصري  التمييز  الرسم والتلوين،  تتمثل يف  بالفن  للعالج 
بني احلروف واألرقام املتشاهبة من خالل طني الصلصال، 
تتضمن  احلواس  وتعدد  احلسي  للتكامل  جلسات   )8(
الشكل واألرضية، نسخ األشكال، الرسم على كف اليد، 
والبصرية،  السمعية  الذاكرة  لتنمية  جلسة  احلواس،  موقع 
االنتباه  تنمية  تتضمن  السمعي  للتمييز  جلسة   )20(
السمعي والذاكرة السمعية، الكلمة ذات املقطع الواحد، 
مقاطع،  الثالث  ذات  الكلمة  املقطعني،  ذات  الكلمة 
للكلمة،  األول  الصوت  على  التعرف  القافية،  مفهوم 
التعرف على الصوت األوسط للكلمة، احلروف املتشاهبة 
صوتاً، التمييز بني أصوات احليوانات، التمييز بني أصوات 
التمييز  تتضمن  البصري  للتمييز  جلسة   )14( الطيور، 
البصري بني األشكال اهلندسية املتشاهبة من خالل املواد 
بالصور،  املقرتنة  احلروف  بني  البصري  التمييز  احلقيقية، 
الناقص،  احلرف  عن  البحث  رمساً،  املتشاهبة  احلروف 
الكلمات  خرائط  بالصور،  املقرتنة  الكلمات  تصنيف 
البصرية،  املقرتنة بالصور، تنمية االنتباه البصري والذاكرة 
التخيل، لعبة األرقام،  )8( جلسات للعب تتضمن لعبة 
بالفن  العالج  الناقصة، ويكمن دور  السمك  لعبة صياد 
يف إثراء عملية التواصل لدى األطفال ذوي الديسلكسيا 
يشعرون  عما  والتنفيس  النفس  عن  والتعبري  اآلخرين  مع 
االدراك  خالل  من  احلسي  االدراك  وتنمية  ضيق  من  به 
باأللوان  والتعبري  باللمس  اإلحساس  طريق  عن  البصري 

وأبعاد الرسم واخلط واحلجم.
املداخل العالجية املستخدمة يف الربانمج وفلسفة 

تكاملها:
العالجي  التدخل  برنامج  مداخل  لدور  بالنسبة   
التكاملي يعمل كل من؛ التكامل احلسي، وتعدد احلواس 
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على تنظيم حواس ذوي الديسلكسيا لتصل إليهم املعلومات 
بطريقة سليمة وحتليلها بنجاح يف املخ والربط بني احلواس 
التوافق مع  املتباينة لتؤدي عملها بكفاءة، كما يتيح هلم 
بيئتهم من خالل فهم املثريات وتلبيتها باالستجابة املكافئة 
السمعي  االنتباه  مدخل  على  الرتكيز  يهدف  هلا، كما 
والذاكرة السمعية إىل تنمية تركيز ذوي الديسلكسيا على 
املعلومات  واستبعاد  باهتماماهتم  املرتبطة  املعلومات  مساع 
غري املرتبطة، ليس ذلك فحسب، بل يتخطى ذلك إىل 
الواحدة  القافية  ذات  الكلمات  بني  التمييز  على  القدرة 
والكلمات املشرتكة يف الصوت األول والتميز بني احلروف 
والطيور،  احليوانات  والتميز بني أصوات  املتشاهبة صوتاً، 
السمعية  الذاكرة  يف  األصوات  تلك  ختزين  على  والقدرة 
على  الرتكيز  يهدف  كما  بنجاح،  اسرتجاعها  وإعادة 
مدخل االنتباه البصري والذاكرة البصرية لتنمية تركيز ذوي 
الديسلكسيا على رؤية املعلومات املرتبطة باهتماماهتم من 
خالل الصور واستبعاد املعلومات غري املرتبطة ليس ذلك 

فحسب بل يتخطى ذلك إىل القدرة على التمييز البصري 
بني األشكال اهلندسية املتشاهبة من خالل املواد احلقيقية 
واحلروف  بالصور  املقرتنة  احلروف  بني  البصري  والتمييز 
وتصنيف  الناقص  احلرف  عن  والبحث  رمساً  املتشاهبة 
من  جديدة  وإنتاج كلمات  بالصور،  املقرتنة  الكلمات 
وترتبط  واهتماماهتم  استجاباهتم  تثري  اليت  األسئلة  خالل 
حبياهتم اليومية احلقيقية، والقدرة على ختزين تلك الصور 
دور  يتبلور  اسرتجاعها، كما  وإعادة  البصرية  الذاكرة  يف 
اكساهبم  يف  الديسلكسيا  لذوي  باللعب  العالج  مدخل 
من  يناقشونه  وما  خامات  من  يستخدمونه  ملا  خربات 
بالنفس  لتنمي مهارات حل املشكالت والثقة  معلومات 
وااللتزام  اآلخر،  والرأي  الرأي  واحرتام  اآلخرين  وحب 
والتفاعل  فرتة ألخرى  األدوار من  وتغيري  احملدد،  بالوقت 

االجتماعي واختاذ أنسب القرارات وحتمل املسؤولية.
ويوضح اجلدول )6( ملخًصا حملتوى جلسات الربنامج 
التدرييب القائم على التدخل العالجي التكاملي وعددها 

وزمنها واهلدف منها كما يلي: 
جدول )6(: يوضح وصفاً خمتصراً جللسات برانمج التدخل العالجي التكاملي يف تعزيز التمييز السمعي والبصري

اإلجراءاتالفنيات املستخدمة اهلدفرقم اجللسة
اجللسات التمهيدية

اجللسة )1(
متهيدية وتعارف

أن تتعرف الباحثة على التلميذات 
ويسود التعارف جو األلفة واملودة.

أن تتعرف التلميذات على الغرض من 
أهداف وتطبيق الربانمج.

التعزيز – املناقشة - 
التغذية الراجعة.

تستقبل الباحثة التلميذات كاًل على حدة 
والتعرف عليهن مث تقدم نفسها هلن ليسود 

اجللسة األلفة
تعرض الباحثة نبذة خمتصرة عن الربانمج 

وأهدافه وأمهيته لعينة البحث بصورة مبسطة.
اجللسة 3+2

التعريف ابلتمييز السمعي 
والتمييز البصري

أن تتعرف التلميذات على التمييز 
السمعي

أن تتعرف التلميذات على التمييز 
البصري.

أن متيز التلميذات بني التمييز السمعي 
والبصري.

التعزيز – العصف الذهين 
– املناقشة - التفكري 

التأملي -التغذية الراجعة.

تعرض الباحثة نبذة خمتصرة عن التمييز 
السمعي والبصري لعينة البحث بصورة مبسطة
تدرب الباحثة عينة البحث على التفريق بني 

التمييز السمعي والتمييز البصري.

اجللسة 5+4
العالج ابلفن: الرسم والتلوين

أن ترسم التلميذات جمموعة من 
األشكال وتتبعها وتلوينها

التعزيز – العصف الذهين 
– املناقشة - التفكري 

التأملي -التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التآزر 
البصري احلركي من خالل رسم جمموعة 

األشكال وتتبعها وتلوينها.
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اجللسة 7+6
التمييز البصري بني احلروف 
واألرقام املتشاهبة من خالل 

طني الصلصال

أن متيز التلميذات بني احلروف 
املتشاهبة من خالل طني الصلصال.

أن متيز التلميذات بني األرقام املتشاهبة 
من خالل طني الصلصال.

التعزيز – العصف الذهين 
– املناقشة - التفكري 

التأملي -التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التمييز 
البصري بني احلروف واألرقام املتشاهبة من 

خالل طني الصلصال.

اجللسة 9+8
جلسات التكامل احلسي 
وتعددا حلواس: تتضمن 

الشكل واألرضية

أن متيز التلميذات بني جمموعة من 
األشكال اليت تتقاطع أو تتداخل مع 

أشكال أخرى

التعزيز – العصف الذهين 
– املناقشة - التفكري 

التأملي -التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التميز 
بني جمموعة من األشكال اليت تتقاطع أو 

تتداخل مع أشكال أخرى.

اجللسة 11+10
نسخ األشكال

أن تنسخ التلميذات جمموعة من 
األشكال هلا خطوط وزوااي دون 

استخدام أدوات هندسية

التعزيز – العصف الذهين 
– املناقشة - التفكري 

التأملي -التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على نسخ 
جمموعة من األشكال هلا خطوط وزوااي دون 

استخدام أدوات هندسية.

اجللسة 13+12
الرسم على كف اليد

أن تدرك التلميذات احلروف واألرقام 
والكلمات اليت ترسم على كفوفهن

التعزيز – العصف الذهين 
– املناقشة - التفكري 

التأملي -التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على إدراك 
احلروف واألرقام والكلمات اليت ترسم على 

كفوفهن وهن معصوابت األعني.
اجللسة 15+14

موقع احلواس- 
تعدد احلواس - 

VAKT

أن تدرك التلميذات موقع احلواس
إحداث نوع من التكامل بني احلواس
تعزيز تعلم التلميذة للمادة املراد 

تعلمها نشاط حسي حركي

التعزيز – العصف الذهين 
– املناقشة - التفكري 

التأملي -التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على موقع 
احلواس وهن معصوابت األعني من خالل مد 

الذراع وملسها حلواس خمتلفة.
تري الباحثة التلميذة الكلمة املكتوبة وجتعلها 

تتبعها إبصبعها وتقوم بتجميع حروفها مث 
تنطقها الباحثة وترددها التلميذة لنفسها عدة 
مرات بصوت مسموع مث تكتبها عدة مرات

اجللسة 17+16
جلسات للتمييز السمعي 
لتنمية االنتباه السمعي 

والذاكرة السمعية

أن متيز التلميذات مسعياً بني جمموعة 
من األرقام.

أن تتذكر التلميذات مسعياً رقم بني 
عدة أرقام.

النمذجة- احملاكاة- 
التكرار-احلث والتلقني- 
التعزيز-التغذية الراجعة- 

الواجب املنزيل

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على االنتباه 
السمعي والذاكرة السمعية من خالل األرقام.

اجللسة 19+18
الكلمة ذات املقطع الواحد

أن تدرك التلميذات ملقاطع الكلمة 
ذات املقطع الواحد

النمذجة- احملاكاة- 
التكرار-احلث والتلقني- 
التعزيز-التغذية الراجعة- 

الواجب املنزيل

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على إدراك 
مقاطع للكلمات ذات املقطع الواحد.

اجللسة 21+20
الكلمة ذات املقطعني

أن تدرك التلميذات مقاطع الكلمة 
ذات املقطعني

النمذجة-احملاكاة-
التكرار-احلث والتلقني 

- التعزيز-التغذية الراجعة 
- الواجب

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على إدراك 
مقاطع للكلمات ذات املقطعني.

اجللسة 23+22
الكلمة ذات الثالثة مقاطع

أن تدرك التلميذات مقاطع الكلمة 
ذات الثالثة مقاطع

النمذجة– احملاكاة – 
التكرار احلث والتلقني - 
التعزيز-التغذية الراجعة- 

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على إدراك 
مقاطع للكلمات ذات الثالثة مقاطع.
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اجللسة 25+24
جلسات للتمييز السمعي 

تتضمن مفهوم القافية

أن تتعرف التلميذات على مفهوم 
الكلمات املُقّفاة.

التعزيز اللفظي– التقليد– 
النمذجة- املناقشة- 

العصف الذهين 

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التمييز 
بني الكلمات ذات القافية الواحدة مثل )رأس 

- فأس( من خالل احلاسوب.
اجللسة 27+26

التعرف على الصوت األول 
للكلمة

أن تتعرف التلميذات على الصوت 
األول من الكلمات.

التعزيز – التقليد – 
النمذجة - العصف 

الذهين - التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على 
الكلمات املشرتكة يف الصوت األول مثل 
)شباك - شوك- ولد( من خالل احلاسوب.

اجللسة 29+28
التعرف على الصوت األوسط 

للكلمة

أن تتعرف التلميذات على الصوت 
األوسط من الكلمات.

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية الراجعة

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على 
الكلمات املشرتكة يف الصوت األوسط مثل 
)طليق - وليد- عمر( من خالل احلاسوب.

اجللسة 30+ 31
احلروف املتشاهبة صواًت

أن متيز التلميذات بني احلروف 
املتشاهبة صواًت

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية الراجعة

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التميز 
بني احلروف املتشاهبة صواًت

اجللسة 32+ 33
التمييز بني أصوات احليواانت

أن متيز التلميذات بني أصوات 
احليواانت

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 

الذهين - التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التميز 
بني أصوات احليواانت

اجللسة 34+ 35
التمييز بني أصوات

الطيور

التعزيز –التقليد – أن متيز التلميذات بني أصوات الطيور
النمذجة-العصف الذهين 

- التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التميز 
بني أصوات الطيور )عصفور- هدهد-ببغاء(

اجللسة 36+ 37
الذاكرة السمعية والبصرية 

رواية القصة املصورة

أن متيز التلميذات بني شخصيات 
القصة.

التعزيز – النمذجة – 
العصف الذهين – املناقشة 

- التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على الذاكرة 
السمعية والبصرية من خالل إعادة رواية قصة

اجللسة 38+ 39
تنمية االنتباه البصري 

والذاكرة البصرية

أن متيز التلميذات بصرايً بني جمموعة 
من الصور- أن تتذكر التلميذات 

بصرايً صورة بني عدة صور.

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية الراجعة

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على االنتباه 
البصري والذاكرة البصرية من خالل الصور 

املتشاهبة واملختلفة.

اجللسة 40+ 41
التمييز البصري بني األشكال 

اهلندسية املتشاهبة 

أن متيز التلميذات بني األشكال 
اهلندسية املتشاهبة من خالل املواد 

احلقيقية

التعزيز– النمذجة - 
العصف الذهين – املناقشة 

- التغذية الراجعة.

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التمييز 
بني األشكال اهلندسية املتشاهبة من خالل 

املواد احلقيقية.
اجللسة 42+ 43

التمييز البصري بني احلروف 
املقرتنة ابلصور

أن متيز التلميذات بني احلروف املقرتنة 
ابلصور

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية الراجعة

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التمييز 
البصري للحروف املقرتنة ابلصور.

اجللسة 44+ 45
احلروف املتشاهبة رمسًا

أن متيز التلميذات بني احلروف 
املتشاهبة رمسًا

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية الراجعة

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التميز 
بني احلروف املتشاهبة رمسًا
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جدول )7(: نسب االتفاق بني احملكمني على عناصر حتكيم
 برانمج التدخل العالجي التكاملي

نسب عناصر التحكيمم
االتفاق

100صالحية الربانمج للتطبيق على جمموعة البحث.1

92.3ارتباط أهداف اجللسات ابحملتوى التدرييب.2

84.6مالءمة األنشطة واملهام ملستوى األطفال.3

100مناسبة احملتوى التدرييب داخل كل جلسة ألهدافه.4

84.6قياس التقومي ملدى حتقق األهداف.5

اجللسة 46+ 47
البحث عن احلرف الناقص

أن متيز التلميذات بني الكلمات انقصة 
احلروف املقرتنة ابلصور

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية الراجعة

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التميز 
بني الكلمات انقصة احلروف املقرتنة ابلصور

اجللسة 48+ 49
تصنيف الكلمات املقرتنة 

ابلصور

أن تصنف التلميذات الكلمات املقرتنة 
ابلصور ووضعها يف صورة مسميات 

يف جدول

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية الراجعة

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على تصنيف 
الكلمات املقرتنة ابلصور ووضعها يف صورة 

مسميات يف جدول.

اجللسة 50+ 51
خرائط الكلمات املقرتنة 

ابلصور

أن ينتجن التلميذات كلمات جديدة 
من خالل األسئلة اليت تثري استجاابهتم 
واهتماماهتم هلا ومرتبطة حبياهتم اليومية 

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية الراجعة

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على انتاج 
كلمات جديدة من خالل األسئلة اليت تثري 
استجاابهتم واهتماماهتم هلا ومرتبطة حبياهتم 

اليومية احلقيقية.

اجللسة 52+ 53
لعبة صياد السمك

أن متيز التلميذات بني ألوان السمك 
املختلفة

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 

الذهين 

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على التميز 
بني ألوان السمك املختلفة

اجللسة 54+ 55
لعبة األرقام لعبة صياد 

السمك الناقصة

أن تتذكر التلميذات األرقام الناقصة 
بني سلسلة من األرقام

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية الراجعة

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على تذكر 
األرقام الناقصة

اجللسة 56+ 57
لعبة التخيل

أن ترمسن التلميذات أشكال هندسية 
من خياهلن

التعزيز – التقليد – 
النمذجة – العصف 
الذهين – املناقشة - 

التغذية 

تقوم الباحثة بتدريب التلميذات على رسم 
أشكال هندسية من خياهلن وهن معصوابت 

العينني.

العالجي  التدخل  برانمج  التحقق من صالحية   -
التكاملي:

صدق الربانمج: 
مت عرض جلسات برنامج التدخل العالجي التكاملي 
على عدد )13( حمكًما من أساتذة علم النفس والصحة 
النفسية والرتبية اخلاصة ومعلمات صعوبات التعلم طُِلب 
وأهدفها،  الربنامج  جلسات  حول  الرأي  إبداء  منهم 
وحمتواها، ويوضح جدول )7( نسب اتفاق احملكمني على 

عناصر حتكيم الربنامج:
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يتضح من اجلدول )7( أن نسبة االتفاق بني احملكمني 
على عناصر التحكيم تراوحت ما بني )84.6- %100(، 
الثقة يف صالحية  النسب مقبولة بدرجة من  وتعترب هذه 

الربنامج التدرييب بأهدافه وإجراءاته وطرق تقوميه. 
نتائج البحث ومناقشتها:

تعرض الباحثة نتائج البحث وتفسريها وذلك للتحقق 
من صحة فروض البحث على النحو التايل: 

الفرض األول: ينص الفرض األول على أنه " توجد فروق 
دالة إحصائية بني متوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية 
والضابطة يف التمييز السمعي يف القياس البعدي لصاحل 
الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق   ،" التجريبية  اجملموعة 
استخدمت الباحثة األسلوب اإلحصائي الالبارامرتي مان 
يوضح   )8( واجلدول   ،Mann-Whitney – U Test ويتين 

النتائج املرتبطة هبذا الفرض كالتايل:
جدول )8(: نتائج حساب قيمة "U" ملتوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التمييز السمعي يف القياس البعدي )ن=15(

جمموع الرتبمتوسط الرتبناجملموعةالبعد
معامل

U مان ويتىن
Z قيمة

مستوى

الداللة
حجم التأثري

متييز أصوات احلروف
74.0028.00الضابطة

.0003.3000.0185.00
811.5092.00التجريبية

تطابق أزواج الكلمات
74.0028.00التجريبية

.0003.2880.0185.00
811.5092.00الضابطة

حتديد البداايت الصوتية للكلمات املسموعة
74.4331.003.000التجريبية

3.0930.0177.5
811.1389.00الضابطة

حتديد الكلمة ذات البداية الصوتية املختلفة 
من بني الكلمات املسموعة ذات البداايت 

الصوتية املتشاهبة

74.7133.00التجريبية
5.0002.8400.0173.00

810.8887.00الضابطة

ربط الصورة ابلكلمة الدالة عليها من خالل 

احلرف األول

75.2937.00التجريبية
9.0002.4950.0164.5

810.3883.00الضابطة

ذكر احلروف الصوتية املكونة للكلمة املسموعة
74.5732.00التجريبية

4.0002.9310.0176.00
811.0088.00الضابطة

التمييز السمعي للتعليمات
74.0028.00التجريبية

.0003.2910.0185.00
811.5092.00الضابطة

التعرف على السلوك املضاد للسلوك املسموع
74.1429.00التجريبية

1.0002.8660.0174.00
811.3891.00الضابطة
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وهذه القيم تشري حلجم تأثري كبري.
الفرض الثاين: ينص الفرض الثاين على أنه "توجد 
درجات  رتب  متوسطي  بني  إحصائية  دالة  فروق 
البصري يف  التمييز  التجريبية والضابطة يف  اجملموعتني 
وللتحقق  التجريبية"،  اجملموعة  لصاحل  البعدي  القياس 
وتين  مان  اختبار  استخدام  مت  الفرض  هذا  صحة  من 
)Mann-Whitney – U Test(، واجلدول )9( يوضح النتائج 

املرتبطة هبذا الفرض كالتايل:

إحصائًيا  دالة  فروق  وجود   )8( اجلدول  من  يتضح 
بني متوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
عند  دالة  وهي  البعدي،  القياس  يف  السمعي  التمييز  يف 
التجريبية، كما كانت  مستوى )0.01( لصاحل اجملموعة 
قيمة حجم األثر باستخدام القانون )قسمة قيمة Z على 
أن )64.5  يعين  مما   )0.870 .-0.645( )n جذر 
-87 %( من تباين درجات اجملموعة التجريبية يف القياس 
البعدي للتمييز السمعي يعود ألثر التدريب على الربنامج 

التمييز بني حروف املد )األلف – الواو –الياء(
74.7133.00التجريبية

5.0003.0320.0178.00
810.8887.00الضابطة

االستدالل على الشيء من خصائصه 
املسموعة

74.4331.00التجريبية
3.0003.2140.0183.00

811.1389.00الضابطة

74.2129.501.5003.3790.0187.00التجريبيةمتييز الكلمات اليت تبدأ حبروف صوتية متشاهبة
811.3190.50الضابطة

التمييز بني بداايت أصوات احلروف
74.0028.00التجريبية

.0003.3560.0187.00
811.5092.00الضابطة

متييز كلمات على نفس وزن الكلمة املسموعة
74.0028.00التجريبية

.0003.3560.0187.00
811.5092.00الضابطة

التعرف على األصوات املسموعة
74.0028.00التجريبية

.0003.3560.0187.00 811.5092.00الضابطة

الدرجة الكلية
74.0028.00التجريبية

000.3.2490.0184.00
811.5092.00الضابطة

 اتبع جدول )8(: نتائج حساب قيمة )U( ملتوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التمييز السمعي يف القياس البعدي )ن=15(

جدول )9(: نتائج حساب قيمة " U " ملتوسطات رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التمييز البصري يف القياس البعدي )ن=15(

جمموع الرتبمتوسط الرتبناجملموعةالبعد
معامل

U مان ويتىن
Z قيمة

مستوى
الداللة

حجم التأثري

متييز التشابه بني الصور واألشكال.
74.0028.00الضابطة

.0003.3340.0185.00
811.5092.00التجريبية

74.0028.00.0003.4190.0185.00التجريبيةمتييز التشابه واالختالف بني احلروف.
811.5092.00الضابطة
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جمموع الرتبمتوسط الرتبناجملموعةالبعد
معامل

U مان ويتىن
Z قيمة

مستوى
الداللة

حجم التأثري

متييز احلروف عن الكلمات.
74.4331.003.000التجريبية

3.0930.0177.5
811.1389.00الضابطة

ربط الصورة ابحلرف األول
74.3630.50التجريبية

2.5003.0920.0173.00
811.1989.50الضابطة

ربط الصورة ابلكلمة الدالة عليها من خالل 

احلرف األول.

74.3630.50التجريبية
.0003.0920.0164.5

811.1989.50الضابطة
متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األول من 

الكلمة.

74.0028.00التجريبية
.0003.3430.0176.00

811.5092.00الضابطة
متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األوسط 

من الكلمة.

74.0028.00التجريبية
.0003.3560.0185.00

811.5092.00الضابطة
متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األخري من 

الكلمة.

74.0028.00التجريبية
.0003.3430.0174.00

811.5092.00الضابطة

متييز احلروف املكونة للكلمة من بني جمموعة 

من احلروف.

74.0028.00التجريبية
.0003.3560.0178.00 811.5092.00الضابطة

متييز الكلمات اليت تبدأ بنفس احلرف.
74.0028.00التجريبية

.0003.3660.0183.00
811.5092.00الضابطة

متييز الكلمات اليت تنتهي بنفس احلرف.
74.0028.00التجريبية

.0003.3560.0187.00
811.5092.00الضابطة

متييز التشابه واالختالف بني الكلمات
74.0028.00التجريبية

.0003.4260.0187.00
811.5092.00الضابطة

متييز التشابه واالختالف بني اجلمل 

القصرية.
74.0028.00التجريبية

.0003.3950.0187.00
811.5092.00الضابطة

متييز التشابه بني الصور واألشكال.
74.0028.00التجريبية

.0003.3790.0187.00 811.5092.00الضابطة
74.0028.00التجريبيةمتييز التشابه واالختالف بني احلروف.

.0003.2460.0184.00 811.5092.00الضابطة
712.0084.00التجريبيةالدرجة الكلية

.0003.2460.0184.00 84.0028.00الضابطة

اتبع جدول )9(: نتائج حساب قيمة " U " ملتوسطات رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التمييز البصري يف القياس البعدي )ن=15(
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إحصائًيا  دالة  فروق  وجود   )9( اجلدول  من  يتضح 
بني متوسطي رتب درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
عند  دالة  وهي  البعدي،  القياس  يف  البصري  التمييز  يف 
التجريبية، كما كانت  اجملموعة  مستوى )0.01( لصاحل 
قيمة حجم األثر باستخدام القانون )قسمة قيمة Z على 
جذر n( )0.80-. 0.88( مما يعين أن )80 -88 %( 
البعدي  القياس  التجريبية يف  اجملموعة  تباين درجات  من 
وهذه  الربنامج  على  التدريب  ألثر  يعود  البصري  للتمييز 

القيم تشري حلجم تأثري كبري.
"ال  أنه:  على  الفرض  هذا  ينص  الثالث:  الفرض 
توجد فروق دالة إحصائية بني متوسطي رتب درجات 
القياسني  يف  السمعي  التمييز  يف  التجريبية  اجملموعة 
الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق  والتتبعي"،  البعدي 
لألزواج   )Wilcoxon( ويلككسون  اختبار  استخدام  مت 
هبذا  املرتبطة  النتائج  يوضح   )10( واجلدول  املتماثلة، 

الفرض كالتايل

جدول )10(: نتائج حساب قيمة "Z" ملتوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف التمييز السمعي  يف القياسني البعدي والتتبعي )ن = 8(

األبعاد
متوسط العددالرتب

الرتب
جمموع 
مستوى Zالرتب

الداللة

متييز أصوات احلروف
339السالبة

0.447
2املوجبة

36 3 املتساوية
8اجملموع

تطابق أزواج الكلمات

21.53السالبة

1.414
0املوجبة

00 6 املتساوية
8اجملموع

حتديد البداايت الصوتية للكلمات املسموعة

111السالبة

0.578
0املوجبة

00 7 املتساوية
8اجملموع

حتديد الكلمة ذات البداية الصوتية املختلفة من بني 
الكلمات املسموعة 

000السالبة

 1.414
2املوجبة

1.523 6 املتساوية
8اجملموع

ربط الصورة ابلكلمة الدالة عليها من خالل احلرف األول

236السالبة

0.447
3املوجبة

39 3 املتساوية
8اجملموع

ذكر احلروف الصوتية املكونة للكلمة املسموعة

3412السالبة

0.378
4املوجبة

416 1 املتساوية
8اجملموع
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اتبع جدول )10(: نتائج حساب قيمة "Z" ملتوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف التمييز السمعي  يف القياسني البعدي والتتبعي )ن = 8(

األبعاد
متوسط العددالرتب

الرتب
جمموع 
مستوى Zالرتب

الداللة

التعرف على السلوك املضاد للسلوك املسموع

224السالبة

0.577
1املوجبة

22 5 املتساوية
8اجملموع

التمييز السمعي للتعليمات

23.57السالبة

0.816
4املوجبة

3.514 2 املتساوية
8اجملموع

االستدالل على الشيء من خصائصه املسموعة

4312السالبة

1.342
1املوجبة

33 3 املتساوية
8اجملموع

متييز الكلمات اليت تبدأ حبروف صوتية متشاهبة

43.514السالبة

0.816
2املوجبة

3.57 2 املتساوية
8اجملموع

التمييز بني بداايت أصوات احلروف

400السالبة

1.556
2املوجبة

26 2 املتساوية
8اجملموع

متييز كلمات على نفس وزن الكلمة املسموعة

32.57.5السالبة

0.433
1املوجبة

2.52.5 4 املتساوية
8اجملموع

التعرف على األصوات املسموعة

23.57السالبة

0.816
4املوجبة

3.514 2 املتساوية
8اجملموع

الدرجة الكلية
3412السالبة

0.316 3املوجبة
39

2 املتساوية

غري دالة
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دالة  فروق  وجود  عدم   )10( جدول  من  يتضح 
إحصائًيا بني متوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف 
التمييز السمعي يف القياسني البعدي والتتبعي، وبذلك مت 

قبول الفرض الثالث.
أنه:  على  الفرض  هذا  ينص  الرابع:  الفرض 

رتب  متوسطي  بني  إحصائية  دالة  فروق  توجد  "ال 
يف  البصري  التمييز  يف  التجريبية  اجملموعة  درجات 
هذا  صحة  من  وللتحقق  والتتبعي"،  البعدي  القياسني 
 )Wilcoxon( ويلككسون  اختبار  استخدام  مت  الفرض 
املرتبطة  النتائج  املتماثلة، واجلدول )11( يوضح  لألزواج 

هبذا الفرض كالتايل:
جدول )11(: نتائج حساب قيمة »Z« ملتوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف التمييز البصري يف القياسني البعدي والتتبعي )ن=8(

Zجمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتباسم البعد
مستوى 
الداللة

متييز التشابه بني الصور واألشكال.

32.768السالبة

1.134
1 املوجبة

22 4 املتساوية
8اجملموع

متييز التشابه واالختالف بني احلروف.

4312السالبة

1.1342
1املوجبة

33 3 املتساوية
8اجملموع

متييز احلروف عن الكلمات.

224السالبة

0.577
1املوجبة

22 5 املتساوية
8اجملموع

ربط الصورة ابحلرف األول

122السالبة

0.577
2املوجبة

24 5 املتساوية
8اجملموع

ربط الصورة ابلكلمة الدالة عليها من خالل 

احلرف األول.

000السالبة

1.414
2املوجبة

1.53 6املتساوية
8اجملموع

متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األول من الكلمة.

23.57السالبة

0.816
4املوجبة

3.514 2 املتساوية
8اجملموع



30

جملة الدراسات االجتامعية السعودية  العدد )2( ، ص ص 1- 38 ديسمرب 2019م / ربيع اآلخر 1441هـ

 اتبع جدول )11(: نتائج حساب قيمة "Z" ملتوسطي رتب درجات اجملموعة التجريبية يف التمييز البصري يف القياسني البعدي والتتبعي

Zجمموع الرتبمتوسط الرتبالعددالرتباسم البعد
مستوى 
الداللة

متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األوسط من الكلمة.

248السالبة

1.134
5املوجبة

42 1 املتساوية
8اجملموع

متييز احلرف املتشاهبة مع احلرف األخري من الكلمة.

339السالبة

0.477
2املوجبة

36 3 املتساوية
8اجملموع

متييز احلروف املكونة للكلمة من بني جمموعة من احلروف.

4312السالبة

1.342
1املوجبة

33 3 املتساوية
8اجملموع

متييز الكلمات اليت تبدأ بنفس احلرف.

23.57السالبة

0.816
4املوجبة

3.514 2 املتساوية
8اجملموع

متييز الكلمات اليت تنتهي بنفس احلرف.

339السالبة

.0447
2املوجبة

36 3 املتساوية
8اجملموع

متييز التشابه واالختالف بني الكلمات

000السالبة

1.414
2املوجبة

1.53 6 املتساوية
8اجملموع

متييز التشابه واالختالف بني اجلمل القصرية.

4312السالبة

1.342 1املوجبة
33 3 املتساوية

8اجملموع

متييز احلروف غري املرتبة للكلمات

339السالبة

.0447 2املوجبة
36 3 املتساوية

8اجملموع

الدرجة الكلية

43.514السالبة

.0738
2املوجبة

3.57 2 املتساوية
8اجملموع

غري دالة
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بالنظر إىل اجلدول )11( يتضح عدم وجود فروق دالة 
التجريبية  اجملموعة  درجات  رتب  متوسطي  بني  إحصائًيا 
يف التمييز البصري يف القياسني البعدي والتتبعي، مما يدل 

على استمرار أثر الربنامج وبذلك مت قبول الفرض الرابع.

تفسري نتائج البحث ومناقشتها: 
توصلت نتائج البحث بشكل إمجايل إىل وجود فروق 
اجملموعتني  درجات  رتب  متوسطي  بني  إحصائياً  داللة 
التجريبية والضابطة يف التمييز السمعي ويف التمييز البصري 
يف القياس البعدي لصاحل  اجملموعة التجريبية، وعدم وجود 
بني متوسطي رتب درجات اجملموعة  فروق دالة إحصائياً 
التجريبية يف التمييز السمعي والتمييز البصري يف القياسني 
بعض  نتائج  مع  النتائج  هذه  وتتفق  والتتبعي،  البعدي 
البحوث والدراسات مثل حبث ياسني وآخرون )2016( 
الذي هدف إىل تنمية الكفاءة اللغوية لدى أطفال العسر 
والتعبري  السمعي  الفهم  على  القدرة  حيث  من  القرائي 
الشفوي لتحسني قدرهتم على حل املسائل الكالمية وذلك 
على عينة قدرها )100( من ذوي العسر القرائي تراوحت 
أعمارهم ما بني )7 -9( سنوات وأشارت النتائج إىل حتسن 
اإلدراك السمعي والفهم السمعي. كما تتفق مع ما توصل 
التدريب  فعالية  إليه حبث تورماين )Tormaen, )2009 من 
باستخدام مهمة املطابقة السمعية البصرية غري اللفظية يف 
الديسلكسيا، كذلك  ذوي  لدى  القراءة  مهارات  حتسني 
العبد الالت والصمادي )2016(  نتيجة حبث  تتفق مع 
اليت أكدت فاعلية اسرتاتيجييت التدريس املباشر والتدريس 
التباديل يف حتسني مهارات االستيعاب القرائي لدى تالميذ 
القراءة،  تعلم  صعوبات  ذوي  االبتدائي  اخلامس  الصف 
اليت  الزعلوك، سليمان، وحسيين )2016(  ونتيجة حبث 
التكامل احلسي يف  توصلت إىل فعالية برنامج باستخدام 
التكيفي.  السلوك  وحتسني  القراءة  تعلم  صعوبات  عالج 

كما تتفق مع ما توصلت إليه نتيجة حبث الفارسي، وإمام 
مدخل  على  قائم  تدرييب  برنامج  فاعلية  من   )2017(
لدى تالميذ  الرتميز  الصويت يف حتسني مهارة فك  الوعي 
الصف الثالث األساسي من ذوي صعوبات القراءة، إضافة 
أظهرت  اليت   )2017( شتا  نتيجة حبث  مع  اتفاقها  إىل 
وخفض  الفونولوجي  الوعي  لتنمية  مقرتح  برنامج  فعالية 
التعلم  صعوبات  ذوي  التالميذ  لدى  الديسلكسيا  حدة 
تتفق  بالسعودية، وكذلك  االبتدائية مبدينة رفحاء  باملرحلة 
مع ما توصل إليه حبث جريش )2018( من فعالية التعلم 
التعاوين يف حتسني الوعي الفونولوجي والقراءة اجلهرية لدى 
مع  فيه  تتفق  ما  إىل  إضافة  الديسلكسيا،  ذوي  األطفال 
نتيجة حبث الشامي )2014( اليت أكدت فعالية برنامج 
يف الرتبية الفنية لتحسني اإلدراك احلسي )البصري- احلركي( 
لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم والذي طبق على عينة 
قدرها )۳۰( تلميذة من ذوات صعوبات اإلدراك احلسي 
البصري، تراوحت أعمارهن بني )۱۱ -۱۲( سنة، ومشل 
والرسم  الورق،  على  متنوعة كالرسم  فنية  أنشطة  الربنامج 
على الرمل، والتشكيل بالصلصال، واملالمس املختلفة ناعم 
وخشن، وأخرياً تتفق نتيجة البحث احلايل مع نتيجة حبث 
مجعة، وعيسى )2010( والذي هدف ملعرفة فعالية برنامج 
النشاط احلركي  خلفض  بالفن  العالج  على  قائم  إرشادي 
الزائد وحتسني االنتباه لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، 
وطبق على عينة عددها )24( تلميذاً من تالميذ الصف 
الثالث االبتدائي امللتحقني بربامج صعوبات التعلم باملرحلة 
االبتدائية مبدرسة عبد اهلل بن عمر، ومدرسة اإلمام حممد 
بن سعود مبدينة الرياض، وأشارت النتائج إىل فعالية الربنامج 
اإلرشادي يف خفض النشاط احلركي الزائد وحتسني االنتباه 
إىل  أشارت  التعلم، كما  صعوبات  ذوي  التالميذ  لدى 

استمرارية فعالية الربنامج خالل فرتة املتابعة.
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امليداين  باجلانب  الباحثة  احتكاك  خالل  ومن 
العسر  ذوات  التلميذات  خصائص  أهم  الباحثة  راعت 
الكلمات  املتمثلة يف حذف بعض  الديسلكسيا  القرائي 
الكلمات  بعض  املقروءة، وإضافة  الكلمة  أجزاء من  أو 
بعض  أو  اجلملة،  إىل  األصلي  النص  يف  املوجودة  غري 
املقاطع أو األحرف إىل الكلمة املقروءة أو إبدال بعض 
الكلمات بأخرى قد حتمل بعضاً من معناها، أو إعادة 
أو  مربر،  أي  بدون  مرة  من  أكثر  الكلمات  بعض 
الكلمات  الطالبة  تقرأ  حيث  وتبديلها،  األحرف  قلب 
بني  التمييز  يف  ضعف  وهكذا،  معكوسة،  املقاطع  أو 
األحرف املتشاهبة رمساً، واملختلفة لفظاً مثل:)ف - ق( 
أو )س - ش( وهكذا، وضعف يف التمييز بني األحرف 
املتشاهبة لفظاً واملختلفة رمساً مثل: )ك - ق(، ولذلك؛ 
التدريب  أثناء  تسلطي  غري  مرن  جو  الباحثة  وفرت 
تلميذات  وبني  بينها  املتبادل  واحلوار  املودة  الذي ساده 
اجملموعة التجريبية، وتكوين اجتاه إجيايب لديهن يف الوقت 
الباحثة  توفري  إىل  باإلضافة  القراءة،  أثناء  املخصص 
واحلصول  مستوياهتن  الختبار  لديهن  متعددة  لفرص 
التدخل  برنامج  أن  على  يدلل  مما  بالنفس،  الثقة  على 
العالجي التكاملي متحدياً، ومرتبطاً، ومكافئاً هلن، كما 
كان لطريقة التدريب اليت اتبعتها الباحثة احلد األدىن من 
فعالية  انعكاس  يف  دور  واملعززات  والتدريبات  األنشطة 
التمييز  تعزيز  على  التكاملي  العالجي  التدخل  برنامج 

السمعي والبصري  لديهن.
ومن ناحية أخرى؛ ميكن تفسري فعالية الربنامج بأن 
مل  رمبا  للربنامج  اليت خضعت  التجريبية  العينة  تلميذات 
ومن  ناحية  من  املدرسة  من  املناسب  باالهتمام  حيظني 
تطبق  تعويضية  برامج  إىل  احتجن  رمبا  أخرى  ناحية 
أنه  حيث  بينهن،  الفردية  الفروق  وتراعي  فردي  بشكل 

عدم  مع  مجاعي  بشكل  مدرستهن  يف  تعليمهن  يتم 
للديسلكسيا  لتعرضهن  ونظراً  الفردية،  فروقهن  مراعاة 
األكادميية  حياهتن  على  سلباً  تؤثر  أن  شأهنا  من  واليت 
على  املنخفضة  درجاهتن  خالل  من  ذلك  ظهر  حيث 
االختبارات القبلية اليت مت تطبيقها عليهن بشكل فردي 
ومن  البحث  إجراءات  فيها  متت  اليت  الباحثة  قبل  من 

خالل سجالهتن األكادميية.
تلميذات  تلقته  اليت  الفردي  للتدريب  كان  ورمبا 
اجملموعة التجريبية من الباحثة أثر كبري يف الكسب الذي  
حققته أفراد اجملموعة التجريبية وتفوقها على أفراد اجملموعة 
وذلك يف  القبلية،  القياسات  معها يف  املتكافئة  الضابطة 
جلسات برنامج التدخل العالجي التكاملي، وكذلك يف 
يعود ألثر  الكسب  هذا  وأن  والبصري،  السمعي  التمييز 
برنامج التدخل العالجي التكاملي ليس ذلك فحسب، بل 
امتد أثر الربنامج بعد مرور شهر من انتهاء تطبيقه وظهر 
رتب  متوسطي  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  يف 
درجات اجملموعة التجريبية يف التمييز السمعي والبصري يف 
القياسني البعدي والتتبعي، مما يدل على استمرارية فعالية 
برنامج تدخل عالجي تكاملي يف تعزيز التمييز السمعي 

والبصري لدى عينة البحث.
 وقد تعود فعالية الربنامج احلايل إىل األنشطة التدريبية 
اليت احتواها الربنامج سواء يف صورة العالج بالفن الذي 
احلروف  بني  البصري  التمييز  والتلوين،  الرسم  يف  متثل 
أنشطة  أو  الصلصال،  املتشاهبة من خالل طني  واألرقام 
جلسات التكامل احلسي اليت تضمنت الشكل واألرضية، 
احلواس،  موقع  اليد،  على كف  الرسم  األشكال،  نسخ 
إضافة إىل أنشطة جلسات التمييز السمعي اليت تضمنت 
ذات  الكلمة  السمعية،  والذاكرة  السمعي  االنتباه  تنمية 
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ذات  الكلمة  املقطعني،  ذات  الكلمة  الواحد،  املقطع 
الصوت  على  التعرف  القافية،  مفهوم  مقاطع،  الثالث 
األول للكلمة، التعرف على الصوت األوسط  للكلمة، 
احلروف املتشاهبة صوتاً، التمييز بني أصوات احليوانات، 
التمييز  جلسات  وأنشطة  الطيور،  أصوات  بني  التمييز 
األشكال  بني  البصري  التمييز  تضمنت  اليت  البصري 
التمييز  احلقيقية،  املواد  خالل  من  املتشاهبة  اهلندسية 
املتشاهبة  بالصور، احلروف  املقرتنة  البصري بني احلروف 
الكلمات  تصنيف  الناقص،  احلرف  عن  البحث  رمساً، 
بالصور،  املقرتنة  الكلمات  خرائط  بالصور،  املقرتنة 
وكذلك أنشطة جلسات تنمية االنتباه البصري والذاكرة 
والبصرية،  السمعية  الذاكرة  تنمية  وجلسة  البصرية، 
وجلسات اللعب اليت تضمنت لعبة التخيل، لعبة األرقام 
التدخل  برنامج  الناقصة، كما أشبع  لعبة صياد السمك 
التلميذات  حاجات  كبري  بشكل  التكاملي  العالجي 
مما  القراءة،  أثناء  ثقة  إلعطائهن  الديسلكسيا  ذوات 
أظهر استفادهتن منه بشكل أكرب من تلميذات اجملموعة 

الضابطة اليت مل ختضع جللسات الربنامج.
التوصيات الرتبوية:

يف ضوء نتائج البحث احلايل واإلطار النظري ونتائج 
البحوث السابقة، توصي الباحثة مبا يلي: 

املقدم  العالجي  الربنامج  من  التعليم  وزارة  استفادة 
يف هذه الدراسة وكذلك األدوات املستخدمة، يف تدريب 
معلمي ومعلمات وأسر التالميذ ذوي الديسلكسيا وعقد 
دورات تدريبية وإرشادية للمعلمني وأولياء األمور لتدريبهم 
مع  التكاملي  العالجي  للتدخل  األمثل  االستخدام  على 

ذوي الديسلكسيا.
ذوي  األطفال  عن  املبكر  بالكشف  االهتمام 
العاديني،  الديسلكسيا ومساعدهتم كغريهم من األطفال 

مقننة  مقاييس  وتصميم  السمعي  التمييز  على  وتدريبهم 
السمعي  التمييز  مهارات  لقياس  احلاسوب  باستخدام 
على كيفية  املعلمني  وتدريب  القراءة  وعسر  والبصري 
تطبيقها، وتنويع طرق التدريس من خالل توظيف التدخل 
العالجي التكاملي تبًعا لقدرات ذوي الديسلكسيا وتوفري 
متخصصني يف علم النفس باملدارس الكتشاف حاالت 
الديسلكسيا يف وقت مبكر، وعمل بروفيل لألداء املعريف 

لتحديد جوانب القوة والضعف لديهم. 
يف  التقليدية  الطرق  عن  اإلمكان-  قدر   – االبتعاد 
القائمة  الربامج  )مثل  احلديثة  الربامج  ودمج  التدريس، 
على التدخل العالجي التكاملي( وإثراء احملتوى التعليمي 
السلوكية،  )املعرفية،  واجملاالت  األنشطة  من  بالعديد 

الوجدانية( عند تقدميه لذوي الديسلكسيا.
تتبع نتائج البحث احلايل وإجراء املزيد من البحوث 
على عينات كبرية ومتنوعة يف صفوف دراسية متباينة على 

ذوي الديسلكسيا.
داخل  باملثريات  غنية  تربوية  وبيئة  مناسب  هتيئة جو 
ذوي  لدى  التعلم  حتفيز  يف  تسهم  التعليمي  الفصل 

الديسلكسيا.
الديسلكسيا – يف كل  لذوي  فصول خاصة  إنشاء 
التدريبية  والربامج  األنشطة  ممارسة  فيها  يتم   – مدرسة 
اخلاصة هبم، والعودة بعد ذلك للفصول العادية مع الزمالء 

العاديني.
التدخل  على  القائمة  الربامج  موضوع  اعتبار 
وبناء  العلمي،  للبحث  خصبة  مادة  التكاملي  العالجي 
على ذلك تأهيل معلمي املستقبل )طالب كلية الرتبية( 
مع  التكاملي  العالجي  التدخل  توظيف  على  وتدريبهم 
العمل  ورش  من خالل  التدريس  يف  الديسلكسيا  ذوي 

أثناء الرتبية العملية.
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واقع االستهالك الكمايّل لألسرة الّسعودية بعد رؤية 2030 للمملكة العربّية الّسعوديّة
دراسة على عينة من أرابب األسر يف مدينة الّرايض1

د. ذيب بن حمّمد الّدوسرّي
أستاذ علم االجتماع املشارك - قسم الّدراسات االجتماعّية

جامعة امللك سعود
مستخلص:هتتّم هذه الّدراسة باالستهالك الكمايّل لدى األسرة الّسعوديّة يف ظّل رؤية 2030، حيث هدفت الّدراسة إىل معرفة 
الّسلوك االستهالكّي لدى األسرة الّسعوديّة باستخدام املنهج املسح االجتماعّي بالعينة. وقد تكّونت عينة األسرة من أرباب األسرة 

يف مدينة الرّياض، وبلغت إمجايل العينة 411 مفردة. 
وقد توّصلت الّدراسة إىل عّدة نتائج أمّهها هي:

 أّن هناك اّتاًها كبريًا يف ترشيد االستهالك الكمايّل وتقنينه لدى األسر بشكل عاّم يف ظّل الّتحّوالت االقتصاديّة احلديثة يف 
اململكة العربّية الّسعوديّة، باإلضافة   إىل أنّه ليس هناك عالقة ذات داللة إحصائّية بني العمر ونوع الوظيفة، أو مهنة الّزوجة وترشيد 

الّسلوك االستهالكّي غري الّضرورّي. كما أّن الّدخل الّشهرّي ليس مرتبطًا بداللة إحصائّية مع ترشيد االستهالك أو تقنينه.

)1 ( يشكر الباحث اجلمعية السعودية للدراسات االجتماعية على دعمها هذا البحث.
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 Reality of Conspicuous consumption in Saudi households following 2030 vision of
Saudi Arabia: A case study of households in Riyadh

  Dr. Theeb M Aldossry

Associate professor of sociology 

Social studies department 

King Saud University

Abstract:This study focuses on complementary consumption following 2030 vision. The study’s 
objective is to determine the complementary consumption in Saudi households by applying social survey 
approach. The study’s sample comprises 411 households in Riyadh.

The study’s findings reveal a tendency towards rationalizing complementary consumption generally in 
households given the latest economic changes in Saudi Arabia. There has not been a significant statistical 
difference between age, job type, wife’s job and rationalization of unnecessary consumption. Furthermore, 
monthly income is not related to a statistical significance of rationalization
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وتنمو  تّتضح  اخلليج  دول  ميزانيات  يف  العجوزات 
بشكل أكرب، ممّا دعا الّدول اخلليجّية، خصوًصا اململكة 
العربية الّسعوديّة إىل بناء رؤية طموحة تربط بني الّتقليل 
الطبيعّية  املوارد  تنمية  وبني  الّنفط،  على  االعتماد  من 
باإلضافة  الّدخل.  تنويع مصادر  والعمل على  األخرى، 
واالهتمام  املواطن،  رفاهية  تقدمي  على  االعتماد  إىل 
ولذلك  وجه.  أّت  على  والكمالّية  األساسّية  باحتياجاته 
قد عاجلت الّسعوديّة الكثري من القرارات يف سبيل إعادة 
الثّقة للمواطن ماليًّا، واإلنفاق بشكل معتدل على كاّفة 

مناشط احلياة الّضروريّة والّتفيهّية.
البدالت  إعادة  بأّن  آنذاك  املالية  وزير  أعلن  وقد 
وإجيايّب  عاّم  بشكل  تنعكس  )سوف  الّسنويّة  والعالوات 
على االقتصاد الّسعودّي على املدى القريب، من حيث 
ودعم  الّشرائّية،  القّوة  وتعزيز  الّسيولة،  حجم  يف  الزّيادة 
الّنشاط االقتصادّي، ويشّجع البيئة االستثماريّة، ويسهم يف 
رفع ثّقة القطاع اخلاّص، كما يؤّدي هذا الّنشاط إىل حراك 
إجيايّب يضع الّتّضخم يف مستويات مناسبة بعد الّنمو الّسليّب 
يف الفتات املاضّية(واس, 2017/4/23(. كما مل تقف 
احلكومة الّسعوديّة يف إعادة البدالت والعالوات الّسنويّة 
لزيادة اإلنفاق يف مناشط احلياة االقتصاديّة فحسب، بل 
صّممت عّدة برامج وهيئات حديثة تواكب توجيه تلك 
إنشاء  ومنها:  الّسعوديّة،  العربّية  اململكة  داخل  اإلنفاق 
العاّمة يف عام 2016 باإلضافة إىل تصميم  الّتفيه  هيئة 
بتحسني جودة  يهتّم  اّلذي  احلياة 2018  برنامج جودة 
الّسعوديّة  العربّية  اململكة  داخل  واملقيم  للمواطن،  احلياة 
يف غضون برامج وأنظمة تكون داعمة للفرد واألسرة يف 
اململكة العربية الّسعوديّة لتحسني جودة احلياة لديهم. إّن 
أساس  على  تبىن  أن  ينبغي  واألنظمة  الربامج  تلك  مجيع 
الكمايّل؛  االستهالك  يف  ورغبتها  الّسعوديّة  األسرة  اّتاه 

مقّدمة:
فتات  عاّم - يف  اخلليجّية بشكل  اجملتمعات  متّيزت 
بأّنا جمتمعات خمملّية وترفيه يقوم أساًسا على  طويلة - 
االستهالك املظهرّي يف غضون اإلنفاق العايّل على الّسلع 
على  األسرّي  اإلنفاق  سجل  حيث  العاملّية،  واملاركات 
الّسلع الكمالّية، والّسفر والّسياحة أرقاًما قياسّيًة بالّتزامن 
على  الّنفطّية  املداخيل  وزيادة  الّنفط،  أسعار  ارتفاع  مع 
احلكومات اخلليجّية.  إاّل أنّه بعد األزمات املالّية العاملّية يف 
عام 2008م وما تاله من أزمات مالّية أخرى، مصاحبة 
الّنفط  بلغ  إْذ  الّنفط حّت عام 2016م  أسعار  بتقّلبات 
الكثري  إعادة نظر - يف  له، فأصبح هناك  أدىن مستوى 
من الّدول اخللّيجّية - يف مفهوم الّرفاهّية، واالعتماد على 

الّنفط كمصدر وحيد لإليرادات الّنفطّية. 
وقد اعتمدت احلكومة الّسعوديّة على خطّة طموحة 
لالرتقاء بالوطن من كاّفة جوانبه االقتصاديّة واالجتماعّية 
وتعتمد   ،2030 رؤية  مسّمى  حتت  والّتعليمية  والبيئّية 
ركائزها على جمتمع حيوّي واقتصاد مزدهر، ووطن طموح 

)رؤية 2030, 2016(.
وقد رّكزت رؤية 2030 على إعادة الثّقة للمستهلك 
من  الكثري  توجيه  وإعادة  احملّلي،  باالقتصاد  الّسعودّي 
وحماولة  الّسعوديّة،  العربّية  اململكة  داخل  إىل  اإلنفاق   
أو  الّسياحة،  بغرض  اخلارجّية  الّتحويالت  من  الّتقليل 
واقع  البحث عن  الدراسة حماولًة  أتت هذه  لذا،  الّتفيه. 
االستهالك الكمايّل بعد رؤية 2030 لألسرة الّسعوديّة، 
وما الفروق ذات الّداللة اإلحصائّية ألكثر العوامل تأثريًا 

يف االستهالك الكمايّل.

مشكلة الّدراسة:
االقتصادّي  والركود  املتعاقبة،  املالّية  األزمات  بعد 
بدت  بشكل كبري،  الّنفط  أسعار  واخنفاض  أوروبا،  يف 
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إجيايّب يف حتسني  دور  هلا  واألنظمة  الربامج  تلك  لتكون 
جودة احلياة. 

السلوك  ان  الدراسات  من  العديد  اشارت  وقد 
التغيري  اىل  مييل  للمستهلك  الشراء  وأمناط  االستهالكي 
خالل األوقات االقتصادية الصعبة واألزمات مثل دراسة 
 .(Jasiulewicz,2012) ودراسة (Mansoor and Jalal,2011)

وهناك من االقتصاديني من يرى أن القرارات االقتصادية 
تغري  أن  شأنا  من  السعودية  العربية  اململكة  يف  احلديثة 
األسر  أولويات  هيكلة  وتعيد  واالدخار  االنفاق  ثقافة 
االنفاق  خفض  إىل  تؤدي  سوف  أنا  السعودية كما 
االنفاق  يف  التشيد  مبادئ  وترسخ  االستهالكي 

االستهالكي)املنجومي,2016(.
معرفة  أمهية  الّدراسة حول  مشكلة  تنبع  هنا  ومن    
واقع االستهالك الكمايّل لدى األسرة الّسعوديّة، وعالقتها 
ببعض العوامل االجتماعّية اّليت قد تكون مساعدة يف اّتاه 

دعم االستهالك الكمايّل.

أمهية الّدراسة:
رؤية  خضم  يف  تأيت  يف كونا  الّدراسة  أمهية  تنبع 
إىل  البحث  أمهية  وتنقسم  ومبادراهتا،  وبراجمها   2030

أمهيتني، وهي:
األمهية العلمّية:للّدراسة عّدة أمهيات علمّية منها:

الّضرورّي  غري  االستهالك  يف  نظرّي  تصّور  تقدمي 
لألسرة الّسعوديّة.

االجتماع  علم  يف  احلديثة  الّنظريات  توظيف 
االقتصادّي لالستهالك غري الّضرورّي.

املختّصة  االجتماعّية  الّدراسات  يف  البحثّية  اإلضافة 
برؤية 2030.

األمهية العملّية:تكمن أمهية الّدراسة العملّية يف:
واهليئة  احلياة  جودة  برنامج  ختدم  نتائج  إىل  الّتوصل 

العاّمة للّتفيه.

االنفاق  توجيه  كيفية  يف  عملّية  توصيات  تقدمي 
الكمايل لزيادة االنتاج الوطين.

ومبادرات  برامج  ختدم  عملّية  مقتحات  تقدمي 
رؤية2030.

أهداف الّدراسة:
األسرة  سلوك  وهو:معرفة  رئيس،  هدف  للّدراسة   
عّدة  منها  وتتفرّع  الكمايّل،  االستهالك  حول  الّسعوديّة 

أهداف، وهي:
لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات  ترشيد  معرفة درجة 

املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030.
الكمالية  والسلع  اخلدمات  ترشيد  العالقة بني  معرفة 

لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030 والعمر.
الكمالية  والسلع  اخلدمات  ترشيد  العالقة بني  معرفة 
لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030 واحلالة الوظيفية.
الكمالية  والسلع  اخلدمات  ترشيد  العالقة بني  معرفة 
لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030 والدخل الشهري.
الكمالّية  والّسلع  اخلدمات  ترشيد  العالقة بني  معرفة 

لدى املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030 ومهنة الّزوجة.

تساؤالت الّدراسة:
 للّدراسة تساؤل رئيس، وهو: ما درجة االستهالك 
الكمايّل لدى األسرة الّسعوديّة؟  ويتفرّع من هذا الّتساؤل 

عّدة تساؤالت فرعّية، وهي:
لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات  ترشيد  درجة  ما 

املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030؟
ترشيد  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  هل 
بعد  السعودي  املواطن  لدى  الكمالية  والسلع  اخلدمات 

رؤية 2030 والعمر؟
ترشيد  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  هل 
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بعد  السعودي  املواطن  لدى  الكمالية  والسلع  اخلدمات 
رؤية 2030 واحلالة الوظيفية؟

ترشيد  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  هل 
بعد  السعودي  املواطن  لدى  الكمالية  والسلع  اخلدمات 

رؤية 2030 والدخل الشهري؟
ترشيد  بني  إحصائّية  داللة  ذات  عالقة  توجد  هل 
بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 

رؤية 2030 ومهنة الّزوجة؟
مفاهيم الّدراسة:

للمملكة  الّنفط  بعد  ما  خطّة  هي   :2030 رؤية 
إبريل   25 يف  عنها  اإلعالن  ّت  الّسعوديّة،  العربّية 
2016م، وتتزامن مع الّتاريخ احملّدد إلعالن االنتهاء من 
تسليم 80 مشروًعا حكوميًّا عمالقًا، تبلغ كلفة الواحد 
منها ما ال يقّل عن 3,7 مليار لاير، وتصل إىل 20 مليار 
جملس  اخلُطَّة  نظََّم  الّرياض.  متو  مشروع  يف  لاير، كما 
بن  حمّمد  األمري  برئاسة  والّتنمية  االقتصاديّة  الّشؤون 
سلمان، حيث عرضت على جملس الوزراء برئاسة امللك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود العتمادها. ويشتك يف 
حتقيقها كلٌّ من القطاع العاّم واخلاّص، وغري الّرحبّي )رؤية 

.)2016 ,2030
االستهالك  أمناط  أحد  هو  الكمايّل:  االستهالك 
الرئيسّي اّلذي يكون األسرة أو الفرد – يف غضونه - قادرًا 
األساسّية، كاحلفالت  غري  احلاجات  على  اإلنفاق  على 
واملناسبات، وهي تعرّب عن سّد حاجات اجتماعّية وثقافّية، 
ويوّجه االستهالك حنو اآلخرين، ويرّكز على املتع الّشخصّية 

فقط، ويستهلك الفرد أو ا األسرة أكثر من حاجاهتم.
املبحوثني  إجابة  هو  إجرائيًّا:  الكمايّل  االستهالك 
املنزل،  أثاث  تديد  )الّسفر،  احملاور  يف  اإلنفاق  على 

الّتفيه، الّسفر للّسياحة، االستعانة بالعمالة املنزلّية(.

الّنظرايت والّدراسات الّسابقة:
أّول من استخدم مصطلح االستهالك الّتيّف هو عامل 
 conspicuous Veblen كمصطلح  االقتصادّي  االجتماع 
أّن  يرى  حيث  املتفة،  الطّبقة  يف كتابة   consumption

تقوية  يعمل على  العاّمة  للّسلع بني  الظّاهر  االستهالك 
إظهار  يكون  وبذلك  االجتماعّية،  الطّبقة  حواجز 
هذه  وتثمني  لتقييم  سبيل  هو  اجلديدة  ملقتنياهتم  األسر 
املكتسبة هلذه  املكانة  للداللة على  مّث،  املقتنيات، ومن 
األسر.  ويرى فبلن أّن االستهالك الظّاهر للّثروة املاديّة، 
يرتبط حتمًا حبالة ميكن الّتعبري عنها بوجود أحدهم يف 
االحتام  درجة  حتّدده  مبا  االجتماعّي  اهلرمّي  الّتسلسل 

(AlDossry:2012,62)االجتماعّي والّتأثري  واالعتباريّة 
طبقتني:  إىل  اجملتمع  تصنيف  على  فبلن  اعتمد  وقد 
الطّبقة الّدنيا، حيث تقّل دخول األسر لدرجة عدم إمكانية 
شراء احلجايات األساسّية، وبرغم ذلك يؤّكد فيلن أنّه - يف 
بعض األحيان - قد تّتجه األسرة يف هذه الطّبقة إىل امتالك 
بارتفاع  والّشعور  الّنفسّي،  الّتعزيز  من  سلع كمالّية كنوع 
املكانة يف اجملتمع. أّما الطّبقة العليا - يف بعض األحيان - 
فهي ليست حباجه إلظهار مستواها االجتماعّي، أو ارتفاع 

مدخوهلا.( عبد العال, 1995م: 181(. 
أو  التيّف  االستهالك  حول  فبلن  مفهوم  ومن  لذا، 
الفرد  لرغبة  األساسّي  الّدافع  يكون  أن  هو:  الكمايّل 
يف  الّرغبة  هي  االستهالك   - عاّم  بشكل   - واألسرة 
حساب  على  االجتماعّية  املكانة  وتعزيز  الّظهور 
إمكانيات األسرة املاديّة، اّليت قد تضطّرها إىل القروض 
واالحتفاظ  املظهرّي،  االستهالك  منط  على  للمحافظة 

باملكانة االجتماعّية اّليت تنتمي هلا. 
يف  املظهرّي  االستهالك  حنو  االّتاه  أّن  جند  وقد 
املستقبل ال ينخفض بسبب اخنفاض الّدخل، وذلك رغبة 
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يف احملافظة على املكانة االجتماعّية، لذا، فقد تلجأ األسرة 
الّسعوديّة إىل البحث عن مصدر دخل آخر، أو االستغناء 
عن بعض الّسلع األساسّية يف مقابل احلفاظ على الّسلع 

املظهريّة.
رأس  يف كون  فيلنب  مع   Bourdieu  Pierre يّتفق 
املكانة  تأكيد  على  يعمل  االستهالك  عرب  املتجم  املال 
غري  باملصادر  يعتف  لفيلنب  خالفاً  لكن  االجتماعّية، 
املالّية يف خلق املكانة االجتماعّية، فهناك عّدة مناذج من 
رأس املال تؤثّر على مكانة الفرد كرأس املال االجتماعّي 
والّسياسّي والثقايّف واالقتصادّي، وال يوجد منوذج واحد من 
 (Al Dossry:2012,67)  رأس املال مهيمن على  اإلطالق
كما أّن بورديو طّور نظريته يف العمل االجتماعّي عن طريق 
استخدام ثالثة مفاهيم: اجملال، ورأس املال، واهلايبتوس، 
اّليت غّطت كاّفة جماالت العمل االجتماعّي، مبا يف ذلك 

االقتصاد والّدين والّتعليم والّسياسة.
ويشري بورديو إىل أّن الطّبقة االجتماعّية تضفي على 
املنتمني إليها خصائص متيزهم عن بعض يف االستهالك، 
فعلى سبيل املثال: من ميلك الّثروة املاديّة )رجال الّصناعة( 
ويركبون  الّسريعة،  الوجبات  على  اإلقبال  إىل  مييلون 
اّلذين  أّما  األرضّي،  الّتنس  ويلعبون  األجنبّية،  الّسيارات 
ميلكون الّثروة الثّقافّية )أساتذة اجلامعات والفّن( فيميلون 
الّلغات،  إتقان  و  العاّمة،  االحتفاالت  حّب  إىل  أكثر 
بسيطاً   رصيداً  إاّل  ميلكون  ال  اّلذين  أّما  اجلبال،  وصعود 
الّشعيّب، وأكل  والّرقص  القدم،  إىل تشجيع كَرة  فيميلون 

البطاطس )الّدوسري,2006م: 46(  
لذا، فقد جند اختالفات يف استجابات أفراد اجملتمع 
حنو  البعض  يّتجه  قد  فرمّبا  االستهالك،  حنو  الّسعودّي 
ختفيض االستهالك مبا يّتفق مع الطّبقة املنتمي إليها. فقد 
مييلون  الوسطى  الطّبقة  اجلامعة وموظّفي  أساتذة  أّن  جند 
العقاليّن، وقد جند أصحاب  االّتاه حنو االستهالك  إىل 

حنو  يّتجهون  الّتجار  وكبار  العليا،  احلكومّية  املناصب 
االستهالك املظهرّي حّت مع اخنفاض الّدخل.

وهنالك عدد من الّدراسات أيّدت هذه الفرضية، فقد 
توّصل )الصائغ، 1986م( إىل أّن حتديد أولويات توزيع 
معه  اختلفت  ما  وهو  الّشخصّي،  بالّدخل  يتأثّر  الّدخل 
دراسة )العواد :2012م( اّليت أظهرت عدم وجود عالقة 

بني الّدخل الّشهرّي وعملية اإلنفاق األسرّي.
توّصلت  ملا  خمالفة  )الّدوسري,2006م(  نتائج  تأيت 
عالقة  هناك  أّن  أثبتت  حيث  :2012م(،  )العواد  إليه 
عكسّية بني جممل الّدخل والّسلوك االستهالكّي، وهو ما 
)شكري 1983م(  دراسة  إليه  توّصلت  ما  مع  يتعارض 
- وإن كانت قدمية - أّن ارتفاع مستوى املعيشة والّدخل 
إليه  توّصلت  وما  والّتف.  اإلسراف  مظاهر  معه  تزداد 
للّدخل  مرتفًعا  تأثريا   هناك   أّن  )العتييب:1435ه(  
الّشهرّي لألسرة على انتشار الّنزعة االستهالكّية عند الفتاة 

اجلامعّية الّسعوديّة. 
أشار  من  أّول   Keynes االقتصاد كينز  عامل  ويعّد 
الّدخل  مستوى  على  أساساً  يعتمد  االستهالك  أّن  إىل 
)القحطاين, 2007م: 1(. فقد ذكر عامل االقتصاد كينز 
Keynes عّدة عوامل ذاتّية وموضوعّية ما حتّدد االستهالك 

يف اجملتمع. ومع ذلك، وفًقا لكينز، فإّن املستوى احلايّل 
استهالك  اّلذي حيّدد  العوامل هو  للّدخل من بني مجيع 

الفرد، وكذلك اجملتمع. 
وهي ما أطلق عليها نظرية الّدخل املطلق، وتنطلق من 
فرضية أّن الّدخل هو احملّدد الرّئيسّي لإلنفاق االستهالكّي 
اخلاّص، أي أّن الّتغيريات يف اإلنفاق االستهالكّي اخلاّص 
على  أطلق  وقد  الّدخل،  مستوى  يف  بالّتغيريات  يفّسر 
بامليل  والّدخل  االستهالكّي  اإلنفاق  تربط  اّليت  العالقة 

لالستهالك )أبو مسرة: 1984م: 5(.
الّنفسّي  القانون  كينز  وضع  ذلك،  على  وعالوة 
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لالستهالك، وهو كّلما زاد الّدخل زاد االستهالك، ولكن 
ليس بقدر الزّيادة يف الّدخل. وبعبارة أخرى يكون امليل 
احلّدّي لالستهالك أقّل من واحد. وخالفاً الفتاض كينزي 
إحصائّية  ميدانّية  دراسة  من   Kuznets توّصل كوزنتس 
عام 1899م على االستهالك يف االقتصاد يف الواليات 
املّتحدة األمريكّية أّن متوّسط امليل لالستهالك ظّل ثابًتا يف 
غضون نصف القرن املاضّي، على الّرغم من الزّيادة الكبرية 

(Friedman: 1957,14) .يف الّدخل
ويتقّدم فريدمان Friedman عامل االقتصاد األمريكّي 
عليها  يطلق  االستهالكّي،  الّسلوك  بشأن  بفرضيات 
أّن خطط  من  فرضيته  وتنطلق  الّدائم،  الّدخل  فرضيات 
املستهلك لإلنفاق ال تستند إىل دخله اجلارّي، كما اعتقد 
كينز، وإمّنا على أساس دخله املتوّقع يف الّسنوات املقبلة، 
وقّسم الّدخل اجلارّي إىل جزء دائم، وجزء موّقت. )أبو 

مسرة: 1984، 15(.
حبثاً  مؤخرًا  ولونيتستني،1991م(  )هوك  وأجرى 
اجملتمع   شرائح  خمتلف  متّثل  عينة  على  االستهالك  عن 
األمريكّي، وتبنّي  أنّه باإلمكان اختصار ما يقرب من 40 
-50 % من نفقات كثري من  األسر، حيث  أقّر  أفراد  
عينة البحث أّنم ال يقّررون الّشراء يف كثري من  األحيان  
بناًء على حاجة حقيقّيه،  وإمّنا بناء على رغبه  مطلقة يف 
أّن نسبة  الّشراء، وهوس يف استهالك غري مربّر. واّتضح 
بفوائد  واالقتاض  االستدانة  إىل  تلجأ  األسرة  من  كبرية 
مرتفعة لتلبية حاجاهتا، ممّا جيعلها تدفع املزيد من دخوهلا 

كفوائد )القرشي وخرمي، 2013م(.
 ويعتقد الباحث أّن هناك اّتاًها لدى االسر األسر 
على  احلفاظ  على  باالستمرار  حترص  حيث  الّسعوديّة، 
على  منها،  الكمايّل  خصوًصا  لديها،  االستهالك  درجة 

الّرغم من ترشيد نفقات احلكومة الّسعوديّة على القطاع 
الّدعم احلكومّي يف أضيق احلدود  العاّم، وحماولة تقليص 

تفاديًا للهدر االستهالكّي الّسابق يف الّسنوات املاضّية.

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
يتناول هذا اجلزء إيضاحاً ملنهج الّدراسة املّتبع، وكذلك 
حتديد جمتمع وعينة الّدراسة، ووصف خصائص أفراد عينة 
الّدراسة والّتأّكد من  بناء أداة  لكيفية  الّدراسة، مثّ عرضاً 
صدق وثبات أداة الّدراسة )االستبانة(، وأساليب املعاجلة 
اإلحصائّية اّليت استخدمت يف حتليل البيانات اإلحصائّية.

منهجية الّدراسة:
 استخدم الباحث منهج املسح االجتماعّي بالعينة؛ نظراً 
ملالئمة هذا املنهج هلذا الّنوع من الّدراسات اّلذي »يعتمد 
على دراسة الظّاهرة كما توجد يف الواقع، وهتتّم بوصفها وصفاً 
دقيقاً، ويعرّب عنها تعبرياً   كيفيًّا، أو تعبرياً    كميًّا، فالّتعبري 
الكيفّي يصف لنا الظّاهرة ويوّضح خصائصها، أّما الّتعبري 
الكمّي فيعطينا وصفاً رقميًّا يوّضح مقدار هذه الظّاهرة أو 
املختلفة األخرى(  الّظواهر  ارتباطها مع  حجمها ودرجات 
)العساف،  ويعّرف  2016م:191(.  وآخرون,  )عدس، 
2003م( املنهج الوصفّي بأنّه منهج يرتبط بظاهرة معاصرة 

بقصد وصفها وتفسريها.

جمتمع وعينة الّدراسة:
مبدينة  الّسعوديّة  األسر  من  الّدراسة  جمتمع  يتكّون 
إمجايل  حتديد  الباحث  على  يصعب  أنّه  ومبا  الرّياض، 
األسر الّسعوديّة مبدينة الرّياض، فقد اعتمد الباحث على 
للجدول  وفقا  سعودية،  أسرة   )411( من  مكّونة  عينة 
الذي أعده كريسي ومورجان )1970( عند مستوى داللة 
0,05 فإنه يف حال بلغ جمتمع الدراسة 100000 فإن 
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العينة تتحدد بـ384 مفرده )الضحيان وحسن : 2002م: 
املطلوب  العدد  استيفاء  أدق وحملاولة  متثيل  249( وبغية 
من االستبيانات ستقوم الباحث برفعها ألكثر من 400 
وقد  فرًدا،    )411( الباحث  مع  استجاب  وقد  مفرده، 
اّليت  املكتملة  االستجابات  مجيع  على  الباحث  اعتمد 
وصلت إليه، من باب األمانة العلمّية، وحفظاً جملهودات 

املبحوثني.
من  الصدفية  العينة  طريقة  الباحث  استخدم  وقد 
األسواق  رواد  من  العديد  على  االستبانات  توزيع  خالل 
التجارية)املول( حيث ت اختيار ثالثة أسواق تارية خمتلفة 
استمارة  لتوزيع 450  الرياض،  يف مشال ووسط وجنوب 

ألرباب االسر املتسوقني.
أداة الّدراسة:  

جلمع  رئيسّية  أداة  االستبانة  على  الّدراسة  تعتمد 
من  الّنهائية  االستبانة يف صورهتا  تكّونت  وقد  البيانات، 
قسمني، حيث يتناول القسم األّول: البيانات األّولّية اّليت 
تتمّثل يف: العمر، احلالة الوظيفّية، الّدخل الّشهرّي، مهنة 
الّزوجة، أّما القسم الثّاين: فيتكّون من )5( عبارات تتناول 
حنو  الّسعوديّة  األسر  سلوك  تغرّي  يف   2030 رؤية  دور 

اإلنفاق على الّسلع الكمالّية.
ليكرت  مقياس  على  الباحث  اعتمد  وقد 
تعكس  استجابات  ثالث  من  يتكّون  وهو  )الّثالثّي(، 
ما، ال(  إىل حّد  )نعم،  تتمّثل يف  املوافقة، وهي  درجة 
املدى )3- الّدراسة، وّت حساب  املستخدم يف حماور 
1=2(، مّث تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول 
على طول اخللية الّصحيح أي )3/2= 0,66(، وبعد 
املقياس  يف  قيمة  أقّل  إىل  القيمة  هذه  إضافة  ّت  ذلك 
وذلك  الّصحيح(،  الواحد  وهي  املقياس  بداية  )أو 
طول  أصبح  وهكذا  اخللية،  هلذه  األعلى  احلّد  لتحديد 

اخلاليا كما يّتضح يف اجلدول رقم )1(:

جدول رقم )1( حتديد فئات املقياس املتدرج الثالثي

الإىل حّد مانعم

3.0 – 2.342.33 – 1.671.66 – 1.0

صدق أداة الّدراسة:  
الباحث  استخدم  الّدراسة  أداة  صدق  من  للتحّقق 
وذلك  الّداخلّي(،  االّتساق  وصدق  الظّاهرّي،  )الّصدق 

على الّنحو الّتايّل:
الّصدق الظّاهرّي ألداة الّدراسة )صدق احملكمني(:

بعد االنتهاء من بناء أداة الّدراسة اّليت تتناول )دور 
الّسعوديّة  األسر  سلوك  تغيري  يف   2030 اململكة  رؤية 
الكمالّية(،  بالّسلع  يتعّلق  فيما  االستهالكّي  اإلنفاق  حنو 
لالستشاد  وذلك  احملّكمني،  من  عدد  على  عرضها  ّت 
الرّأي يف مدى  بآرائهم.  وقد طُلب من احملّكمني إبداء 
وضوح العبارات، ومدى ومالءمتها ملا وضعت من أجله، 
ومدى مناسبة العبارات احملور اّلذي تنتمي إليه، مع وضع 
تطوير  غضونا  يف  ميكن  اّليت  واالقتاحات  الّتعديالت 
االستبانة، وبناء على الّتعديالت واالقتاحات اّليت أبداها 
احملّكمون، قام الباحث بإجراء الّتعديالت الاّلزمة اّليت اتّفق 
عليها غالبية احملّكمني، من تعديل بعض العبارات وحذف 
عبارات أخرى، حّت أصبح االستبيان يف صورته الّنهائّية.

صدق االّتساق الّداخلّي ألداة الّدراسة:
الّدراسة قام  الظّاهرّي ألداة  الّصدق  الّتأّكد من  بعد 
مكّونة  استطالعّية  عينة  على  ميدانيًّا  بتطبيقها  الباحث 
معامل  ّت حساب  العينة  بيانات  فرًدا، وعلى  من )50( 
لالستبانة،  الّداخلّي  الّصدق  ملعرفة  بريسون؛  االرتباط 
حيث ّت حساب معامل االرتباط بني درجة كّل عبارة من 
عبارات االستبانة بالّدرجة الكّلّية للمحور اّلذي تنتمي إليه 

العبارة، كما توّضح ذلك اجلداول الّتالّية.
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جدول رقم )2( معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور دور رؤية 2030 
يف تغرّي سلوك األسر الّسعوديّة حنو اإلنفاق على الّسلع الكمالّية ابلّدرجة 

الكّلّية للمحور )ن = 50(

معامل االرتباطالعبارة
1**0.832
2**0.841
3**0.858
4**0.861
5**0.627

** دال عند مستوى 0.01 
عبارات  مجيع  أّن   )2( رقم  اجلدول  غضون  يف  يّتضح 
تراوحت  )0,01(، حيث  مستوى  عند  داّلة  احملاور 
 ،)0,861  ،0,627( بني  ما  االرتباط  معامالت 
يعطي داللة  ارتباط جّيدة؛ وهذا  معامالت  ومجيعها 
على ارتفاع معامالت االّتساق الّداخلّي، كما يشري 
إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافّية ميكن الوثوق هبا يف 

تطبيق أداة الّدراسة احلالّية.
ثبات أداة الّدراسة:

ثبات االستبانة يعين الّتأّكد من أّن اإلجابة ستكون 
واحدة تقريباً لو تكّرر تطبيقها على األشخاص ذاهتم يف 
الباحث  قام  وقد   ،)2003 )العساف،  خمتلفة  أوقات 
الفا  ثبات  معامل  باستخدام  الّدراسة  ثبات  بقياس 
كرونباخ، واجلدول رقم )3( يوّضح معامل الثّبات حملاور 

أداة الّدراسة، وذلك كما يلي:

جدول رقم )3( معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الّدراسة )ن = 40(

عدد احملورم
العبارات

معامل 
الثبات

دور رؤية 2030 يف تغرّي سلوك األسر الّسعوديّة 1
50.868حنو اإلنفاق على الّسلع الكمالّية

يتضح يف اجلدول رقم )3( أّن مقياس الّدراسة يتمّتع 

بثبات مقبول إحصائيًّا، حيث بلغت قيمة معامل الثّبات 
الكّلّية )ألًفا( )0,868(، وهي درجة ثبات مقبولة ميكن 

الوثوق هبا يف تطبيق أداة الّدراسة احلالّية.
األساليب اإلحصائّية املستخدمة: 

ّت  اّليت  البيانات  وحتليل  الّدراسة  أهداف  لتحقيق 
تميعها، فقد ّت استخدام العديد من األساليب اإلحصائّية 
االجتماعّية  للعلوم  اإلحصائّية  احلزم  باستخدام  املناسبة 
هلا  يرمز  اّليت    Statistical Package for Social Sciences

بالّرمز (SPSS)، وبعد ذلك ّت حساب املقاييس  اختصاراً 
اإلحصائّية الّتالّية: الّتكرارات والّنسب املئويّة للّتعّرف  إىل 
استجابات أفراد الّدراسة حول حماور الّدراسة، معامل ارتباط 
االّتساق  صدق  حلساب   (Pearson Correlation)بريسون
 (Cronbach’s ألفاكرونباخ الّدراسة، معامل  الّداخلّي ألداة 
ألداة  املختلفة  احملاور  ثبات  معامل  حلساب   Alpha)

مدى  ملعرفة  وذلك   ،)Mean(احلسايّب املتوّسط  الّدراسة، 
احملاور  عن  الّدراسة  أفراد  استجابات  اخنفاض  أو  ارتفاع 
يف  يفيد  بأنّه  العلم  مع  العبارات(،  )متوّسطات  الرّئيسة 
ترتيب احملاور حسب أعلى متوّسط حسايّب، ّت استخدام 
االحنراف املعيارّي “Standard Deviation” للّتعّرف  إىل 
من  عبارة  لكّل  الّدراسة  أفراد  استجابات  احنراف  مدى 
عبارات متغرّيات الّدراسة، ولكّل حمور من احملاور الرّئيسة  

مبتوّسطها  احلسايّب.
نتائج الدراسة:

اخلصائص الدميوغرافية ألفراد الّدراسة: 
يّتصف أفراد الّدراسة بعدد من اخلصائص الّشخصّية 
الّدخل  الوظيفّية،  احلالة  العمر،  يف:  تتمّثل  واالجتماعّية 
الّشهرّي، مهنة الّزوجة، وذلك كما يّتضح يف اجلدول رقم 

)4(، وذلك على الّنحو الّتايل:
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جدول رقم )4( توزيع أفراد الّدراسة وفقاً خلصائصهم الّشخصّية والوظيفّية:

الّنسبة املئويّةالّتكراراتاملتغرّيات 
العمر

7017.0أقّل من 30  سّنة
3013633.1 إىل أقّل من 40  سّنة
4012530.4 إىل أقّل من 50  سّنة
506415.6 إىل أقّل من 60  سّنة
60163.9 إىل أقلّ من 70  سّنة

411100.0اإلمجايل

احلالة الوظيفّية

الّنسبة املئويّةالّتكرارات 
15638.0موّظف مدينّ حكومّي

8921.7موّظف عسكرّي
8320.2موّظف قطاع خاّص

266.3رجل أعمال
5713.9أخرى

411100.0اإلمجايل
الّدخل الّشهرّي

الّنسبة املئويّةالّتكرارات 

5413.1أقّل من 5000 رايل

من  أقّل  إىل   5000

10000 رايل
12630.7

من  أقّل  إىل   10000

20000 رايل
14535.3

من  أقّل  إىل   20000

30000 رايل
5112.4

30000358.5 رايل فما فوق

411100.0اإلمجايل
مهنة الزوجة

الّنسبة املئويّةالّتكرارات

الّنسبة املئويّةالّتكراراتاملتغرّيات 
23356.7ربّة منزل

10024.3موّظف قطاع حكومّي
297.1موّظف قطاع خاّص

92.2أعمال حّرة
256.1طالبة
153.6أخرى

411100.0اإلمجايل

وفقاً  الّدراسة  أفراد  توزيع   )4( رقم  اجلدول  يوّضح 
خلصائصهم الّشخصّية واالجتماعّية، حيث  إنّه فيما يتعّلق 
الّدراسة عمرهم  أفراد  الّنسبة األكرب من  فإّن  العمر  مبتغرّي 
يتاوح ما بني )30 إىل أقّل من 40 سّنة( بتكرار )136(  
فرًدا  بنسبة )33,1%(، يف حني أّن هناك )16( من أفراد 
الّدراسة بنسبة )3,9%( عمرهم ما بني )60 إىل أقّل من 
فقد كشفت  الوظيفّية  احلالة  ملتغرّي  وبالّنسبة  70  سّنة(، 
الّنتائج أّن الّنسبة األكرب من أفراد الّدراسة  موظّفون مدنّيون 
حكومّيون بتكرار )156(  فرًدا  بنسبة )38,0%(، يف حني 
أّن هناك )26( من أفراد الّدراسة بنسبة )6,3%( وظيفتهم 
رجل أعمال، وفيما يتعّلق مبتغرّي الّدخل الّشهرّي فقد بّينت 
الّنتائج أّن  مثة )145(  فرًدا  بنسبة )35,3%( ودخلهم 
الّشهرّي ما بني )10000 إىل أقّل من 20000 لاير(، يف 
حني أّن هناك )35(  فرًدا بنسبة )8,5%( ودخلهم الّشهرّي 
)30000 لاير فما فوق(، ويف األخري  بالّنسبة ملتغرّي مهنة 
أفراد  نصف  على  يزيد  ما  أّن  الّنتائج  بّينت  فقد  الّزوجة، 
عينة الّدراسة زوجتهم ال تعمل )ربّة منزل( بتكرار )233(  
فرًدا بنسبة )56,7%(، يف حني أّن هناك )9( أفراد بنسبة 

)2,2%( زوجتهم لديها عمل حّر.
عرض نتائج الّدراسة ومناقشتها

امليدانّية  الّدارسة  نتائج  عرض  اجلزء  هذا  يتناول 
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على  الّدراسة  أفراد  إجابات  عرض  سبيل  يف  ومناقشتها 
عبارات االستبانة، وذلك باإلجابة عن أسئلة الّدراسة على 

الّنحو الّتايل:
والّسلع  اخلدمات  ترشيد  درجة  األّول: ما  الّسؤال 

الكمالّية لدى املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030؟

الكمالّية  والّسلع  اخلدمات  ترشيد  واقع  إىل  للّتعّرف 
حساب  ّت  2030؛  رؤية  بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى 
الّتكرارات والّنسب املئويّة واملتوّسطات احلسابّية واالحنراف 
الّنحو  على  وذلك  الّدراسة،  أفراد  الستجابات  املعيارّي 

الّتايل:
جدول رقم )5( الّتكرارات والّنسب املئويّة واملتوّسطات احلسابّية واالحنراف املعيارّي الستجاابت أفراد الّدراسة حول دور رؤية 2030 يف تغرّي 

سلوك األسر الّسعوديّة حنو اإلنفاق على الّسلع الكمالّية

العبارات  م

املتوّسط احلساّبدرجة املوافقة

ف املعيارّي
االحنرا

ب
الرتتي الإىل حّد مانعم

%ك%ك%ك

21051.116439.9379.02.420.652أاثث املنزل.1

22855.514635.5379.02.460.661احلفالت واملناسبات.2

17642.819848.2379.02.340.645 الرّتفيه3

19447.217141.64611.22.360.674الّسفر للّسياحة.4

16339.724860.300.02.400.493االستعانة ابلعمالة املنزلّية.5

-2.400.51املتوّسط احلساّب العاّم

ترشيد  واقع  حمور  أّن   )5( رقم  اجلدول  يف  يّتضح 
بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 
الرؤية يتضّمن )5( عبارات، تراوحت املتوّسطات احلسابّية 
هلم بني )2,34، 2,46(، وهذه املتوّسطات تقع بالفئة 
الثّالثة من فئات املقياس املتدرّج اخلماسّي، وتشري الّنتيجة 
الّسابقة إىل أّن استجابات أفراد الّدراسة حول واقع ترشيد 
بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 
رؤية 2030 جاءت بدرجة )نعم(. وهذا ما يتوافق مع 
االسر  ارباب  دراسة  (Booz and Company,2008)بان 
ويستمر  االقتصادية  التغريات  ظل  يف  االنفاق  خيفضون 
قراءة  وأيضا  االقتصاد.  تعايف  بعد  حت  التخفيض  هذا 
ثقافة االنفاق وتعيد  الكثري من االقتصاديني حول تغيري 

هيكلة أولويات األسر السعودية كما أنا سوف تؤدي إىل 
خفض االنفاق االستهالكي )2016(.

بني  ما  احملور  لعبارات  املعيارّي  االحنراف  وتراوح 
)0,49، 0,66(، وهي قيم صغرية تتمحور حول الواحد 
الّصحيح، وهذا يدّل على أّن هناك تانًسا يف استجابات 
اخلدمات  ترشيد  واقع  حمور  عبارات  حول  الّدراسة  أفراد 
والّسلع الكمالّية لدى املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030.

باحنراف   )2,40( العاّم  احلسايّب  املتوّسط  ويبلغ 
بني  موافقة  مثة  أّن  على  يدّل  وهذا   ،)0,51( معيارّي 
الكمالّية  والّسلع  اخلدمات  ترشيد  حول  الّدراسة  أفراد 
الّسعودّي بعد رؤية 2030، وذلك يتمّثل  لدى املواطن 
يف موافقة أفراد الّدراسة على تغيري سلوكهم حنو اإلنفاق 
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على الّسلع الكمالّية فيما يتعّلق بكّل من )أثاث املنزل، 
واحلفالت، واملناسبات، إضافة إىل الّتفيه(.

والعبارات الّتالية تناقش بنوع من الّتفصيل واقع ترشيد 
بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 
للمتوّسط احلسايّب  وفقاً  تنازلياً  رؤية 2030، وهي مرتّبة 

هلا، وذلك على الّنحو الّتايل:
جاءت العبارة رقم )2( وهي )احلفالت واملناسبات( 
باملرتبة األوىل بني العبارات اخلاّصة بواقع ترشيد اخلدمات 
والّسلع الكمالّية لدى املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030 
مبتوّسط حسايّب )2,46( واحنراف معيارّي )0,66(، وهذا 
يدّل على أّن هناك موافقة بني أفراد الّدراسة على أّن الرؤية 
كان هلا دوٌر يف تغرّي سلوك األسر الّسعوديّة حنو اإلنفاق 

على الّسلع الكمالّية فيما يتعّلق باحلفالت واملناسبات. 
باملرتبة  املنزل(  )أثاث  وهي   )1( رقم  العبارة  جاءت 
الثّانية بني العبارات اخلاّصة بواقع ترشيد اخلدمات والّسلع 
الكمالّية لدى املواطن السعودي ّبعد رؤية 2030 مبتوّسط 
حسايّب )2,42(، واحنراف معيارّي )0,65(، وهذا يدّل 
على أّن هناك موافقة بني أفراد الّدراسة على أّن الرؤية كان 
هلا دوٌر يف تغرّي سلوك األسر الّسعوديّة حنو اإلنفاق على 

الّسلع الكمالّية فيما يتعّلق بأثاث املنزل. 
بالعمالة  )االستعانة  وهي   )5( رقم  العبارة  جاءت 
ترشيد  بواقع  اخلاّصة  العبارات  بني  الثّالثة  باملرتبة  املنزلّية( 
بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 
رؤية 2030 مبتوّسط حسايّب )2,40(، واحنراف معيارّي 
أفراد  بني  موافقة  هناك  أّن  على  يدّل  وهذا   ،)0,49(
الّدراسة على أّن الرؤية كان هلا دوٌر يف تغرّي سلوك األسر 
يتعّلق  فيما  الكمالّية  الّسلع  على  اإلنفاق  حنو  الّسعوديّة 

باالستعانة بالعمالة املنزلّية. 
للّسياحة(  )الّسفر  وهي   )4( رقم  العبارة  جاءت 
ترشيد  بواقع  اخلاّصة  العبارات  بني  الّرابعة  باملرتبة 

الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 
واحنراف   )2,36( حسايّب  مبتوّسط   2030 رؤية  بعد 
موافقة  هناك  أّن  على  يدّل  وهذا   ،)0,67( معيارّي 
بني أفراد الّدراسة على أّن رؤية 2030 كان هلا دوٌر يف 
الّسلع  على  اإلنفاق  حنو  الّسعوديّة  األسر  سلوك  تّغري 

للّسياحة.  بالّسفر  يتعّلق  فيما  الكمالّية 
جاءت العبارة رقم )3( وهي )الّتفيه( باملرتبة اخلامسة 
والّسلع  اخلدمات  ترشيد  بواقع  اخلاّصة  العبارات  بني 
الكمالّية لدى املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030 مبتوّسط 
حسايّب )2,34( واحنراف معيارّي )0,64(، وهذا يدّل 
الرؤية  أّن  على  الّدراسة  أفراد  بني  موافقة  هناك  أّن  على 
كانت هلا دوٌر يف تغرّي سلوك األسر الّسعوديّة حنو اإلنفاق 

على الّسلع الكمالّية فيما يتعّلق بالّتفيه. 
االستهالكّية  األساليب  من  الكثري  أّن  هنا  يّتضح 
العالقات  جانب  تعطي  زالت  ما  الّسعوديّة  األسر  لدى 
االجتماعّية املباشرة أمهية قصوى أكثر من غريها، حيث 
أثاث  إىل  باإلضافة  واملناسبات  احلفالت  أّن  ان  يّتضح 
زالت  ما  اّليت  الكمالّية  االستهالكّية  اجملاالت  هي  املنزل 
تأخذ االهتمام الكبري، بينما جند ان أّن اجملال االستهالكّي 
الكمايّل غري مرتبط - كثريًا - بالعالقات االجتماعّية أقّل 
إنفاقًا مثل الّتفيه، والّسفر، والّسياحة. ويعّد الّتفيه والّسفر 
والّسياحة من اجملاالت الكمالّية لدى األسر الّسعوديّة، إاّل 
أّن األسر أقّل إنفاقًا يف هذين اجملالني كونما أقّل ارتباطًا 
مع اآلخرين، وتفاعل العالقات االجتماعّية أقّل من غريها 

يف احلفالت واملناسبات االجتماعّية.
داللة  ذات  عالقة  توجد  الثاين: هل  السؤال 
لدى  الكمالية  والسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  إحصائية 

املواطن السعودي بعد رؤية 2030 والعمر؟
والسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  العالقة  على  للتعرف 
 2030 رؤية  بعد  السعودي  املواطن  لدى  الكمالية 
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 (Spearman والعمر؛ ت استخدام معامل ارتباط سبريمان
(Correlation، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم 

)6(، وذلك على النحو التايل:
جدول رقم )6( العالقة بني ترشيد اخلدمات والسلع الكمالية لدى املواطن 

السعودي بعد رؤية 2030 والعمر ألفراد الدراسة

-0.061معامل االرتباط

0.216مستوى الداللة

0.411العينة

هناك  توجد  ال  أنه   )6( رقم  اجلدول  خالل  من  يتضح 
عالقة ذات داللة إحصائية بني ترشيد اخلدمات والسلع 
الكمالية لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030 والعمر، 
حيث بلغت قيمة مستوى الداللة )0,411(، وهي قيمة 
أكرب من )0,05( أي غري دالة إحصائياً، وُتشري النتيجة 
السابقة إىل عدم تأثري متغري العمر على ترشيد اخلدمات 
والسلع الكمالية لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030.

عالقة  ال  االسرة  رب  عمر  ان  النتيجة  هذه  تعطي 
الفئات  مجيع  ان  حيث  وتقنينه،  االستهالك  بتشيد  له 
داللة  ذات  فروقات  لديها  يوجد  ال  تقريبا  العمرية 
وهذا  ال.  ام  الكمايل  االستهالك  ترشيد  يف  إحصائية 
ان  حول  )العتييب,1435ه(  دراسة  مع  خيتلف  قد  ما 
االستهالكية  للنزعة  قابلية  أكثر  هم  والفتيات  الشباب 
رب  عمر  ان  يتضح  الدراسة  هذه  ففي  غريهم.  أكثر 
االسرة سواء كان شاب او كبري يف السن ال خيتلف كثريا 

يف ترشيد االستهالك او تقنيه.
داللة  ذات  عالقة  توجد  هل  الثالث:  السؤال 
لدى  الكمالية  والسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  إحصائية 
املواطن السعودي بعد رؤية 2030 واحلالة الوظيفية؟

والسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  العالقة  على  للتعرف 
الكمالية لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030 واحلالة 

 (Spearman الوظيفية؛ ت استخدام معامل ارتباط سبريمان
(Correlation، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم 

)7(، وذلك على النحو التايل:
جدول رقم )7( العالقة بني ترشيد اخلدمات والسلع الكمالية لدى املواطن 

السعودي بعد رؤية 2030 واحلالة الوظيفية ألفراد الدراسة

0.007معامل االرتباط

0.890مستوى الداللة

411العينة

هناك  توجد  ال  أنه   )7( رقم  اجلدول  خالل  من  يتضح 
عالقة ذات داللة إحصائية بني ترشيد اخلدمات والسلع 
الكمالية لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030 واحلالة 
الوظيفية ألفراد الدراسة، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 
)0,890(، وهي قيمة أكرب من )0,05( أي غري دالة 
متغري  تأثري  عدم  إىل  السابقة  النتيجة  وُتشري  إحصائياً، 
الكمالية  والسلع  اخلدمات  ترشيد  على  الوظيفية  احلالة 

لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030.
أي ان نوعية الوظيفة بالنسبة لرب االسرة سواء كانت قطاع 
خاص او عام، ليس هلا داللة يف حتديد ترشيد االستهالك. 
الوظيفة ليس مرتبطة بنوعية االنفاق االستهالكي، الن التوجه 
احلديث يف تقليص االنفاق احلكومي والتشيد العام يطال الكل 
وال يرتبط فقط باملوظفني احلكوميني او غريهم، باإلضافة اىل 
ذلك ان الضرائب وإلغاء الكثري من دعم السلع طال أثره مجيع 
املوظفني ومل يقتصر على فئة معينة من املوظفني وارباب االسر.

داللة  ذات  عالقة  توجد  هل  الرابع:  السؤال 
لدى  الكمالية  والسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  إحصائية 
املواطن السعودي بعد رؤية 2030 والدخل الشهري؟

والسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  العالقة  على  للتعرف 
الكمالية لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030 والدخل 
 (Spearman الشهري؛ ت استخدام معامل ارتباط سبريمان
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(Correlation، وذلك كما يتضح من خالل اجلدول رقم 

)8(، وذلك على النحو التايل:
لدى  الكمالية  والسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  العالقة  رقم )8(  جدول 

املواطن السعودي بعد رؤية 2030 والدخل الشهري
-0,080معامل االرتباط

0,104مستوى الداللة

411العينة
هناك  توجد  ال  أنه   )8( رقم  اجلدول  خالل  من  يتضح 
عالقة ذات داللة إحصائية بني ترشيد اخلدمات والسلع 
الكمالية لدى املواطن السعودي بعد رؤية 2030 والدخل 
الشهري، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة )0,104(، 
وهي قيمة أكرب من )0,05( أي غري دالة إحصائياً، وُتشري 
النتيجة السابقة إىل عدم تأثري متغري الدخل الشهري على 
ترشيد اخلدمات والسلع الكمالية لدى املواطن السعودي 

بعد رؤية 2030.
واتفقت هذه الدراسة مع دراسة )العواد,2012( بان 
ليس هناك عالقة بني االنفاق االسري والدخل الشهري، 
حيث ان ليس هناك عالقة بني الدخل الشهري لألسرة 
اذ ال  لديها،  االستهالكي  االنفاق  السعودية ومستويات 
يعتمد االستهالك الكمايل على الدخل الشهري، بعكس 
العواد )2012( بوجود عالقة بني ارتفاع الدخل  دراسة 
الشهري وارتفاع االستهالك االسري بشكل عام ودراسة 
الزيادة  بني  قوي  تأثري  هناك  بان  هـ(.   1435( العتييب 
يف الدخل الشهري والزيادة يف االستهالك الكمايل لدى 

الفتاة السعودية.
داللة  ذات  عالقة  توجد  هل  الّرابع:  الّسؤال 
لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  إحصائّية 

املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030 ومهنة الّزوجة؟
والّسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  العالقة  إىل  للّتعّرف 
 2030 رؤية  بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية 

اجلديدة، ومهنة الّزوجة؛ وذلك كما يّتضح يف اجلدول رقم 
)9(، وذلك على الّنحو الّتايل:

لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات  ترشيد  بني  العالقة  رقم )9(  جدول 
املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030 ومهنة الّزوجة.

0,029معامل االرتباط

0,556مستوى الّداللة

411العينة

يّتضح يف غضون اجلدول رقم )9( أنّه ال توجد هناك 
عالقة ذات داللة إحصائّية بني ترشيد، اخلدمات والّسلع 
الكمالّية لدى املواطن الّسعودّي بعد رؤية 2030 ومهنة 
 ،)0,556( الّداللة  مستوى  قيمة  بلغت  الّزوجة، حيث 
إحصائياً،  داّلة  غري  أي   ،)0,05( من  أكرب  قيمة  وهي 
الّسابقة إىل عدم تأثري متغرّي مهنة الّزوجة  الّنتيجة  وُتشري 
املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات  ترشيد،  على 

الّسعودّي بعد رؤية 2030.

وقد تكون هذه الّنتيجة مستغربة نوًعا ما، حيث إّن 
هناك الكثري من االعتقاد بأّن للّزوجة دورًا رئيًسا يف سياسة 
ثابًتا.  ومتتلك دخاًل  موظّفة  إذا كانت  األسرّي،  اإلنفاق 
بينما يف هذه الّدراسة يّتضح لنا أنّه ليس ملتغرّي مهنة الّزوجة 
أي تأثري يف ترشيد الّسلع الكمالّية، ويعتمد هنا على رّب 
بالّتوّجه  ودراية  إملاًما  أكثر  يكون  ما  عادة  اّلذي  األسرة 
األساسّي لدى اإلنفاق األسرّي بشكل عاّم، خصوًصا يف 

تقنني الّسلع الكمالّية. 

بالّنسبة  الوظيفة  نوعية  تكون  قد  إىل ذلك،  إضافة   
للّزوجة ليس معيارًا يف ترشيد االستهالك الكمايّل أكثر من 
اّليت  الطّبقة االجتماعّية  أو  العالقات االجتماعّية لألسرة 

تنتمي إليها األسرة.
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خالصة ألهّم نتائج الّدراسة وتوصياهتا:
ّت  اّليت  الّنتائج  ألبرز  عرض  على  اجلزء  هذا  يشمل 
الّتوصيات املقتحة يف ضوء تلك  إليها، ومن مثّ  التوّصل 

الّنتائج.
أّواًل: نتائج الّدراسة:

توّصلت الّدراسة إىل عديد من الّنتائج، وذلك على 
الّنحو اآليت:

ترشيد  حول  الّدراسة  أفراد  بني  موافقة  هناك  أّن 
بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 
رؤية 2030، وذلك يتمّثل يف موافقة أفراد الّدراسة على 
فيما  الكمالّية،  الّسلع  على  اإلنفاق  حنو  سلوكهم  تغيري 
واملناسبات،  واحلفالت  املنزل،  )أثاث  من  بكّل  يتعّلق 

إضافة إىل الّتفيه(.
ال توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائّية بني ترشيد 
رؤية  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 

2030 اجلديدة والعمر.
ال توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائّية بني ترشيد 
بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 

رؤية 2030، واحلالة الوظيفّية ألفراد الّدراسة.
ال توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائّية بني ترشيد 
بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 

رؤية 2030 والّدخل الّشهرّي.
ال توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائّية بني ترشيد 
بعد  الّسعودّي  املواطن  لدى  الكمالّية  والّسلع  اخلدمات 

رؤية 2030 ومهنة الّزوجة.
اثنياً: توصيات ومقرتحات الّدراسة:

يف ضوء الّنتائج اّليت ّت الّتوصل إليها يوصي الباحث 
مبا يلي:

قيام مؤّسسات اجملتمع املديّن بأدوارها يف الّتوعية حول 
أمهية ترشيد الّسلوك االستهالكّي، وتأثرياته اإلجيابّية على 

األسرة واجملتمع.
الّسلوك  بتشيد  تتعّلق  دراسّية  موضوعات  وضع 
االستهالكّي باجلامعات واملدارس؛ إلنشاء جيل يعي أمهية 

ترشيد االستهالك، ويّتخذه سلوكاً اجتماعيًّا.
إجراء دراسة تتناول دور رؤية 2030 يف تغيري سلوك 

األسر الّسعوديّة حنو االّدخار.
االستهالكّي  الّسلوك  ترشيد  تتناول  دراسة  إجراء 
الّشهرّي –  الّدخل  الّسكن –  )حالة  بكّل من  وعالقته 
املستوى الّتعليمّي للّزوج والّزوجة( لدى األسرة الّسعوديّة.
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املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرض هلا املبتعثون السعوديون خارج اململكة وسبل الوقاية منها
دراسة على عينة من املبتعثني السعوديني يف أمريكا وبريطانيا وأسرتاليا

د. صاحل بن عبدهللا العقيل
أستاذ علم اجتماع اجلرمية املشارك جبامعة اجملمعة

املستخلص:هدفت الدراسة إىل معرفة عالقة املمارسات السلوكية مبا قد يتعرض له املبتعثون السعوديون من خماطر أمنية حمتملة 
خارج اململكة، ومعرفة أكثر املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرضون هلا، واملمارسات السلوكية اليت قد جتعلهم عرضه لتلك املخاطر 
احملتملة، وما إذا كان هناك فروق دالة إحصائياً بينهم فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة تعزى خلصائصهم االجتماعية، 
ومعرفة سبل الوقاية مما قد يتعرض له املبتعثون السعوديون من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة. وتكونت العينة من املبتعثني السعوديني 

بأمريكا وبريطانيا وأسرتاليا حيث بلغ عددهم )353(. واستخدمت أداة االستبانة وفق منهج املسح االجتماعي. ومن نتائجها:
 1.توجد عالقة طردية دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0,01( فأقل بني )املمارسات السلوكية، وما قد يتعرض له املبتعثون 

السعوديون من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة(.
2. أن املخاطر األمنية احملتملة التالية : )السرقة، النصب واالحتيال، إلصاق التهم، السطو، التهديد( هي أكثر ما قد يتعرض هلا 

املبتعثون السعوديون خارج اململكة.
3. أن املمارسات السلوكية )غياب احلرص واحلذر واإلجراءات الوقائية، اجلهل بأنظمة بلد االبتعاث، الدخول يف مشكالت مع 
اآلخرين، السكن يف املناطق الشعبية أو العشوائية، تعاطي اخلمور واملسكرات واملخدرات، زيارة أماكن الدعارة أو املالهي الليلية 
املبتعثني السعوديني  أو املقاهي وغريها من األماكن املشبوهة، تكوين عالقات مع أشخاص جمهولني( هي أكثر ما قد جيعل 

معرضني للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة.
4.توجد فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة وتعزى خلصائصهم 

االجتماعية )النوع، بلد االبتعاث، التعرض سابقاً ملخاطر أمنية يف بلد االبتعاث(.
الكلمات املفتاحية: اجلرمية، القتل، السرقة، االختطاف، االبتعاث.
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The possible security risks to which Saudi Students abroad may face outside the 
Kingdom and ways to prevent them   (Study on a sample of Saudi Students abroad in 

America, Britain, and Australia)
 

Dr..  Saleh bin Abdullah Al-Aqeel
 Associate Professor of Sociology at the University of Majmaah

Abstract:The present study aimed at identifying the relationship between social characteristics and some 
behavioral practices by the exposure of Saudi students to the security risks in the country of scholarship 
outside the Kingdom, as well as knowing the most security risks they face in the country of scholarship 
outside the Kingdom, and the behavioral practices that expose them to these risks. And if There are statistical 
differences, including exposure to security risks in the country of scholarship outside the Kingdom due to 
their social characteristics, and finally learn ways to prevent their exposure to those risks in the country of 
scholarship outside the Kingdom.

The sample was represented by several Saudi students in America, Britain and Australia bringing the 
total number of the study sample to (353). The questionnaire was used to collect data, according to the social 
survey methodology. The most prominent results were:

1. There is a statistically significant positive correlation at the level of significance (0.01) and less between 
(the practices of Saudi scholarship students in the country of scholarship outside the Kingdom) and their 
exposure to security risks in the country of scholarship outside the Kingdom.

2. The security risks that came ranked as follows (Theft, fraud, slander, “pinning charges”, burglary, threats) 
are the most serious security risks to Saudi students in the country of scholarship outside the Kingdom.

3. Behavioral practices that are classified as follows (lack of care and caution and preventive measures, 
ignorance of the regulations of the country of scholarship, entering into problems with others, housing 
in popular or random areas, abuse of alcohol, liquor and drugs, visit brothels or nightclubs or cafes 
and other Suspicious relationships, forming relationships with unknown persons) are the most common 
behavioral practices that make Saudi scholarship students vulnerable to security risks in outside the 
Kingdom.

4. There are statistically significant differences among Saudi students in the exposure to security risks in 
the country of scholarship outside the Kingdom due to their social characteristics: (gender, country of 
scholarship, exposure to previous security risks in the country of scholarship).

Keywords: Crime, murder, theft, kidnapping, scholarship.
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ورغم اجلهود اليت تبذل من األجهزة احلكومية لوقاية 
املبتعثني السعوديني خارج اململكة، إال أن وسائل اإلعالم 
عن  السلبية  األخبار  بعض  واآلخر  احلني  بني  لنا  تبث 
واخلطف،  )كالقتل،  أمنية  ملخاطر  بعضهم  تعرض 
واالعتداء، وغريها( وذلك ألسباب غامضة. ومما ال شك 
فيه بأن استهداف السعوديني املبتعثني يف اخلارج مل يدخل 
املوضوع يف غاية  أمر مقلق، وألن  الظاهرة ولكنه  مرحلة 
األمهية الرتباطه بسالمة وأمن املبتعثني السعوديني للدراسة 
أو التدريب من اجلنسني، فإن هذه الدراسة سوف تبحث 
يف املخاطر األمنية احملتملة واليت تواجههم للوقوف عليها 
حتقيق  يف  االستمرار  من  ليتمكنوا  إزالتها،  على  والعمل 
بناء  يف  وليسهموا  أجلها،  من  ابتعثوا  اليت  األهداف 

جمتمعهم وتقدمه وتطوره.

مصطلحات الدراسة:
Risk :املخاطر 

يف االصطالح: عرفها املناور )2015: ص5( بأهنا 
(تلك اليت متثل هتديدات -تتفاوت يف شدهتا- خلسائر تلحق 
برأس املال البشري والذي يتمثل يف البشر ذاهتم، وخسائر 
أيضاً تلحق باجملتمع مما يؤثر سلباً على حياة أفراده ورفاهيتهم 
وأمنهم االجتماعي، وقد تكون انعكاساً ألحداث سيئة غري 
متوقعة ترتفع إزائها نسبة عدم اليقني، أو قد تكون ناجتة عن 

أفعال وسلوكيات تقود مباشرة إىل اخلطر).
Safety :األمن 

يف االصطالح: يعرف بأنه (االستقرار والطمأنينة 
اليت يشعر هبا الفرد واجملتمع، ويف ظله تستطيع األمة أن 
تتفرغ للبناء والتطوير يف خمتلف جماالت احلياة) )مشاس، 

2003: ص59(.
األمنية  باملخاطر  يقصد  اإلجرائي:  التعريف 
أمن  هتدد  قد  اليت  املشاكل  الدراسة:  هذه  يف  احملتملة 

الفصل األول
التعريف مبشكلة الدراسة

مقدمة:
ال شك أن األمن من أعظم نعم اهلل تعاىل اليت امنت 

هبا على عباده، حيث قال ﴿ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
ٿ  ٿ  ٿ ﴾ ]قريش: آية رقم 4[. ويعد األمن 
البشرية،  إليها حياة  تستند  أساسية  وركيزة  ضرورياً  مطلباً 
إذ  وعطاؤها،  اإلنسانية  إبداع  عليها  يقوم  ودعامة كربى 
ال ميكن لإلنسان أن يعيش حياة مستقرة وهو يعاين من 
اخلوف والقلق، فاألمن يشعر معه الفرد واجملتمع بالسالمة 
ومتطلباهتم،  الناس  مصاحل  تتحقق  وبالتايل  واالطمئنان، 
بكل  الوطين  األمن  وُيمى  اخلمس،  الضرورات  وحُتفظ 
مقوماته. وقد أشار الرتكي )1996: ص5( إىل أن مطالب 
احلياة العامة واخلاصة لن تتحقق مامل يتوفر ألفراد اجملتمع 
األمن الذي يعد ضرورة الزمة لكل جهد بشري فردياً كان 
أم مجاعياً، وذلك حتقيقاً ملصاحل األفراد والشعوب. مما يعين 
مناشط  لكل  األساس  هو  والشامل  الصحيح  األمن  أن 

احلياة، وهو املنطلق للتنمية والتطور.
وألن أبناء الوطن هم عماد التنمية والتطور، فقد زاد 
اهتمام حكومة اململكة العربية السعودية بابتعاث الشباب 
-من اجلنسني- إىل اخلارج بغرض الدراسة والتدريب لكي 
إذ  وتقدمه،  بنائه  يف  ويسامهوا  الوطن  أرض  إىل  يعودوا 
أشارت إىل ذلك العديد من إحصاءات وزارة التعليم أن 
أعداد املبتعثني السعوديني للدراسة أو التدريب يف ازدياد، 
حيث يتم ابتعاثهم إىل اجلامعات العاملية مبختلف اجملاالت 
منذ  التنمية  ومشاريع  العمل  سوق  يتطلبها  اليت  العلمية 
االنطالقة األوىل لربنامج خادم احلرمني الشريفني لالبتعاث 
اخلارجي يف عام 1426هـ. وليتم حتقيق تلك األهداف 
الذي  األمن  توافر  من  أجلها كان والبد  من  ابتعثوا  اليت 
ينعكس بشكل إجيايب على االستقرار النفسي واالجتماعي 

هلم، وبالتايل يتحقق مع ذلك تلك األهداف.
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خارج  اجلنسني-  -من  السعوديني  املبتعثني  واستقرار 
بالضرب،  البدين  االعتداء  )القتل،  منها  واليت  اململكة 
اجلنسي،  التحرش  االختطاف،  السطو،  السرقة، 
واالحتيال،  النصب  االبتزاز،  التهديد،  االغتصاب، 

االفرتاء “إلصاق التهم”(.
Scholarship :االبتعاث 

النعيم )2014: ص47(  عرفه  يف االصطالح: 
بأنه (منحة تقدم للطالب واملوظفني للدراسة أو التدريب 
شهادة  على  للحصول  خارجها  أو  البالد  داخل  إما 
البكالوريوس أو املاجستري أو الدكتوراه، أو لتلقي تدريب 
معني حبسب التخصص، ويكون املبتعث مرساًل من قبل 
تتكفل  عاملية  أو  حملية  أهلية  أو  حكومية  معينة  جهة 
بالنفقة على دراسته ومعيشته يف بلد االبتعاث، ويعد يف 

بلد االبتعاث من ضمن الطلبة األجانب).
prevention :الوقاية 

يف االصطالح: عرفها باليل )2011: ص4( بأهنا 
(جمموعة الوسائل واألساليب املتخذة حلماية الفرد واجملتمع 

من املساوئ وحتذيرهم من الوقوع يف املهالك، وذلك من 
خالل عملية إصالح وتنمية وهتذيب وتوجيه شاملة).

التعريف اإلجرائي: يقصد بسبل الوقاية يف هذه 
اليت  االحرتازية  والطرق  اإلجراءات  جمموعة  الدراسة: 
تطبقها امللحقيات الثقافية السعودية يف سفارات خادم 
احلرمني الشريفني جبميع دول العامل، وكذلك اليت يتبعها 
املبتعثون السعوديون -من اجلنسني- لضمان سالمتهم 
واستقرارهم خارج اململكة واليت منها )البعد عن املواقع 

املشبوهة، االلتزام بأنظمة بلد االبتعاث، ... وغريها(.
مشكلة الدراسة:

هلا  يتعرض  قد  واليت  احملتملة  األمنية  املخاطر  تعد 
املبتعثون السعوديون للدراسة والتدريب خارج اململكة حتدياً 
كبرياً أمام األجهزة احلكومية اليت تعمل على وقايتهم من 

تلك املخاطر وحتاول التصدي هلا بكل الوسائل املمكنة، 
وذلك لتحقيق أمنهم واستقرارهم النفسي واالجتماعي يف 
على حتقيق  إجياباً  ينعكس  الذي  بالشكل  االبتعاث  بلد 
أهدافهم ألنفسهم من جهة، وللوطن الذي سوف يعودوا 

له ويسامهوا يف بنائه من جهة أخرى.
وزارة  وكالة  عن  الصادرة  اإلحصاءات  آلخر  وطبقاً 
املبتعثني  عدد  فإن   )2018( البعثات  لشؤون  التعليم 
السعوديني للدراسة والتدريب خارج اململكة بلغ إىل هذا 
أعدادهم  تنامي  ومع  وطالبة،  طالب   )95,747( العام 
من  عشرات  رصد  لوحظ  فقد  السابقة  األعوام  خالل 
املخاطر األمنية اليت تعرض هلا بعضهم يف بلد االبتعاث، 
فبحسب رصد أجرته صحيفة مكة )2016( فقد سجل 
عدد من حاالت املبتعثني السعوديني الذين تعرضوا ملخاطر 
أمنية تنوعت ما بني حاالت )قتل، واختفاء، واعتداء(، 
خارج  السعوديون  املبتعثون  له  تعرض  ما  جمموع  ليصل 
اململكة منذ عام 2001 وحىت 2015 إىل )15( حالة.

فكرة  جاءت  فقد  وخطورته،  املوضوع  ألمهية  ونظراً 
معرفة  إىل  خالهلا  من  الباحث  ليسعى  احلالية  الدراسة 
أهم املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرض هلا املبتعثون 
وذلك  منها،  الوقاية  وسبل  اململكة  خارج  السعوديون 
احللول  وتقدمي  واقعها  على  للوقوف  الباحث  من  حماولة 
املناسبة من خالل النتائج اليت خرجت هبا هذه الدراسة.

أهداف الدراسة:
الرئيس  اهلدف  حتقيق  إىل  احلالية  الدراسة  تسعى 
)معرفة املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرض هلا املبتعثون 
السعوديون خارج اململكة وسبل الوقاية منها(. ويتفرع من 

ذلك اهلدف األهداف الفرعية التالية:
معرفة أكثر املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرض هلا 

املبتعثون السعوديون خارج اململكة.



د. صالح بن عبداهلل العقيل: )املخاطر األمنية املحتملة التي قد يتعرض هلا املبتعثون السعوديون خارج اململكة وسبل الوقاية منها( دراسة عىل عينة من املبتعثني السعوديني ......

61

املبتعثني  جتعل  قد  اليت  السلوكية  املمارسات  معرفة 
خارج  احملتملة  األمنية  للمخاطر  يتعرضون  السعوديني 

اململكة. 
له  يتعرض  قد  مبا  املمارسات السلوكية  عالقة  معرفة 
املبتعثون السعوديون من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة.

بني  إحصائياً  دالة  فروق  هناك  إذا كان  ما  معرفة 
املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية 

حمتملة خارج اململكة تعزى خلصائصهم االجتماعية. 
املبتعثون  له  يتعرض  قد  مما  الوقاية  سبل  معرفة 

السعوديون من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة.

أمهية الدراسة:
األمهية النظرية:

تنبثق أمهية هذه الدراسة من أمهية موضوعها وحداثته 
وندرة تناوله يف الدراسات العلمية السابقة، حيث أنه من 
تواجه  اليت  باملشكالت  املرتبطة  الدراسات  املالحظ كثرة 
منها  واليت  والعاملية  احمللية  اجملتمعات  يف  املبتعثني  الطلبة 
)املشكالت االقتصادية، واألكادميية، والنفسية، وغريها(، 
بينما هناك ندرة يف الدراسات اليت تناولت جانب املخاطر 
احملتملة اليت قد يتعرضون هلا واليت منها )املخاطر اليت هتدد 
أمهيتها  تربز  االبتعاث(، كما  بلد  يف  واستقرارهم  أمنهم 
من تعدد املخاطر األمنية اليت أصبح يتعرض هلا املبتعثون 
السعوديون بكثرة يف اآلونة األخرية مما يتطلب التصدي هلا 

والعمل على مواجهتها ومعاجلتها.
األمهية التطبيقية:

إن هذه الدراسة مبا ستفضي إليه من نتائج قد تفيد 
السلوكيات  بعض  ميارسون  الذين  السعوديني  املبتعثني 
اخلاطئة أو مجيعها وجتعلهم قد يتعرضون للمخاطر األمنية 
اإلمكان،  قدر  جتنبها  خالل  من  وذلك  اململكة  خارج 
املسؤولة عن محاية  كما قد تسهم يف مساعدة اجلهات 

وضع  على  وخارجها  اململكة  داخل  السعوديني  املبتعثني 
أمنهم  حتقيق  على  يف مساعدهتم  تسهم  وقائية  برامج 
واستقرارهم النفسي واالجتماعي بالشكل الذي ينعكس 
إجيابياً على حتقيقهم ألهدافهم من االبتعاث، ويعودون إىل 

أرض وطنهم ويسامهون يف تقدمه.

تساؤالت الدراسة:
التساؤل  على  اإلجابة  إىل  احلالية  الدراسة  تسعى 
هلا  يتعرض  قد  اليت  احملتملة  األمنية  املخاطر  )ما  الرئيس 
الوقاية منها(؟  اململكة وسبل  السعوديون خارج  املبتعثون 
الفرعية  التساؤالت  على  اإلجابة  حتقيق  ذلك  ويتطلب 

اآلتية:
ما املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرض هلا املبتعثون 

السعوديون خارج اململكة؟
املبتعثني  جتعل  قد  اليت  السلوكية  املمارسات  ما 
خارج  احملتملة  األمنية  للمخاطر  يتعرضون  السعوديني 

اململكة؟
له  يتعرض  قد  مبا  املمارسات السلوكية  عالقة  ما 
املبتعثون السعوديون من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة؟
هل توجد فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني 
فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة 

تعزى خلصائصهم االجتماعية؟
ما سبل الوقاية مما قد يتعرض له املبتعثون السعوديون 

من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة؟
حدود الدراسة:

املبتعثني  على  الدراسة  اقتصرت  البشرية:  احلدود 
السعوديني -من اجلنسني- بأمريكا وبريطانيا وأسرتاليا.

يف  الدراسة  هذه  تطبيق  اقتصر  املكانية:  احلدود 
جامعات )تاكوما بواشنطن، وكولومبيا بنيويورك، وكالفورنيا 
بأوهايو،  وكوملبوس  مبيشيغان،  وميشيغان  ببنسلفانيا، 
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وميامي بفلوريدا( يف الواليات املتحدة األمريكية، وجامعة 
سدين  وجامعة  بريطانيا،  يف  مانشسرت  مبدينة  مانشسرت 
مبدينة سدين يف أسرتاليا؛ نظراً لكوهنا تعد من أكثر دول 

العامل استقبااًل للمبتعثني السعوديني للتدريب والدراسة.
عام  يف  الدراسة  هذه  تطبيق  مت  الزمانية:  احلدود 
وذلك  2019/2018م؛  املوافق  1440/1439هـ 
باعتباره األكثر مالئمة لظروف الباحث من حيث التنقل 

بني الدول والواليات واجلامعات املختلفة.
الفصل الثاين

اإلطار النظري
أواًل: أدبيات الدراسة: تاريخ االبتعاث اخلارجي يف اململكة 

العربية السعودية:
العربية  اململكة  يف  اخلارجي  االبتعاث  تاريخ  يرجع 
السعودية إىل عام 1346هـ املوافق 1927م وذلك قبل 
أن يتم توحيد اململكة على يد مؤسسها امللك عبدالعزيز 
رمحه اهلل، حيث كانت جهة االبتعاث للبعثة األوىل هي 
من  تلميذاً   )14( إرسال  مت  فقد  العربية،  مصر  مجهورية 
احلجاز للتعليم، أما االبتعاث إىل خارج البالد العربية فقد 
بدأ عام 1926م، حيث أرسلت أول بعثة واليت تكونت 
ابتعاث  السنة  من طالبني إىل سويسرا، كما مت يف نفس 
طالب واحد إىل إسطنبول )األنصاري، 1998: ص20(. 
وتكونت البعثة الثانية يف عام 1936م من )10( طالب 
مت ابتعاثهم إىل مجهورية مصر، وتوجهت البعثة الثالثة إىل 
مصر عام 1942م بعد أن تأخر إرساهلا بسبب نشوب 
احلرب العاملية الثانية، فقد كان عدد أفرادها )15( طالباً، 
وكذلك احلال بالنسبة للبعثة الرابعة اليت توجهت إىل مصر 
أيضاً عام 1944م، وهي مكونة من )18( مبتعث، وقد 
أضيف إىل هذه البعثة مخسة آخرون ولكنهم وجهوا إىل 
بريوت للدراسة يف اجلامعة األمريكية هناك، وبعد هذا بدأ 

االبتعاث إىل أوروبا وأمريكا، وتواىل إرسال البعثات إليهم 
بعد أن تفجر النفط يف اململكة العربية السعودية وازدادت 
بلغ  االبتعاث حيث  توسع  وقد  هذا  ذلك،  أثر  مواردها 
عدد املبتعثني عام 1950م )167( طالباً يف مجيع الدول 

)آل الشيخ، 1994(.
اهتمت  السعودية  العربية  اململكة  أن  املالحظ  ومن 
مجيع  يف  للتعليم  والطالب  للتدريب  املوظفني  بابتعاث 
التخصصات ومبعظم الدول، حيث أمر امللك عبدالعزيز 
بتأسيس مدرسة حتضري البعثات عام 1355هـ/1936م، 
أمام  لتمهد  اململكة أسست  ثانوية يف  وهي أول مدرسة 
وانطلقت  اجلامعية،  بالكليات  االلتحاق  طريق  الطالب 
من هذه املدرسة أول بعثة تعليمية إىل اجلامعات املصرية 
 :2009 )املوسى،  التخصصات  خمتلف  لدراسة  وغريها 
ص813(. وبسبب التقدم الذي شهده اجملتمع والتغريات 
الشاملة جلميع قطاعاته صدر األمر السامي ببدء برنامج 
خادم احلرمني الشريفني عام 1426هـ ومت العمل مبوجبه 
يستمر  أن  على  التعليم  وزارة  قبل  من  نفسه  العام  يف 
الطلبة  ابتعث  الربنامج  انطالق  بداية  مراحل، ويف  مخس 
لتشمل  القاعدة  توسعت  املتحدة فقط، مث  الواليات  إىل 
أنه يف عام  إال  الشرق والغرب،  املتقدمة يف  الدول  مجيع 
1431هـ أضيف له مخس مراحل أخرى لنجاح الربنامج 
وحتقيقه لألهداف، وقد تضمن الربنامج الذكور واإلناث 
معها  ويبقى  للفتاة  احملرم  بشرط وجود  إال  استثناء،  دون 

حىت انتهاء بعثتها )آل الشيخ، 2015: ص76(.
 املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرض هلا املبتعثون 

السعوديون خارج اململكة:
جوانب  ملختلف  وشاماًل  عاماً  مفهوماً  األمن  يعد 
احلياة، حيث يعد مطلباً أساسياً للراحة والسالمة بالنسبة 
لألفراد، وأساس االستقرار والتطور بالنسبة للمجتمعات، 
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وأساس التوسع بالنسبة ملختلف احلضارات، وقد جاء ذكره 
يف سور متعددة من القرآن الكرمي وهو ما يؤكد موضوع 
أمهيته بكل أشكاله يف اإلسالم وتشعبه ومشوليته )غيات، 
األمين  الوعي  أمهية  تزايدت  ولقد   .)40-39  :2016
يف السنوات األخرية نتيجة لتزايد املخاطر وتنوعها، ويعد 
موضوع املخاطر األمنية ليس جديداً على حياة اإلنسانية، 
فمنذ وجد اإلنسان على وجه األرض وهو يواجه العديد 
من املخاطر اليت كانت تأتيه من الطبيعة وياول السيطرة 
اليت متكنه  والوسائل  األدوات  العديد من  ويبتكر  عليها، 
من استغالل خرياهتا، وعلى الرغم من هذا فإن إحساسه 
اليوم هو  فاجملتمع  يوم،  بعد  يوماً  يزداد  أصبح  أمن  بالال 
جمتمع (املخاطرة)، يعاين من مشاكل مروعة نتيجة حلوادث 
األمراض  وانتشار  أنواعها،  بكافة  واجلرائم  الطرقات، 
واألوبئة وتلوث البيئة، وغريها من املخاطر اليت هتدد أمن 
اجملتمع وفئاته، حيث مل تعد أي أمة أو دولة أو جمتمع أو 
فرد يف منأى عن املخاطر بكل أشكاهلا )سرار، 2009(.
واملبتعثون بشكل عام والسعوديون منهم بشكل خاص 
من  للعديد  يتعرضون  قد  فإهنم  األمة  هذه  أفراد  كأحد 
املخاطر يف الدول اليت يتم ابتعاثهم إليها، ومن ذلك املخاطر 
املتعلقة باجلانب األمين، فعلى امتداد السنوات املاضية دارت 
هددت  اليت  األمنية  املخاطر  بعض  حول  تفاصيل كثرية 
أمنهم واستقرارهم النفسي واالجتماعي، وهناك الكثري ممن 
فقدوا حياهتم بسببها وبقيت قصصهم تروى، وعلى الرغم 
من الغموض حول األسباب اليت أدت إىل تعرضهم هلا، إال 
أنه ميكن القول بأن هناك عدة ممارسات سلوكية قد يقوم هبا 
املبتعثون خارج اململكة وقد تسهم إىل حد كبري يف تعرضهم 

للمخاطر األمنية احملتملة.
السعوديون  املبتعثون  يقوم  قد  املثال  سبيل  فعلى 
احملتملة  األمنية  املخاطر  حدوث  فرص  بتهيئة  أحياناً 

غياب  واملغامرة،  االستهتار  االستفزاز،  )اإلمهال،  بسبب 
األماكن  على  طويلة  لفرتات  الرتدد  التعامل،  يف  احلكمة 
املشبوهة اليت تزيد فيها احتماالت وقوع املخاطر األمنية(، 
الذين  دور  من  أكرب  وقوعها  يف  دورهم  يكون  وأحياناً 
بأقوال وأفعال تسيء  يأتون  قاموا باالعتداء عليهم، فقد 
لآلخرين ومتس مسعتهم وكرامتهم دون وجه حق، وبالتايل 
قد تستفزهم وتسهم يف إجياد فكرة املخاطر األمنية لديهم 
على   – معهم  السعوديني  املبتعثني  تصرف  سوء  نتيجة 
سبيل املثال- وعدم تقديرهم لعواقب تصرفاهتم، كما قد 
يكون هلم دور يف حدوث املخاطر املسترت منها واليت ال 
السعودية  الثقافية  وامللحقيات  الشرطة  أجهزة  إىل  تصل 
ألسباب عديدة منها: الرغبة يف التصرف الشخصي وعدم 
حلساسيتها  أو  املختصة،  واحملاكم  الشرطة  أمام  املثول 
وتعلقها بالشرف، أو خلوفهم من انتقام اآلخرين منهم مما 
قد يزيد من نسبة حدوثها وتكرار وقوعهم ضحية هلا مرة 
)التحرش  املخاطر  من  النوع  هذا  وينطوي حتت  أخرى، 
اجلنسي، االغتصاب، السرقة، االعتداء البدين (بالضرب).

اثنياً: النظريات العلمية املفسرة ملوضوع الدراسة:
Theory Personality :1. نظرية السمات

معينة  مسات  هناك  أن  النظرية  هذه  أنصار  يرى 
مهيأة لوقوع الشخص ضحية وفريسة للجرمية، فاختيار 
بل  عشوائية  بصورة  يتم  ال  للجرمية  الضحايا كهدف 
جلرائمهم  هدفاً  يكون  من  بني  ويفرقون  فائقة،  بعناية 
 ،2012 )هالل،  يكون كذلك  أن  يصلح  ال  ومن 
ص9(. ويف ضوء ذلك التصور فإن معدالت االعتداء 
اإلجرامي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالصفات املميزة للضحايا، 
الدخل،  النوع،  وأبرز هذه السمات تتمثل يف )العمر، 
احلالة الزواجية، الوحدة، االنتماء إىل األقليات، إدمان 

.(Hindelang, 1981) )املسكرات، وغريها
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تفسري النظرية ملوضوع الدراسة:
شخصية  مسات  هناك  أن  السمات  نظرية  افرتضت 
معينة لألفراد قد هتيئ لوقوعهم فريسة سهلة للجرمية، وأن 
اختيارهم كهدف للجرمية ال يتم بصورة عشوائية بل بعناية 
فائقة، واملبتعثون السعوديون قد يكون لدى بعضهم من 
اخلصائص االجتماعية ما جيعلهم هدفاً للذين لديهم ميواًل 
إجرامية وبالتايل قد يقعون ضحية للمخاطر األمنية احملتملة 

خارج اململكة نتيجة لتلك اخلصائص، واليت منها:
السعودي  املبتعث  يكون  أن  ميكن  حيث  العمر: 
صغرياً يف عمره، فصغار السن عادة ما يتسمون بضعف 
الشخصية وقلة اخلربة يف التعامل مع املخاطر األمنية اليت 
قد يتعرضون هلا، ونتيجة ذلك قد يصبحون مستهدفني 
من قبل األشخاص املهيئني الرتكاب اجلرمية خاصة عندما 
يكون لديهم إىل جانب صغر سنهم ما مييزهم عن غريهم.
وقلة  بالضعف  يتصفن  ما  عادة  فالنساء  النوع: 
املبتعثات السعوديات  املقاومة، وبالتايل قد تكن بعض 
الذكور،  من  أكثر  للجرمية  مستهدفات  اململكة  خارج 
نظراً لكوهنن أقل قدرة يف مواجهة من يقومون باالعتداء 
عليهن حبكم طبيعتهن األنثوية خاصة يف جرائم االبتزاز 

والتحرش اجلنسي.
السعوديني  املبتعثني  فبعض  االجتماعية:  احلالة 
أفراد أسرهم  الذين ال يرافقهم أحد  العزاب أو  من فئة 
بالوحدة  الدائم  الشعور  يالزمهم  قد  االبتعاث  بلد  يف 
وامللل، ويلجأون كثرياً إىل قضاء أوقات فراغهم مبفردهم 
املالهي  مثل  اخلطرة  األماكن  أو  العامة  األماكن  يف 
الليلية، وبالتايل قد يكونوا مستهدفني لسبب ما يتميزون 
به عن غريهم من األفراد املتزوجني حيث يرتافق األزواج 

والزوجات أو أحد أفراد أسرهم خارج اململكة.

 The Routine Activitey :2. نظرية النشاط الروتيين
 Theory

فيلسون  ماركوس  الباحث  إىل  النظرية  هذه  ترجع 
مع  مشرتك  حبث  يف  عرضها  حيث   ،Marcus Felson

L.Chohen نشراه يف  لورانس كوهني  األمريكي  الباحث 
األمريكية،  االجتماعية  العلوم  جملة  يف  1979م  سنة 
وانطلقت هذه النظرية يف األساس من اجملتمع األمريكي، 
االجتماعية  األوضاع  تطور  فيها  الباحثان  تناول  حيث 
بعد  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  )اإلجرامية(  ومنها 
) إىل  النهاية  يف  تلخيصها  ومت  الثانية،  العاملية  احلرب 

فالروتني  لفيلسون  وبالنسبة  الروتيين).  النشاط  نظرية 
يقوم  اليت  اليومية  النشاطات  للحياة يعين جممل  اليومي 
هبا الفرد يف اجملتمع املعاصر بشكل رتيب )روتيين( دون 
تدفع  ينتج عنها من عواقب  قد  ملا  أن يسب حساباً 
إىل اجلرمية واالحنراف، حيث يرى أن (النزعة اإلجرامية) 
البعض من عامة  فعاًل لدى  امليل اإلجرامي موجود  أو 
توفر  من  البد  اإلجرامي  الفعل  حلدوث  ولكن  الناس، 
ثالثة عناصر ضرورية وهي )توافر اإلرادة اإلجرامية لدى 
الفرد، وجود ضحية مناسبة أو موقف مناسب (فرصة)، 
عدم وجود حراسة فعالة(. ومبا أن أمناط احلياة الروتينية 
وممتلكاهتم،  بيوهتم  عن  الناس  من  الكثري  تبعد  اليومية 
له  تتوافر  سوف  اإلجرامية(  اإلرادة  )صاحب  فاجملرم 
فعالة على  املناسبة(، ومع عدم وجود حراسة  )الفرصة 
املمتلكات والبيوت، سيؤدي يف النهاية إىل ظهور عوامل 
دافعة مشجعة على ارتكاب اجلرمية )اجلنفاوي، 2011: 

ص ص118-117(.
تفسري النظرية ملوضوع الدراسة:

عليه  يسري  الذي  األسلوب  أن  النظرية  افرتضت 
األشخاص يف حياهتم اليومية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوقوعهم 
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ضحية للجرمية أو تعرضهم للمواقف اليت تؤدي إىل هذه 
فإهنم  األفراد  من  السعوديون كغريهم  واملبتعثون  العملية، 
اليومية اليت تبعدهم عن  النشاطات  يقوموا مبجموعة من 
سكنهم وممتلكاهتم بشكل روتيين رتيب دون أن يسبوا 
حساباً ملا قد ينتج عن ذلك من عواقب تدفع إىل اجلرمية 
أو تشجع عليها. ومن تلك النشاطات خروجهم وعودهتم 
ساعات  يف  اململكة  خارج  به  يقيموا  الذي  السكن  إىل 
يف  السكن  من  عادة  خروجهم  أو  رتيب،  بشكل  معينة 
أوقات متأخرة من الليل وإجراء العمليات البنكية املستمرة 
يف تلك األوقات، أو الذهاب لألماكن العامة يف أوقات 
معينة لقضاء حاجاهتم اليومية، أو زيارة األماكن املشبوهة 
يبقى  حبيث  النفس  عن  للرتويح  األسبوعية  العطل  يف 
السكن فارغاً بشكل أسبوعي، أو اعتيادهم على إدخال 
دون  شخصية  ممتلكات  من  فيه  مبا  السكن  إىل  الغرباء 
فتلك ممارسات  احلرص على أن يأخذوا احليطة واحلذر، 
وتساهم يف  روتيين  بشكل  السعوديون  املبتعثون  هبا  يقوم 
توفري الفرص لألشخاص املهيئني للقيام بالفعل اإلجرامي، 
تشكل  فهي  هبا  القيام  أثناء  اجليدة  احلراسة  غياب  ومع 

عوامل دافعة ومشجعة على ارتكاب اجلرمية.
اثلثاً: الدراسات السابقة:

استعراض الدراسات السابقة:
اخلارجية  (السياحة  بعنوان   )2017( العنزي  دراسة 
وآاثرها االجتماعية واألمنية واالقتصادية على الشباب 
التعرف  إىل  واليت هدفت  الرياض،  مدينة  السعودي) يف 
على اآلثار االجتماعية واألمنية واالقتصادية املرتتبة على 
سفر الشباب السعودي، وصياغة احللول اليت من شأهنا أن 
تفّعل من إجيابيات السياحة اخلارجية وحتد من السلبيات 
اليت تؤثر على املواطن واجملتمع السعودي. ومتثلت عينتها 
يف عدد من الشباب السعودي، واستخدمت أداة االستبانة 

االجتماعي.  املسح  منهج  وفق  وذلك  البيانات،  جلمع 
وكان من أبرز نتائجها: 1- ضعف خربة الشباب جتعلهم 
فريسة سهلة أمام األشخاص ذوي النشاط اإلجرامي. 2- 
تسهم السياحة اخلارجية يف تورط الشباب جبرائم أخالقية.

دراسة عبداهلادي )2016( بعنوان (دور اجملين عليه 
يف ارتكاب اجلرمية: دراسة حتليلية لنماذج من احلاالت 
واليت   ،)2013-1993( العربية  الدول  يف  اجلرمية 
هدفت إىل معرفة دور اجملين عليه يف ارتكاب جرائم )القتل، 
النشل،  اإللكرتونية،  اجلرائم  واالحتيال،  النصب  السرقة، 
االختالس وخيانة األمانة، االغتصاب(، واجلرائم األخرى 
املباحث  أجهزة  رؤساء  مؤمترات  وثائق  تضمنتها  اليت 
التعرف  إىل  باإلضافة  العربية،  الدول  يف  اجلنائية  واألدلة 
على خصائص اجملين عليه يف ارتكاب اجلرائم اليت عرضتها 
أجهزة املباحث واألدلة اجلنائية يف الدول العربية كنماذج 
لدور اجملين عليه يف ارتكاب اجلرمية، وكذلك الفروق بينهم 
حبسب املتغريات املتوافرة. ومتثلت عينتها يف عدد من اجملين 
عليهم يف 265 حالة جرمية مسجلة رمسياً يف سجالت 
)األردن،  وهي  العربية  الدول  يف  اجلنائية  اإلحصاءات 
اإلمارات، البحرين، تونس، اجلزائر، السعودية، السودان، 
ليبيا،  لبنان،  الكويت،  قطر،  فلسطني،  عمان،  سوريا، 
املضمون  وحتليل  احلالة  دراسة  أداة  واستخدمت  مصر(، 
ومنهج  احلالة  دراسة  منهج  وفق  وذلك  البيانات،  جلمع 
حتليل املضمون. وكان من أبرز نتائجها: 1- توجد أنواع 
وهي جوهر  عليهم،  اجملين  هبا  يقوم  اليت  السلوكيات  من 
الدور الذي لعبوه يف ارتكاب احلاالت اإلجرامية، وتتمثل 
يف )السذاجة، واإلمهال، والتساهل، والالمباالة، واإلثارة، 
والتهور، واالستفزاز، وغياب الوازع الديين، وخمالفة األنظمة 
القانونية، واإلخالل بالضوابط االجتماعية(. 2- أسلوب 
القيام بأنشطة روتينية رتيبة  حياة اجملين عليهم واعتيادهم 
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يرفع درجة احتمالية أن يكونوا جمنياً عليهم. 3- الرجال 
معرضون ألن يكونوا جمنياً عليهم أكثر من النساء، كما أن 
النساء الاليت اعتدن خمالفة الضوابط االجتماعية واخلروج 
من املنزل أو استقبال غرباء فيه معرضات أكثر من غريهن 
ألن يكن جمنياً عليهن. 4- بلغ عدد حاالت جرائم القتل 
احلاالت،  من جمموع  على ٪30  تزيد  بنسبة  حالة   80
والسرقة 78 حالة أي بنسبة 29٪، والنصب واالحتيال 

31 حالة أي بنسبة ٪12.

اجلرمية:  (ضحااي  بعنوان   )2012( هالل  دراسة 
دراسة اجتماعية على عينة من ضحااي جرائم السرقة) 
يف مدينة الزقازيق، واليت هدفت إىل التعرف على الفئات 
االجتماعية اليت تقع ضحايا جلرمية السرقة، ومدى تكرار 
تعرض الضحية جلرمية السرقة، وطبيعة العالقة بني اجلاين 
واألوقات  األماكن  وأكثر  السرقة،  جرائم  يف  والضحية 
واالنعكاسات  السرقة،  الضحايا جلرمية  فيها  يتعرض  اليت 
منهـا  يعـاين  التـي  الـسلبية  واملادية  واالجتماعية  النفسية 
عينتها  ومتثلت  السرقة.  جلرمية  تعرضـهم  بـسبب  الـضحايا 
يف جمموعة من ضحايا جرمية السرقة الذين قاموا باإلبالغ 
البحث  وحدة  على  وترددوا  اجلرمية  هلذه  تعرضهم  عن 
اجلنائي بقسم أول الزقازيق ملتابعة التحقيق، واستخدمت 
املسح  منهج  وفق  وذلك  البيانات،  جلمع  املقابلة  أداة 
االجتماعي. وكان من أبرز نتائجها: 1- أغلب ضحايا 
جرمية السرقة من الذكور، ويقعون يف املرحلة العمرية من 
من  الضحايا  معظم  أن  أوضحت  سنة، كما   50-35
التعليم  التعليمي يرتاوح ما بني  املتزوجني، ومستواهم  فئة 
الضحايا  من   ٪88 من  أكثر   -2 والثانوي.  اإلعدادي 
تعرضوا جلرمية السرقة مرة واحدة. 3- أكثر األوقات اليت 
ساعات  يف  السرقة كانت  جلرمية  الضحايا  فيها  تعرض 

متأخرة من الليل.

دراسة الدبل )2011( بعنوان (ضحااي االعتداءات 
مناطق  مستوى  على  وميدانية  نظرية  دراسة  اجلنائية: 
السعودية)، واليت هدفت إىل استطالع  العربية  اململكة 
مستوى التعرض لالعتداءات اجلنائية على مستوى اململكة، 
التعرض  يف  األسر  بني  فروق  هناك  إذا كان  ما  ومعرفة 
خصائصهم  حسب  عام  بشكل  اجلنائية  لالعتداءات 
أثر توفر بعض اإلمكانات يف  معرفة  االجتماعية، وأيضاً 
تعرض األسر لالعتداءات اجلنائية بشكل عام، باإلضافة 
إىل معرفة أثر خصائص األسرة وتوفر اإلمكانات لديهم يف 
بعض االعتداءات اجلنائية التالية. ومتثلت عينتها يف عدد 
االستبانة  أداة  واستخدمت  اململكة،  مبناطق  األسر  من 
االجتماعي.  املسح  منهج  وفق  وذلك  البيانات،  جلمع 
وكان من أبرز نتائجها: 1- كانت جرائم السب والشتم 
من أكثر االعتداءات اجلنائية على األسر السعودية، بينما 
االعتداءات  أنواع  أقل  من  البنكية  باحلسابات  التالعب 
حدوثاً. 2- أن األسر ذوي الدخل املتدين، ومن يسكنون 
لديهم عدد اإلناث أكثر  يف شقق وأحياء متدنية، ومن 
من الذكور، ومن لديهم حاالت ترمل وطالق، يتعرضون 
لالعتداءات بشكل أكرب من غريهم. 3- أن ذوي الدخل 

املتدين أكثر عرضة لالعتداءات اجلنائية يف كل أنواعها.

يف  الضحية  (دور  بعنوان   )2007( احلكيم  دراسة 
ضحااي  على  حتليلية  وصفية  دراسة  اجلرمية:  حدوث 
إىل  هدفت  واليت  الرياض،  مدينة  يف  السرقات)  جرائم 
من  السرقات  جرائم  حدوث  يف  الضحية  دور  معرفة 
خالل تصرفات وسلوك الضحية، واخلصائص الدميوغرافية 
السرقات،  جرائم  لضحايا  واالقتصادية  واالجتماعية 
ودور الرتابة والروتني يف وقوعهم كضحايا جلرمية السرقة، 
ومعرفة أكثر األوقات واألماكن اليت يتعرض هلا الضحايا 
جلرائم السرقة. ومتثلت عينتها يف عدد من ضحايا جرائم 
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السرقات، واستخدمت أداة االستبانة جلمع البيانات، وذلك 
وفق منهج املسح االجتماعي. وكان من أبرز نتائجها: 1- 
غالبية ضحايا جرائم السرقات ترتاوح أعمارهم ما بني )20 
والذين  املتزوجني،  فئة  أقل من 30 سنة(، ومن  إىل  سنة 
مل يتجاوز مستوى تعليمهم املرحلة الثانوية، كما كانوا من 
لاير(،   6000 من  )أقل  املتدنية  الشهرية  الدخول  ذوي 
وكذلك الدخول الشهرية ألسرهم منخفضة نوعاً ما )أقل 
من 10,000 لاير(. 2- أغلب األحياء اليت وقعت فيها 
السرقة هي األحياء الشعبية داخل مدينة الرياض، كما أن 
هناك ارتباطاً بني األحياء اليت يسكنها الضحايا وتعرضهم 
للسرقات. 3- غالبية ضحايا جرائم السرقات حباجة للتوعية 
بالتدابري  وجيهلون  للجناة،  اإلجرامية  باألساليب  األمنية 
بعض  تساهل   -4 السرقات.  زيادة  إىل  أدى  مما  األمنية 
األشخاص يف اإلبالغ عن السرقات اليت يتعرضون هلا أدى 
إىل كثرهتا ومن مث وقوعهم ضحايا هلا مرة أخرى. 5- غالبية 
ضحايا جرائم السرقات يرون أن إتباع بعض الناس ألسلوب 
حياة روتيين جعلهم يقعون ضحية هلا، كما أهنم ال يعون أن 
طريقة تعاملهم مع الناس له دور يف تعرضهم للسرقة. 6- أن 
إلمهال ضحايا السرقات يف احملافظة على ممتلكاهتم دور يف 

وقوعهم ضحايا جلرمية السرقة.
التعقيب على الدراسات السابقة: 

بعد استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة املباشرة 
بعض  هناك  أن  القول  ميكن  احلالية،  الدراسة  مبوضوع 

جوانب االتفاق واالختالف فيما بينها من حيث:
املوضوع: اتفقت مجيع الدراسات السابقة من حيث 
أهنا تناولت يف موضوعها جانب االعتداءات اجلنائية والدور 
الذي يلعبه اجملين عليهم يف حدوث اجلرمية، باإلضافة إىل 
املقيمني داخل  األفراد  يلعبه  الذي  بالدور  اهتمت  كوهنا 
ضحية  وقوعهم  يف  هبا  تطبيقها  مت  اليت  والدول  املدن 

للجرمية، يف حني اختلفت عنها دراسة العنزي )2017( 
برتكيزها على الدور الذي يلعبه السياح خارج اململكة يف 
مامل  وهذا  بداخلها-،  املقيمني  -وليس  اجلرمية  حدوث 

تركز عليه مجيع الدراسات السابقة.
 )2017( العنزي  دراسة  أن  املالحظ  من  العينة: 
متثلت عينتها يف عدد من الشباب السعوي، وعبداهلادي 
العربية،  بالدول  عليهم  اجملين  من  عدد  يف   )2016(
وهالل )2012( يف عدد من ضحايا جرمية السرقة مبدينة 
األسر مبختلف  من  والدبل )2011( يف عدد  الزقازيق، 
مناطق اململكة، واحلكيم )2007( يف عدد من ضحايا 

جرائم السرقات مبدينة الرياض.
 )2017( العنزي  من  دراسة كاًل  اتفقت  املنهج: 
 )2007( واحلكيم   )2011( والدبل   )2012( وهالل 
عدا  االجتماعي،  املسح  ملنهج  استخدامها  حيث  من 
دراسة عبداهلادي )2016( اليت اختلفت يف استخدامها 

ملنهج دراسة احلالة وحتليل املضمون.
 )2017( العنزي  من  دراسة كاًل  اتفقت  املكان: 
مدينة  يف  طبقت  أهنا  حيث  من   )2007( واحلكيم 
الرياض، بينما اختلفت عنها دراسة هالل )2012( يف 
كوهنا طبقت مبدينة الزقازيق، والدبل )2011( يف عدد 

من املناطق باململكة العربية السعودية.
 )2017( العنزي  من  دراسة كالً  اتفقت  األداة: 
والدبل )2011( واحلكيم )2007( يف استخدامها ألداة 
االستبانة، بينما اختلفت عنها دراسة عبداهلادي )2016( 
يف استخدامها ألداة دراسة احلالة وحتليل املضمون، ودراسة 

هالل )2012( اليت استخدمت أداة املقابلة.
ما مييز الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة:

عن  احلالية  الدراسة  متيز  يتضح  السابق  العرض  من 
جوانبها،  بعض  يف  التشابه  رغم  سبقتها  اليت  الدراسات 
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وذلك التميز يتمثل فيما يلي:
الدراسة  أن  القول  ميكن  املوضوع:  حيث  من 
األمنية  املخاطر  احلالية ركزت يف موضوعها على جانب 
خارج  السعوديون  املبتعثون  هلا  يتعرض  قد  اليت  احملتملة 
اململكة، وهذا اجلانب مل يظ باهتمام الباحثني السابقني 
العنزي  دراسة  أن  من  الرغم  فعلى  الدراسة،  حيث  من 
يلعبه  الذي  الدور  موضوعها  ضمن  تناولت   )2017(
السياح السعوديني باخلارج يف وقوعهم ضحية للجرمية، إال 
أنه مت تطبيقها على عينة من الشباب السعودي املقيمني 
داخل اململكة -وليس من وجهة نظر السياح السعوديني 
من  عينة  على  احلالية  الدراسة  طبقت  بينما  أنفسهم-، 
رأيهم  إلبداء  وذلك  اململكة  خارج  السعوديني  املبتعثني 
حول املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرض هلا املبتعثون 
السعوديون، واملمارسات السلوكية اليت قد تعرضهم لتلك 
املخاطر، هذا باإلضافة إىل كوهنا هدفت إىل معرفة سبل 
األمنية  للمخاطر  السعوديني  املبتعثني  تعرض  من  الوقاية 
احملتملة من وجهة نظرهم أنفسهم، وهذا ما مل تركز عليه 

أيضاً مجيع الدراسات السابقة.
احلالية  الدراسة  العينة يف  العينة: تكونت  من حيث 
اململكة،  اجلنسني- خارج  السعوديني -من  املبتعثني  من 
وهي بذلك اختلفت عن مجيع الدراسات السابقة يف هذا 

اجلانب.
احلالية  الدراسة  أن  القول  ميكن  املنهج:  حيث  من 
اتفقت مع أغلب الدراسات السابقة يف كوهنا استخدمت 
دراسة  عن  اختلفت  أهنا  إال  االجتماعي،  املسح  منهج 
ملنهج  استخدامها  يف  متيزت  اليت   )2016( عبداهلادي 

دراسة احلالة وحتليل املضمون.
من حيث املكان: من املالحظ متيز الدراسة احلالية 
عن الدراسات السابقة، حيث طبقت الدراسة احلالية يف 

)أمريكا، وبريطانيا، وأسرتاليا(، وهي بذلك اختلفت عن 
مجيع ما سبقها من دراسات هبذا اجلانب.

من حيث األداة: فيما يتعلق باألدوات املستخدمة فقد 
استخدمت الدراسة احلالية أداة االستبانة جلمع البيانات، 
وهي بذلك اختلفت عن دراسة عبداهلادي )2016( اليت 
ودراسة  املضمون،  وحتليل  احلالة  دراسة  أداة  استخدمت 

هالل )2012( اليت استخدمت أداة املقابلة.
جوانب االستفادة من الدراسات السابقة يف الدراسة 

احلالية:
احلالية  الدراسة  بني  االختالف  من  الرغم  على 
والدراسات السابقة يف جانب موضوعها الرئيس، إال أن 
الباحث حاول أن يوظف الكثري من اجلهود السابقة يف 
الدراسة احلالية، واستفاد منها فيما يتعلق بإعداد اإلطار 
أداة  تصميم  إىل  باإلضافة  املنهجية،  واجلوانب  النظري، 

الدراسة وهي (االستبانة).
الفصل الثالث

منهجية الدراسة وإجراءاهتا
من  احلالية  الدراسة  تعد  ومنهجها:  الدراسة  نوع 
األمنية  املخاطر  واقع  تصف  لكوهنا  الوصفية  الدراسات 
خارج  السعوديون  املبتعثون  هلا  يتعرض  قد  اليت  احملتملة 
اململكة، وبناء على نوعها فقد اتبع الباحث منهج املسح 
الكافية  البيانات  مجع  على  يساعد  باعتباره  االجتماعي 
حول املشكلة وحتليلها واستخالص نتائجها والوصول إىل 

تعميمات بشأهنا.
جمتمع الدراسة:

-من  السعوديني  املبتعثني  من  الدراسة  جمتمع  تكون 
اجلنسني- بأمريكا وبريطانيا وأسرتاليا يف اجلامعات التالية: 
جامعات )تاكوما بواشنطن، وكولومبيا بنيويورك، وكالفورنيا 
بأوهايو،  وكوملبوس  مبيشيغان،  وميشيغان  ببنسلفانيا، 
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وميامي بفلوريدا( يف الواليات املتحدة األمريكية، وجامعة 
سدين  وجامعة  بريطانيا،  يف  مانشسرت  مبدينة  مانشسرت 

مبدينة سدين يف أسرتاليا.
عينة الدراسة:

السعوديني  املبتعثني  من  عينة  بسحب  قام الباحث 
فمن  وأسرتاليا،  وبريطانيا  بأمريكا  اجلنسني-  -من 
مفردة   )183( فقد مت سحب  أمريكا  العينة يف  حيث 
بنيويورك،  وكولومبيا  بواشنطن،  )تاكوما  جامعات  من 
وكوملبوس  مبيشيغان،  وميشيغان  ببنسلفانيا،  وكالفورنيا 
يف  العينة  حيث  من  أما  بفلوريدا(،  وميامي  بأوهايو، 
من  مفردة   )101( بسحب  الباحث  قام  فقد  بريطانيا 
يف  للعينة  وبالنسبة  مانشسرت،  مبدينة  مانشسرت  جامعة 
جامعة  من  مفردة   )69( بسحب  قام  فقد  أسرتاليا 
سدين مبدينة سدين، وبذلك أصبح اجملموع الكلي لعينة 

الدراسة )353( مفردة.
أداة الدراسة:

بناء على طبيعة البيانات املراد احلصول عليها، واملنهج 
الدراسة  جمتمع  حجم  إىل  باإلضافة  الدراسة،  يف  املتبع 
األكثر مالئمة  األداة  أن  الباحث  املتفرقة، وجد  وجهاته 
مت  ولقد  (االستبانة)،  هي  الدراسة  هذه  أهداف  لتحقيق 

بناؤها وفقاً للخطوات اإلجرائية التالية:
أواًل: تصميم أداة الدراسة:

ميكن اإلشارة إىل أن أداة الدراسة تكونت من أربعة 
أقسام كما يلي:

القسم األول: تضمن اخلصائص االجتماعية ألفراد 
عينة الدراسة.

القسم الثاين: تضمن أبرز املخاطر األمنية احملتملة 
اليت قد يتعرض هلا املبتعثون السعوديون خارج اململكة.

املمارسات  من  عدد  تضمن  الثالث:  القسم 

يتعرضون  السعوديني  املبتعثني  جتعل  قد  اليت  السلوكية 
للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة.

القسم الرابع: تضمن سبل الوقاية من تعرض املبتعثني 
السعوديني للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة من 

وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.

الفصل الرابع
عرض نتائج الدراسة وتفسريها

ألفراد  االجتماعية  باخلصائص  املتعلقة  النتائج  أواًل: 
عينة الدراسة:

1- يوضح اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري (العمر):

النسبةالتكرارالعمر

5014,2أقل من 25 سنة

11031,2من 25 إىل أقل من 30 سنة

13538,2من 30 إىل أقل من 35 سنة

5816,4من 35 سنة فأكثر

يبني اجلدول أن غالبية أفراد العينة تبلغ أعمارهم )من 30 
إىل أقل من 35 سنة( حيث بلغت نسبتهم )٪38,2(، 
بينما مثل الذين تبلغ أعمارهم )أقل من 25 سنة( النسبة 

األقل حيث بلغت )٪14,2(.
النسبةالتكرارالنوع

18552,4ذكر

16847,6أنثى

وفقاً  الدراسة  عينة  أفراد  توزيع  التايل  اجلدول  يوضح   -2
(النوع): ملتغري 

يتبني من اجلدول أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم فئة 
(الذكور) حيث بلغت نسبتهم )52,4٪(، يف حني مثلت 

فئة اإلناث النسبة األقل إذ بلغت )٪47,6(.
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3- يوضح اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري (احلالة 
االجتماعية):

النسبةالتكراراحلالة االجتماعية
11833,4أعزب
22563,7متزوج
51,4منفصل
51,4مطلق

هم  الدراسة  عينة  أفراد  غالبية  أن  اجلدول  من  يتضح 
فئة (املتزوجني) حيث بلغت نسبتهم )63,7٪(، بينما 
مثلت فئة املنفصلني واملطلقني النسبة األقل حيث بلغت 

.)٪1,4(
4- يوضح اجلدول التايل توزيع العينة وفقاً ملتغري (مرافقة أحد أفراد 

األسرة للمبتعث يف بلد االبتعاث):
مرافقة أحد أفراد األسرة 
للمبتعث يف بلد االبتعاث

النسبةالتكرار

26875,9نعم
8524,1ال

يتبني من اجلدول أن )75,9٪( من أفراد عينة الدراسة 
يرافقهم أحد أفراد أسرهم يف بلد االبتعاث، بينما هناك 
)24,1٪( منهم ليس لديهم مرافق من أفراد أسرهم يف 

بلد االبتعاث.
5- يوضح اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري (الدخل 

الشهري):
النسبةالتكرارالدخل الشهري

5716,1أقل من 4000 رايل
9727,5من 4000 إىل أقل من 8000 رايل
من 8000 إىل أقل من 12,000 

رايل
10630,0

9326,3من 12.000 رايل فأكثر
يتبني من اجلدول أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم فئة 
أقل من  الشهري )من 8000 إىل  يبلغ دخلهم  الذين 
12,000 لاير( حيث بلغت نسبتهم )30,0٪(، بينما 

مثلت فئة الذين يبلغ دخلهم الشهري )أقل من 4000 
لاير( النسبة األقل حيث بلغت )٪16,1(.

ملتغري (بلد  التايل توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً  6- يوضح اجلدول 
االبتعاث):

النسبةالتكراربلد االبتعاث
18351,8أمريكا
6919,5اسرتاليا
10128,6بريطانيا

يتضح من اجلدول أن غالبية أفراد العينة هم فئة املبتعثني 
إىل أمريكا حيث بلغت نسبتهم )51,8٪(، يليها فئة 
فئة  مث   ،)٪28,6( بلغت  بنسبة  بريطانيا  إىل  املبتعثني 

املبتعثني إىل أسرتاليا بنسبة بلغت )٪19,5(.
7- يوضح اجلدول التايل توزيع العينة وفقاً ملتغري (الدرجة العلمية اليت 

يتم دراستها يف بلد االبتعاث):
النسبةالتكرارالدرجة العلمية اليت يتم دراستها يف بلد االبتعاث

8122,9بكالوريوس
11733,1ماجستري
11933,7دكتوراه

3610,2لغة
الذين  فئة  العينة هم  أفراد  غالبية  أن  اجلدول  يتبني من 
يدرسون درجة الدكتوراه يف بلد االبتعاث حيث بلغت 
نسبتهم )33,7٪(، بينما مثلت فئة الذين يدرسون (

لغة) النسبة األقل حيث بلغت )٪10,2(.
تواجد  (مدة  ملتغري  وفقاً  العينة  أفراد  توزيع  التايل  اجلدول  8-يوضح 

املبتعث يف بلد االبتعاث):
النسبةالتكرارمدة تواجد املبتعث يف بلد االبتعاث

10529.7أقل من سنتني
11231.7من سنتني إىل أقل من أربع سنوات
8824.9من أربع إىل أقل من ست سنوات

4813.6من ست سنوات فأكثر

يتضح من اجلدول أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم فئة 
الذين مدة تواجدهم يف بلد االبتعاث )من سنتني إىل 
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أقل من أربع سنوات( حيث بلغت نسبتهم )٪31,7(، 
بينما مثلت فئة الذين مدة تواجدهم يف بلد االبتعاث 
بلغت  حيث  األقل  النسبة  فأكثر(  سنوات  ست  )من 

.)٪13,6(
9- يوضح اجلدول التايل توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتغري )مقر السكن 

يف بلد االبتعاث(:

النسبةالتكرارمقر السكن يف بلد االبتعاث

133,7داخل السكن اجلامعي

28580,7خارج السكن اجلامعي يف سكن خاص

خارج السكن اجلامعي مع أصدقاء سعوديني 
مبتعثني

215,9

164,5خارج السكن اجلامعي مع أصدقاء أجانب

خارج السكن اجلامعي مع عائلة من عوائل 
بلد االبتعاث

185,1

يقيمون  الذين  هم  العينة  أفراد  غالبية  أن  اجلدول  يبني 
بلغت  حيث  اجلامعي يف سكن خاص  السكن  خارج 
داخل  يقيمون  الذين  مثل  بينما   ،)٪80,7( نسبتهم 

السكن اجلامعي النسبة األقل إذ بلغت )٪3,7(.
 10-يوضح اجلدول التايل توزيع أفراد العينة وفقاً ملتغري (وجود مسافة 

ملقر الدراسة يف بلد االبتعاث):

وجود مسافة ملقر الدراسة يف بلد 

االبتعاث

النسبة املئويةالتكرار

11833,4نعم

23566,6ال

يتبني من اجلدول أن )66,6٪( من أفراد عينة الدراسة 
ال يقطعون مسافة طويلة ملقر الدراسة يف بلد االبتعاث، 

بينما هناك )33,4٪( منهم يقطعون مسافة طويلة ملقر 
الدراسة يف بلد االبتعاث.

(وجود  ملتغري  وفقاً  العينة  أفراد  توزيع  التايل  اجلدول  يوضح   -11

األصدقاء من جنسية بلد االبتعاث):

وجود األصدقاء من جنسية بلد 
االبتعاث

النسبةالتكرار

20357,5نعم

15042,5ال

عينة  أفراد  من   )٪57,5( أن  اجلدول  من  يتضح 
الدراسة لديهم أصدقاء من جنسية بلد االبتعاث، بينما 
)42,5٪( منهم ليس لديهم أصدقاء من جنسية بلد 

االبتعاث.
(التعرض  ملتغري  وفقاً  العينة  أفراد  توزيع  التايل  اجلدول  يوضح   -12

ملخاطر أمنية سابقة يف بلد  االبتعاث):

التعرض ملخاطر أمنية سابقة يف بلد 
االبتعاث

النسبةالتكرار

6117,3نعم

29282,7ال

يتضح من اجلدول أن )82,7٪( من أفراد عينة الدراسة 
بينما  االبتعاث،  بلد  أمنية سابقة يف  يتعرضوا ملخاطر  مل 
يف  سابقة  أمنية  ملخاطر  تعرضوا  منهم   )٪17,3( هناك 

بلد االبتعاث.
اثنياً: النتائج املتعلقة بتساؤالت الدراسة:

التساؤل األول: ما املخاطر األمنية احملتملة اليت قد 
يتعرض هلا املبتعثون السعوديون خارج اململكة؟
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يوضح اجلدول التايل استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور 
)املخاطر األمنية احملتملة اليت قد يتعرض هلا املبتعثون السعوديون 

خارج اململكة(

العبارةم
 املتوسط

احلسايب

االحنراف 

باملعياري
رتتي

ال

جة 
در

فقة
ملوا

ا

موافق2.620.671السرقة3

موافق2.580.722النصب واالحتيال10

 االفرتاء )إلصاق11

التهم(
2.280.82

حمايد3

حمايد2.270.824السطو4

حمايد2.180.845التهديد8

 االعتداء البدين2

ابلضرب
2.160.84

حمايد6

حمايد2.130.857القتل1

حمايد2.030.838االبتزاز9

حمايد1.780.779التحرش اجلنسي6

حمايد1.760.7810االختطاف5

غري موافق1.600.6711االغتصاب7

حمايد2.130.58املتوسط احلسايب العام

يتضح من اجلدول أن هناك تفاوت يف استجابات العينة 
احلسابية  املتوسطات  أن  اتضح  حيث  احملور،  هذا  على 
وهي  إىل 2,62(،   1,60( بني  ما  ترتاوح  الستجاباهتم 
املقياس  فئات  من  )األوىل/والثانية/والثالثة(  بالفئة  تقع 
موافق/حمايد/موافق(  )غري  درجة  إىل  تشري  واليت  الثالثي 
على أداة الدراسة. كما يتبني أن هناك مخسة خماطر أمنية 
حمتملة قد يتعرضون هلا، حيث جاءت يف املراتب األوىل 

حسب درجة موافقة أفراد العينة عليها كما يلي:
الدراسة  عينة  أفراد  لدى  )موافق(  بدرجة  االستجابة 

على الفقرة رقم )3( وهي "السرقة"، وجاءت يف املرتبة 
معياري  واحنراف   ،)2,62( حسايب  مبتوسط  األوىل 

.)0,67(
الدراسة  عينة  أفراد  لدى  )موافق(  بدرجة  االستجابة 
واالحتيال"،  "النصب  وهي   )10( رقم  الفقرة  على 
 ،)2,58( حسايب  مبتوسط  الثانية  املرتبة  يف  وجاءت 

واحنراف معياري )0,72(.
 االستجابة بدرجة )حمايد( لدى أفراد عينة الدراسة 
التهم"  "إلصاق  (االفرتاء  وهي   )11( رقم  الفقرة  على 
 ،)2,28( حسايب  مبتوسط  الثالثة  املرتبة  يف  وجاءت 

واحنراف معياري )0,82(.
عينة  أفراد  لدى  )حمايد(  بدرجة  االستجابة   
"السطو"،  وهي   )4( رقم  الفقرة  على  الدراسة 
 ،)2,27( حسايب  مبتوسط  الرابعة  املرتبة  يف  وجاءت 

.)0,82( معياري  واحنراف 
 االستجابة بدرجة )حمايد( لدى أفراد عينة الدراسة على 
الفقرة رقم )8( وهي "التهديد"، وجاءت يف املرتبة اخلامسة 

مبتوسط حسايب )2,18(، واحنراف معياري )0,81(.
العام الستجابات  املتوسط  أن  مما سبق  ويستخلص 
 2,13( بلغ  قد  احملور  هذا  على  الدراسة  عينة  أفراد 
الثانية من فئات املقياس  درجة من 3(، وهو يقع بالفئة 
الثالثي واليت تشري إىل خيار )حمايد( على أداة الدراسة، 
يلي  مرتبة كما  اليت جاءت  احملتملة  األمنية  املخاطر  وأن 
التهم)،  (إلصاق  االفرتاء  واالحتيال،  النصب  )السرقة، 
السطو، التهديد( هي أكثر املخاطر األمنية احملتملة اليت 

قد يتعرض هلا املبتعثون السعوديون خارج اململكة.
جتعل  اليت  السلوكية  املمارسات  الثاين: ما  التساؤل 
املبتعثني السعوديني قد يتعرضون للمخاطر األمنية احملتملة 

خارج اململكة؟
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يوضح اجلدول التايل استجاابت أفراد عينة الدراسة على عبارات حمور )املمارسات السلوكية اليت قد جتعل املبتعثني السعوديني
 يتعرضون للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة(

املتوسط العبارةم
احلسايب

االحنراف 
باملعياري

رتتي
ال

جة 
در

فقة
ملوا

ا

موافق2.760.551غياب احلرص واحلذر واإلجراءات الوقائية19

موافق2.730.622اجلهل أبنظمة بلد االبتعاث8

موافق2.720.603الدخول يف مشاكل مع اآلخرين12

موافق2.710.624السكن يف املناطق الشعبية أو العشوائية2

موافق2.700.625تعاطي اخلمور واملسكرات واملخدرات15

موافق2.670.636زايرة أماكن الدعارة أو املالهي الليلية أو املقاهي وغريها من األماكن املشبوهة14

موافق2.640.667تكوين عالقات مع أشخاص جمهولني1

موافق2.640.648االهتمام الزائد ابملظهر اخلارجي3

موافق2.600.659حسن النية والثقة الزائدة ابآلخرين18

موافق2.590.6910اخلروج من السكن يف أوقات متأخرة9

موافق2.580.6711اإلفصاح عن اخلصوصية والعناوين الشخصية لآلخرين11

موافق2.570.6912التصرف الشخصي دون إبالغ امللحقية الثقافية يف حال التعرض للمخاطر16

موافق2.560.7013إجراء العمليات البنكية يف أوقات متأخرة عن طريق أجهزة الصراف اآليل13

موافق2.500.7314الدخول يف نقاشات عقائدية مع اآلخرين10

موافق2.420.7415التدخل يف شؤون اآلخرين وخصوصياهتم20

موافق2.410.7516اقتناء املستلزمات عرب املواقع اإللكرتونية املشبوهة6

موافق2.400.7417ارتداء الزي الوطين4

حمايد2.330.7718السخرية من عادات وتقاليد وطقوس بلد االبتعاث7

حمايد2.320.7619معرفة اآلخرين ألوقات اخلروج والعودة إىل السكن5

حمايد2.300.7920توزيع املنشورات اليت تعكس الثقافة الدينية للمجتمع السعودي21

حمايد2.180.8021االنشغال عن الدراسة ابلرتويح والرتفيه17

حمايد2.000.8022ممارسة العبادات وإحياء األجواء والشعائر اإلسالمية بشكل معلن22

موافق2.520.43املتوسط احلسايب العام
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استجابات  يف  تفاوت  هناك  أن  اجلدول  من  يتضح 
أفراد عينة الدراسة على هذا احملور، حيث أن املتوسطات 
احلسابية الستجاباهتم ترتاوح ما بني )2,00 إىل 2,76(، 
وهي تقع بالفئة )الثانية/والثالثة( من فئات املقياس الثالثي 
الدراسة.  أداة  على  )حمايد/موافق(  درجة  إىل  تشري  واليت 
كما يتبني من اجلدول أن هناك مخس ممارسات سلوكية 
األمنية  للمخاطر  يتعرضون  السعوديني  املبتعثني  قد جتعل 
األوىل  املراتب  يف  جاءت  حيث  اململكة  خارج  احملتملة 

حسب درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عليها كما يلي:
الدراسة  عينة  أفراد  لدى  )موافق(  بدرجة  االستجابة 
واحلذر  احلرص  (غياب  وهي   )19( رقم  الفقرة  على 
واإلجراءات الوقائية)، وجاءت يف املرتبة األوىل مبتوسط 

حسايب )2,76(، واحنراف معياري )0,55(.
الدراسة  عينة  أفراد  لدى  )موافق(  بدرجة  االستجابة 
على الفقرة رقم )8( وهي (اجلهل أبنظمة بلد االبتعاث)، 
 ،)2,73( حسايب  مبتوسط  الثانية  املرتبة  يف  وجاءت 

واحنراف معياري )0,62(.
الدراسة  عينة  أفراد  لدى  )موافق(  بدرجة  االستجابة 
مع  مشاكل  يف  (الدخول  وهي   )12( رقم  الفقرة  على 
اآلخرين وقائية)، وجاءت يف املرتبة الثالثة مبتوسط حسايب 

)2,72(، واحنراف معياري )0,60(.
الدراسة  عينة  أفراد  لدى  )موافق(  بدرجة  االستجابة 
على الفقرة رقم )2( وهي (السكن يف املناطق الشعبية 
أو العشوائية)، وجاءت يف املرتبة الرابعة مبتوسط حسايب 

)2,71(، واحنراف معياري )0,62(.
على  العينة  أفراد  لدى  )موافق(  بدرجة  االستجابة 
واملسكرات  اخلمور  (تعاطي  وهي   )15( رقم  الفقرة 
واملخدرات)، وجاءت يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حسايب 

)2,70(، واحنراف معياري )0,62(.

العام الستجابات  املتوسط  أن  مما سبق  ويستخلص 
من  درجة   2,52( بلغ  قد  احملور  هذا  على  العينة  أفراد 
الثالثي  املقياس  فئات  من  الثالثة  بالفئة  يقع  وهو   ،)3
وأن  الدراسة،  أداة  على  )موافق(  خيار  إىل  تشري  واليت 
)غياب  يلي  مرتبة كما  اليت جاءت  السلوكية  املمارسات 
بلد  بأنظمة  اجلهل  الوقائية،  واإلجراءات  واحلذر  احلرص 
االبتعاث، الدخول يف مشاكل مع اآلخرين، السكن يف 
املناطق الشعبية أو العشوائية، تعاطي اخلمور واملسكرات 
أو  الليلية  املالهي  أو  الدعارة  أماكن  زيارة  واملخدرات، 
عالقات  تكوين  املشبوهة،  األماكن  من  وغريها  املقاهي 
مع أشخاص جمهولني( هي أكثر املمارسات السلوكية اليت 
األمنية  للمخاطر  يتعرضون  السعوديني  املبتعثني  قد جتعل 

احملتملة خارج اململكة.
املمارسات السلوكية  عالقة  ما  الثالث:  التساؤل 
احملتملة  األمنية  للمخاطر  السعوديني  املبتعثني  بتعرض 

خارج اململكة؟
بني  العالقة  ملعرفة  بريسون  ارتباط  معامل  التايل  يبني اجلدول 
للمخاطر  السعوديني  املبتعثني  وتعرض  )املمارسات السلوكية، 

األمنية احملتملة خارج اململكة(

املمارسات 
السلوكية

تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر األمنية احملتملة 
خارج اململكة

معامل االرتباط 
لبريسون

مستوى 
الداللة

القرار اإلحصائي

دال إحصائياً 0.380.00**
وتوجد عالقة 

طردية

دالة  موجبة  طردية  عالقة  وجود  اجلدول  من  يتضح 
بني  فأقل   )0,01( الداللة  مستوى  عند  إحصائياً 
السعوديني  املبتعثني  وتعرض  )املمارسات السلوكية، 
زادت  فكلما  اململكة(،  خارج  احملتملة  األمنية  للمخاطر 
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ممارساهتم السلوكية غري املرغوب هبا يف بلد االبتعاث زاد 
تعرضهم للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة والعكس 

صحيح.

بني  إحصائية  فروق  توجد  هل  الرابع:  التساؤل 
املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية 

حمتملة خارج اململكة تعزى خلصائصهم االجتماعية؟

1- يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج 
اململكة وتعزى ملتغري "العمر"

الداللة قيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعاتمصدر التبايناحملور
اإلحصائية

تعرض املبتعثني السعوديني 
للمخاطر األمنية خارج اململكة

0.2430.08بني اجملموعات
0.230.87 119.793490.34داخل اجملموعات

120.03352اجملموع

2-يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل اختبار "ت" للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة وتعزى 
ملتغري "النوع":

مستوى الداللةقيمة )ت(االحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعددالنوعاحملور

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر
األمنية خارج اململكة

1852.050.60ذكر
2.530.01

1682.210.56أنثى

 3- يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة 
وتعزى ملتغري "احلالة االجتماعية":

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعاتمصدر التبايناحملور

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر
األمنية خارج اململكة

0.3030.10بني اجملموعات

0.290.83 119.733490.34داخل اجملموعات

120.03352اجملموع

يبني اجلدول وجود فروق إحصائية بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة 
تعزى هلذا املتغري، فمستوى الداللة )0,01( أقل من مستوى الداللة )0,05(، وهذه الفروق لصاحل اإلناث.

يتضح من اجلدول عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية 
حمتملة خارج اململكة تعزى هلذا املتغري، فمستوى الداللة )0,87(، وهي أكرب من مستوى الداللة )0,05(.
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4- يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل اختبار "ت" للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة 
وتعزى ملتغري "مرافقة أحد أفراد األسرة للمبتعث يف بلد االبتعاث":

 مرافقة أحد أفراد األسرة للمبتعث يفاحملور
املتوسط العددبلد االبتعاث

احلسايب
االحنراف 
 مستوىقيمة )ت(املعياري

الداللة

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر األمنية
خارج اململكة

2682.130.59نعم
0.070.94

852.120.57ال

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعاتمصدر التبايناحملور

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر
األمنية خارج اململكة

0.2630.09بني اجملموعات

0.260.86 119.773490.34داخل اجملموعات

120.03352اجملموع

يتضح من اجلدول عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة 
خارج اململكة تعزى هلذا املتغري، فمستوى الداللة )0,86(، وهي أكرب من مستوى الداللة )0,05(.

6- يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج 
اململكة وتعزى ملتغري "بلد االبتعاث":

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعاتمصدر التبايناحملور

 تعرض املبتعثني السعوديني
للمخاطر األمنية خارج اململكة

5.9422.97بني اجملموعات

9.110.00 114.093500.33داخل اجملموعات

120.03352اجملموع

يتضح من اجلدول وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة 
خارج اململكة تعزى هلذا املتغري، فمستوى الداللة )0,00(، وهي أقل من مستوى الداللة )0,05(، ولتحديد صاحل 

الفروق يف كل فئتني من فئات بلد االبتعاث مت استخدام اختبار “LSD” وجاءت النتائج كما يلي

يتضح من اجلدول عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة 
خارج اململكة تعزى هلذا املتغري، فمستوى الداللة )0,94(، وهي أكرب من مستوى الداللة )0,05(.

5- يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج 
اململكة وتعزى ملتغري "الدخل الشهري":

يتضح من اجلدول وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة 
خارج اململكة تعزى هلذا املتغري، حيث أن مستوى الداللة )0,83(، وهي أكرب من مستوى الداللة )0,05(.



د. صالح بن عبداهلل العقيل: )املخاطر األمنية املحتملة التي قد يتعرض هلا املبتعثون السعوديون خارج اململكة وسبل الوقاية منها( دراسة عىل عينة من املبتعثني السعوديني ......

77

7- يوضح اجلدول التايل نتائج اختبار “LSD” للفروق يف كل فئتني من فئات "بلد االبتعاث"

أسرتاليابريطانياأمريكااملتوسط احلسايبنبلد االبتعاثاحملور

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر األمنية
احملتملة خارج اململكة

0.35*1832.23أمريكا

0.23*1012.11بريطانيا

691.88أسرتاليا

8- يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج 
اململكة وتعزى ملتغري "الدرجة العلمية اليت يتم دراستها يف بلد االبتعاث":

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعاتمصدر التبايناحملور

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر
األمنية احملتملة خارج اململكة

0.6130.20بني اجملموعات

0.590.62 119.423490.34داخل اجملموعات

120.03352اجملموع

9- يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج 
اململكة وتعزى ملتغري "مدة تواجد املبتعث يف بلد االبتعاث":

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعاتمصدر التبايناحملور

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر
األمنية احملتملة خارج اململكة

1.9630.65بني اجملموعات

1.930.12 118.073490.34داخل اجملموعات

120.03352اجملموع

خماطر  من  له  يتعرضون  قد  فيما  السعوديني  املبتعثني  بني  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  اجلدول  من  يتبني 
الداللة  مستوى  من  أكرب  وهي   ،)0,12( الداللة  فمستوى  املتغري،  هلذا  وتعزى  اململكة  خارج  حمتملة  أمنية 

.)0,05(

يتضح من اجلدول وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني يف "أمريكا وبريطانيا" ويف "أسرتاليا" فيما قد 
يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة، وهذه الفروق لصاحل املبتعثني يف "أمريكا وبريطانيا".

يتضح من اجلدول عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية 
حمتملة خارج اململكة وتعزى هلذا املتغري، فمستوى الداللة )0,62(، وهي أكرب من مستوى الداللة )0,05(.
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10-يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج 
اململكة وتعزى ملتغري "مقر السكن يف بلد االبتعاث":

الداللة اإلحصائيةقيمة فمتوسط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعاتمصدر التبايناحملور

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر

األمنية احملتملة خارج اململكة

0.8540.21بني اجملموعات
0.620.65 119.183480.34داخل اجملموعات

120.03352اجملموع
يتبني من اجلدول عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة 

خارج اململكة وتعزى هلذا املتغري، فمستوى الداللة )0,65(، وهي أكرب من مستوى الداللة )0,05(.
11-يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل اختبار (ت) للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة 

وتعزى ملتغري "مقدار املسافة ملقر الدراسة يف بلد االبتعاث":

 مقدار املسافة ملقراحملور
املتوسط العددالدراسة يف بلد االبتعاث

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 قيمة
)ت(

 مستوى
الداللة

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر األمنية احملتملة خارج
اململكة

1182.190.58نعم
1.400.16

2352.100.58ال
يتضح من اجلدول عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة 

خارج اململكة وتعزى هلذا املتغري، فمستوى الداللة )0,16(، وهي أكرب من مستوى الداللة )0,05(.
12-يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل اختبار "ت" للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة 

وتعزى ملتغري "وجود األصدقاء من جنسية بلد االبتعاث":

 وجود األصدقاء مناحملور
 املتوسطالعددجنسية بلد االبتعاث

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 قيمة
)ت(

 مستوى
الداللة

تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة
2032.120.63نعم

0.370.79
1502.140.52ال

يتضح من اجلدول عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة 
خارج اململكة وتعزى هلذا املتغري، فمستوى الداللة )0,79(، وهي أكرب من مستوى الداللة )0,05(.

13-يوضح اجلدول التايل نتائج حتليل اختبار "ت" للفروق بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة 
وتعزى ملتغري "التعرض ملخاطر أمنية سابقة يف بلد االبتعاث":

 التعرض ملخاطر أمنية سابقة يف بلداحملور
املتوسط العدداالبتعاث

احلسايب
 االحنراف
املعياري

 قيمة
)ت(

 مستوى
الداللة

 تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر األمنية
احملتملة خارج اململكة

612.420.40نعم
4.510.00

2922.060.60ال
من خالل النتائج املوضحة يف اجلدول يتبني وجود فروق دالة إحصائياً بني املبتعثني السعوديني فيما قد يتعرضون له 
من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة وتعزى هلذا املتغري، حيث أن مستوى الداللة )0,00(، وهي أقل من مستوى 

الداللة )0,05(، وهذه الفروق لصاحل الذين (تعرضوا ملخاطر أمنية سابقة يف بلد االبتعاث).
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التساؤل اخلامس: ما سبل الوقاية مما قد يتعرض له املبتعثون السعوديون من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة؟
يوضح اجلدول التايل استجاابت أفراد عينة الدراسة حول حمور )سبل الوقاية مما قد يتعرض له املبتعثون السعوديون من خماطر أمنية حمتملة خارج 

اململكة(

الرتتيبالنسبةالتكرارسبل الوقاية

11833.41االبتعاد عن األماكن املشبوهة واخلروج متأخرًا

8323.52االلتزام أبنظمة بلد االبتعاث وإتباع تعليمات السفارات السعودية

7621.53االلتزام ابلشعائر اإلسالمية وأذكار الصباح واملساء

6618.74االعتدال يف كل التصرفات واألمور، وعدم احلديث ابألمور السياسية

6518.45إبالغ اجلهات األمنية يف حال االشتباه أو التعرض ألي خطر

5415.36الرتكيز يف احلصول على اهلدف من االبتعاث

4713.37أخذ االحتياطات وعدم الثقة املفرطة يف اآلخرين والغرابء

349.68احرتام الدايانت والثقافات واجلنسيات األخرى، واحرتام اخلصوصيات

267.49عدم التباهي ابملال أو الثروة أمام الغري

226.210التوكل على هللا واالبتعاد عن مواطن الشبهة

185.111اختيار السكن األمثل يف املناطق اآلمنة 

164.512عدم ارتداء مالبس هلا مدلوالت دينية وغطاء الوجه لتجنب املضايقات

92.513تثقيف الطالب قبل االبتعاث من دورات لتأهيلهم وتوعيتهم

يتضح من اجلدول أن أفراد العينة اقرتحوا عدة سبل 
املبتعثون السعوديون من خماطر  له  للوقاية مما قد يتعرض 
هي  السبل  أفضل  وكانت  اململكة،  خارج  حمتملة  أمنية 
بنسبة  متأخراً)  واخلروج  املشبوهة  األماكن  عن  (االبتعاد 
االبتعاث  بلد  بأنظمة  (االلتزام  يليها   ،)٪33,4( بلغت 
وإتباع تعليمات السفارات السعودية) وذلك بنسبة بلغت 

وأذكار  اإلسالمية  بالشعائر  (االلتزام  مث   ،)٪23,5(
يليها   ،)٪21,5( بلغت  بنسبة  وذلك  واملساء)  الصباح 
احلديث  وعدم  واألمور،  التصرفات  يف كل  (االعتدال 
السياسية) وذلك بنسبة بلغت )18,7٪(، مث ( باألمور 
إبالغ اجلهات األمنية يف حال االشتباه أو التعرض ألي 

خطر) وذلك بنسبة بلغت )٪18,4(.
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الفصل اخلامس
مناقشة النتائج والتوصيات واملقرتحات

أواًل: مناقشة نتائج الدراسة:
األمنية  املخاطر  ما  األول:  التساؤل  نتائج  مناقشة 
خارج  السعوديون  املبتعثون  هلا  يتعرض  قد  اليت  احملتملة 

اململكة؟
موافقون  الدراسة  عينة  أفراد  أن  النتائج  أوضحت 
اليت قد  إىل حد ما على حمور )املخاطر األمنية احملتملة 
وأن  اململكة(،  خارج  السعوديون  املبتعثون  هلا  يتعرض 
يلي:  مرتبة كما  جاءت  اليت  احملتملة  األمنية  املخاطر 
التهم)،  (إلصاق  االفرتاء  واالحتيال،  النصب  )السرقة، 
السطو، التهديد( هي أكثر املخاطر األمنية احملتملة اليت 

يتعرضون هلا.
وقد يكون ذلك راجعاً إىل كثرة املمارسات السلوكية 
وقلة  اململكة  خارج  السعوديون  املبتعثون  هبا  يقوم  اليت 
من  اخلاطئة  ممارساهتم  على  يرتتب  أن  ميكن  مبا  وعيهم 
ما  وهذا  احملتملة،  األمنية  املخاطر  إىل  تدفع  قد  عواقب 
أكدته نتائج التساؤل الثالث يف هذه الدراسة. وفيما يتعلق 
يتعرضون هلا واليت  اليت قد  احملتملة  األمنية  املخاطر  بأبرز 
جاءت مرتبة كما يلي )السرقة، النصب واالحتيال، االفرتاء 
أن  املالحظ  فمن  التهديد(،  السطو،  التهم)،  (إلصاق 
النتائج اليت جاءت يف التساؤل الثاين التايل تؤكد أن هناك 
مخسة ممارسات سلوكية قد تسهم إىل حد كبري يف وقوع 
املبتعثني السعوديني ضحية للمخاطر األمنية اليت أظهرها 
نتائج هذا التساؤل. وهذه النتيجة اتفقت مع ما توصلت 
اليت أوضحت أن اجملين  نتائج عبداهلادي )2016(  إليه 
واالحتيال  والنصب  السرقة  جلرائم  تعرضوا  الذين  عليهم 
كانت نسبتهم مرتفعة إىل حد ما من بني جمموع احلاالت 
اليت   )2012( هالل  نتائج  وكذلك  األخرى،  االجرامية 

بينت أن 88٪ من أفراد العينة كانوا ضحية جلرائم السرقة، 
بينما اختلفت عن نتائج الدبل )2011( اليت أوضحت 
االعتداءات  أكثر  من  والشتم كانت  السب  جرائم  أن 
اجلنائية على األسر السعودية، وقد يكون ذلك االختالف 
راجعاً إىل كون الدراسة السابقة متثلت عينتها يف عدد من 
له دوره  فذلك  السعودية،  العربية  باململكة  املقيمة  األسر 
يف زيادة نسبة وعيهم بالتدابري األمنية داخل بلدهم عند 
التعرض للمخاطر املختلفة بشكل أسهم يف جعل اجلرائم 
العينة بالدراسة  ال تتجاوز (السب والشتم)، بينما متثلت 
اململكة،  خارج  السعوديني  املبتعثني  من  عدد  يف  احلالية 
جيعلهم  قد  إليه  ينتمون  ال  بلد  يف  وجودهم  أن  حيث 
لذلك  ونتيجة  االبتعاث،  بلد  األمنية يف  التدابري  جيهلون 
ملختلف  التعرض  عند  الشخصي  التصرف  من  يكثرون 
الثقافية  امللحقية  إبالغ  يف  ويتساهلون  احملتملة  املخاطر 
إىل  يؤدي  قد  مما  من خماطر  له  يتعرضون  عما  السعودية 
جاءت  ولذلك  املختلفة،  للجرائم  تعرضهم  نسبة  زيادة 

النتائج خمتلفة بني هاتني الدراستني.
املمارسات  ما  الثاين:  التساؤل  نتائج  مناقشة 
يتعرضون  السعوديني  املبتعثني  جتعل  قد  اليت  السلوكية 

للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة؟
حمور  على  موافقون  العينة  أفراد  أن  النتائج  بينت 
السعوديني  املبتعثني  جتعل  قد  اليت  السلوكية  )املمارسات 
اململكة(، وأن  احملتملة خارج  األمنية  للمخاطر  يتعرضون 
)غياب احلرص واحلذر واإلجراءات الوقائية، اجلهل بأنظمة 
بلد االبتعاث، الدخول يف مشاكل مع اآلخرين، السكن 
يف املناطق الشعبية أو العشوائية، تعاطي اخلمور واملسكرات 
أو  الليلية  املالهي  أو  الدعارة  أماكن  زيارة  واملخدرات، 
املقاهي وغريها من األماكن املشبوهة، تكوين عالقات مع 
أشخاص جمهولني( هي أكثر املمارسات السلوكية اليت قد 
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جتعلهم يتعرضون للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة.
وميكن القول أن هذه النتيجة تؤكد ما جاء يف نتائج 
التالية  األمنية  املخاطر  أن  بينت  اليت  األول  التساؤل 
التهم)،  (إلصاق  االفرتاء  واالحتيال،  النصب  )السرقة، 
املبتعثون  له  يتعرض  قد  ما  أكثر  هي  التهديد(  السطو، 
السعوديون خارج اململكة، حيث أن تلك املخاطر احملتملة 
تعد نتيجة طبيعية ملن كانوا يقومون باملمارسات السلوكية 
اليت أظهرهتا نتائج هذا التساؤل. كما تؤكد هذه النتيجة 
ما افرتضته نظرية )النشاط الروتيين( اليت ذهبت يف تفسريها 
املناسبة  الفرصة  (توافر  نتاج  أنه  على  املنحرف  للسلوك 
للمجرم املهيأ للقيام بالفعل اإلجرامي)، فكل املمارسات 
السلوكية اليت أظهرهتا نتائج هذا التساؤل قد تعترب عوامل 
رئيسية تساعد يف توفري الفرص الدافعة لإلقدام على العملية 
اإلجرامية. كما اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 
 )2016( وعبداهلادي   )2017( العنزي  من  نتائج كاًل 
واحلكيم )2007( اليت بينت أن للمجين عليهم دور يف 
ارتكاب اجلرمية وذلك من خالل السلوكيات اليت يقوموا 
هبا، كما اتفقت مع احلكيم )2007( يف نتيجتها األخرى 
اليت كشفت عن وجود ارتباط بني األحياء اليت يسكنها 
الضحايا وتعرضهم جلرائم السرقات، وهذه النتائج مجيعها 
التساؤل  وأيضاً  التساؤل،  هذا  نتائج  يف  جاء  ما  تدعم 

األول يف هذه الدراسة.

عالقة  ما  الثالث:  التساؤل  نتائج  مناقشة 
املمارسات السلوكية مبا قد يتعرض له املبتعثون السعوديون 

من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة؟
كشفت النتائج عن وجود عالقة طردية بني )املمارسات 
السلوكية، وما قد يتعرض له املبتعثون السعوديون من خماطر 
زادت  أنه كلما  يعين  مما  اململكة(،  خارج  حمتملة  أمنية 
ممارساهتم السلوكية اخلاطئة زاد ذلك من احتمال تعرضهم 

للمخاطر األمنية خارج اململكة والعكس صحيح.
السلوكية  املمارسات  بأن بعض  تفسري ذلك  وميكن 
اليت قد يقومون هبا تعد غري مقبولة يف بلد االبتعاث أو 
عنها  وينتج  إجرامية  ميواًل  لديهم  الذين  األفراد  تستثري 
تشجع  أو  اجلرمية  ارتكاب  إىل  األفراد  تدفع  عواقب 
عليها. وهذه النتيجة تؤكد ما أشارت إليه نظرية )النشاط 
اإلرادة  اجملرم صاحب  )توافر  أن  افرتضت  اليت  الروتيين( 
غياب  مع  املناسب،  املوقف  أو  والفرصة  اإلجرامية، 
الستهداف  دافعة  رئيسية  عوامل  تعترب  الفعالة(  احلراسة 
هبا  يقوم  قد  اليت  املمارسات  وبعض  للجرمية،  األفراد 
العناصر  هبا  تتوافر  روتيين  بشكل  السعوديون  املبتعثون 
ضحية  بوقوعهم  وثيقاً  ارتباطاً  ترتبط  وهلذا  السابقة، 
للمخاطر األمنية أو تعرضهم للمواقف اليت تؤدي إليها. 
كما تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج العنزي 
جتعلهم  الشباب  خربة  أن ضعف  بينت  اليت   )2017(
اإلجرامي،  النشاط  ذوي  األشخاص  أمام  سهلة  فريسة 
باإلضافة إىل نتائج عبداهلادي )2016( اليت أوضحت 
من  وذلك  اجلرمية  ارتكاب  يف  دور  عليهم  للمجين  أن 
نتائج  جانب  إىل  هبا،  يقوموا  اليت  السلوكيات  خالل 
احلكيم )2007( اليت بينت أن ممارسات الضحايا واليت 
بالتدابري األمنية، طريقة  املمتلكات، اجلهل  منها )إمهال 
الروتيين(  والنشاط  احلياة  أسلوب  اآلخرين،  مع  التعامل 

هلا دور يف وقوعهم ضحية جلرائم السرقة.
مناقشة نتائج التساؤل الرابع: هل توجد فروق دالة 
له  يتعرضون  قد  فيما  السعوديني  املبتعثني  بني  إحصائياً 
من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة وتعزى خلصائصهم 

االجتماعية؟
كشفت النتائج عما يلي:

املبتعثني  بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم 
السعوديني فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة 
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السبب  يعود  وقد  ملتغري"العمر"،  وتعزى  اململكة  خارج 
باملمارسات  وجهلهم  السعوديني  املبتعثني  وعي  قلة  إىل 
إىل  باإلضافة  األمنية،  للمخاطر  تعرضهم  اليت  السلوكية 
قلة خربهتم يف التعامل مع املخاطر اليت تواجههم، ونتيجة 
مهما  اململكة  خارج  هبا  للوقوع  معرضني  فإهنم  ذلك 
اختلفت فئاهتم العمرية. وهذه النتيجة تنايف ما أشارت إليه 
نظرية (السمات) اليت أكدت على أن معدالت االعتداء 
اإلجرامي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصفات املميزة للضحايا، 
وأبرزها تتمثل يف عدة خصائص واليت منها (العمر)، وهذا 
يناقض ما توصلت إليه هذه النتيجة، كما اختلفت مع ما 
توصلت إليه نتائج هالل )2012( اليت بينت أن أغلب 
ضحايا جرمية السرقة يقعون يف املرحلة العمرية )من 35 
إىل 50 سنة(، باإلضافة إىل ما توصلت إليه نتائج احلكيم 
)2007( اليت أوضحت أن أغلب ضحايا جرائم السرقات 
ترتاوح أعمارهم ما بني )20 سنة إىل أقل من 30 سنة(. 
إىل اختالف زاوية االهتمام بني  وقد يكون ذلك راجعاً 
الدراسة احلالية والدراستني السابقتني، حيث املالحظ أن 
ترتكب ضد  اليت  السرقات  الدراستني ركزت على جرائم 
أفراد العينة، وغالباً ما تكون تلك املراحل العمرية من فئة 
الذين على رأس العمل وبالتايل قد يستهدفون إما ألمواهلم 
أو ممتلكاهتم الثمينة اليت تكون ظاهرة عليهم، بينما ركزت 
هتدد  قد  حمتملة  أمنية  خماطر  عدة  على  احلالية  الدراسة 
على  وليس  اململكة  خارج  السعوديني  املبتعثني  استقرار 
فقط  ليس  عليهم  يعتدى  قد  وبالتايل  السرقات،  جرائم 
ألمواهلم وممتلكاهتم بل ورمبا ألمور أخرى متيزهم عن غريهم 
وبالتايل يستهدفون للجرمية رغم اختالف فئاهتم العمرية.

(احلالة االجتماعية)، وقد يعود السبب إىل أن املبتعثني 
الذين يرافقوهنم  املتزوجون  فئة  السعوديني سواء كانوا من 
الفئات  من  أو  االبتعاث،  بلد  يف  أزواجهن  أو  زوجاهتم 

ليس  الذين  واملطلقون(  واملنفصلون،  )العزاب،  األخرى 
يالزمهم  قد  هناك،  يرافقوهنن  أزواج  أو  زوجات  لديهم 
الشعور الدائم بالرغبة يف اخلروج مبفردهم للتنزه مع الصحبة 
وتكوين العالقات االجتماعية املختلفة، وبالتايل يلجؤون 
بعض  أو  العامة  األماكن  يف  فراغهم  وقت  قضاء  إىل 
األماكن املشبوهة واليت قد يكونوا مستهدفني من خالهلا 
إما لسبب ما يتميزون به عن غريهم أو لكثرة خروجهم من 
السكن دون أن يكون هناك من يالزمهم. وهذه النتيجة 
إليه نظرية (السمات) اليت أكدت على  تنايف ما أشارت 
أن معدالت االعتداء اإلجرامي ترتبط باخلصائص املميزة 
(احلالة االجتماعية)، وهذا  منها  يعتدى عليهم واليت  ملن 

يناقض ما توصلت إليه نتائج هذا املتغري.
كما اختلفت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج 
هالل )2012( اليت بينت أن معظم ضحايا السرقة كانوا 
اليت   )2011( الدبل  نتائج  مع  وأيضاً  املتزوجني،  من 
كشفت أن األسر اليت يكثر هبا األرامل واملطلقات أكثر 
املختلفة من غريهم، وكذلك  اجلنائية  عرضة لالعتداءات 
أن  أوضحت  اليت  احلكيم )2007(  نتائج  مع  اختلفت 
وقد  املتزوجني.  فئة  من  السرقات  جرائم  ضحايا  غالبية 
بني  االهتمام  زاوية  اختالف  إىل  ذلك  يف  السبب  يعود 
الدراسة احلالية وبني الدراسات السابقة، حيث املالحظ 
 )2007( واحلكيم   )2012( هالل  من  دراسة كاًل  أن 
قصرت اهتمامها على جرائم السرقة، حيث أن املتزوجني 
غالباً ما يكونوا من فئة (املوظفني) وميلكون دخاًل شهرياً 
مستهدفني  جيعلهم  مما  أسرهتم،  أفراد  على  ينفقونه  ثابتاً 
دراسة  تناولت  بينما  غريهم،  من  أكثر  السرقة  جلرائم 
وبالتايل  املختلفة،  اجلنائية  االعتداءات   )2011( الدبل 
األسر  يف  واالبتزاز  واالغتصاب  التحرش  جرائم  تكثر  قد 
اليت لديها األرامل واملطلقات نتيجة انفصاهلن عن أزواجهن 
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العازبات واملتزوجات، أما  أكثر من األسر اليت لديها فئة 
الدراسة احلالية فقد تناولت املخاطر األمنية احملتملة اليت قد 
يتعرض هلا املبتعثون السعوديون خارج اململكة والذين غالباً 
ما يكونوا من فئة الذين ال يرافقهم أحد أفراد أسرهم خارج 
اململكة نتيجة لفرتة إقامتهم احملدودة يف بلد االبتعاث، إىل 
مع  للتنزه  اخلروج  يف  واملتمثلة  السلوكية  ممارساهتم  جانب 
الصحبة وتكوين العالقات االجتماعية املختلفة، مما جيعل 
من حالتهم االجتماعية ليست هدفاً لذوي امليول اإلجرامية.
(مرافقة أحد أفراد األسرة للمبتعث يف بلد االبتعاث)، 

وميكن تفسري ذلك بأن املبتعثني السعوديني الذين لديهم 
مرافق من أفراد أسرهم يف بلد االبتعاث والذين ليس لديهم 
مرافق قد يكونوا مولعني بقضاء وقت فراغهم يف اخلروج 
وميارسون  مستمر،  بشكل  رفاقهم  مع  والتنزه  مبفردهم 
من  مستهدفني  جتعلهم  اليت  السلوكيات  من  بعض  أيضاً 
إىل جانب  إجرامية،  ميواًل  لديهم  الذين  األشخاص  قبل 
نشاطهم الروتيين الرتيب، كل ذلك قد يزيد من احتمال 
تعرضهم للمخاطر األمنية احملتملة، سواء كان بوجود مرافق 

يف بلد االبتعاث أو عدمه.
النتيجة  هذه  تفسري  وميكن  الشهري"،  "الدخل 
قبل  من  مستهدفني  يكونوا  قد  السعوديني  املبتعثني  بأن 
بسبب  ليس  إجرامية  ميواًل  لديهم  الذين  األشخاص 
األموال اليت ميتلكوهنا وإمنا ألغراض أخرى قد تكون ظاهرة 
عليهم، فالبعض منهم رغم تدين مستوى دخلهم الشهري 
طريق  عن  الثمينة  األشياء  اقتناء  على  يرصون  أهنم  إال 
االقرتاض حىت ال يكونوا أقل من غريهم، وهلذا لن يشكل 
للمخاطر  تعرضهم  يف  دوراً  الشهري  دخلهم  اختالف 
األمنية احملتملة. وهذه النتيجة تنايف ما أشارت إليه نظرية 
(السمات) اليت أكدت على أن االعتداء اإلجرامي على 
واليت  املميزة  االجتماعية  يرتبط خبصائصهم  عليهم  اجملين 

إليه  توصلت  ما  يناقض  وهذا  الشهري"،  "الدخل  منها 
ما  مع  النتيجة  هذه  اختلفت  املتغري، كما  هذا  نتائج 
توصلت إليه نتائج الدبل )2011( اليت بينت أن األسر 
ذوي الدخل املتدين يتعرضون لالعتداء بشكل أكرب من 
أوضحت  اليت   )2007( احلكيم  نتائج  وكذلك  غريهم، 
أن هناك قلة يف الدخول الشهرية لضحايا جرائم السرقات 
إىل أن الدراستني  وأسرهم. وقد يكون االختالف راجعاً 
يقيمون يف  الذين  واألسر  الضحايا  استهدفت  السابقتني 
قد  فإهنم  دخلهم  لقلة  ونظراً  السعودية،  العربية  اململكة 
يسكنون باملناطق الشعبية اليت غالباً ما يرتادها الطبقات 
ذلك،  نتيجة  اإلجرامية  السلوكيات  هبا  وتنتشر  احملرومة 
ذوي  من  غريهم  من  أكثر  لالعتداء  يتعرضون  قد  وهلذا 
الدخل املتوسط واملرتفع، بينما استهدفت الدراسة احلالية 
يسكنون  قد  والذين  اململكة،  خارج  السعوديني  املبتعثني 
إقامتهم  لعدم  وإمنا  دخلهم  لقلة  ليس  الشعبية  باملناطق 
اختالف  يشكل  لن  وبالتايل  االبتعاث،  بلد  يف  الدائمة 

الدخل الشهري فرقاً يف تعرضهم للمخاطر املختلفة.
"الدرجة العلمية اليت يتم دراستها يف بلد االبتعاث"، 
السعوديني  املبتعثني  أعداد  إىل كثرة  السبب  يعود  وقد 
للدراسة يف الربامج العلمية املتنوعة، باإلضافة إىل قيامهم 
عرضة  جتعلهم  قد  اليت  املختلفة  السلوكية  باملمارسات 
للوقوع باملخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة. واختلفت 
إليه نتائج هالل )2012(  النتيجة مع ما توصلت  هذه 
اليت بينت أن أغلب ضحايا جرمية السرقة يرتاوح مستواهم 
التعليمي ما بني اإلعدادي والثانوي، واختلفت أيضاً مع 
نتائج احلكيم )2007( اليت أوضحت أن غالبية ضحايا 
الثانوية، وقد  املرحلة  تعليمهم  يتجاوز مستوى  السرقة مل 
يكون االختالف راجعاً إىل كون الدراسات السابقة تناولت 
جرائم السرقات دون غريها، ونتيجة ذلك قد يكون األفراد 
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من ذوي املستوى التعليمي اإلعدادي والثانوي مستهدفني 
أكثر من غريهم إما لقلة وعيهم ملا ميكن أن يعرضهم لتلك 
اجلرائم أو نقص خربهتم يف التعامل معها وإجراء التدابري 
األمنية الالزمة، ورمبا هلذا كانوا مستهدفني لعملية السرقة 
أكثر من غريهم من ذوي املستوى التعليمي املرتفع، بينما 
قد  اليت  املختلفة  األمنية  املخاطر  احلالية  الدراسة  تناولت 
فتعرض  اململكة،  خارج  السعوديون  املبتعثون  هلا  يتعرض 
ليس  احملتملة  األمنية  املخاطر  لتلك  السعوديني  املبتعثني 
أن  ملا ميكن  إدراكهم  وقلة  يعكس جهلهم  أن  بالضرورة 
يعرضهم هلا، وإمنا ألغراض خمتلفة قد ال يكون هلم أي دور 

يف وقوعهم ضحية هلا.
"مدة تواجد املبتعث يف بلد االبتعاث"، وميكن تفسري 
السعوديني  املبتعثني  جيعل  قد  الذي  بأن  النتيجة  هذه 
اليت  املدة  باملخاطر األمنية احملتملة ليس  للوقوع  معرضني 
قضوها يف بلد االبتعاث وعالقة اآلخرين هبم لوقت أطول 

هناك، وإمنا ملمارساهتم السلوكية اليت يقوموا هبا.
"مقر السكن يف بلد االبتعاث"، وميكن تفسري هذه 
النتيجة بأن املبتعثني السعوديني يتعرضون للمخاطر األمنية 
احملتملة ليس فقط من قبل األصدقاء األجانب أو العوائل 
عرضة  أهنم  بل  االبتعاث،  بلد  يف  معهم  يقيمون  الذين 
املبتعثني  السعوديني  أصدقائهم  قبل  من  هبا حىت  للوقوع 
داخل  يقيمون  الذين  املبتعثني  أن  معهم، كما  وميكثون 
السكن اجلامعي ليس بالضرورة أن يكونوا معرضني للخطر 
أمنهم  اليت هتدد  السلوكيات  إن كانوا ال ميارسون  الدائم 
واستقرارهم، بل وهناك منهم من يعيشون خارج السكن 
اجلامعي يف سكن خاص ورغم ذلك فقد يكونوا معرضني 
اجلامعي  السكن  يعيشون داخل  الذين  أكثر من  للخطر 
أو مع أصدقاء أجانب أو عوائل من بلد االبتعاث، ورمبا 
هلذا مل يشكل مقر السكن يف بلد االبتعاث دور يف ذلك.

االبتعاث"،  بلد  يف  الدراسة  ملقر  املسافة  "مقدار 

وميكن تفسري هذه النتيجة بأن بعض املبتعثني السعوديني 
نشاطهم  من  جيعل  ما  املمتلكات  من  لديهم  ليس  رمبا 
الروتيين الرتيب واملتمثل يف الذهاب والعودة ملقر الدراسة 
منهم  اآلخر  والبعض  إجرامية،  ميواًل  لديهم  للذين  هدفاً 
قد يكون لديهم ممتلكات مثينة ولكنهم يتسمون باحلرص 
ملقر  اخلروج  أثناء  الالزمة  الوقائية  التدابري  واختاذ  واحلذر 

الدراسة وعودهتم منه.
"وجود األصدقاء من جنسية بلد االبتعاث"، وميكن 
يتعرضوا  السعوديني  املبتعثني  بأن  النتيجة  هذه  تفسري 
للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة ليس فقط من قبل 
ينتمون إىل جنسية بلد االبتعاث وإمنا  الذين  األشخاص 
من اجلنسيات األخرى أيضاً، ونتيجة هذا قد ال يشكل 
األمنية  للمخاطر  تعرضهم  يف  فرقاً  عدمه  أو  وجودهم 

احملتملة خارج اململكة.
السعوديني  املبتعثني  بني  إحصائياً  دالة  فروق  توجد   
فيما قد يتعرضون له من خماطر أمنية حمتملة خارج اململكة 

وتعزى ملتغري:
يكون  وقد  اإلناث،  لصاحل  الفروق  وهذه  "النوع"، 
ذلك راجعاً إىل كوهنن يتصفن عادة بالضعف وقلة املقاومة 
أكثر من الذكور وأقل قدرة منهم يف مواجهة من يقومون 
باالعتداء عليهم، باإلضافة إىل أن املبتعثات السعوديات 
الشرعي  احلجاب  من  لألنظار  ملفتاً  لوناً  مايرتدين  غالباً 
وهذا قد يهيئ الظروف ارتكاب اجلرمية لألشخاص الذين 
لديهم ميل الرتكاهبا. وهذه النتيجة تؤكد ما أشارت إليه 
نظرية "السمات" اليت افرتضت أن هناك مسات شخصية 
للجرمية. كما  سهلة  فريسة  لوقوعهم  هتيئ  لألفراد  معينة 
أهنا تؤكد ما توصلت إليه نتائج عبداهلادي )2016( اليت 
بينت أن النساء الاليت اعتدن خمالفة الضوابط االجتماعية 
واخلروج من املنزل أو استقبال غرباء فيه، معرضات أكثر 
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من غريهن بأن يكون جمنياً عليهن، بينما اختلفت عنها 
يف الوقت ذاته بنتيجتها اليت أوضحت أن الذكور معرضني 
ألن يكونوا جمنياً عليهم أكثر من اإلناث، وقد يكون ذلك 
احلالية  الدراسة  بني  االهتمام  زاوية  اختالف  إىل  راجعاً 
والدراسة السابقة، حيث هدفت الدراسة السابقة إىل معرفة 
دور اجملين عليهم يف ارتكاب اجلرمية بالدول العربية واليت 
أكثر  منازهلن  يف  باالستقرار  هبا  اإلناث  يتميزن  ما  غالباً 
باملبتعثني  احلالية  الدراسة  اهتمت  حني  يف  الذكور،  من 
السعوديني خارج اململكة، فاإلناث يف بلد االبتعاث لسن 
يقمن  ورمبا  السكن،  خارج  للتنزه  ذهاباً  الذكور  من  أقل 
بذلك مبفردهن أيضاً وبالتايل يستهدفن أكثر من الذكور.

املبتعثني  لصاحل  الفروق  وهذه  االبتعاث"،  "بلد 
السعوديني يف "أمريكا وبريطانيا"، وقد يكون ذلك راجعاً 
إىل الزيادة املستمرة يف عدد املبتعثني السعوديني إىل هناك، 
باملخاطر  وقوعهم  نسبة  ترتفع  أن  يستنكر  ال  وبالتايل 
األمنية يف هاتني الدولتني أكثر من الدول األخرى واليت 

منها "أسرتاليا".
(التعرض ملخاطر أمنية سابقة يف بلد االبتعاث)، وهذه 
الذين تعرضوا ملخاطر  املبتعثني السعوديني  الفروق لصاحل 
املبتعثني  بأن  النتيجة  هذه  تفسري  وميكن  سابقة،  أمنية 
خارج  سابقة  أمنية  ملخاطر  تعرضوا  الذين  السعوديني 
اليت جعلتهم  لتلك  مماثلة  قد ميارسون سلوكيات  اململكة 
يتعرضون سابقاً هلا يف بلد االبتعاث، وبالتايل ال يستنكر 
تكرارهم  عند  األمنية  للمخاطر  أخرى  مرة  يتعرضوا  أن 

لتلك املمارسات اخلاطئة.
الوقاية  سبل  ما  اخلامس:  التساؤل  نتائج  مناقشة 
أمنية  خماطر  من  السعوديون  املبتعثون  له  يتعرض  قد  مما 

حمتملة خارج اململكة؟
أظهرت النتائج أن أفراد العينة اقرتحوا أن أفضل السبل 

هي "االبتعاد عن األماكن املشبوهة واخلروج متأخراً، االلتزام 
بأنظمة بلد االبتعاث وإتباع تعليمات السفارات السعودية، 
االلتزام بالشعائر اإلسالمية وأذكار الصباح واملساء، االعتدال 
يف كل التصرفات واألمور، وعدم احلديث باألمور السياسية، 
التعرض ألي  إبالغ اجلهات األمنية يف حال االشتباه أو 
خطر". وهذا ما أكدته نتائج معظم الدراسات السابقة، 
واليت منها نتائج عبداهلادي )2016( اليت بينت أن هناك 
يف  وتسهم  عليهم  اجملين  هبا  يقوم  السلوكيات  من  أنواع 
وقوعهم ضحية للجرمية منها )غياب الوازع الديين، وخمالفة 
األنظمة القانونية، واإلخالل بالضوابط االجتماعية(، وأيضاً 
نتائج هالل )2012( اليت أوضحت أن أكثر األوقات اليت 
تعرض فيها الضحايا جلرمية السرقة كان يف ساعات متأخرة 
من الليل، وكذلك نتائج احلكيم )2007( اليت كشفت أن 
تساهل بعض األشخاص يف اإلبالغ عن جرائم السرقات 
اليت يتعرضون هلا أدى إىل كثرهتا ومن مث وقوعهم ضحية 
الوقاية اليت  هلا مرة أخرى. ولذلك ميكن القول بأن سبل 
مت ذكرها من قبل أفراد عينة الدراسة احلالية هي أفضل ما 
جينب املبتعثني السعوديني مما قد يتعرضون له من خماطر أمنية 

حمتملة خارج اململكة.
اثلثاً: توصيات الدراسة:

عالقة  هناك  أن  الثالث  التساؤل  نتائج  من  اتضح   
املبتعثني  وتعرض  السلوكية،  )املمارسات  بني  طردية 
السعوديني للمخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة(، كما 
ممارسات  هناك مخس  أن  الثاين  التساؤل  نتائج  من  تبني 
استجابات  حسب  األوىل  املراتب  يف  جاءت  سلوكية 
العينة، وهي بذلك تعد من أبرز املمارسات اليت قد جتعل 
املبتعثني السعوديني يتعرضون لتلك املخاطر، وبناء عليها 

يوصي الباحث املبتعثني السعوديني القيام مبا يلي:
والعشوائية  الشعبية  املناطق  يف  السكن  عن  االبتعاد 
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الذين نتيجة  املتدنية  اليت عادة ما يسكنها ذوو الدخول 
وإن  اإلجرامية،  بالعمليات  يقومون  قد  املادية  لظروفهم 
كان والبد من ذلك فينبغي احلذر واختاذ كافة اإلجراءات 
عدم  مع  منه،  اخلروج  أو  املنزل  يف  البقاء  عند  الوقائية 
التساهل يف اإلبالغ عما قد يتعرضون له من خماطر أمنية 
حمتملة حىت ال يؤدي ذلك إىل زيادة نسبتها ومن مث يقعون 

ضحايا هلا مرة أخرى.
سيتم  الذي  البلد  وتقاليد  وعادات  بأنظمة  اإلملام 
ابتعاثهم إليه واملوازنة بينها وبني ميوهلم الشخصية، حيث 
أن اجلهل بذلك وخمالفته من شأنه أن جيعلهم مستهدفني 

من قبل بعض األشخاص املنحرفني يف بلد االبتعاث.
جتنب زيارة األماكن املشبوهة يف بلد االبتعاث واليت 
اليت  احملتملة  األمنية  املخاطر  لكل  رئيساً  سبباً  تكون  قد 
حتدث هلم، حيث أن تكرار زيارهتم هلا قد يشجعهم على 
تكوين العالقات مع أشخاص جمهولني ال يعرف ما هي 
ممارساهتم الروتينية ونواياهم، كما أهنم قد يتأثرون بالذين 
ما  تعاطي  إىل  معهم  وينجرفون  األماكن  تلك  يرتادون 
مع  مشكالت  يف  أيضاً  يدخلون  ورمبا  صواهبم  يفقدهم 

اآلخرين نتيجة ذلك.
روتيين  بشكل  اليومية  باألنشطة  القيام  عن  االبتعاد 
(رتيب)، وذلك من خالل تغيري موعد الذهاب والعودة 

هتيئة  يف  ذلك  يسهم  ال  حىت  يومي  بشكل  املنزل  إىل 
فرص وعوامل ارتكاب اجلرمية ملن يستهدفوهنم.

  اتضح من نتائج التساؤل األول أن )السرقة، النصب 
أكثر  هي  التهديد(  السطو،  التهم،  إلصاق  واالحتيال، 
املخاطر األمنية احملتملة اليت يتعرض هلا املبتعثون السعوديون 

خارج اململكة، ولذا يوصي الباحث مبا يلي:
السعودية  الثقافية  وامللحقيات  التعليم  وزارة  على 
واجلهات األخرى املسؤولة عن محاية املبتعثني السعوديني 
خارج اململكة، العمل على إقامة الدورات التدريبية داخل 

اململكة وخارجها واليت تستهدف فئة )املبتعثني السعوديني 
الذين سيتم ابتعاثهم للدراسة والتدريب(، حبيث تتضمن 
اليت  الوقائية  واألساليب  الالزمة  األمنية  للتدابري  توضيحاً 
أمنه واستقراره  لتحقيق  اإلملام هبا  مبتعث  جيب على كل 

النفسي واالجتماعي.
على املختصني االجتماعيني تفعيل دورهم االجتماعي 
السعوديني  املبتعثني  وعي  مستوى  رفع  على  والعمل 
باملخاطر األمنية احملتملة خارج اململكة عرب مواقع التواصل 
االجتماعي ووسائل اإلعالم املختلفة، وذلك من خالل 
التعريف باملخاطر األمنية احملتملة اليت قد يقوم هبا اجلناة 
قد جتعلهم  اليت  السلوكية  واملمارسات  االبتعاث،  بلد  يف 
السبل  أفضل  االهتمام بطرح  قبلهم، مع  مستهدفني من 

ملساعدهتم على الوقاية منها.
دالة  فروقاً  هناك  أن  الرابع  التساؤل  نتائج  من  تبني   
للمخاطر  التعرض  يف  السعوديني  املبتعثني  بني  إحصائياً 
األمنية احملتملة خارج اململكة تعزى خلصائصهم االجتماعية 
لصاحل  االبتعاث  بلد  (اإلناث)،  لصاحل  )النوع  التالية: 
املبتعثني السعوديني يف (أمريكا وبريطانيا)، التعرض ملخاطر 
أمنية سابقة يف بلد االبتعاث لصاحل (الذين سبق وأن تعرضوا 

ملخاطر )أمنية)، ومن هنا يوصي الباحث مبا يلي:
دائماً  يرصن  أن  السعوديات  املبتعثات  على  ينبغي 
على عدم اخلروج إىل مقر الدراسة أو األماكن العامة إال 
بوجود مرافق من الذكور ليقوم حبمايتهن، كما ينبغي أن 
االبتعاث  بلد  امللفتة يف  األلوان  يبتعدن يف حجاهبن عن 
وخاصة تلك اليت يربز من خالهلا انتمائهن لوطنهن حىت 

ال يستهدفن هناك.
وبريطانيا)  (أمريكا  يف  السعوديني  املبتعثني  على 
الوقائية واالبتعاد عن  التدابري  احلرص املستمر على اختاذ 
املمارسات السلوكية اخلاطئة حىت يتفادون ما قد يدث 
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من تتبع وترصد هلم من قبل بعض اخلرجني عن القانون يف 
بلد االبتعاث خارج اململكة. 

تعرضوا  وأن  سبق  الذين  السعوديني  املبتعثني  على 
ملخاطر أمنية يف بلد االبتعاث الوعي باملمارسات السلوكية 
يتجنبوهنا  حبيث  املخاطر  لتلك  وتعرضهم  عرضتهم  اليت 

قدر اإلمكان حىت ال يقعوا ضحيًة بسببها مرة أخرى.
تبني من نتائج التساؤل اخلامس أن أفراد العينة اقرتحوا 
عدة سبل للوقاية من تعرض املبتعثني السعوديني للمخاطر 
األمنية احملتملة خارج اململكة، ويضيف الباحث إىل تلك 

السبل ما يلي:
احلذر من إجراء العمليات البنكية يف أوقات متأخرة 
عن طريق أجهزة الصراف اآليل، وكذلك اقتناء املستلزمات 
الشخصية عرب املواقع اإللكرتونية املشبوهة، حيث أن تلك 
السعوديني  املبتعثني  تعرض  يف  تتسبب  قد  املمارسات 

جلرائم النصب والسرقة واالحتيال.
يف  السعودية  الثقافية  امللحقية  إبالغ  على  احلرص 
حال التعرض للمخاطر األمنية احملتملة يف بلد االبتعاث 
اإلمكان حىت ال  قدر  الشخصي  التصرف  واالبتعاد عن 

تكون العواقب وخيمة.
االبتعاد عن ممارسة العبادات خارج األماكن املخصصة 
لذلك، واالبتعاد عن الدخول يف مناقشات عقائدية مع 

املخالفني.
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التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وعالقته ابإلجناز األكادميي لدى طالب جامعة اجملمعة
د.احلميدي حممد الضيدان   

 أستاذ علم النفس املساعد  كلية الرتبية-قسم العلوم الرتبوية

ملخص الدراسة:هدفت الدراسة إىل التعرف على العالقة االرتباطية بني التوجه اإلجيايب حنو املستقبل واإلجناز األكادميي لدى 
طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث املنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة 
من)220( طالباً من طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة، واستخدمت مقياس من إعداد الباحث، وتوصلت إىل جمموعة من النتائج 
من أمهها: عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات عينة البحث حول التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وعالقته 
باإلجناز األكادميي لدى عينة من طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة اليت تعزى ملتغري:)العمر، واملستوى الدراسي، والتخصص(، حيث 
التباين من )0.0007( إىل )0.6755(، وهذه القيم غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.05(، كما  تراوحت قيم حتليل 
توصلت الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وتقبل التخصص األكادميي، والقدرة على 
النجاح يف املستقبل الوظيفي واحلياة االجتماعية، كما توصلت الدراسة إىل أن من أبرز معوقات اإلجناز األكادميي تتمثل يف: حديث 
الطالب عن مدى صعوبة املناهج واليت هلا تأثري سليب على ختوف الطالب وإمهاله هلا، كما أن ضعف التحصيل الدراسي حيدث 
بالتأثري االجتماعي واالقتصادي على الطالب، ويف ضوء ما توصلت إليه الدراسة توصي بضرورة إعداد برامج للطالب من اجلنسني يف 
كافة مراحل التعليم من شأهنا االرتقاء جبودة حياهتم، مع ضرورة تضافر جهود مؤسسات الوطن للعمل على تنميه مكونات اإلجيابية 

لدى الطالب  السعودي يف مجيع مراحلة العمرية.
الكلمات املفتاحية:  التوجه اإلجيايب حنو املستقبل- اإلجناز األكادميي- جامعة اجملمعة.
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 Positive trend towards the future and its relationship with the academic
achievement among Majmaah University students

.Dr. Alhemaidi Mohammad Aldhaidan
 Assistant prof of psychology

 College of Education
Department of educational science

       Abstract :The study aimed to identify the correlation between the positive attitude toward the future 
and the academic achievement of the students of the Faculty of Education at the University of Majma’a. 
To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive descriptive method. The sample 
consisted of (220) of the students of the Faculty of Education at the University of majmaah. The study 
came to the group of results from the most important of which are: the absence of differences of statistical 
significance between averages of the responses of the sample of research on statistical significance positive 
orientation toward the future and its relationship to the academic achievement of a sample of students of the 
Faculty of Education at the University of majmaah attributable variable,old and study, and specialization), 
ranging from the values of the variance analysis in the previous table (0.0007) to (0.6755), these values 
are not statistically function at the level of an indication (0.05), and the study found the presence of a 
connective relation statistically function between the positive trend toward the future and accepts the 
academic specialization, and the ability to succeed in the future career development and social life, and the 
study found that one of the most prominent obstacles to academic achievement is the people talk about 
the extent of the difficulty of the curricula have a negative impact on the student fear and neglect, and also 
that the weakness of the academic achievement of impact occurs The social and economic advancement 
of the student.The study recommends that the need to draw the attention of the educational process in the 
Kingdom of Saudi Arabia to identify the orientations of the future youth could contribute to the directed 
toward its own interest and that of their homeland, and the preparation of programs for students of both 
sexes in all stages of education that would improve the quality of their lives and the need for concerted 
efforts of the organizations of the home to work to resist the positive components to the Saudi human rights 
at all levels of age group.
Keywords: Positive orientation- The trend toward the future- The academic achievement - Majmaah University
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احلياة  جودة  من  معيناً  مستوى  يعكس  والتحضر  الرقي 
)كاظم والبهاديل،2006م، ص2(.

الفرد  متكن  اليت  هي  الرتبية  بأن  معروف  هو  وكما 
من اكتساب وحتقيق حاجاته األساسية املعرفية، والنفسية، 
ضوء  يف  ومتكنه  واالجتماعية،  والصحية،  والسلوكية 
الكفايات والقدرات األدائية املؤهلة له من ممارسة وظيفة 
وتعترب  طموحاته،  وترضي  ذاته،  حتقق  اجملتمع،  يف  معينة 
وعليه  وتقدمه،  وتطوره  جمتمعه  بناء  يف  مشاركته  حقل 
أصبح متغري التوجه اإلجيايب حنو املستقبل بصفة عامة وحنو 
الفرتة  يف  تناواًل  املتغريات  أكثر  من  خاصة  بصفة  احلياة 
األخرية ملا هلما من دور يف حتقيق التوافق والسعادة والرضا 

لدى األفراد. 
أساسياً  هدفاً  املستقبل  حنو  اإلجيايب  التوجه  ويعّد 
األخرية  السنوات  يف  االهتمام  تطور  لذا  شخص،  لكل 
الشخصية  إجيابية  على  يؤكد  الذي  املفهوم،  هبذا 
واملسؤولية  احلب  مفاهيم  عن  فضاًل  األصيلة  اإلنسانية 

وغريها. )عبدالعال، ورمضان، 2013م،ص81( 
بالعالقات  تتمتع  اليت  هي  اإلجيابية  والشخصية 
وتنظيمها  الذات  فهم  على  والقادرة  اآلمنة  اإلجيابية 
للسعادة،  حمققة  اجتماعية  عالقات  إطار  يف  وتوجيهها 
فاإلجيابية هي انعكاس للمستوى النفسي ونوعيته، وأن ما 
الرقي والتحضر تعكس  اليوم من مقومات  بلغه اإلنسان 
بال شك مستوى معني من اإلجيابية. وهكذا فإن اإلجيابية 
والفاعلية هي هدف مجيع املكونات النفسية. وإجيابية حياه 
اإلنسان هي ُحسن توظيف إمكانياته العقلية واإلبداعية، 
وإثراء وجدانه ليتسامى بعواطفه ومشاعره وقيمه اإلنسانية.

)الراسيب.2006م، ص23(
 )Seligman( وينسجم هذا التوجه مع دعوة سيلجمان 
دراسة  إىل  األمريكية  النفسية  للرابطة  األسبق  الرئيس 
بالعيش  احلياة جديرة  جيعل  ما  وراء  تقف  اليت  األسباب 
الستثمار  معناها  أو  جبودهتا  اإلنسان  شعور  خالل  من 

مقدمة:
الشك أن الشخصية السوية مبا هلا من مسات إجيابية 
متمثلة يف جودة احلياة والتفاؤل والسعادة والرضا عن الذات 
واآلخرين، توفر للفرد فرصاً للنمو واالرتقاء، إذ تعرب هذه 
املتغريات عن سعي الفرد لالستفادة من إمكاناته وقدراته 
والعمل على تنميتها لتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي 

يف ظل ظروف احلياة املعاصرة. 
ومع تزايد الضغوط يف احلياة العصرية وكثرة الواجبات 
األفراد  على  الصعب  من  بات  فإنه  احلياتية  واألعباء 
تفاديها أو جتاهلها، وهذا ما يدفع بالغالبية من األفراد إىل 
معها،  والتكيف  التعايش  حماولة  أو  جماهبتها  على  العمل 
كما أن استجابة الفرد للضغوط تعتمد بدرجة كبرية على 
خصائصه الشخصية وحالته النفسية، فالضغوط ختتلف يف 
شدهتا تبعاً للفروق بني األفراد واليت ترتبط بالعمر واجلنس 
الدعم  وطبيعة  احمليطة  والبيئة  الشخصية  واخلصائص 

االجتماعي. )عبدالعال ورمضان، 2013م، ص67(
وجند أنه قد تواتر يف السنوات األخرية مفهوم التوجه 
اإلجيايب حنو احلياة واملستقبل باعتباره املعيار اجلوهري يف 
املستدامة يف أي جمتمع من  البشرية  التنمية  تقييم جهود 
اجملتمعات، وحظي هذا املفهوم مبصداقية هائلة من خالل 
ما حتتويه مضامينه وعملياته من مفاهيم التنمية البشرية، 
والتعليمية، والصحية، والتكنولوجية، والسياسية، والثقافية، 
والنمو النفسي، واالقتصادي، وتكوين رأس املال البشري، 
فإجيابية التوجه تعين كل إنسان أينما كان موقعه وموضعه.

) توفيق،2010م، ص17(.
حنو  اإلجيايب  التوجه  بدراسة  االهتمام  ازداد  وقد 
املستقبل بشكل عام واملستقبل الدراسي بشكل خاص، 
على  وتأثريه  املفهوم  هذا  أمهية  يوضح  االهتمام  وهذا 
خمتلف اجلوانب النفسية، فاإلجيابية هي انعكاس للمستوى 
النفسي ونوعيته، وإن ما بلغه اإلنسان اليوم من مقومات 
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يفيد األجيال احلاضرة  بناء وابتكار ما  ااحلياة يف  وجودة 
والالحقة. ويعد مفهوم التوجه اإلجيايب حنو املستقبل من 
اليت حاولت حتويل  لإلنسان،  الوجودية  بني االهتمامات 
إىل  تتحول  الناس  إن جيعل حياة  إىل  النفس  علم  مسار 
من  بدال  االجتماعية  والعدالة  احلب  وإشاعة  السعادة 
الشخصية  لدى  النفسية  واألمراض  الشذوذ  على  الرتكيز 

اإلنسانية. )صديق، 2001م، ص125(.
ومن خالل خربة الباحث العملية متثل عملية اختيار 
أو  فيه،  األكادميي  اإلجناز  وحتقيق  الدراسي،  التخصص 
طالب  يواجهها  اليت  االختيارات  أهم  املهين  املستقبل 
أهداف   وحتديد  القرار  اختاذ  أزمة  يواجه  حيث  اجلامعة 
الفرتة  وهذه  املهىن،  باملستقبل  خاصة  حلياته  والتزامات 
هى الفرتة الىت يبدأ فيها الفرد وألول مرة ىف حياته امتالك 
قدرات معرفية متكنه من تأمل فرتة حياته السابقة والالحقة 

واختاذ السلوك املناسب حياهلا.
إن  حيث  للذات،  حتقيقا  اإلجيابية  من  البد  لذلك 
هي  اخلالقة  اإلجيابية  ألن  اإلجيابية،  هي  اإلنسان  طبيعة 
اليت تكون دافعة لإلجناز يف املستقبل، فاإلجيابية واملستقبل 
متالزمان ليس ألحدمها أن يوجد بغري اآلخر وليس للحياة 
تنمية  إىل  يدعو  الذي  األمر  بغريمها  االزدهار  تعرف  أن 
العناصر اإلجيابية يف الشخصية ، والطريق إىل ذلك ينحصر 
هذه  فريدة،  إمكانيات  اإلنسان  لدى  بأن  التسليم  يف 
اإلمكانيات الفريدة هي اليت ميزته عن سائر املخلوقات، 
وتنمية هذه اإلمكانيات هو املعيار العام للصحة النفسية، 
التوافق،  مدى  يكون  إلمكانياته  الفرد  حتقيق  قدر  وعلى 
االضطالع  علي  القدرة  يف  تتمثل  الفرد  إجيابية  أن  كما 
التنفيذ،  حيز  إيل  به  واملضي  القرار  واختاذ   ، باملسؤولية 
وذلك يف مواجهة املواقف اجلديدة ودون إضرار اآلخرين 
األمر الذي يساعد علي إجياد الشخصية السوية اإلجيابية. 

)الفرا، 2006م، ص3(

املستقبل  حنو  اإلجيايب  التوجه  أمهية  يتضح  سبق  مما 
لدى الفرد باجملتمع السعودي، وانعكاس هذا التوجه على 
الفرد،  هبا  يقوم  اليت  احلياتية  واألعمال  املمارسات  مجيع 
واليت تعكس احلالة النفسية اليت يتسم هبا، والقيم اإلجيابية 
اليت يتبناها يف حياته، ويعكس ذلك التأثر الواضح ملستوى 

اإلجناز األكادميي بنظرة الفرد اإلجيابية حنو املستقبل.

مشكلة الدراسة:
ليس  املستقبل  حنو  اإلجيايب  بالتوجه  االهتمام  يرجع 
التعليم والتعلم بأوسع معانيه فحسب من خالل  لعملية 
للعديد من  االهتمام باجملال األكادميي فقط ولكن أيضاً 
اجملاالت وامليادين التطبيقية والعملية، كاجملال االقتصادي 
واجملال اإلداري واجملال الرتبوي، حيث يعد الدافع للتفوق 
مكوناً أساسياً يف سعي الطالب جتاه حتقيق ذاته وتوكيدها، 
حيث يشعر الطالب بتحقيق ذاته من خالل ما ينجزه، 
أسلوب  من  إليه  يسعى  وفيما  أهداف  من  حيققه  وفيما 
حياة أفضل ومستويات أعظم لوجودة اإلنساين، فاإلتقان 
والتفوق ذو أمهية كبرية يف منو اجملتمعات وتطورها، ولذلك 
اليت  اهلامة  الدوافع  أحد  اجلامعية  الدراسة  سنوات  تعترب 
توجه سلوك الطالب حنو تنمية التفكري العلمي اإلجيايب يف 
التفوق واالرتقاء. )أمحد،  لتحقيق  املعرفة  خمتلف جماالت 

2014م، 46(
ويلعب منظور الزمن املستقبلى والتوجه حنو املستقبل 
دوراً بارزاً مبا يشتمل عليه من تقييمات وتوقعات مستقبلية، 
يتدبر الفرد من خالهلا آماله وخماوفه، فليس منا من مل خيرب 
ما  مع  وخباصة  املستقبلية  التوقعات  إزاء  بالتفكري  شعوراً 
يسود العامل اليوم من تغريات متالحقة تنىبء مبستقبل أكثر 
أنسقة  متثل  السيكولوجية  الدراسات  وىف  وأملاً.  غموضاً 
معايري  املتوقعة  األحداث  وبنيان  املستقبلية  الطموحات 
أساسية تشكل بدرجة أو أخرى حمددات الصحة النفسية 
لألفراد والنجاح ىف احلياة ، فالفرد الناجح هو القادر على 
فريدة  مثالية  عقلية  رؤية  خالل  من  املستقبل  استشراف 
للمستقبل وملا سيبدو عليه الغد، ويتم ذلك بأن يستشعر 
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الفرد طاقاته احملفزة ويعتد بامكاناته ويعتربها قابلة للتحقيق 
واإلجناز.)جاب اهلل،2009م، ص307(

ومن خالل خربة الباحث تعد املرحلة اجلامعية أكثر 
املراحل إثارة للدارسني يف جمال العلوم النفسية واالجتماعية، 
اليت  مساحتها  اتساع  من حيث  خاصة  طبيعة  من  هلا  ملا 
حتوي مجلة من التغيريات البدنية والنفسية واالنفعالية تكون 
مبثابة بناء جديد قد تنفتح، واذا فشل الطالب يف حتقيق 
مطالب وحتديات مرحلته يشعر باإلحباط والفشل وتتغري 
إىل  اإلجيايب  والتوجه  النظرة  من  واملستقبل  للحياة  نظرته 
النظرة والتوجه السليب مما ينعكس أثره باإلجياب أو السلب 
على اإلجناز األكادميي لديه وقدرته على النجاح يف دراسته 

اجلامعية.
ومن خالل ما تقدم حتددت مشكلة الدراسة احلالية 
يف التساؤل الرئيس التايل: هل توجد عالقة ارتباطية بني 
لدى  األكادميي  املستقبل واإلجناز  اإلجيايب حنو  التوجه 

طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة؟
أسئلة الدراسة:

األسئلة الفرعية:
و انبثق عن التساؤل الرئيس جمموعة من التساؤالت 

الفرعية كالتايل:
حنو  اإلجيايب  التوجه  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 
لدى طالب كلية  األكادميي  التخصص  وتقبل  املستقبل 

الرتبية جامعة اجملمعة؟
حنو  اإلجيايب  التوجه  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 
املستقبل والنجاح الوظيفي لدى طالب كلية الرتبية جامعة 

اجملمعة ؟
حنو  اإلجيايب  التوجه  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 
لدى طالب كلية  األكادميي  اإلجناز  ومعوقات  املستقبل 

الرتبية جامعة اجملمعة ؟
حنو  اإلجيايب  التوجه  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 

املستقبل وجناح احلياة االجتماعية لدى طالب كلية الرتبية 
جامعة اجملمعة ؟

املستقبل  حنو  اإلجيايب  التوجه  بني  فروقاً  توجد  هل 
)العمر،  ملتغريات:  تعزى  األكادميي  باإلجناز  وعالقته 
الرتبية  الدرسي، والتخصص( لدى طالب كلية  املستوى 

جامعة اجملمعة ؟
أهداف الدراسة:

اإلجيايب  التوجه  بني  االرتباطية  العالقة  عن  الكشف 
طالب  لدى  األكادميي  التخصص  وتقبل  املستقبل  حنو 

كلية الرتبية جامعة اجملمعة.
اإلجيايب  التوجه  بني  االرتباطية  العالقة  عن  الكشف 
الرتبية  الوظيفي لدى طالب كلية  املستقبل والنجاح  حنو 

جامعة اجملمعة.
اإلجيايب  التوجه  بني  االرتباطية  العالقة  عن  الكشف 
طالب  لدى  األكادميي  اإلجناز  ومعوقات  املستقبل  حنو 

كلية الرتبية جامعة اجملمعة.
اإلجيايب  التوجه  بني  االرتباطية  العالقة  عن  الكشف 
حنو املستقبل وجناح احلياة االجتماعية لدى طالب كلية 

الرتبية جامعة اجملمعة.
حتديد الفروق ذات الداللة اإلحصائية لعالقة التوجه 
تعزى  واليت  األكادميي  باإلجناز  املستقبل  حنو  اإلجيايب 
لدى  والتخصص(  الدراسي،  واملستوى  ملتغري:)العمر، 

طالب كلية الرتبية جامعة اجملمعة.
أمهية الدراسة:

تتمثل أمهية الدراسة احلالية يف اجلانبني التاليني:
أوال: األمهية النظرية:

أبرزت الدراسة أمهية تطوير األداء األكادميي لطالب 
اجلامعة من خالل تعزيز التوجه اإلجيايب حنو املستقبل؛ ملا 
واإلجناز وحتسني  األداء  رفع كفاءة  مهم يف  دور  من  هلا 

جودة احلياة لدى الطالب. 
استمدت هذه الدراسة أمهيتها من حيث كوهنا تتعلق 
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بالطالب يف املرحلة اجلامعية، وملا هلذه املرحلة من أمهية 
باجملتمع  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية  بالغة يف حتقيق 

السعودي.
التوجه  موضوع  لتناوهلا  احلالية  الدراسة  أمهية  ترجع 
التحصيل  وزيادة  حتقيق  يف  ودوره  املستقبل  حنو  اإلجيايب 
األكادميي، حيث ال يزال هذا املوضوع من املوضوعات 
دائماً  اجلدل بصورة جتعل دراستها حمل حداثة  تثري  اليت 

فهو من املوضوعات األحدث باستمرار.
اثنيا: األمهية التطبيقية:

من املتوقع أن تفيد نتائج الدراسة احلالية يف التعرف 
على دور التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وتقبل التخصص 
اإلجناز  ومعوقات  الوظيفي،  والنجاح  األكادميي، 
األكادميي. خاصة بعد التطورات االجتماعية والسياسية 

العميقة الىت عصفت بالعامل املعاصر.
من املتوقع أن تفيد نتائج الدراسة القائمني على ختطيط 
الربامج واألنشطة اجلامعية يف إعداد برامج وأنشطة تدعم 
خالل  من  بإجيابية  املستقبل  حنو  اجلامعة  طالب  توجه 
وإبراز  حياهتم،  يف  وإجيايب  مفيد  هو  ما  بكل  تبصريهم 
نقاط القوة والتفاؤل وتشجيعهم على بذل كل طاقاهتم يف 

حتقيق تطلعاهتم وآماهلم املستقبلية.
والتوجيه  اإلرشاد  عن  املسؤولني  تفيد  أن  املتوقع  من 
اجملاالت  خمتلف  يف  باجلامعة   واالجتماعي  النفسي 
نتائج  من  تقدمه  مبا  وذلك  واإلرشادية،  منها  العالجية 
من األساسات لبناء الربامج الرتبوية  ميكن أن متثل واحداً 
واإلرشادية، وكذلك قد تزود اآلباء وأعضاء هيئة التدريس 
الطالب  حاجات  تفهم  يف  تساعدهم  اليت  بالبيانات 
مجيع  من  الطالب  دعم  عملية  يف  تساعدهم  وبالتايل 
على  يسهل  مما  واالجتماعية،  واملهنية  الدينية  اجلوانب 
الطالب حتقيق هويتهم الشخصية واالجتماعية وتطلعاهتم 

املستقبلية.

حدود الدراسة:
من  عينة  علي  الدراسة  اقتصرت  البشرية:  احلدود 

طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة .
احلدود املكانية : اقتصر تطبيق الدراسة بكلية الرتبية 

جبامعة اجملمعة.
.احلدود الّزمانية : مت تطبيق الدراسة يف جانبها امليدايّن 

خالل الفصل الثاين للعام الدراسى  1437/1436هـ.
مصطلحات الدراسة:

 Positive trend towards( التوجه اإلجيايب حنو املستقبل
:)the future

اإلجيايب  التوجه  تعريف  يف  العلماء  تعريفات  تباينت 
بالفرد  مرتبط  أنه  على  أمجعت  أهنا  غري  املستقبل،  حنو 
بشكل مباشر، ورؤيته لذاته وصورته يف املاضي واحلاضر 
واملستقبل، وارتباط ذلك بتوقعاته فيما يتوقع يف املستقبل 
ورؤيته لألحداث املستقبلية وتنبؤه مبا سوف تكون عليه، 
للمنظور  املستقبلي كمرادف  التوجه  إىل  النظر  مت  حيث 
عن  معني  وقت  يف  الفرد  آراء  مجيع  خالل  من  الزمين 

مستقبله وماضيه النفسي.)العجمي، 2015م، ص33(
ويعرف التوجه اإلجيايب بأنه: ( القدرة علي االضطالع 
باملسؤولية واختاذ القرار بعد ترٍو وتفكري ..مع القدرة علي 
وهي  املتاحة،  املرونة  حدود  يف  اجلديدة  املواقف  مواجهة 
كذلك القدرة علي العطاء واإلحساس باآلخرين واالعتزاز 
ضوء  يف  حياهتم  أمور  يف  ورعايتهم  إليهم  واالنتماء  هبم 

معايريهم وعاداهتم(.)الفرا، 2006م، ص4(
اإلجيابية  النظرة  بأنه:"  إجرائيا  اإلجيايب  التوجه  ويعرف 
لطالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة حنو املستقبل من خالل 
القدرة على مواجهة مواقف وأحداث احلياة مبرونة وإجيابية، 
ويقاس بالدرجات اليت حيصل عليها أفراد العينة علي مكونات 
واملستقبل  األكادميي،  التخصص  حنو:  اإلجيايب  التوجه 

الوظيفي، ومعوقات اإلجناز األكادميي، واحلياة االجتماعية.
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The academic achievement: اإلجناز األكادميي
يعرف اإلجناز األكادميي على أنه استعداد الفرد وميله 
إىل السعى ىف سبيل حتقيق هدف ما، والنجاح ىف حتقيق 
خبصائص  اهلدف  هذا  يتميز  إذ  وإتقانه،  اهلدف  ذلك 

(Petri & Govern, 2004, 10)."ومسات ومعايري معينة
ويعرفه ماكيالند على أنه تكوين افرتاضي يعين الشعور 
املرتبط باألداء التقييمي حيث املنافسة لبلوغ معايري االمتياز، 
وأن هذا الشعور يعكس مكونني أساسيني مها: الرغبة يف 
لبذل  الفرد  سعي  خالل  من  الفشل  من  واخلوف  النجاح 
وبلوغ  النجاح  أجل  من  والكفاح  اجلهد  درجات  أقصى 
األفضل والتفوق على اآلخرين.)شواشرة، 2007م، ص3(

ويعرف الباحث اإلجناز األكادميي إجرائيا بأنه: مدى 
قدرة طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة على حتقيق أعلى 
مستويات التحصيل واألداء، والىت توضح ميل الطالب إىل 
بذل حماوالت جادة للحصول على قدر كبري من النجاح 

ىف املواقف املختلفة. 
الدراسات السابقة:

إىل  هدفت  بدراسة  )2017م(  وأمحد  قرين   قام 
حنو  اإلجيايب  التوجه  من  إسهام كل  مدى  على  التعرف 
األكادميي  بالصمود  التنبؤ  يف  الذات  وتنظيم  املستقبل، 
الرتبية- املتفوقني دراسياً من طالب كلية  لدى عينة من 

مبختلف  وطالبًة  طالباً   )112( وبلغت  املنيا،  جامعة 
األقسام العلمية واألدبية، وقد استخدمت الدراسة مقياس 
مقياس  الباحثني(،  )إعداد  املستقبل  حنو  اإلجيايب  التوجه 
 ،)2012 رضوان،  حسن  فوقية  )إعداد  الذات  تنظيم 
مقياس الصمود األكادميي )إعداد الباحثني(، وقد أسفرت 
بني  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عدم  عن  الدراسة  نتائج 
اإلجيايب  التوجه  يف  دراسياً  املتفوقني  من  واإلناث  الذكور 
حنو املستقبل. عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني الذكور 

ووجود  الذات،  تنظيم  يف  دراسياً  املتفوقني  من  واإلناث 
املتفوقني  من  واإلناث  الذكور  بني  إحصائياً  دالة  فروق 
 )0.01( مستوى  عند  األكادميي  الصمود  يف  دراسياً 

لصاحل اإلناث. 
إىل  هدفت  بدراسة   )2015( العجمي  قام  كما 
كلية  طالب  من  اجلنسني  بني  الفروق  عن  الكشف 
الدراسات العليا جبامعة نايف العربية للعلوم األمنية يف كل 
من جودة احلياة وجماالهتا اجلسمية والنفسية واالجتماعية 
ومكوناهتما  واألسري،  املهين  املستقبلي  والتوجه  والبيئية، 
الدافعية واملعرفية والسلوكية، ودراسة العالقة االرتباطية بني 
جودة احلياة وتوجهات طالب كلية الدراسات العليا من 
اجلنسني حنو مستقبلهم املهين والزواجي ، وتكونت عينة 
الباحث  واستخدم  وطالبًة،  طالباً   )214( من  الدراسة 
املنهج الوصفي االرتباطي ومن أهم النتائج: وجود فروق 
يف   )0.01( مستوى  عند  اجلنسني  بني  دالة  جوهرية 
املستقبلي  للتوجه  املهين  الدافعي  للمكون  الكلية  الدرجة 
حنو املهنة لصاحل اإلناث، وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 
املستقبلي  التوجه  مكونات  من  وكل  اجلسمي  اجملال  بني 
املهين واألسري، عدم وجود فروق جوهرية بني اجلنسني يف 
الدرجة الكلية للمكون املعريف املهين للتوجه املستقبلي حنو 
املهنة، غري أنه توجد فروق بينهما عند مستوى )0.01( 
عالقة  وجود  اإلناث،  لصاحل  املهين  املعريف  التمثيل  يف 
ارتباطية بني تقييم جودة احلياة، مكونات التوجه املستقبلي 

املهين واألسري.
وهدفت دراسة مديرج)2014( إىل حتديد العالقة بني 
التكيف النفسي والتوجه املستقبلي السليم. واستخدمت 
التجريبية لتحقيق أهداف الدراسة، ومت  الدراسة املنهجية 
تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعة التجربة )12( واجملموعة 
التوافق  مقياس  على  الدراسة  واعتمدت   )12( الضابطة 
الدراسة إىل فعالية  النفسي والتوجه املستقبلي، وتوصلت 
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الربنامج املعريف السلوكي لتعزيز التكيف النفسي من العينة 
وتأثري هذا التعزيز على التوجه حنو املستقبل، كما أظهرت 
نتائج الدراسة أيضاً باحلاجة هلذه اجملموعة )املراهقني( على 
املصلحة  أصحاب  مجيع  من  واالهتمام  اجلهود  تكثيف 
على ضرورة االنتباه إىل خط التوافق النفسي ومساعدهتم 
للوصول اىل حتقيق الذات، كما هو احلال يف مرحلة لتعلم 

املسؤولية وصنع القرار.
 (Peetsma and Vav Der Veen, 2011) قام  كما 
بني  االرتباطية  العالقة  على  التعرف  إىل  هدفت  بدراسة 
التوجه اإلجيايب حنو املستقبل من خالل اجملاالت التالية:) 
الفراغ(  ووقت  االجتماعية،  العالقات  طبيعة  املدرسة، 
املهين  التعليم  طالب  لدى  الدراسي  بالتحصيل  وعالقته 
هبولندا، واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي، 
وبلغت عينة الدراسة 584 طالباً وطالبًة باملستوى األول، 
و )584( طالباً وطالبًة باملستوى الثاين من طالب التعليم 
الدراسة إىل وجود عالقة  نتائج  املهين هبولندا، وتوصلت 
املستقبل  حنو  التوجه  بني  إحصائيا  ودالة  موجبة  ارتباطية 

والتحصيل الدراسي.
كما قام الداييت، ومظلوم )2009( بدراسة هدفت 
إىل التعرف على مدى مسامهة املقررات الدراسية التارخيية 
يف التوجه حنو املستقبل من وجهة نظر طلبة قسم التاريخ، 
والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجة 
مسامهة هذه املقررات تعزى إىل متغريي: اجلنس واملرحلة 
وتكونت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  استخدم  الدراسية. 
عينة عشوائية من 202 طالباً وطالبًة، )96 طالباً و106 
طالبات( من طلبة املراحل الدراسية الثانية والثالثة والرابعة 
البيانات.  جلمع  استبانة  إعداد  مت   ، التاريخ  قسم  يف 
الدراسية  املقررات  حنو  الطلبة  توجه  أن  النتائج  أظهرت 
املستقبل  تنمية اجتاهات إجيابية حنو  التارخيية سامهت يف 
تبعا للمرحلة األساسية، وأشارت إىل تفوق طلبة املرحلة 

الدراسية الرابعة عن املراحل األخرى )الثانية والثالثة( يف 
إدراكاً  أكثر  الطالب  أن  املستقبل، كما  توجههم حنو 
واقتصادية  اجتماعية  لتأثريات  املستقبلي  الدور  ألمهية 

يتحمل أعباءها الطالب مستقباًل.
إىل  هدفت  دراسة  هللا)2009(  جاب  وأجرى 
املستقبلية  التوجهات  بني  الدالة  التنبؤية  العالقة  حتديد 
والكفاية الذاتية والتوقعات الوالدية املدركة لدى طالب 
اجلنسني،  من  والعاديني  دراسياً  املتفوقني  من  اجلامعة 
وتكونت عينة الدراسة من )70 ( من طالب اجلامعة 
اجلامعة  طالب  من  و)107(  دراسياً،  املتفوقني  من 
من العاديني، وقد استخدمت الباحثة حمك التفوق ىف 
ومقياس  العاىل،  الذكاء  اختبار  عليهم  طبق  التحصيل 
املدركة  الذاتية  الكفاية  ومقياس  املستقبلية  التوجهات 
ومقياس التوقعات الوالدية املدركة، وأشارت نتائج الدراسة 
متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  إىل وجود 
درجات طالب اجلامعة العاديني الذكور واإلناث لصاحل 
ووجود   ، املستقبلية  التوجهات  مقياس  على  اإلناث 
فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اجلامعة املتفوقني 
الذكور واإلناث لصاحل اإلناث على مقياس التوجهات 
إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  وإىل   ، املستقبلية 
مقياس  على  واملتفوقني  العاديني  اجلامعة  طالب  بني 
وإىل   ، املتفوقني  الطالب  لصاحل  املستقبلية  التوجهات 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالبات اجلامعة 

العاديات واملتفوقات لصاحل الطالبات املتفوقات.
التعرف  وهدفت دراسة فراج)2006(إىل حماولة 
على العالقة بني قلق املستقبل وكل من مستوى الطموح 
االستطالع   وحب  االقتصادى  االجتماعى  واملستوى 
الرتبية جامعة اإلسكندرية  لدى عينة من طالب كلية 
ىف ضوء متغريى اجلنس والتخصص الدراسى كمتغريات 
الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  تصنيفية، 
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التحليلي، وتوصلت الدراسة إىل أنه ال توجد فروقاً ذات 
الطموح  ومستوى  املستقبل  قلق  بني  إحصائية  داللة 
االقتصادى  االجتماعى  واملستوى  االستطالع  وحب 
وجود  إىل  توصلت  والتخصص، كما  اجلنس  باختالف 
من  تابع وكل  املستقبل كمتغري  قلق  بني  ارتباطية  عالقة 
مستوى الطموح وحب االستطالع واملستوى االجتماعى 
اجلنس  متغريى  وفق   ) مستقلة  ) كمتغريات  االقتصادى 

والتخصص.
 )Lepper M.R. وآخرون  لبري  دراسة  بينما هدفت 
الدافعية  يف  واالختالفات  الفروق  حبث  إىل   et al,2006(

املختلفة،  العمرية  الفئات  لدى  املنشأ  والداخلية  اخلارجية 
وعالقة كل منها بالنتائج األكادميية.بلغ عدد أفراد العينة 
الصف  وحىت  الثالث  الصف  تالميذ  من  طفاًل   797
الثامن االبتدائي، واستخدمت الدراسة مقياس التوجهات 
خلصت  وقد  هلارتر،  املنشأ  واخلارجية  الداخلية  الدافعية 
نتائج الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بني 
االختبارات املدرسية املقننة،  واألداء ىف  الداخلية  الدافعية 
ىف حني ظهرت عالقة ارتباطية سالبة بني األداء والدافعية 

اخلارجية.
يف حني هدفت دراسة سيث )seth, 2004( إىل إجياد 
وسائل تربوية فعالة لتقييم الطبيعة املعقدة لدافعية اإلجناز 
الذات،  إدارة  على  وقدرهتم  الطالب،  لدى  األكادميي 
وطالبًة من طالب الصف  العينة من 75 طالباً  وتكونت 
حيث  من  أما  ويسرتن،  ميد  جامعة  يف  اجلامعي  األول 
اخلاصة  األساسية  العوامل  الدراسة  حددت  فقد  النتائج 
متيز  اليت  الدافعية  والعوامل  الذات  تنظيم  على  بالقدرة 
بني  من  الناجحني  غري  الطالب  عن  الناجحني  الطالب 
أن  النتائج  أظهرت  كما  اجلامعي،  األول  الصف  طالب 
بالتعلم  اخلاصة  واملعتقدات  الذات  تنظيم  إسرتاتيجيات 
كانت متساوية بني اجملموعتني، بينما كان هناك فروقاً يف 
فاعلية الذات ويف كمية الوقت املستخدم لالستذكار.كما 

أكدت الدراسة ان هناك مخسة عوامل أساسية تعمل على 
زيادة الدافعية للنجاح األكادميي وهى: املعتقدات اخلاصة 
بالتعلم- فاعلية الذات- تنظيم الذات- التحكم يف الوقت-

وبيئة االستذكار.
 )Barker, K. وآخرون   ابركر  دراسة  هدفت  كما 
)L. et al, 2004 إىل حبث العالقة الديناميكية بني أهداف 

حاولت  مث   ، األكادميي  الذات  مفهوم  وبني  الطالب 
الدراسة اجلمع بني هذين املنظورين وتوحيدمها من خالل 
كما  الطالب  ألهداف  السيكومرتية  اخلصائص  اختبار 
يعرفها مقياس توجيه األهداف العامة اإلجنازية وقد بلغت 
الثانوية  املدرسة  طالب  من  طالباً   1001 الدراسة  عينة 
العليا.أما نتائج الدراسة فكانت التمكن من عملية الدمج 
منوذج  لتقدمي  واحدة؛  نظرية  ىف  كبريتني  نظريتني  بني 
ميكننا من خالله تفسريالدافعية لدى الطالب ومها: نظرية 
األهداف goal theory ونظرية مفهوم الذات كما أوصت 
ونظرية  األهداف،  نظرية  دراسة  بضرورة  الدراسة  نتائج 
األبعاد  متعددة  كمكونات   self- concept الذات  مفهوم 
اإلجناز  دافعية  تفسري  ىف  البعد  وحيد  كمكون  وليست 

واإلجناز االكادميى.
التعقيب على الدراسات السابقة:

تناولت  اليت  للبحوث  السابق  العرض  خالل  من 
الشبه  أوجه  مالحظة  ميكن  احلالية   الدراسة  متغريات 
السابقة  الدراسات  عن  الدراسة  مييز  وما  واالختالف 

وميكن عرضها على النحو التايل:
تنوعت العينات املستخدمة من حيث العدد واجلنس 

وطبيعة العينة.
استخدام  مت  السابقة،  الدراسات  أهداف  لتحقيق 
واملنهج  فهمي)2011م(،  كدراسة  الوصفي  املنهج 
 )2009( ومظلوم  الداييت،  التحليلي كدراسة  الوصفي 
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ودراسة فراج)2006( واستخدمت دراسة فؤاد)2015( 
منهج املسح بشقيه التحليلي وامليداين، واستخدمت دراسة 

مديرج)2014( املنهجية التجريبية.
الدراسات  يف  املستخدمة  الدراسة  أدوات  تنوعت 
من  وأخرى  جاهزة  ومقاييس  استبانات  بني  ما  السابقة 
إعداد الباحثني، فمنه ما استخدم االستبانة كدراسة دراسة 
الدراسات  الداييت، ومظلوم )2009(، واعتمدت بعض 
ودراسة  علي)2010(،  املختلفة كدراسة  املقاييس  على 
 (Lepper M.R. etوآخرون لبري  دراسة  مديرج)2014( 
باركر  ودراسة   (Seath, 2004) سيث  ودراسة   al,2006)

وآخرون(Barker, K. L. et al, 2004)  فيما اعتمدت دراسة 
و  املسلسالت  من  عينة  مضمون  حتليل   )2015( فؤاد 
األفالم املصرية االجتماعية؛ بينما اعتمدت دراسة جاب 

اهلل)2009( على اختبار الذكاء. 
نتائجها  إىل  الوصول  السابقة يف  الدراسات  اعتمدت 
املختلفة  التعليمية  املراحل  من  الطالب  من  عينات  على 
واألعمار السنية املتباينة من الذكور واإلناث فمن الدراسات 
فهمي)2011م( دراسة  اجلامعة  على طالب  طبقت  اليت 

و دراسة العجمي)2015( دراسة الداييت، ومظلوم )2009( 
جاب  دراسة  فؤاد)2015(  دراسة   )2006( فراج  دراسة 
اعتمدت  بينما   (Seath, 2004) سيث  دراسة  اهلل)2009( 
 (Lepper ودراسة لبري وآخرون )دراسات دراسة علي)2010
 (Barker, K. L. et al, دراسة باركر وآخرون M.R. et al,2006)

(2004 على طالب التعليم االبتدائي واإلعدادي والثانوي.

يف  السابقة  الدراسات  من  احلالية  الدراسة  استفادت 
بناء اإلطار النظري اخلاص بالتوجه اإلجيايب حنو املستقبل 
اإلحصائية،  األساليب  اختيار  ويف   ، األكادميي  واإلجناز 
وإعداد أدوات الدراسة، وحتديد املنهج املتبع يف الدراسة، 
السابقة،  الدراسات  بنتائج  وتدعيمها  النتائج  وتفسري 

وكذلك يف حجم ونوع العينة املستخدمة يف الدراسة.
الدراسة احلالية ختتلف عن الدراسات السابقة يف الفرتة 
الزمنية اليت مت تطبيق  الدراسة فيها، ويف العينة املطبق عليها 

الدراسة من طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة.
متيزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة مبجموعة 
من املميزات من أمهها: أهنا تعد من الدراسات القليلة -يف 
التوجه  عن  احلديث  تناولت  اليت  الباحث-  علم  حدود 

اإلجيايب حنو املستقبل وعالقته باإلجناز األكادميي.
منهجية الدراسة وإجراءاهتا:

منهج الدراسة:
بناًء على مشكلة الدراسة وأسئلتها فإن املنهج املالئم 
للدراسة احلالية هو املنهج الوصفي االرتباطي حيث يعتمد 
على( دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها 
وصفاً دقيقاً، ويعرب عنها تعبرياً كيفياً أو كمياً، حيث أنه 
استجواب  بواسطة  يتم  الذي  البحوث  من  النوع  ذلك 
وذلك  منهم،  عينة كبرية  أو  البحث  جمتمع  أفراد  مجيع 
هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث طبيعتها ودرجة 

وجودها. )العساف، 2000م، ص87(
جمتمع الدراسة :

من مجيع طالب كلية  احلالية  الدراسة  جمتمع  تكون 
العام اجلامعي  البنني(، خالل  الرتبية جبامعة اجملمعة )فرع 

1436-1437هـ.
عينة الدراسة:

بلغ جمتمع الدراسة بكلية الرتبية جامعة اجملمعة )فرع 
 )269( 1437/1436هـ  الدراسي  العام  يف  البنني( 
طالبا، مت اختيار )220( طالباً بطريقة عشوائية ، وتطبيق 

أداة الدراسة.
أداة الدراسة: 

والدراسات  البحوث  على  الباحث  اطالع  بعد 
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إعدادها  مت  اليت  املقاييس  من  جمموعة  وجد  السابقة، 
قام  إثر ذلك  اجلامعة، وعلى  لعينات خمتلفة غري طالب 
الدراسة  وعينة  وأسئلة  ألهداف  مناسب  مقياس  بإعداد 
وهو الذي يهدف للكشف عن عالقة التوجه اإلجيايب حنو 

املستقبل باإلجناز األكادميي.
وصف وتصحيح املقياس :

األولية  البيانات  من  جمموعة  من  املقياس  يتكون 
الدراسة، وكذلك  عينة  مفردات  من  مفردة  بكل  اخلاصة 
أربعة حماور، كل حمور يقيس بعداً من أبعاد التوجه اإلجيايب 
حنو املستقبل وعالقته باإلجناز األكادميي لدى طالب كلية 
عبارات،  من جمموعة  حمور  ويتكون كل  باجملمعة،  الرتبية 
وقد أعطيت كل عبارة من عبارات كل حمور وزناً مدرجاً 
عبارات  من  عبارة  لكل  اخلماسي  "ليكرت"  تدريج  وفق 
املقياس "موافق بشدة، موافق. ال أعلم، غري موافق، غري 
 )1  ،2  ،3  ،4  ،5( الدرجات  وتعطى  بشدة"،  موافق 
على الرتتيب، حبيث متثل الدرجة الكلية اليت حيصل عليها 
املفحوص على املقياس ترتاوح بني )36 – 180 ( درجة.

عبارة   )44( من  األولية  صورته  يف  املقياس  وتكون 
تندرج حتت )4( حماور خمتلفة للتوجه اإلجيايب حنو املستقبل 
الرتبية  كلية  طالب  لدى  األكادميي  باإلجناز  وعالقته 

باجملمعة ، كما يف اجلدول التايل:
جدول )1(يوضع أبعاد مقياس التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وعالقته 

ابإلجناز األكادميي
عدد العباراتاحملورم

12التوجه اإلجيايب حنو التخصص األكادميي1

10التوجه اإلجيايب حنو املستقبل الوظيفي2

8معوقات اإلجناز األكادميي3

14التوجه اإلجيايب حنو املستقبل االجتماعي4

44الدرجة الكلية

صدق املقياس: 
يعد الصدق إحدى اخلصائص املهمة يف احلكم على 
صالحية أداة الدراسة)املقياس(. وهو أكثر الصفات اليت 
جيب أن يتصف هبا املقياس. ويعين الصدق جودة وصالحية 
أداة الدراسة بوصفه أداة لقياس ما وضع لقياسه. والسمة 

املراد قياسها ويتضمن صدق املقياس ما يلي:
املقياس  صدق  حساب  مت  احملكمني:  صدق   -1
عباراته  وعدد  األولية  صورته  يف  املقياس  بعرض  وذلك  
)44( عبارة على )9( حمكمني من اخلرباء يف ختصص علم 
النفس، وذلك للنظر مبا يرون من تعديل للعبارات ومدى 
مناسبتها للعمل هبذا املقياس يف هذه الدراسة، وبعد أن 
مت تطابق رأي اخلرباء باملوافقة على فقرات املقياس هذا مما 
يعين مالئمة هذه األداة للعمل هبا يف الدراسة احلالية ويعين 
صالحيتها للتطبيق على عينة الدراسة، ومالئمتها لقياس 
ما وضعت من حيث مدى مالئمة العبارات للبعد الذي 
وضعت فيه، ومناسبة العبارة للسمة اليت تقيسها، وسالمة 
عبارات  عدد  وبلغ  للفقرات.  اللغوية  الصياغة  ووضوح 

املقياس )36( عبارة بعد إجراء تعديالت احملكمني.
2- صدق االتساق الداخلي: ويعرّب عنه بقدرة كّل 
ويعرّب   ، الكلية  الدرجة  يف  اإلسهام  على  األداة  يف  فقرة 
الكلية  بالدرجة  الفقرة  ارتباط  مبعامل  إحصائياً  ذلك  عن 
لألداة ، بغض النظر عن معىن هذا االرتباط وظيفياً ، ومت 
حساب صدق الفقرات من خالل استخدام معامل ارتباط 
للفصل بني الفقرات اليت ستبقى يف األداة وتلك اليت جيب 
تبًعا  الباحث  قبل  أن حتذف، ومت حتديد هذا احملك من 
ألهداف القياس أو املدى املرغوب لديه يف امتالك السمة 
صدقًا  الفقرات  أكثر  على  وللحصول  للعينة،  بالنسبة 
بنائًيا، واعتمد الباحث مستوى الداللة معاماًل للفصل بني 

األسئلة، واستقر املقياس على )36( عبارة.
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واعتمد الباحث يف حساب صدق أداة الدراسة على 
درجة  بني   Pearson Correlationالداخلي بريسون  معامل 
فقرات  يف  العبارات  لباقي  الكلية  والدرجة  عبارة  كل 
املقياس اليت تنتمي إليها؛ لقياس مدى صالحية العبارات 
املتضمنة يف أداة الدراسة مبعىن )صدق املضمون( وكذلك 
للمقياس،  الكلية  والدرجة  األداة  عبارات  بني  االتساق 
بالدرجة  عبارة  درجة كل  ارتباط  يوضح  التايل  واجلدول 

للمقياس: الكلية 
جدول )2 ( معامالت ارتباط بريسون لعبارات املقياس ابلدرجة الكلية

الداللةرمالداللةرم
10.820.01190.800.01
20.830.01200.820.01
30.820.01210.790.01
40.830.01220.790.01
50.800.01230.810.01
60.820.01240.810.01
70.840.01250.730.01

80.820.01260.770.01
90.840.01270.850.01
100.810.01280.790.01
110.800.01290.830.01
120.830.01300.810.01
130.840.01310.810.01
140.820.01320.780.01
150.790.01330.810.01
160.830.01340.700.01
170.800.01350.720.01

180.790.01360.750.01

عبارات  مجيع  ارتباط  السابق  اجلدول  من  يتضح 
املقياس مع الدرجة الكلية للمقياس بارتباطات موجبة دالة 
إحصائياً عند مستوى )0.01( مما يعين أن مجيع عبارات 

داللة  يعطي  وهذا  مرتفعة،  بدرجة صدق  تتمتع  املقياس 
الداخلي. كما يشري إىل  ارتفاع معامالت االتساق  على 
مؤشرات صدق مرتفعة. وكافية ميكن الوثوق هبا يف تطبيق 

الدراسة احلالية.
ويوضح اجلدول التايل معامالت ارتباط كل عبارة من 
عبارات املقياس باحملور الذي تنتمي إليه ، كما يتضح فيما 

يلي:
جدول )3(معامالت ارتباط العبارات ابحملور الذي تنتمي اليه

الداللةرمالداللةرم
10.800.01190.810.01
20.790.01200.730.01

30.840.01210.770.01
40.800.01220.850.01
50.780.01230.790.01

60.850.01240.830.01

70.800.01250.810.01

80.830.01260.810.01

90.810.01270.780.01

100.800.01280.810.01

110.830.01290.700.01
120.860.01300.720.01

130.840.01310.750.01
140.790.01320.830.01
150.820.01330.700.01
160.820.01340.820.01
170.810.01350.620.01
180.830.01360.780.01

عبارات  مجيع  ارتباط  السابق  اجلدول  من  يتضح 
إليه  تنتمي  الذي  للمحور  الكلية  الدرجة  مع  حمور  كل 
عند مستوى )0.01(  بارتباطات موجبة ودالة إحصائياً 
صدق  بدرجة  تتمتع  املقياس  عبارات  مجيع  أن  يعين  مما 
مرتفعة، وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت االتساق 
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الداخلي. كما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة. وكافية 
ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

من  حمور  ارتباط كل  معامل  التايل  اجلدول  ويوضح 
احملاور األربعة للمقياس بالدرجة الكلية.

جدول )4( معامل ارتباط كل حمور من حماور املقياس ابلدرجة الكلية:

معامل احملورم
االرتباط

مستوى 
الداللة

0.820.01التوجه اإلجيايب حنو التخصص األكادميي1

0.840.01التوجه اإلجيايب حنو املستقبل الوظيفي2

0.810.01معوقات اإلجناز األكادميي3

0.800.01التوجه اإلجيايب حنو املستقبل االجتماعي4

يتضح من اجلدول )4( أن مجيع حماور املقياس دالة عند 
مستوى 0.01 وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت 
االتساق الداخلي. كما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة 

وكافية. ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.
ثبات املقياس:

باستخدام  املقياس   ثبات  حبساب  الباحث  قام 
باستخدام  الداخلي  االتساق  طريقة  مها:  طريقتني 
معادلة كرونباخ ألفا (Cronbach’s Alpha، فبعد التعّرف 
وبلغ  الثبات،  معامل  احتساب  مت  االختبار  إىل صدق 
معامل كرونباخ ألفا )0.84( للمقياس ككل، يف حني 
باستخدام  النصفية  التجزئة  بطريقة  الثبات  معامل  بلغ 
 Spearman-Brown) (0.86 ) براون    سبريمان  معادلة 
وهذه   )0.82  ( الثبات  معامل  بلغ  التصحيح  وبعد 

. ومقبولة  مناسبة  ثبات  معامالت 
"كرونباخ  معامل  باستخدام  الباحث  قام  كما 
وذلك  الكلية  والدرجة  املقياس  أبعاد  جلميع  ألفا" 
طالبا   )36( قوامها  بلغ  استطالعية  عينة  على 
للمقياس  الكلية  للدرجة  الثبات  معامل  قيمة  وجاءت 
املقياس  ثبات  على  تدل  مرتفعة  قيمة  وهي   )0.92(

التايل. اجلدول  يف  يتضح  كما 

جدول )5( حساب معامل (كرونباخ ألفا« حملاور املقياس

عدد األبعادم
العبارات

معامل »

 
كرونباخ

ألفا »

100.81التوجه اإلجيايب حنو التخصص األكادميي1
80.86التوجه اإلجيايب حنو املستقبل الوظيفي2
80.72معوقات اإلجناز األكادميي3
100.82التوجه اإلجيايب حنو املستقبل االجتماعي4

360.92املقياس ككل
يتضح من اجلدول السابق ارتفاع قيم معامل " كرونباخ 
ألفا " وهي دالة عند مستوى )0.01( مما يشري إىل أن 
املقياس يتمتع بثبات مرتفع وبالتايل صالحية تطبيقه على 

عينة الدراسة.
األساليب اإلحصائية :

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت مجعها 
اإلحصائية  األساليب  من  العديد  الباحث  استخدم   ،
املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية يف العلوم االجتماعية 

(SPSS) ومن أهم تلك األساليب :

صدق  حلساب   (Pearson) بريسون  ارتباط  معامل 
االتساق الداخلي ألداة الدراسة.

(Cropak alpha) اوالتجزئة  ألف  كرونباخ  معامل 
احملاور  ثبات  معامل  حلساب   (split – half) النصفية 

املختلفة ألداة البحث .
 ،(Pearson Correlation Coefficient)  معامل ارتباط بريسون

للتأكد من االتساق الداخلي لعبارات املقياس.
احلسابية:  واملتوسطات  املئوية  والنسب  التكرارات 
لتحديد استجابات أفراد الدراسة جتاه عبارات االستبانة.

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها:
 ، البيانات  مجع  مت  الدراسة،  أسئلة  عن  لإلجابة 
   (SPSS)برنامج باستخدام  إحصائيا  وحتليلها  وتفريغها، 
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لنتائج الدراسة ومناقشتها يف ضوء اإلطار النظري ونتائج 
الدراسات السابقة .

مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية 
الستجابات أفراد العينة حول العالقة بني التوجه اإلجيايب 
من  عينة  آراء  األكادميي يف ضوء  واإلجناز  املستقبل  حنو 
املقياس،  فقرات  على  اجملمعة  جبامعة  الرتبية  طالب كلية 

وجاء ذلك على النحو التايل:

عالقة  توجد  هل  األول:  السؤال  عن  اإلجابة 
وتقبل  املستقبل  حنو  اإلجيايب  التوجه  بني  ارتباطية 
جامعة  الرتبية  لدى طالب كلية  األكادميي  التخصص 

اجملمعة؟
احلسابية  املتوسطات  نتائج  التايل  اجلدول  يوضح 
واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على عبارات 
التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وتقبل التخصص األكادميي.
جدول )6( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على عبارات التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وتقبل التخصص األكادميي

االحنراف املتوسط احلسايبالعبـــــــــارةم
الرتتيباملعياري

2.920.3282أشعر ابلفخر الختيارى دراسة هذا التخصص1

2.900.3534أاتبع ابهتمام كل شئ جديد يتعلق بتخصصي الدراسي2

2.890.3565أرى أن ختصصي الدراسي علم من العلوم اهلامة3

2.870.4026ينتظرين مستقبل كبري بسبب دراسيت هلذا التخصص4

2.860.4297ختصصي الدراسي حيقق يل املكانة اإلجتماعية املناسبة5

2.850.4478أشجع أقاريب وأصدقائي على االلتحاق بدراسة ختصصي6

2.830.4519أشعر أبلفة وتعاون مع زمالئي وأساتذيت يف التخصص 7

2.810.47110أحرص على حضور أى ندوة يف جمال ختصصي الدراسي8

2.930.3051أشعر ابلتأقلم واالنسجام مع املناخ اجلامعي السائد9

2.9103633نظريت اإلجيابية للمستقبل جتعلين أتفوق يف ختصصي األكادميي10

لطالب  اإلجيايب  التوجه  أن  إىل   )6( جدول  يشري 
كلية الرتبية جبامعة اجملمعة حنو التخصص الدراسي الذي 
يدرسونه من وجهة نظر عينة الدراسة جاء مرتفعاً بشكل 
إجيايب يف مجيع عبارات احملور األول، حيث يشري مستوى 
الداللة على مجيع عبارات احملور إىل ارتفاع مستوى الداللة، 
مما يدل على التوجه اإلجيايب حنو التخصص الدراسي يعد 
عامال رئيسا من عوامل اإلجناز والتفوق األكادميي، وقد 

جاءت عبارات احملور األول على النحو التايل: 

بالتأقلم واالنسجام مع  العبارة )9( " أشعر  جاءت 
املناخ اجلامعي السائد " يف الرتتيب األول من بني عبارات 
واحنراف  حسايب)2.93(،  مبتوسط  وذلك  األول  احملور 
معياري)0.305( وهذا يؤكد اتفاق آراء عينة الدراسة على 
توافر مناخ تربوي باجلامعة يشعر معه الطالب باالنسجام 
أن  ضرورة  يعكس  مما  وأساتذهتم  زمالئهم  مع  والتأقلم 
تعمل اجلامعات على توفري مناخ تربوي وأكادميي يعمل 
على جذب الطالب من خالل توفري جمموعة من الربامج 
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واألنشطة اجلامعية ودمج الطالب فيها.
الختيارى  بالفخر  أشعر   "  )1( العبارة  وجاءت 
دراسة هذا التخصص " يف الرتتيب الثاين من بني عبارات 
واحنراف  حسايب)2.92(،  مبتوسط  وذلك  األول  احملور 
معياري)0.328( وتؤيد هذه النتيجة أن اختيار الطالب 
لتخصصات يرغبون يف دراساهتا يعكس لديهم حالة من 
الرضا والتقبل وبالتايل التفوق واإلجناز األكادميي يف هذا 
يف  النظر  جامعاتنا  تعيد  أن  جيب  وبالتايل  التخصص، 
سياسة القبول املتبعة حاليا، واليت يرتتب عليها ختريج جيل 
من اخلرجيني ال يرضى عنهم اجملتمع نتيجة لعدم رضاهم 

عن التخصصات اليت التحقوا هبا.
للمستقبل  اإلجيابية  نظريت   "  )10( العبارة  وجاءت 
الرتتيب  يف   " األكادميي  ختصصي  يف  أتفوق  جتعلين 
مبتوسط  وذلك  األول  احملور  عبارات  بني  من  الثالث 
وتعكس  معياري)0.363(  واحنراف  حسايب)2.91(، 
النتيجة مدى أمهية النظرة اإلجيابية والتوجه اإلجيايب  هذه 
اإلجيايب  وانعكاسها  األكادميية  ختصصاهتم  حنو  للطالب 
على  جيب  وبالتايل  األكادميي،  وإجنازهم  تفوقهم  على 
اجلامعات أن تضع ضمن خططها برامج وأنشطة لتعديل 
التخصصات  لبعض  للطالب  السلبية  النظرة  وتصحيح 
وترغيب  التخصصات  لكل  العلمية  القيمة  وتوضيح 

الطالب يف االلتحاق هبا.
وجاءت العبارة )2( " أتابع بإهتمام كل شئ جديد 
بني  من  الرابع  الرتتيب  يف   " الدراسي  بتخصصي  يتعلق 
حسايب)2.90(،  مبتوسط  وذلك  األول  احملور  عبارات 
واحنراف معياري)0.353( وتعكس هذه النتيجة حرص 
معلومات  من  يستحدث  ما  بكل  التزود  على  الطالب 
وجتدد  املعرفية  الثورة  يف  وذلك  ختصصاهتم  يف  ومعارف 

املعارف باستمرار حيث مل تعد هناك ما يسمى بالثوابت 
العلمية حيث أصحبت املعلومات تتجدد وتتغري باستمرار.
يف حني جاءت العبارة )8( " أحرص على حضور 
الرتتيب  يف   " الدراسي  ختصصي  جمال  يف  ندوة  أى 
مبتوسط  وذلك  األول  احملور  عبارات  بني  من  األخري 
وتعكس  معياري)0.471(  واحنراف  حسايب)2.81(، 
الندوات  أن  يرون  الدراسة  عينة  أفراد  أن  النتيجة  هذه 
ختصصاهتم  يف  يستجد  ما  بكل  الطالب  تزود  العلمية 
جودة  بتحقيق  االهتمام  اجلامعات  على  جيب  مث  ومن 
هذه الندوات من حيث اختيار املوضوع واختيار الوقت 
الرئيس والذي  بالعنصر  املالئمني، مع االهتمام  واملكان 
املسؤول  احملاضر  الندوات وهو  يتوقف عليها جناح هذه 

عن هذه الندوة وقدرته على جذب الطالب.
ومظلوم  الداييت،  دراسة  مع  احملور  هذا  نتائج  وتتفق 
املقررات  حنو  الطلبة  توجه  أن  أظهرت  واليت   )2009(
إجيابية حنو  اجتاهات  تنمية  التارخيية سامهت يف  الدراسية 
املستقبل تبعا للمرحلة األساسية، وأشارت إىل تفوق طلبة 
املرحلة الدراسية الرابعة عن املراحل األخرى )الثانية والثالثة( 
يف توجههم حنو املستقبل، وقد يعود ذلك إىل نضج الطلبة 
وإدراكهم أمهية وضرورة هذه املقررات الدراسية التارخيية يف 
التوجه حنو املستقبل على عتبة التخرج، كما أن الطالب 
اجتماعية  لتأثريات  املستقبلي  الدور  ألمهية  إدراكا  أكثر 

واقتصادية يتحمل أعباءها الطالب مستقبال.
كما تتفق نتائج هذا احملور مع دراسة باركر وآخرون 
(Barker, K. L. et al, 2004)  اليت أوصت بضرورة دراسة 

 self- concept الذات  مفهوم  ونظرية  األهداف،  نظرية 
كمكونات متعددة األبعاد وليست كمكون وحيد البعد 

ىف تفسري دافعية االجناز واالجناز االكادميى.
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اإلجابة عن السؤال الثاين: هل توجد عالقة ارتباطية 
بني التوجه اإلجيايب حنو املستقبل والنجاح الوظيفي لدى 

طالب كلية الرتبية جامعة اجملمعة ؟

احلسابية  املتوسطات  نتائج  التايل  اجلدول  يبني 
واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على عبارات 

التوجه اإلجيايب حنو املستقبل والنجاح الوظيفي.

جدول )7( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على عبارات التوجه اإلجيايب حنو املستقبل والنجاح الوظيفي

الرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــــــــارةم

2.800.5633أركز اهتمامي على جمال مهين يتعلق بتخصصي األكادميي 1

2.790.5194أشعر بتفاؤل حنو جناحي يف مستقبلي الوظيفي2

2.750.6435لدي خطط حمددة حنو مستقبلي الوظيفي3

2.730.6157أتشاور مع اآلخرين يف اختيار الوظيفة اليت تتناسب مع ختصصي4

2.720.6398أشارك يف ندوات اجلامعة اليت تعقدها للتوعية املستقبلية ابلوظائف5

2.740.6216نظريت اإلجيابية للمستقبل تؤثر على اختياري لوظيفة معينة6

2.900.3931أعتقد أن الشخص يستطيع بناء مستقبله بنفسه7

2.890.3982أضع خططي املستقبلية عندما أكون متأكدا من تنفيذها8

والتوجه  اإلجيابية  النظرة  أن  إىل   )7( جدول  ويشري 
اإلجيايب للطالب حنو املستقبل الوظيفي يتوقف عليه قدر 
كبري من جناحهم مستقبال يف هذه الوظيفة من وجهة نظر 
عينة البحث جاء مرتفعا بشكل إجيايب يف مجيع عبارات 
مجيع  على  الداللة  مستوى  يشري  حيث  الثاين،  احملور 
عبارات املقياس إىل ارتفاع مستوى الداللة، وقد جاءت 

عبارات احملور الثاين على النحو التايل: 
يستطيع  الشخص  أن  أعتقد   )  )7( العبارة  جاءت 
بناء مستقبله بنفسه ( يف الرتتيب األول من بني عبارات 
واحنراف  حسايب)2.90(،  مبتوسط  وذلك  الثاين  احملور 
الدراسة  عينة  آراء  اتفاق  يؤكد  وهذا  معياري)0.393( 
وعدم  بنفسه  مستقبله  بناء  على  إنسان  قدرة كل  على 
مما  آخرين،  أطراف  تدخل  أو  الظروف  على  االعتماد 
خيلق الدافع واحلافز لدى الشخص ألن جيعل من مستقبله 
يتولد لديه  أمام اآلخرين، ومن مث  به  شيء يفخر ويعتز 

الدافع للتفوق وحتقيق اإلجناز األكادميي ليكون قادرا على 
سوق  يف  الوظائف  على  املنافسة  حدة  ظل  يف  املنافسة 

العمل.
وجاءت العبارة )8( ( أضع خططي املستقبلية عندما 
بني  من  الثاين  الرتتيب  يف   ) تنفيذها  من  متأكدا  أكون 
حسايب)2.89(،  مبتوسط  وذلك  الثاين  احملور  عبارات 
أمهية  النتيجة  هذه  وتعكس  معياري)0.398(  واحنراف 
مع  تتماشى  مستقبلية  وخطط  لتصورات  الطالب  وضع 
إمكانات الواقع وبالتايل يسهل تنفيذها وحتقيق أهداف، 
ومن مث فإن احلياة ال تسري بطريقة عشوائية وإمنا جيب أن 
تكون مدروسة بطريقة واقعية تنطلق من اإلمكانات املتاحة 

يف الوقت احلايل وتسخريها لتحقيق تطلعات املستقبل.
وجاءت العبارة )1( ( أركز اهتمامي على جمال مهين 
من  الثالث  الرتتيب  يف   ) األكادميي   بتخصصي  يتعلق 
بني عبارات احملور الثاين وذلك مبتوسط حسايب)2.80(، 
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واحنراف معياري)0.563( وتؤيد هذه النتيجة ما توصلت 
إليها نتائج عبارات احملور األول من أن النجاح الوظيفي 
مستقبال يتوقف على اختيار الطالب لتخصصات أكادميية 
هلا  بوظائف  التحاقهم  عند  وبالتايل  دراساهتا  يف  يرغبون 
عملهم  يف  يبدعون  ما  غالبا  فإهنم  بتخصصاهتم  عالقة 

وحيرزون تقدما ملحوظا يف أدائهم ملتطلبات الوظيفة.
ندوات  يف  أشارك   )  )5( العبارة  جاءت  حني  يف 
يف   ) بالوظائف  املستقبلية  للتوعية  تعقدها  اليت  اجلامعة 
الرتتيب األخري من بني عبارات احملور الثاين وذلك مبتوسط 
وتعكس  معياري)0.639(  واحنراف  حسايب)2.72(، 
بتنظيم  السعودية  اجلامعات  اهتمام  ضرورة  النتيجة  هذه 
دورات وندوات لطالهبا لتوعيتهم بالوظائف املتوفرة بسوق 
األكادميية  ختصصاهتم  مع  وتتماشى  تتوافق  واليت  العمل 
الطالب النطباع واقعي عن طبيعة  مما يسهم يف تكوين 
تتطلبها يف  اليت  واإلمكانات  واملهارات  املتاحة  الوظائف 

من يلتحقون هبا.
فهمي)2011م(  دراسة  مع  احملور  هذا  نتائج  وتتفق 
حول دراسة العالقة االرتباطية بني نوعية احلياة و جماالهتا و 
توجهات الشباب اجلامعى من اجلنسني حنو مستقبلهم املهىن. 
والتوجه اإلجياىب حنو احلياة والرضا عن احلياة، وتوصلت إىل 
التأثري القوي لنوعية احلياة لدى الشباب اجلامعي وعالقتها 

باجتاهاهتم حنو املستقبل والرضا عن احلياة.
توصلت  اليت  العجمي)2015(  وكذلك  دراسة 
مستوى  عند  اجلنسني  بني  دالة  جوهرية  فروقاً  وجود  إىل 
)0.01( يف الدرجة الكلية للمكون الدافعي املهين للتوجه 
املستقبلي حنو املهنة لصاحل اإلناث 3- عدم وجود فروق 
املعريف  للمكون  الكلية  الدرجة  يف  اجلنسني  بني  جوهرية 
املهين للتوجه املستقبلي حنو املهنة 4- وجود عالقة ارتباطية 
موجبة دالة بني اجملال اجلسمي، وكل من مكونات التوجه 
نظر  لفت  بضرورة  واألسري،وأوصت  املهين  املستقبلي 
القائمني على العملية التعليمية باململكة العربية السعودية 
إىل أن التعرف إىل توجهات الشباب املستقبلية من املمكن 
أن تسهم يف توجيههم حنو ما فيه صاحلهم وصاحل وطنهم. 
وإعداد برامج للطالب من اجلنسني يف كافة مراحل التعليم 
من شأهنا االرتقاء جبودة حياهتم يف كافة جماالت حياهتم 

النفسية واجلسمية واالجتماعية والبيئية والتعليمية.
اإلجابة عن السؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية 
بني التوجه اإلجيايب حنو املستقبل ومعوقات اإلجناز األكادميي 

لدى طالب كلية الرتبية جامعة اجملمعة؟
احلسابية  املتوسطات  نتائج   )8( جدول  يبني 
واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على عبارات 
التوجه اإلجيايب حنو املستقبل ومعوقات اإلجناز األكادميي.
جدول  )8(ا ملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على عبارات التوجه اإلجيايب حنو املستقبل ومعوقات اإلجناز األكادميي

املتوسط العبـــــــــارةم
احلسايب

االحنراف 
املعياري

الرتتيب

2.870.4392ضعف التحصيل الدراسي حيدث ابلتأثري االجتماعي واالقتصادي على الطالب1
2.850.4793عدم الرغبة وفقدان أمهية الطالب للدراسة تكون بسبب إمهال الطالب2
2.800.5245 النظر إىل األعمال الدراسية على أهنا عبء ثقيل وأتجيلها لوقت أخر3
2.790.5196 التقليل من أمهية الوقت يف حياتك وعدم القدرة على التنظيم سبب يف ضعف التحصيل الدراسي4
2.740.6067للمناهج الدراسية واألساتذة يف عدم القدرة على توصيل املعلومة, دور يف جعل الطالب يفقد الرغبة يف الدراسة5
2.720.6278ال أحدد وقتاً ولو يسرياً للتخطيط والتفكري فيما سأقوم به من أعمال خالل اليوم6
2.890.4091حلديث الناس عن مدى صعوبة املناهج أتثري على الطالب يف ختوفه عنها وإمهاهلا7
2.800.4944عدم قناعيت بتخصصي ال تولد لدي رغبة يف النجاح فيه8
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يشري جدول )8( إىل تنوع معوقات األجناز األكادميي 
التفوق  حتقيق  على  الطالب  قدرة  على  السليب  وتأثريها 
يف  مرتفعاً  جاء  الدراسة  عينة  نظر  وجهة  من  الدراسي 
مجيع عبارات احملور الثالث، حيث يشري مستوى الداللة 
على مجيع عبارات املقياس إىل ارتفاع مستوى الداللة، مما 
التأثري السليب هلذه املعوقات يف حتقيق اإلجناز  يدل على 
الثالث  احملور  عبارات  جاءت  وقد  للطالب،  األكادميي 

على النحو التايل: 
جاءت العبارة )7( )حلديث الناس عن مدى صعوبة 
( يف  وإمهاهلا  عنها  ختوفه  الطالب يف  على  تأثري  املناهج 
الرتتيب األول من بني عبارات احملور الثالث وذلك مبتوسط 
حسايب)2.89(، واحنراف معياري)0.409( وهذا يؤكد 
اتفاق آراء عينة الدراسة على أن خربات بعض اخلرجيني 
هلا  ختصصاهتم  مع  التأقلم  على  قدرهتم  وعدم  السابقة 
تأثري سليب على اآلخرين من الطالب األصغر منهم سنا 
وخوفهم من االلتحاق هبذه التخصصات حىت ال تتكرر 

معهم نفس التجربة غري املوفقة.
الدراسي  التحصيل  )ضعف   )1( العبارة  وجاءت 
حيدث بالتأثري االجتماعي واالقتصادي على الطالب ( يف 
الرتتيب الثاين من بني عبارات احملور الثالث وذلك مبتوسط 
وتعكس  معياري)0.439(  واحنراف  حسايب)2.87(، 
التأثري الذي يتعرض له الطالب أثناء  النتيجة مدى  هذه 
واليت  االجتماعية  أو  االقتصادية  ظروفه  نتيجة  دراسته 
مواصلة  على  الطالب  قدرة  من  قدر كبري  عليها  يتوقف 
دراسته وحتقيق االجناز األكادميي إذا ما توافرت له الظروف 

االقتصادية واالجتماعية املساعدة على مواصلة الدراسة.
أمهية  وفقدان  الرغبة  )عدم   )2( العبارة  وجاءت 
الطالب للدراسة تكون بسبب إمهال الطالب ( يف الرتتيب 
مبتوسط  وذلك  الثالث  احملور  عبارات  بني  من  الثالث 
حسايب)2.85(، واحنراف معياري)0.479( وتؤكد هذه 

النتيجة على اقتناع أفراد عينة الدراسة بأن حرص الطالب 
تعد عامال رئيسا يف  األكادميي  اإلجناز  ورغبته يف حتقيق 
الرغبة  فقدان  أن  حني  يف  دراسته،  مواصلة  على  قدرته 
عوامل  متثل  املباالة كلها  وعدم  واإلمهال  للتعلم  والدافع 

رئيسة يف عدم قدرة الطالب على اإلجناز األكادميي.
يف حني جاءت العبارة )5( )ال أحدد وقتاً ولو يسرياً 
للتخطيط والتفكري فيما سأقوم به من أعمال خالل اليوم ( يف 
الرتتيب األخري من بني عبارات احملور الثالث وذلك مبتوسط 
حسايب)2.72(، واحنراف معياري)0.627( وتعكس هذه 
النتيجة أن أفراد عينة الدراسة ال مييلون إىل التفكري ووضع 
اخلطط لألمور اليومية واألعمال احلياتية اخلاصة هبم، وهذا 
يعكس الثقافة السائدة بني الطالب باجلامعات من خالل 
ملا  الفعل  رد  عملية  بشكل عشوائي حتكمه  سري حياهتم 
حيدث يف حياهتم وبالتايل جيب على اجلامعات أن تغرس 
يف طالهبا ثقافة التخطيط واإلعداد لألعمال اليومية وجعلها 

تسري وفق أساس علمي خمطط له.
جاب  دراسة  أوردته  ما  مع  احملور  هذا  نتائج  وتتفق 
اليت توصلت إىل وجود فروق ذات داللة  اهلل )2009( 
واإلناث  الذكور  املتفوقني  اجلامعة  طالب  بني  إحصائية 
املستقبلية ، وإىل  التوجهات  اإلناث على مقياس  لصاحل 
اجلامعة  طالب  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 
العاديني واملتفوقني على مقياس التوجهات املستقبلية لصاحل 
 (Lepperالطالب املتفوقني،كما أشارت دراسة لبري وآخرون
(M.R. et al,2006 إىل وجود عالقة إرتباطية، دالة إحصائياً 

املدرسية  اإلختبارات  ىف  واألداء  الداخلية  الدافعية  بني 
األداء  بني  سالبة  إرتباطية  عالقة  ظهرت  حني  ىف  املقننة، 
 (Seath, 2004) دراسة سيث  اخلارجية. وكذلك  والدافعية 
اليت حددت العوامل األساسية اخلاصة بالقدرة على تنظيم 
الذات والعوامل الدافعية اليت متيز الطالب الناجحني عن 
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األول  الصف  طالب  بني  من  ناجحني  الغري  الطالب 
عوامل  مخسة  هناك  ان  الدراسة  أكدت  اجلامعي،.كما 
أساسية تعمل على زيادة الدافعية للنجاح األكادميي وهى: 
املعتقدات اخلاصة بالتعلم- فاعلية الذات- تنظيم الذات- 

التحكم يف الوقت-وبيئة اإلستذكار.

اإلجابة عن السؤال الرابع: هل توجد عالقة ارتباطية 
بني التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وجناح احلياة االجتماعية 

لدى طالب كلية الرتبية جامعة اجملمعة؟
احلسابية  املتوسطات  نتائج  التايل  اجلدول  يوضح 
واالحنرافات املعيارية الستجابات أفراد العينة على عبارات 

التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وجناح احلياة االجتماعية .
جدول )9( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت أفراد العينة على عبارات التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وجناح احلياة االجتماعية 

الرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايبالعبـــــــــارةم

2.810.5076لدي خطط مؤكدة حنو الزواج وتكوين أسرة1
2.870.4302أتعاون مع أصدقائي يف حل املشكالت االجتماعية اخلاصة هبم2
2.860.4213أعتقد أنين أعرف ما ينبغي على القيام به من مسئوليات3
2.840.4764أعرب عن رأيي حىت ولو كان خمالًفا لرأي األغلبية.4
2.810.4855إصرار الفرد على النجاح رغم الفشل ،حيقق له النجاح.5
2.810.5277أرى الدنيا مكاًن آمنا ومبهجا حنيا فيه.6
2.720.6319لدي قدرة فائقة على تنظيم أفكاري والتعبري عنها.7
2.700.64010حيايت مليئة أبشياء مثرية وآمال طيبة.8
2.890.4011نظريت اإلجيابية لألمور تنعكس يف تعاماليت مع اآلخرين9

2.800.5028لدي القدرة يف التعامل مع املشكالت املستقبلية مهما كانت حدهتا10

ينعكس  اإلجيايب  التوجه  أن  إىل   )9( جدول  ويشري 
مستقبال  للطالب  االجتماعية  احلياة  على  إجيابية  بصورة 
اإلجيابية  النظرة  تلعب  حيث  بشكل كبري،  فيها  ويؤثر 
واملتفائلة دورا كبريا يف قدرة الفرد على التعامل مع املواقف 
االجتماعية واملشكالت والضغوط احلياتية بشكل إجيايب 
استجابات  جاءت  حيث  الدراسة  عينة  نظر  وجهة  من 
مجيع  يف  إجيايب  بشكل  إحصائية  داللة  ذات  الطالب 
على  الداللة  مستوى  يشري  حيث  الرابع،  احملور  عبارات 
على  الداللة  مستوى  ارتفاع  إىل  املقياس  عبارات  مجيع 
عبارات هذا احملور، مما يدل على التأثري اإلجيايب لإلجيايب 
للتوجه حنو املستقبل على احلياة االجتماعية للطالب، وقد 

جاءت عبارات احملور الرابع على النحو التايل: 

جاءت العبارة )9( ( نظريت اإلجيابية لألمور تنعكس 
بني  من  األول  الرتتيب  يف   ) اآلخرين  مع  تعاماليت  يف 
حسايب)2.89(،  مبتوسط  وذلك  الرابع  احملور  عبارات 
الدراسة  عينة  أن  يؤكد  وهذا  معياري)0.401(  واحنراف 
يرون أن اإلنسان الذي يتمتع بنظرة إجيابية لألمور تكون 
لديه القدرة على التعامل مع من حوله يف البيت واملدرسة 
عليه  يقبل  اجلميع  جيعل  بشكل  واجملتمع ككل  واجلامعة 
االجتماعية  عالقاته  وجيعل  حديثه  وحيب  صداقته  ويريد 

تتسم بالود واأللفة وتتسم بالقوة.
حل  يف  أصدقائي  مع  أتعاون   "  )2( العبارة  وجاءت 
املشكالت االجتماعية اخلاصة هبم " يف الرتتيب الثاين من بني 
عبارات احملور الرابع وذلك مبتوسط حسايب)2.87(، واحنراف 
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معياري)0.430( وتعكس هذه النتيجة أن من ميتلكون نظرة 
إجيابية للمستقبل تكون لديهم القدرة على تكوين صداقات 
ناجحة، وكذلك ميتلكون القدرة على مساعدة اصدقائهم يف 
مواجهة مشكالهتم، وإجياد احللول املناسبة هلا، ومن مث فهم 

يتسمون بشخصية متعاونة وفعالة يف حياة أصدقائهم.
ينبغي  ما  أعرف  أنين  أعتقد   "  )3( العبارة  وجاءت 
من  الثالث  الرتتيب  يف   " مسئوليات  من  به  القيام  علي 
بني عبارات احملور الرابع وذلك مبتوسط حسايب)2.86(، 
أفراد  أن  النتيجة  وتؤكد هذه  معياري)0.421(  واحنراف 
بقدر  تشعر  متفتحة  شخصيات  ميتلكون  البحث  عينة 
ينبغي  ما  يعرفون  فهم  وبالتايل  عليهم  امللقاة  املسؤولية 
جيب  مث  ومن  ومسؤوليات،  مهام  من  به  القيام  عليهم 
وإعداد  تنمية  يف  النقطة  هذه  تستغل  أن  جامعاتنا  على 
القادة من الطالب وتزكية شعورهم باملسؤولية اجملتمعية جتاه 

مشكالت وقضايا اجملتمع.
بأشياء  مليئة  حيايت   "  )5( العبارة  جاءت  يف حني 
عبارات  بني  من  األخري  الرتتيب  يف   " طيبة  وآمال  مثرية 
واحنراف  حسايب)2.70(،  مبتوسط  وذلك  الرابع  احملور 
النتيجة حالة االستقرار  معياري)0.640( وتعكس هذه 
النفسي واالتزان االنفعايل اليت يتسم هبا أفراد عينة الدراسة 
من طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة من خالل شعورهم 
من  وهبا  واإلثارة  باحليوية  تتسم  االجتماعية  حياهتم  بأن 

التطلعات واآلمال الطبية الكثري.
نتائج هذا احملور مع دراسة فؤاد )2015(  وتتماشى 
واليت أشارت نتائجها بالنسبة ملستويات مقياس االجتاه حنو 
املستقبل إمجاالً اتضح أن العدد األكرب من عينة الدراسة من 
ذوي املستوى املتوسط من االجتاهات املستقبلية اإلجيابية و 
ذلك بنسبة %54.5 من إمجايل العينة؛ وتبنت نسبة %94.7 
يف  تراوحت  إجيابية  مستقبلية  اجتاهات  الشباب  عينة  من 
إجيابيتها بني املستوي املرتفع و املستوي املتوسط. و فيما 

فقد كانت  املستقبلية  التطلعات  قوة  متغري  بإمجايل  يتعلق 
النسبة األكرب من  العينة من ذوي املستوي املرتفع من قوة 

التطلعات املستقبلية و ذلك بنسبة %83.2. 
وكذلك دراسة مديرج)2014( اليت أوصت بضرورة 
املصلحة  أصحاب  مجيع  من  واالهتمام  اجلهود  تكثيف 
على ضرورة االنتباه إىل خط التوافق النفسي ومساعدهتم 
للوصول اىل حتقيق الذات، كما هو احلال يف مرحلة لتعلم 

املسؤولية وصنع القرار.
اإلجابة عن السؤال اخلامس: هل توجد فروقاً بني 
التوجه اإلجيايب حنو املستقبل وعالقته باإلجناز األكادميي 
والتخصص(  الدرسي،  املستوى  )العمر،  ملتغريات:  تعزى 

لدى طالب كلية الرتبية جامعة اجملمعة؟
اإلحصائية  الداللة  ذات  الفروق  على  للتعرف 
للتوجه اإلجيايب حنو املستقبل وعالقته باإلجناز األكادميي 
تعزى  اجملمعة  جبامعة  الرتبية  طالب كلية  من  عينة  لدى 
ملتغري)العمر، واملستوى الدراسي، والتخصص(، مت حتليل 
التباين املتعدد للمقارنة بني االستجابات حسب اختالف 

متغريات البحث، وجاءت النتائج على النحو التايل:
جدول )10( نتائج حتليل التباين املتعدد للمقارنة بني االستجاابت 

حسب اختالف متغريات البحث.

ت
غريا

مصادر املت
االختالف

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
ف

الداللة 
اإلحصائية

مؤشر 
الداللة

 غري0.392010.19700.40360.3843العمر
دالة

املستوى 
 غري0.000320.00030.00070.9762الدراسي

دالة

 غري0.673020.33900.67550.2923التخصص 
دالة

122.70203690.4923اخلطأ

125.6612399الكلي
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ومن خالل حتليل نتائج اجلدول السابق، تشري نتائج 
االستجابات  بني  للمقارنة  االجتاه  املتعدد  التباين  حتليل 
عدم   (M-ANOVA) البحث  متغريات  اختالف  حسب 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات 
عينة الدراسة حول الداللة اإلحصائية للتوجه اإلجيايب حنو 
املستقبل وعالقته باإلجناز األكادميي لدى عينة من طالب 
واملستوى  ملتغري)العمر،  تعزى  اجملمعة  جبامعة  الرتبية  كلية 
الدراسي، والتخصص(،  حيث تراوحت قيم حتليل التباين 
 ،)0.6755( إىل   )0.0007( من  السابق  اجلدول  يف 
وهذه القيم غري دالة إحصائياً عند مستوى داللة )0.05( 
وهذا يدل على أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بني  العالقة  حول  العينة  أفراد  استجابة  متوسطات  بني 
التوجه اإلجيايب حنو املستقبل واإلجناز األكادميي لدى عينة 
من طالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة تعزى ملتغري)العمر، 
جاءت  حيث  والتخصص(،  الدراسي،  واملستوى 
العمر  باختالف  الدراسة  عينة  أفراد  من  االستجابات 
الثالث،  الثاين،  )األول،  الدراسي  املستوى  وباختالف 
الرابع( ، وباختالف التخصصات املوجودة بكلية الرتبية، 
على  يدل  مما  متقاربة جدا،  االستجابات  حيث جاءت 
اإلجيايب يف حتقيق  التوجه  ودور  بأمهية  العينة  أفراد  شعور 

اإلجناز األكادميي.
دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
فراج)2006( اليت توصلت إىل أنه ال توجد فروق ذات 
الطموح  ومستوى  املستقبل  قلق  بني  إحصائية  داللة 
االقتصادى  االجتماعى  واملستوى  االستطالع  وحب 
ملتغري  أثر  يوجد  ال  والتخصص، كما  اجلنس  باختالف 
مستوى الطموح وحب االستطالع واملستوى االجتماعى 
إىل  توصلت  املستقبل، كما  قلق  متغري  على  االقتصادى 

تابع  املستقبل كمتغري  قلق  بني  االحندارية  عالقة   وجود 
واملستوى  االستطالع  حمب  الطموح  مستوى  من  وكل 
وفق   ) مستقلة  كمتغريات   ( االقتصادى  االجتماعى 

متغريى اجلنس والتخصص.
كما تتفق مع دراسة جاب اهلل)2009( اليت أشارت 
متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إىل 
الذكور واإلناث لصاحل  العاديني  درجات طالب اجلامعة 
اإلناث على مقياس التوجهات املستقبلية ، ووجود فروق 
ذات داللة إحصائية بني طالب اجلامعة املتفوقني الذكور 
واإلناث لصاحل اإلناث على مقياس التوجهات املستقبلية ، 
وإىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني طالب اجلامعة 
املتفوقني، وإىل وجود  العاديني واملتفوقني لصاحل الطالب 
فروق ذات داللة إحصائية بني طالبات اجلامعة العاديات 

واملتفوقات لصاحل الطالبات املتفوقات.

ملخص نتائج الدراسة:
1- جاء التوجه اإلجيايب لطالب كلية الرتبية جبامعة اجملمعة 
حنو التخصص الدراسي الذي يدرسونه من وجهة مرتفعاً 
يف مجيع عبارات احملور األول، وجاءت أعلى العبارات اليت 

حظيت بأعلى نسبة موافقة كما يلي:
-أشعر بالتأقلم واالنسجام مع املناخ اجلامعي السائد.

-أشعر بالفخر الختيارى دراسة هذا التخصص.
-نظريت اإلجيابية للمستقبل جتعلين أتفوق يف ختصصي 

األكادميي.
بتخصصي  يتعلق  جديد  شئ  كل  باهتمام  -أتابع 

الدراسي.
2-جاءت النظرة اإلجيابية والتوجه اإلجيايب للطالب حنو 
املستقبل الوظيفي مرتفعة بشكل إجيايب يف مجيع عبارات 
احملور الثاين، وجاءت أعلى العبارات اليت حظيت بأعلى 
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نسبة موافقة على النحو التايل: 
-أعتقد أن الشخص يستطيع بناء مستقبله بنفسه.

من  متأكداً  أكون  عندما  املستقبلية  -أضع خططي 
تنفيذها.

بتخصصي  يتعلق  مهين  جمال  على  اهتمامي  -أركز 
األكادميي.

السليب  وتأثريها  األكادميي  اإلجناز  معوقات  3-جاءت 
من  الدراسي  التفوق  حتقيق  على  الطالب  قدرة  على 
أعلى  وجاءت  الثالث،  احملور  عبارات  مجيع  يف  مرتفعة 
النحو  على  موافقة  نسبة  بأعلى  حظيت  اليت  العبارات 

التايل:
-حلديث الناس عن مدى صعوبة املناهج تأثري على 

الطالب يف ختوفه عنها وإمهاهلا.
-ضعف التحصيل الدراسي حيدث بالتأثري االجتماعي 

واالقتصادي على الطالب.
تكون  للدراسة  الطالب  أمهية  وفقدان  الرغبة  -عدم 

بسبب إمهال الطالب.
4-جاءت استجابات الطالب على حمور التوجه اإلجيايب 
للمستقبل على احلياة االجتماعية للطالب مستقبال ذات 
داللة إحصائية بشكل إجيايب يف مجيع عبارات احملور الرابع 
وجاءت أعلى العبارات اليت حظيت بأعلى نسبة موافقة 

على النحو التايل:
مع  تعاماليت  يف  تنعكس  لألمور  اإلجيابية  -نظريت 

اآلخرين.
-أتعاون مع أصدقائي يف حل املشكالت االجتماعية 

اخلاصة هبم.
من  به  القيام  على  ينبغي  ما  أعرف  أنين  -أعتقد 

مسئوليات.
5-عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات 

حنو  اإلجيايب  التوجه  حول  البحث  عينة  استجابات 
املستقبل وعالقته باإلجناز األكادميي لدى عينة من طالب 
واملستوى  ملتغري)العمر،  تعزى  اجملمعة  جبامعة  الرتبية  كلية 

الدراسي، والتخصص(.

توصيات الدراسة:
-إعداد برامج إرشادية لطالب اجلامعة لتنمية التوجه 
السلبية  تغيري نظرهتم  والعمل على  املستقبل  اإلجيايب حنو 

جتاه حياهتم االجتماعية والوظيفية مستقبال.
 -تفعيل دور أساتذةالعلوم اإلنسانية يف تنظيم برامج 
ختصصاهتم  بأمهية  لتبصريهم  اجلامعة  لطالب  ارشادية 
لشغله،  تؤهلهم  سوف  الذي  املهىن  والدور  األكادميية، 

وطبيعة املواد الىت سوف يقومون بدراستها.
-توعية طالب اجلامعة وخباصة الطالب املستجدين 
لقدراهتم،  املناسبة  التخصصات  اختيار  بكيفية  باجلامعة 
والفشل ىف  الرضا  بعدم  الشعور  جتنب  على  ومساعدهتم 

السنة اجلامعية األوىل.
-ضرورة مشاركة إدارة اجلامعةبالتعرف على توجهات 
الطالب املستقبلية واليت من املمكن أن تسهم يف توجيههم 

حنو ما فيه صاحلهم وصاحل وطنهم.
-عقد برامج تدريبية لطالب اجلامعة اليت من شأهنا 
االرتقاء جبودة حياهتم يف كافة اجملاالت النفسية والرتبوية 

واالجتماعية والبيئية والتعليمية.
-تنظيم برامج للتنمية البشرية تساعد طالب اجلامعة 
ذواهتم  عن  سلبية  أفكار  من  يعتقدونه  ما  ختطي  على 

وقدراهتم، والىت قد يكون ال أساس هلا من الصحة.
-ضرورة تضافر جهود مؤسسات الوطن للعمل على 
تنميه مكونات اإلجيابية لدى اإلنسان السعودي يف مجيع 

مراحله العمرية.
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