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تس���عى المجلة أن تكون رائدة ومميزة في مجال النش���ر العلمي، وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النشر العربية 
والعالمية، وتكون  إحدى المجالت المتميزة وفق معايير قواعد البيانات الدولية.

الرؤية

 اإلسهام العلمي من خالل دعم النشر العلمي للبحوث المحكمة في العلوم االجتماعية والتربوية وعلم 
النفس والتربية الخاصة وفق معايير مهنية عالمية متميزة.

الرسالة

 1- تعزيز التنوع المعرفي بين الباحثين في مجال العلوم االجتماعية والتربوية والنفسية على المستويين اإلقليمي والدولي. 
 2- تطوير المعرفة االجتماعية والنفسية واإلسهام في نشر المعرفة وتبادلها بما يخدم المجتمع ويحقق تقدمه. 

 3- تلبية حاجة الباحثين؛ لنشر أبحاثهم وفق معايير التحكيم العلمي. 

األهداف

هــ

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية
مجلة ) علمية –  دورية - محكمة( تصدر عن الجمعية العلمية السعودية للدراسات االجتماعية، بجامعة 
العلمية في  البحوث  باإلنجليزية، وتشمل  أو  بالعربية  التي لم يسبق نشرها،  العلمية  المواد  تنشر  الملك سعود، 

مجاالت الدراسات االجتماعية، والتربوية، وعلم النفس، والتربية الخاصة.
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و

قواعد النشر
المواد المنشورة

تنشر المجلة البحوث التي لم يسبق نشرها، بالعربية أو باإلنجليزية، في حقل الدراسات االجتماعية والتربية، 
والتربية الخاصة، وعلم النفس.

تعليمات للباحثين:

- ال يتجاوز عدد كلمات البحث )10 آالف كلمة( متضمنة الملخصين العربي واإلنجليزي، والمراجع. ال مسافة بين 
الترقيم والكلمات التي تليها، إال عالمات  بين عالمات  الترقيم والكلمات التي تسبقها، فالمسافة دائماً  عالمات 
الترقيم المزدوجة لحصر ما بينها مثل: القوسين ) ( والشولتين » » والشرطتين - -، فإنها تُفصل بمسافة عما قبل 

الحصر بهما وعما بعده، ولكنهما بال مسافة عما يحصرانه بينهما.

- يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدهما بالعربية واآلخر باإلنجليزية، على أال تجاوز كلمات كل منهما 
)200 كلمة(.

الجامعة، وعنوان  الكلية،  )القسم،  التعليمية:  المؤسسة  التخصص،  العلمية،  الرتبة  الباحث )االسم،  بيانات  - تكتب 
المراسلة( باللغتين العربية واإلنجليزية، في صفحة مستقلة في أول البحث ثم تتبع بصفحات البحث مفتتحة بعنوان 

البحث.

- ال يرد اسم الباحث، أو الباحثين، في متن البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن 
هويته، أو هوياتهم، وتستخدم بدالً من ذلك كلمة »الباحث« أو »الباحثين«

- يُتبع كل مستخلص بكلمات مفتاحية Keywords تعِبّر عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة التي تناولها، وذلك 
بعد بيانات الباحث وقبل الملخص في نسختيه العربية واإلنجليزية، وال يتجاوز عددها )6( كلمات.

The World List of Scientific Periodicals تُسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد في -
وتستخدم االختصارات المقننة دولياً، مثل: سم، مم، م، كم، سم2، مل، مجم، كجم، ق، % ...الخ.

- يتم اإلشارة إلى المراجع بنظام االسم والتاريخ )name, date( داخل المتن وال يقبل نظام ترقيم المراجع داخل 
المتن. وترتب المراجع في نهاية البحث هجائياً بقائمة مستقلة والمراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل منها 

وال ترقم المراجع في قائمة المراجع نهائياً. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو التالي:

أ - يشار إلى الكتب في المتن داخل قوسين باسم المؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما في قائمة المراجع، فيكتب 
االسم األخير للمؤلف )اسم العائلة( ثم االسم األول ثم األسماء األخرى أو اختصاراتها بالخط األسود. فعنوان 

الكتاب ببنط مائل ثم بيان الطبعة. فمدينة النشر: ثم الناشر، ثم سنة النشر.

مثال: المصري، وحيد عطية. مقدمة في هندسة العمليات الحيوية. الرياض: جامعة الملك سعود، 1425ه�.

ب - يشار إلى الدوريات في المتن بنظام االسم والتاريخ بين قوسين على مستوى السطر. أما في قائمة المراجع فيبدأ 
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ز

بذكر االس���م األخير للمؤلف )اس���م العائلة( ثم االس���م األول ثم األس���ماء األخرى أو اختصاراتها بالخط األس���ود. 
فعنوان البحث كامالً بين شولتين “ “. فاسم الدورية مختصراً ببنط مائل، فرقم المجلد، ثم رقم العدد بين قوسين، 

ثم سنة النشر بين قوسين.

مثال:فقيه���ا، أني���س بن حمزة. “نمذجة تقطير خليط ذي نس���بة تطاير عالية”. مجلة جامعة الملك س���عود )العلوم 
الهندسية(، مجلد15، العدد )1(، )2003م(، 27-13.

ت - إذا كان المرجع )رس���الة علمية لم تطبع(: فترتب في قائمة المراجع بذكر االس���م األخير للباحث )اس���م العائلة(، 
فاالس���م األول واألس���ماء األخرى: فعنوان الرس���الة، فدرجة الرس���الة )رسالة ماجس���تير/دكتوراه(، فمكانها: البلد، 
القس���م، الكلية، الجامعة، فالس���نة(. مثال: الكناني، ظافر مش���بب: الذات في النقد العربي القديم، رس���الة دكتوراة، 

السعودية، قسم اللغة العربية، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، 1430ه�.

ث - تس���تخدم الحواش���ي لتزويد القارئ بمعلومات توضيحية، ويش���ار إليها في المتن بأرقام مرتفعة عن السطر. وترقم 
التعليقات متسلس���لة داخل المتن. وعند الحاجة، يمكن اإلش���ارة إلى مرجع داخل الحاش���ية عن طريق اس���تخدام 
كتابة االس���م والتاريخ بين قوس���ين وبنفس طريقة اس���تخدامها في المتن، وتوضع الحواش���ي أس���فل الصفحة التي 

تخصها والتي ذكرت بها وتفصل بخط عن )المتن(.

- يتأكد الباحث من سالمة لغة بحثه، وخلوه من األخطاء المطبعية واللغوية قبل إرساله.

- المواد المنشورة في المجلة ال تعبر بالضرورة عن رأي جامعة الملك سعود.

- يرسل للباحث نسخة إلكترونية وورقية واحدة فقط من عدد المجلة تتضمن بحثه المنشور.

إجراءات النشر:
- يرسل الباحث بحثه عبر موقع المجلة، واتباع اإلجراءات المطلوبة.

- يُعد إرسال الباحث بحثه عبر موقع المجلة اإللكتروني تعهداً من الباحث/الباحثين بأن البحث لم يسبق نشره، وأنه 
غير مقدم للنشر، ولن يقدم للنشر ف�ي جهة أخرى حتى تنتهي إجراءات تحكيمه ف�ي المجلة.

- لهيئة تحرير المجلة حق الفحص األولي للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

- تخضع جميع البحوث، بعد إجازتها من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على نحو سري.

- يرسل البحث إلى اثنين من المحكمين المختصين في موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إلى ثالث ويكون رأيه حاسماً.

- البحوث التي يقترح المحكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحابها إلجراء التعديالت.

- عند قبول البحث للنشر، ال يجوز نشره في أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكتروني، دون إذن كتابي من رئيس هيئة التحرير.

- يبلغ أصحاب البحوث المرفوض نشرها دون إبداء األسباب
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ح

كلمة رئيس التحرير 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين.

أما بعد:

أعدادها،  السابع من سلسلة  العدد  لكم  تقدم  أن  السعودية  الدراسات االجتماعية  هيئه تحرير مجلة  فيسر 
ملتزمين بسياستنا نحو تجويد المحتوى العلمي والتحريري للموضوعات المطروحة؛ التزاًما بمنهج حرصنا عليه 

من التدقيق والتحكيم العلمي الجاد؛ لسالمة كل البحوث المقدمة. 

ويتضمن هذا العدد خمسة بحوث متنوعة، جاء البحث األول بعنوان:  الصعوبات التي تواجه المرأة السعودية 
الثاني  والبحث  الرياض،  بمدينة  األمني  بالقطاع  العامالت  من  عينة  ميدانية على  دراسة  األمني  بالقطاع  العاملة 
بعنوان: العنف واإلجراءات المتخذة من قبل المستشفيات: دراسة تحليلية لسجالت حاالت العنف واإليذاء في 
ْفِل ِلْلَْلَعاِب  مستشفيات محافظة األحساء.، والبحث الثالث بعنوان: اآْلَثاُر ااِلْجِتَماِعيَُّة اْلُمَتَرتَِّبُة َعَلى اْسِتْخَداِم الطِّ
والبحث  َياِض،  ِبالّرِ ُسُعوٍد  اْلَمِلِك  َجاِمَعِة  َمْنُسوَباِت  ِمْن  َنٍة  َعّيِ َعَلى  ِدَراَسٌة  َهات:  اأْلُمَّ َنَظِر  َوْجِهِة  ِمْن  ِلْكِتُروِنيَِّة  اإْلِ
الرابع بعنوان: تعزيز قيم االنتماء في الشخصية السعودية وفق رؤية 2030 والبحث الخامس بعنوان : الشخصية 

السيكوباتية وعالقتها بتحقيق الذات لدى طالبات جامعة المجمعة.

وزمالئنا  الموفقة،  على جهودهم  التحرير  هيئه  أعضاء  الزمالء  إلى  الشكر  بتوجيه  االفتتاحية  هذه  وأختتم 
من المحكمين الذين أثرت مالحظاتهم العلمية الدقيقة البحوث العلمية المقدمة، وإني ألرجو أن تكون الجهود 
المبذولة واألعداد القادمة في مستوى تطلع القراء حتى تحقق هذه المجلة األهداف المرجوة وتواكب المستوى 
واألهداف النبيلة اللي تسعى إليها الجامعة. كما نقدم الشكر للباحثين الذين اختاروا المجلة وعاًء لنشر بحوثهم 

ولكافة قرائها الذين يتابعونها. 

وفقنا اهلل جميعا لما فيه خدمة العلم واالنتفاع به. 

                                                         
رئي�س التحرير         

أد. حممد بن عبداهلل الشايع         
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ي

اأبحاث العدد



الصعوبات التي تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني
دراسة ميدانية على عينة من العامالت بالقطاع األمني بمدينة الرياض

د. إبراهيم بن هالل بن عقيل العنزي
أستاذ علم االجتماع المشارك – كلية الملك فهد األمنية

ُملخص
هدف���ت الدراس���ة إلى التعرف عل���ى أهم الصعوبات الت���ي تواجه المرأة الس���عودية العاملة بالقطاع 
األمن���ي وذل���ك م���ن خال دراس���ة ميدانية مطبقة عل���ى عينة من العام���ات بالقطاع األمن���ي، واعتمدت 
الدراس���ة على منهج المس���ح االجتماعي من خال العينة وعلى االس���تبيان كأداة لجميع البيانات، وتم 
إجراء الدراسة على عينة قوامها 140 من العامات بشرطة الرياض، ولقد توصلت الدراسة للعديد من 
النتائج الهامة، ففيما يتعلق بالصعوبات االجتماعية واألسرية فقد جاءت بدرجة متوسطة وَتمثل أهمها 
في المعارضة االجتماعية لاختاط بالعمل وأيضا صعوبة العمل بالمناوبات الليلية والتي تتطبها طبيعة 
العم���ل، وكش���فت النتائ���ج أن هناك تغيراً إيجابياً فيم���ا يتعلق بنظرة المجتمع تجاه عم���ل المرأة بالقطاع 
األمني وهو ما يتماشى مع حالة التغير االجتماعي التي يشهدها المجتمع السعودي في ظل رؤية 2030 
والت���ي تس���تهدف تمكي���ن المرأة للقيام بدورها المجتمعي من خال العم���ل في مختلف القطاعات، أما 
فيم���ا يتعل���ق بالصعوبات المتعلقة ببيئة وطبيعة العمل فقد جاءت بدرجة كبيرة وتمثل أهمها في صعوبة 
التوفيق بين العمل والحياة األسرية، وفيما يتلق بالصعوبات المتعلقة بالشخصية واآلثار النفسية الناتجة 
عن العمل بالقطاع األمني فد كشفت الدراسة عن وجود قدر كبير من الضغوط النفسية والتوتر والقلق 
الذي يصيب العامات في ذلك القطاع، وكشفت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزي إلى 

المتغيرات االجتماعية لعينة الدراسة.

الكلمات المفتاحية: الصعوبات، المرأة العاملة، القطاع األمني
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Difficulties that Facing Saudi Women working in the Security Sector
A field study on a sample of female security sector workers in Riyadh.

Dr. Ibrahim bin Hilal bin Aqeel Al-Anazi
Associate Professor of Sociology – King Fahd Security College.

Abstract
The aim of the study is to identify the most important difficulties facing the Saudi 

women working in the security sector through a field study applied to a sample of female 
security sector workers. The study is based on the social survey methodology through the 
sample and the questionnaire as a tool of data collection. The study was conducted on a 
sample of 140 female workers in Riyadh Police. The study has fulfilled a number of im-
portant results. Social, and family difficulties are of a moderate degree. The most of these 
difficulties are the social opposition to mixing at work, as well as delivering night shifts 
which are required by the nature of work. Results have shown a positive change regarding 
the Saudi society’s vision of women working at the security sector. This matches the Saudi 
social change in light of Vision 2030, which aims to empower women to fulfill their soci-
etal role through working in different sectors. The difficulties related to the environment 
and nature of work are of a large degree. The most of these difficulties are the difficulty 
in coordinating work and family life. As for the personal difficulties and psychological ef-
fects resulting from working in the security sector, the study revealed a great psychological 
pressure, tension and anxiety that afflict female workers in that sector. The study revealed 
differences that have statistical denotation attributable to the social variables of the study 
sample.

Key words: difficulties, working women, the security sector
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د. إبراهيم بن هالل بن عقيل العنزي: الصعوبات التي تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني
دراسة ميدانية على عينة من العامالت بالقطاع األمني بمدينة الرياض

مقدمة
قد يكون من الصعب على أي مجتمع أن ينهض في 
حرك���ة التنمية وهو يغف���ل نصف طاقته، لذلك كان لزاماً 
عل���ى المجتمع���ات التي ته���دف إلى خلق آف���اق جديدة 
للت   نمية أن تس���خر كل طاقاتها من خال اس���تغال طاقة 
أبنائها، والمرأة نصف المجتمع ودورها أساسي في بناء 
وتنمي���ة المجتمعات، ويصعب تحقي���ق التنمية دون دور 

فاعل لها.
ويع���د خ���روج الم���رأة العربي���ة عموم���اً والس���عودية 
خصوصاً للعمل حديث نس���بياً وهو ما مثل لفترة طويلة 
قصوراً في التنمية بإغفال جزء هام من جس���د المجتمع، 
ولقد أولت رؤية المملكة 2030 اهتماماً خاصاً بتمكين 
المرأة السعودية في سوق العمل، خاصة في ظل امتاك 
المرأة الس���عودية في العص���ر الحديث لمقومات النجاح 
من تعليم متميز وتدريب وتأهيل يجعل منها قادرة على 

إثبات وجودها في أي من قطاعات األعمال.
ويعد العمل بالقطاع األمني من األعمال التي كانت 
قاص���رة على الذكور لفترة طويلة م���ن الزمن اعتقاداً بأن 
طبيع���ة العم���ل تحت���اج إلى مقوم���ات معينة ق���د تفتقدها 
الم���رأة، مم���ا عزز ثقاف���ة المجتمع نحو أن���ه مجال عمل 
ذكوري، ومؤخراً تمكنت المرأة من اقتحام ذلك المجال 
وأثبتت كفاءتها، وحققت تميزاً على عدة مستويات، إال 
أنه���ا كان أمامها عدة تحديات وعقبات تمثلت في نظرة 
المجتم���ع وثقافت���ه التي تقصر المرأة عل���ى أدوار معينة، 
وكذل���ك األدوار المختلفة التي تتطلب من المرأة القيام 
بها مثل دورها في رعاية األسرة واألبناء، وأيضا ظروف 
العمل وطبيعته وغيرها من التحديات والصعوبات التي 
ق���د تعيق ف���ي حالة وجودها قيام الم���رأة بدورها بصورة 
مثال���ة، ولعل ذل���ك ما دفع الباحث إل���ى االهتمام بذلك 
الجانب في محاولة للكشف عن الصعوبات التي تواجه 

المرأة السعودية بالقطاع األمني 
مشكلة الدراسة

     اهتم���ت المنظم���ات العالمي���ة والعربية بموضوع 
عمل المرأة، فأنش���ئت قواعد تنظيمية واتفاقيات عالمية 

ن���ادت بض���رورة مش���اركة الم���رأة في جمي���ع المجاالت 
المناس���بة لها، وعدم التمييز بينها وبين الرجل من ناجية 
الفرص والمناس���بة أو األجر، وم���ن بين هذه االتفاقيات 
»اتفاقي���ة األم���م المتح���دة للقض���اء على جميع أش���كال 
التمييز ضد المرأة« والتي وقعت عليها العديد من الدول 
العربية والخليجية ومن بينها المملكة العربية الس���عودية 

)العتيبي، 2018، ص222(
ولق���د أصب���ح االهتم���ام بقضاي���ا الم���رأة وتمكينه���ا 
اقتصادي���ا وسياس���يا واجتماعي���ا أولوية متقدم���ة في فكر 
القي���ادة الس���عودية، حي���ث تحت���ل قضي���ة تمكي���ن المرآة 
موقفا متقدما من بين شواغل الفكر التنموي االقتصادي 
واالجتماع���ي الحديث من منطلق اإليمان بأهمية الدور 
ال���ذي يمك���ن أن تؤدي���ه المرأة ف���ي خدمة وطنه���ا ودفع 

مسيرته التنموية إلى األمام.
ولق���د هدف���ت رؤية 2030 إلى رفع نس���بة مش���اركة 
المرأة في س���وق العمل من 22% إلى 30% )ملف رؤية 
2030، ص39( وه���و م���ا يجعله���ا ش���ريكا أساس���يا ف 

عجلة التنمية.
 ولق���د أش���ارت التقارير الدورية الص���ادرة عن الهيئة 
العام���ة لإلحص���اء بالمملكة العربية الس���عدية إلى وجود 
تط���ور ملحوظ في نس���بة مش���اركة المرأة بس���وق العمل 
خال األعوام األخيرة تماشياً مع تحقيق أهداف الرؤية 
المنشودة فقد أشار تقرير الهيئة العام لإلحصاء أن نسبة 
البطال���ة بين اإلن���اث بلغت 31,1 % خ���ال الربع الثاني 
لع���ام 2017 ف���ي حين انخفض���ت تلك النس���بة %28,2 
خال الربع األول من عام 2020 وأش���ارت المؤشرات 
أيض���ا إل���ى انخف���اض آخ���ر لتصل النس���بة إل���ى %24,4 
خال الربع الرابع للعام ذاته وهو ما يشير إلى انخفاض 
ملحوظ في نس���بة البطالة بين الس���عوديات وهو ما يشير 
بوض���وح لبداي���ة فاعلية الم���رأة في س���وق العمل تحقيقا 

للرؤية.
وم���ن الطبيعي أن أي تغيير في المجتمع قد يصاحبه 
ف���ي بداية بعض الصعوبات حت���ى وإن كان تغيراً إيجابياً 
وهو ما قد يواجه المرأة الس���عودية عند التحاقها بس���وق 
العم���ل عامة وببع���ض المجاالت الجدي���دة على عملها 
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خاص���ة وحتى تتمك���ن المرأة من اإلس���هام الحقيقي في 
عملة تقدم المجتم���ع وازدهاره وتقديم افضل إمكاناتها 
وخبراته���ا وإب���راز قدراته���ا ومهاراتها، الب���د من تحديد 
المشكات أو المعوقات التي تتعرض لها داخل المنزل 
وخارج���ه بهدف رف���ع الوع���ي المجتمعي بمش���كاتها، 
وح���ث أصح���اب الق���رار والمخططي���ن لاس���تفادة م���ن 
طاقاتها وإش���راكها في عملية اتخاذ الق���رارات التنموية، 
وكذل���ك وض���ع اإلج���راءات الكفيلة بتذلي���ل المعوقات 
كاف���ة الت���ي تحد من مش���اركتها في س���وق العمل وتقف 
في طريق تقدمها )عبدالرحمن، 2014، ص12(، ولعل 
هذا يمثل اإلش���كالية األساسية لمش���كلة الدراسة حيث 
تهدف الدراس���ة إلى الكشف عن الصعوبات التي تواجه 
الم���رأة العامل���ة بالقطاع األمني تحدي���داً والذي يعد من 
المجاالت الجديدة على عمل المرأة الس���عودية والذي 
ق���د يواج���ه العدي���د م���ن الصعوب���ات االجتماعي���ة نتيجة 
لحداثة طبيعة ذلك العمل على المرأة الس���عودية وأيضا 
صعوب���ات أس���رية نتيج���ة تع���ارض األدوار وتصارعه���ا 
بي���ن العم���ل الرس���مي والواجبات األس���رية زي���ادة على 
الصعوب���ات الت���ي قد تواج���ه المرأة نتيج���ة طبيعة العمل 
وأثاره النفس���ية عليها وهو ما تحاوال لدراس���ة الكش���ف 
عنه وذلك من خال اإلجابة على عدد من التس���اؤالت 

األساسية.
تساؤالت الدراسة

بع���د ع���رض مش���كلة الدراس���ة عل���ى النحو الس���ابق 
يمك���ن القول أن الدراس���ة الحالية قد هدفت باألس���اس 
إلى اإلجابة على تس���اؤل رئيس���ي مؤداه »ما الصعوبات 

التي تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني » 
وينبثق من هذا التساؤل عدد من التساؤالت الفرعية 

والتي تتمثل في:
1 – م���ا الصعوب���ات االجتماعي���ة الت���ي تواج���ه الم���رأة 

السعودية العاملة بالقطاع األمني؟
2 – ما الصعوبات األس���رية التي تواجه المرأة السعودية 

العاملة بالقطاع األمني؟
3- م���ا الصعوب���ات المتعلق���ة بطبيع���ة وبيئ���ة العمل التي 

تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني؟
4 – ما الصعوبات المرتبطة باآلثار النفس���ية الناتجة عن 

عمل المرأة بالقطاع األمني؟
5- ه���ل توج���د ف���روق ذات داللة إحصائي���ة فيما يتعلق 
بالصعوب���ات الت���ي تواجه الم���رأة الس���عودية العاملة 
بالقطاع األمن���ي تعزي إلى الخصائص الديموغرافية 
لعينة الدراس���ة )الس���ن، عدد س���نوات العمل، الحالة 

االجتماعية، مستوى التعليم، طبيعة العمل(؟
أهداف الدراسة

عل���ى  التع���رف  إل���ى  باألس���اس  الدراس���ة  ته���دف 
الصعوبات التي تواجه المرأة الس���عودية العاملة بالقطاع 
األمن���ي ويتف���رع م���ن ه���ذا اله���دف الرئيس���ي ع���دد م���ن 

األهداف الفرعية وهي:
التعرف على أه���م الصعوبات االجتماعية التي تواجه   -

المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني.
التع���رف على أه���م الصعوبات األس���رية الت���ي تواجه   -

المرأة السعودية العاملة في القطاع األمني.
التع���رف على أهم الصعوب���ات المتعلقة بطبيعة العمل   -
التي تواجه المرأة السعودية العاملة في القطاع األمني.
التعرف على أهم الصعوبات المرتبطة باآلثار النفسية   -

التي تنتج عن عمل المرأة في القطاع األمني.
الكش���ف عن عاقة مدى تواج���د تلك الصعوبات مع   -
اختاف المتغي���رات الديموغرافية للعامات بالقطاع 
األمن���ي مث���ل الس���ن وع���دد س���نوات الخب���رة والحالة 

االجتماعية.
أهمية الدراسة

- األهمية النظرية
تكمن األهمية النظرية للدراسة في التعرض لموضع 
هام في ظل التحوالت المجتمعية التي يشهدها المجتمع 
الس���عودي والتي م���ن أهم مامحها إتاحة مس���احة أكبر 
لمشاركة المرأة في العمل واإلنتاج، وهو ما جعل هناك 
ضرورة للدراس���ة العملي���ة للتعرف على اهم الصعوبات 
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الت���ي تواجه المرأة في العمل خاص���ة في القطاع األمني 
والذي ظل لفترة طويلة يقتصر على الذكور نظراً لطبيعة 
العمل ما يتضمن من صعوبات وتحديات. من هنا تأتي 
األهمية النظرية للدراس���ة كإسهام في علم االجتماع في 
دراس���ة اح���دى القضاي���ا الهام���ة التي تحتاج إل���ى توجيه 
الجه���ود للدراس���ة البحث ف���ي ظل مرحلة م���ن التحول 
والتط���ور المجتمع���ي تتطل���ب معها توجي���ه كل الجهود 

لتحقيق التقدم.
-  األهمية التطبيقية

تتمثل األهمية التطبيقية للدراسة في محاولة الكشف 
ع���ن أهم الصعوب���ات )االجتماعي���ة والثقافية واألس���رية 
والنفس���ية وكذل���ك المتعلق���ة ببيئة وطبيع���ة العمل( التي 
تواج���ه الم���رأة الس���عودية العامل���ة بالقط���اع األمن���ي في 
محاول���ة للتوص���ل لنتائ���ج هامة تفيد متخ���ذي القرار في 
توجي���ه الجه���ود للح���د م���ن تل���ك الصعوب���ات والعمل 
عل���ى تذليلها، وأيضا فتح الس���بل من خ���ال ما تتوصل 
إلي���ه الدراس���ة من نتائ���ج أمام الباحثي���ن لتقديم مزيد من 

البحوث المتخصصة في هذا المجال.
حدود الدراسة

1 – الحدود المكانية: تتمثل الحدود المكانية للدراس���ة 
ف���ي مدينة الرياض بالمملكة العربية الس���عودية، وتم 
تطبيق الدراسة في عدد من المؤسسات األمنية وهي 
)شرطة الرياض- كلية الملك فهد األمنية بالرياض- 
المخ���درات  مكافح���ة  بالري���اض-  الس���جون  إدارة 

بالرياض – مركز مكافحة الجريمة بالرياض(
2 – الحدود الزمانية: تمثلت الحدود الزمانية للدراس���ة 
خ���ال الفت���رة م���ن ذو الحجة 1441 وجم���اد الثاني 

.1442
3 – الحدود البش���رية: تمثلت الحدود البش���رية في عينة 

قوامها 140 من العامات بشرطة الرياض.
4 – الح���دود الموضوعي���ة: تمثلت الحدود الموضوعية 
للدراس���ة في اقتصار موضوع الدراس���ة على محاولة 
الكشف عن الصعوبات التي تواجه المرأة السعودية 

العاملة في القطاع األمني.

مفاهيم الدراسة
الصعوبات: ويقصد بها المعوقات والمشكات.  -

وتع���رف إجرائي���ا في ظل الدراس���ة الحالي���ة على أنها   
المعيق���ات والمش���كات الت���ي تعي���ق من قي���ام المرأة 
بعملها خارج المنزل بالصورة المثالية وتتمثل في عدة 
أنواع وهي )االجتماعية، الثقافية، األس���رية، اإلدارية، 

النفسية(.
الم���رأة الس���عودية العاملة: تعرف إجرائي���ا بأنها المرأة   -
التي نش���أت وتعي���ش في المملك���ة العربية الس���عودية 
وتحمل جنس���يته وتعيش ثقافته، وتعمل خارج المنزل 

في الوظائف الرسمية بأحد قطاعات الدولة.
القط���اع األمن���ي: ويقصد به اجرائيا ف���ي ضوؤ البحث   -

بأنها المؤسسات التابعة لألمن.
النظرية المفسرة والدراسات السابقة

 Role النظري���ات الُمفس���رة للدراس���ة )نظري���ة ال���دور  -
)Theory

ظه���رت نظري���ة الدور ف���ي مطلع القرن العش���رين إذ 
تع���د م���ن النظريات الحديثة في عل���م االجتماع. وتعتقد 
النظرية بأن سلوك األفراد وعاقاتهم االجتماعية تعتمد 
بصورة أساسية على أدوارهم االجتماعية التي يعيشونها 
ف���ي مجتمعاتهم فضا ع���ن أن مرتبة الف���رد االجتماعية 
ومكانته تعتمد على أدواره االجتماعية التي يش���غلها في 
المجتم���ع )زالق���ي، 2018، ص772(. وينط���وي الدور 
االجتماع���ي على واجبات وحقوق اجتماعية، فواجبات 
الف���رد يحددها ال���دور الذي يش���غله، وحقوق���ه تحددها 
الواجبات والمهام التي ينجزها في المجتمع )الحس���ن، 

2015، ص159(.
وي���رى بعض علماء االجتم���اع أن الدور االجتماعي 
يعد مفهوماً ناجحاً لفهم العاقات ولفهم الشخصية إذ أن 
نظرية الدور تهتم بتفاعات األفراد مع اآلخرين وكيف 
أن توقعاتهم واستجاباتهم تؤدي بنا إلى االستجابة بطرق 
محددة، وتستمد التوقعات المسبقة من ثقافة المجتمع، 
فالمواقف من المرأة الش���رطية قد تتصل اتصاالً مباش���راً 
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الم���رأة  الس���ائدة ع���ن  الذهني���ة والنمطي���ة  بالتص���ورات 
ف���ي المجتم���ع ، وترتبط ه���ذه التوقع���ات بجانبين يتمثل 
الجانب األول في تصورات المجتمع عن المرأة عموماً 
وعن عملها بالمجال الش���رطي خصوصاً والتي تتضمن 
تص���ورات األس���رة والمجتم���ع المحلي وص���والً بدائرة 
العم���ل اليوم���ي للمرأة ويتثمل الجان���ب اآلخر بتوقعات 
الم���رأة عن نفس���ها )الطائ���ي، 2018، ص220(، إذ أنها 
نش���أت في بيئة معينة اكتسبت منها تصوراتها عن نفسها 
وعن دورها االجتماعي وواجباتها وحقوقها وقد تكون 
ه���ذه من المعضات الت���ي تواجه الم���رأة عند خروجها 
عن الس���ياق الذي حددته لها التوقعات االجتماعية عند 

عملها في محال لم يتوقع اجتماعيا وجودها فيه.
ولق���د أضاف تالكوت بارس���ونز لتطوير نظرية الدور 
في إطار نظريته الش���املة عن النسق االجتماعي، ويعتقد 
بارس���ونز بأن الفرد ال يش���غل في المجتم���ع دورا واحدا 
وإنم���ا يش���غل ع���دة أدوار، وه���ذه األدوار تك���ون ع���ادة 
موج���ودة في نظم ومؤسس���ات المجتمع المختلفة، وأن 
ال���دور الواح���د الذي يش���غله الف���رد ينط���وي على جملة 
 Rple( واجبات وحقوق، ويحدث الصراع بين األدوار
Conflict( عندما تتطلب المؤسسات من الفرد الواحد 
الذي يشغل فيها أدوارا مختلفة القيام بمهام وواجبات في 
نفس الوقت. والفرد ال يس���تطيع القيام بذلك للتضارب 
بي���ن األوق���ات أو محدودية ق���درات الف���رد وقابلياته أو 
تع���ارض طريق���ة أداء تلك األدوار في وقت واحد، وهنا 
يقوم الفرد بتنفيذ ما تريده منه مؤسس���ة واحدة كاألس���رة 
مثا ويخفق في تنفيذ ما تريده منه المؤسسات األخرى 
والتي منها مؤسسات العمل والنشاط االجتماعي، وهذا 
البد أن يعرض الفرد للوم والعتاب مما قد يسبب تصدع 
شخصية الفرد وانفصالها وبالتالي عدم قدرة الفرد على 
التكيف للمحيط أو الوس���ط االجتماعي الذي يعيش فيه 
)الحس���ن، 2015، ص162(، وه���و ما يمكن من خاله 
تفسير حالة المرأة العاملة بالقطاع األمني والذي يتطلب 
منها األمر القيام بأدوارها االجتماعية واألس���رية في ظل 
نظ���ام محكم للعمل في مؤسس���ة تتس���م باالنضباط التام 
مما قد يؤدى إلى اإلخال باألدوار األخرى خارج إطار 
العم���ل الرس���مي مثل األس���رة والعاق���ات االجتماعية، 

زي���ادة عل���ى  الصعوب���ات التي تواجه الم���رأة العاملة في 
القط���اع األمن���ي نتيج���ة توقع���ات المجتم���ع تجاهها وما 
يح���دده لها م���ن أدوار يصعب التخلي عنه���ا وفق طبيعة 
الع���ادات والتقالي���د وثقافة المجتمع التي ترس���م صورة 
ذهني���ة لطبيع���ة حي���اة الم���رأة وأدواره���ا االجتماعية وما 
ينطب���ق بق���در كبي���ر على الم���رأة الس���عودية وم���ا تفرضه 
عليه���ا ثقاف���ة المجتمع وعاداته وتقاليده وما ترس���مه لها 
م���ن أدوار وتوقعات تمثل صعوب���ات حقيقية في عملها 
بالقطاع األمني، لذلك رأى الباحث أن نظرية الدور تعد 

هي األنسب لتفسير الدارسة.
الدراسات السابقة

اهتمت الدراسات السوسيولوجية بقضية عمل المرأة 
بش���كل كبير وتم تناول تلك القضية من مختلف الزوايا 
عب���ر كم هائل من الدراس���ات، وحتى ال تحيد الدراس���ة 
الحالية عن مقصدها األساس���ي وهدفها المنشود والذي 
يرتكز باألس���اس على تناول عمل المرأة بالقطاع األمني 
فأن الدراسة ستحاول التطرق إلى بعض الدراسات التي 
تن���اول هذا المج���ال تحديدا من خ���ال عرض عدد من 
الدراس���ات التي تناولت عمل المرأة بالقطاع األمني في 

عدد من المجتمعات.
دراس���ة عائش���ة البريم���ي بعن���وان: )الرض���ا الوظيفي   -
لدى الش���رطة النسائية: دراس���ة ميدانية على عينة من 

موظفات الشرطة النسائية بالشارقة(. 2007
هدف���ت الدراس���ة إل���ى التع���رف عل���ى درج���ة الرضا 
الوظيفي لدة موظفات الش���رطة النسائية بالشارقة، ولقد 
تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من 156 مبحوثة ولقد 
توصلت الدراس���ة إلى عدد من النتائ���ج والتي أهمها أن 
مستوى الرضا عن المستقبل الوظيفي والمزايا الوظيفية 
والتطور في العمل قد جاء متوس���طاً، وكش���فت الدراسة 
ع���ن وج���ود عاقة ارتب���اط طردي���ة معنوية بين الش���عور 
بالس���عادة في العمل وبين جميع محاور الرضا الوظيفي 
المتمثلة في محتوى العمل والمستقبل الوظيفي والمزايا 
الوظيفي���ة والتط���ور في العم���ل والعاق���ات االجتماعية 

والمسار الوظيفي )البريمي، 2007(.
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دراسة .Sousa, W., & Gauthier, J. F بعنوان   -
)الف���روق بي���ن الجنس���ين من حيث مس���توى الرضى 

الوظيفي للعاملين بالشرطة(، )2008(.
هدف���ت الدراس���ة التع���رف عل���ى مس���توى الرض���ى 
الوظيف���ي لدى العاملين والعامات بالش���رطة في مدينة 
الس في���كاس األمريكي���ة م���ن خ���ال مقارن���ة اس���تجابة 
الذك���ور واإلناث  حول بعض القضاي���ا المتعلقة بطبيعة 
العم���ل وم���دى الرض���ى، ولق���د توصلت الدراس���ي إلى 
العدي���د م���ن النتائج والتي من أهمه���ا أن هناك قدر كبير 
م���ن الرض���ا الوظيف���ي ل���دى عينة الدراس���ة م���ن الذكور 
واإلن���اث ، وأن تمثيل اإلناث  ف���ي الرتب الوظيفية يعد 
مرضيا إلى حد كبير، واختلفت االستجابات بين الذكور 
واإلناث  في مستوى الرضا حيث أن اإلناث  أكدن على 
شعورهن بعدم العدل فيا لحصول على الرتب الوظيفية 
والترقي���ات إلى الرت���ب األعلى، وأكدت نس���بة من عينة 
النس���اء على ش���عور هن بعدم رغبة الزم���اء من الذكور 
ف���ي التعامل معهن أو تكليفهم بأعمال معينة، ويرون أن 
المعامل���ة غي���ر عادلة وفق���ا للجنس حيث تعامل النس���اء 
بش���كل اقل احتراما، كما أن عينة النس���اء أكدت اكثر من 
عين���ة الذك���ور بأن أحوالهم األس���رية كأن له���ا تأثير على 
تقدمهن ف���ي العمل والترقي واالنتقال للعمل في أماكن 
أخرى وذلك بس���بب المسئوليات األسرية والمتمثلة في 
اإلنج���اب ورعاي���ة األطف���ال وغيرها من المس���ئوليات ) 

)p21 ،2008 ،Sousa, W., & Gauthier, J. F.
دراس���ة عبدالقوي الزبي���دي وعبدالعزي���ز الحمادي:   -
بعن���وان )االتجاه���ات نحو عمل الم���رأة في المجال 

العسكري(، 2012.
هدفت الدراسة إلى التعرف على المكونات العاملية 
لاتجاه نحو عمل المرأة في االتجاه العسكري ومعرفة 
مستوى االتجاه نحو عمل المرأة في المجال العسكري، 
وم���دى دالل���ة الف���روق في التج���اه وفقا لمتغي���ر الجنس 
وموق���ع العم���ل )الجي���ش، الش���رطة(، ولق���د اعتم���دت 
الدراس���ة عل���ى عين���ة فقوامه���ا 172 ف���ردا م���ن العاملين 
بالجيش والش���رطة في دول���ة اإلمارات العربية المتحدة، 
وتم تطبيق مقياس لقياس االتجاه، ولقد كش���فت النتائج 

أن االتج���اه نحو عمل المرأة في المجال العس���كري قد 
ج���اء س���الباً، وان���ه يوجد حال���ة من عدم تقب���ل المجتمع 
أفراد العينة لعمل المرأة في المجال العس���كري وارجع 
الباح���ث ذلك إلى طبيعة المجتم���ع اإلماراتي المحافظة 
والذي تس���ود فيه القبلية بش���كل كبير والنظ���رة التقليدية 

للمرأة )الزبيدي، الحمادي، 2012.
دراس���ة س���يرين دراغم���ه، بعن���وان )عمل الم���رأة في   -
جه���از الش���رطة الفلس���طينية: الدواف���ع والمعيق���ات 

دراسة ميدانية محتفظة الضفة الغربية(، 2013.
هدفت الدراس���ة إلى التع���رف على الدوافع من وراء 
التح���اق الم���رأة بجه���ا الش���رطة الفلس���طينية والمعيقات 
الت���ي تق���ف أمام التح���اق أع���داد أخرى منهن بالش���رطة 
الفلس���طينية أس���وة بالوظائ���ف األخ���رى والتع���رف على 
اث���ر متغيرات الدراس���ة على واقع عما لم���رة في جهاز 
الش���رطة، واعتمدت الدراس���ة عل���ى المنه���ج الوصفي، 
واالس���تبانة كأداة لجم���ع البيان���ات، وكش���فت الدراس���ة 
على أن أهم دوافع ومحفزات العمل في جهاز الش���رطة 
الفلس���طينية تتمث���ل في طبيع���ة الدوام واإلج���ازات التي 
تراع���ي خصوصية المرأة وس���هولة الترقية، كما كش���فت 
الدراس���ة أن أه���م المعيق���ات الت���ي تواج���ه الم���رأة ف���ي 
االلتحاق بجهاز الشرطة الفلسطينية تمثلت في معارضة 
األه���ل للعم���ل في جهاز الش���رطة وعدم تناس���ب موقع 
العم���ل مع الرتبة العس���كرية والمس���توى التعليمي لهن، 
كذل���ك خج���ل األزواج م���ن عم���ل نس���ائهم ف���ي جه���از 
الش���رطة، واكد عدد من العين���ة على أن العمل في قطاع 
الش���رطة لم يحقق لهن األهداف والطموحات المرجوة 

منه )دراغمه، 2013(
دراس���ة طالب كيط���ان، بعنوان )النس���اء الش���رطيات   -
وميكانيزم���ات التكي���ف والمواجه: بحث ميداني في 

مدينة الديوانية(، 2015.
هدفت الدراس���ة إلى بح���ث اتجاهات الفتيات حول 
العم���ل في الش���رطة، وكش���ف مدى نج���اح تجربة عمل 
الم���رأة ف���ي المج���ال الش���رطي، ورص���د اه���م الصفات 
الت���ي يجب توافرها ف���ي ضابطة الش���رطة والدافع وراء 
اختياره���ن للعم���ل في ه���ذا المجال، ونظ���رة العامات 
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ف���ي المجال الش���رطي لعملهن ومس���تقبلهن، واعتمدت 
الدراس���ة على المنهج الوصفي من خال دراسة الحالة 
والمس���ح االجتماع���ي وذل���ك من خال اس���تطاع راي 
الضابطات والمتطوعات في الش���رطة النسائية في مدينة 
الديوانية بالعراق، وكأن االستبيان هو أداة جمع البيانات 
للدراس���ة، ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج 
والتي من أهمها أن عمل المرأة بالشرطة تواجهه العديد 
من الصعوب���ات االجتماعية واألس���رية والذاتية، تمثلت 
اه���م الصعوب���ات في ع���دم تقبل المجتم���ع لعمل المرأة 
بالش���رطة وكذلك األسرة، وأيضا صعوبة التعامل داخل 
العم���ل وأن االلتح���اق بالعم���ل الش���رطي بالنس���بة لعينة 
الدراس���ة كأن بس���بب الحص���ول عل���ى االمتي���ازات التي 
توفره���ا طبيعة العم���ل زيادة على عدم توافر فرص عمل 
أخرى، وأشارت النتائج إلى أن نسبة كبيرة من العينة ال 
يوج���د لديهن تفاؤل حول مس���تقبلهن الوظيفي )كيطان، 

 .)2015
 ،Adnan Jamil, Anwaar Mohyuddin دراسة  -
بعنوان )مش���كات عامة تواجه الش���رطة النس���ائية(، 

2015
هدف���ت الدراس���ة األنثربولوجي���ة إل���ى الكش���ف عن 
المش���كات التي تواجه الضابطات العامات بالش���رطة 
في مدينة إس���ام أباد بباكس���تان، وكش���فت الدراس���ة أن 
الضابط���ات يواجه���ن العدي���د من المش���اكل االجتماعية 
والش���خصية والنفسية ألس���باب عديدة، منها عدم كفاية 
وس���ائل النقل ومرافق البنية التحتي���ة. عاوة على ذلك، 
ف���أن عدده���م أقل. كما لوحظ س���لوك تميي���زي من قبل 
ضب���اط رفيعي المس���توى وعال���ي المس���توى. يظهر هذا 
التمييز في المرافق، والس���يطرة على النقل، وعدم كفاية 
الق���وة ف���ي الحك���م الذاتي. كل ه���ذه العوام���ل هي قيود 
نح���و أداء أفض���ل بالمقارنة مع نظرائهم من الذكور. إلى 
جانب ذلك، فأن الش���رطة النس���ائية غير مؤهلة لمواجهة 
التحديات بس���بب نق���ص التدريب البدني والعس���كري، 
والتي منها اس���تخدام األسلحة. باإلضافة إلى ذلك، فأن 
النساء بصفتهن ضابطات شرطة غير قادرات على اتخاذ 
قرارات مس���تقلة في الوقت المناس���ب بسبب اعتمادهن 

عل���ى أصحاب الرتب األعلى من الذكور. وأكدت عينة 
الدراسة من الشرطة النسائية أنهن يعشن حياة مضطربة، 
حيث اش���تكى معظم المفتش���ين الفرعيين والش���رطة من 
أنهن ال يتمتعون بحياة اجتماعية مناس���بة بس���بب العمل 
عل���ى مدار 24 س���اعة، والتعامل م���ع المجرمين. وعدم 
القدرة على توفي���ر الوقت لعائاتهم. عاوة على ذلك، 
ف���أن الترتيبات األمنية التي ت���م اتخاذها لحماية موظفي 
الش���رطة ل���م تك���ن كافية، مم���ا جعله���م يش���عرون دائًما 
بالتهدي���د وع���دم األمان. زي���ادة على عدم الس���ماح لهن 
بمس���احة كافية من اإلجازات عن العمل والتي تحتاجها 
واجبات األمومة. وأكدت عينة الدراس���ة إلى وجود قدر 
كبي���ر م���ن الضغوط���ات النفس���ية والقلق والتوتر بس���بب 
 Adnan( طبيعة العمل القاس���ية والخوف من المخاطر

)p261 ،2015 ، Anwaar Mohyuddin،Jamil
دراس���ة م���زوز جمعه، بعن���وان: )نظ���رة المجتمع إلى   -
أداء الم���رأة العامل���ة في قطاع األمن: دراس���ة ميدانية 

بمديرية األمن لوالية أم البواقي(، 2017.
هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على نظرة المجتمع 
الجزائ���ري ح���ول عمل الم���رأة في قط���اع األمن، ومدى 
تأثي���ر ه���ذه النظ���رة على أداء الم���رأة في عمله���ا بالقطاع 
األمني، والكشف عن أبرز الصعوبات والتحديات التي 
تواج���ه الم���رأة العامل���ة بالقطاع األمني، ولق���د اعتمدت 
الدراس���ة على المنهج الوصفي وتم إجراء الدراسة على 
عينة عمدية تكونت من 20 مفردة، وتمثلت إدارة جمع 
البيان���ات في االس���تبيان ومن أهم النتائ���ج التي توصلت 
إليه���ا الدراس���ة أن المجتمع ينظر نظرة س���لبية إلى عمل 
المرأة بالقطاع األمني، وكش���فت الدراس���ة أن هناك قدر 
من التحفظ في الزواج من الش���رطيات، وأن نس���بة كبيرة 
من الش���رطيات يفضلن االس���تمرار في علمهم بالشرطة 
وال يرغب���ن ف���ي االنتقال إلى أي م���ن األعمال األخرى، 
أم���ا عن الصعوبات التي تواجه العامات بالش���رطة فقد 
تمثل���ت في العمل الميدان���ي واالحتكاك بمختلف فئات 
المجتم���ع مما ي���ؤدى إلى قدر من االضط���راب والقلق، 
زي���ادة على تلق���ي اإلهان���ات أحياناً من أف���راد المجتمع 
نتيج���ة رف���ض عمل الم���رأة بالقط���اع األمني، وكش���فت 
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الدراس���ة أيض���ا أن النظ���رة الس���لبية لمجتمع ع���ن المرأة 
العاملة بالقطاع األمني قد اثر س���لبا على مس���توى أدائها 
لعمله���ا وق���د أدى ذلك إلى الرغب���ة من بعض العامات 
في االنس���حاب من العمل واالتجاه للعمل في قطاعات 

أخرى.
دراس���ة آالء الطائي: بعنوان )المشكات التي تواجه   -
العامات في الش���رطة النس���ائية: دراس���ة ميدانية في 

إمارة الشاقة(، 2018
هدفت الدراس���ة إلى التعرف على أكثر المش���كات 
الت���ي تواجه المرأة العاملة في مجال الش���رطة النس���ائية، 
واعتمدت الدراسة على االستبيان كأداة لجمع البيانات، 
وتم تطبيق الدراس���ة عل���ى عينة قوامها 250 امرأة عاملة 
ف���ي القطاع الش���رطي بإمارة الش���ارقة بدول���ة اإلمارات، 
ولق���د توصلت الدراس إلى انه ال يوجد لدى العامات 
بالش���رطة النس���ائية مش���كات اجتماعية أو نفسية أو في 
العم���ل، ولك���ن يواجه���ن مش���كات أس���رية تمثلت في 
ضع���ف العاقات األس���رية وع���دم تقبل األس���رة لطول 

ساعات العمل )الطائي، 2018(.
دراس���ة عالي���ة العتيبي، بعنوان )المعوق���ات المرتبطة   -

بعمل المرأة السعودية في القطاع األمني(، 2020
المعوق���ات  عل���ى  التع���رف  إل���ى  الدراس���ة  هدف���ت 
االجتماعي���ة والثقافي���ة والوظيفية المرتبط���ة بعمل المرأة 
في المجال األمني، وتم تطبيق الدراسة على عينة مكونة 
من 75 من العس���كريات العامات في سجون الرياض، 
واعتم���دت الدراس���ة عل���ى منه���ج المس���ح االجتماع���ي 
بأسلوب الحصر الش���امل وتم استخدام االستبيان كأداة 
لجمع البيانات، وكش���فت نتائج الدراس���ة أن المعوقات 
االجتماعي���ة تؤثر بدرجة متوس���طة على عمل المرأة في 
المج���ال األمني حيث أن العم���ل في المجال األمني أثر 
س���لباً عل���ى قيام الم���رأة العاملة بواجباته���ا تجاه أوالدها 
بدرج���ة متوس���طة وتش���ير تل���ك النتيجة إلى تأث���ر وظيفة 
الم���رأة المتزوج���ة داخل األس���رة بس���بب العمل. كذلك 
فالمعوق���ات الثقافي���ة تؤث���ر بدرجة متوس���طة على عمل 
الم���رأة ف���ي المج���ال األمن���ي حي���ث كش���فت النتائج أن 
الخ���روج لياً ف���ي عمل المناوب���ات أثر س���لباً على قيام 

المرأة العاملة بواجباتها تجاه أوالدها بدرجة متوس���طة، 
وتنخفض درجة النق���د عند التكليف بالعمل واالنتداب 
خ���ارج المدين���ة، ويزداد االنخفاض عن���د العمل في بيئة 
وظيفي���ة مختلطة، ومن خ���ال البيانات الوصفية ياحظ 
ارتف���اع درجة ع���دم الموافقة لدى غي���ر المتزوجات في 
حي���ن أن المتزوج���ات والمطلقات يوافق���ن إلى حد ما، 
ويمك���ن تفس���ير ذلك باخت���اف األدوار االجتماعية بين 
المرأة المتزوجة وبين الغير متزوجة )العتيبي، 2020(.

تعقيب على الدراسات السابقة واالستفادة منها
ياح���ظ م���ن خ���ال الع���رض الس���ابق للدراس���ات 
الت���ي تناولت معوق���ات عمل المرأة بالقط���اع األمني أن 
الدراس���ات قد اتفق���ت في مجملها ف أس���لوب التناول 
من حيث انه جاءت جميعها دراسات وصفية مستخدمة 
أس���لوب المس���ح االجتماعي والمس���ح من خال العينة 
االس���تبيان  وكان  الدراس���ة،  عين���ة  لس���حب  كأس���لوب 
ه���و األداة األنس���ب لكافة الدراس���ات لجم���ع البيانات، 
وأش���ارت نتائج الدراس���ات في مجملها إلى وجود قدر 
م���ن الصعوبات يواجه المرأة العاملة بالقطاع األمني في 
مختل���ف الدول التي تم تطبيق الدراس���ات بها، وان كان 
هن���اك اختاف ف���ي طبيعة تلك الصعوب���ات وفقا لطبيعة 
كل مجتمع. ولقد ساعدت الدراسات السابقة في توجيه 
البح���ث الحالي نظرياً ومنهجيا، وتأتي الدراس���ة الحالية 
مكملة لما سبقها من دراسات وبشكل أوسع في التناول 
م���ن خ���ال محاولة إلق���اء نظرة ش���املة للصعوبات التي 
تواج���ه المرأة بالقطاع األمني س���واء أكانت اجتماعية أو 
أس���رية أو نفس���ية أو متعلقة بطبيعة العمل وليس التركيز 
على متغير واحد، وما يميز الدراسة الحالية أيضا مجيئها 
ف���ي مرحلة تغير مجتمعي يه���دف ضمن توجهه لتمكين 
المرأة في مختلف القطاعات وهو ما يكس���ب الدراس���ة 
ق���د كبير من أهميته���ا، وهو ما يختلف ع���ن تناول نفس 

موضوع الدراسة أثناء حالة من االستقرار المجتمعي.
اإلجراءات المنهجية للدراسة

نوع الدراسة  -
تعد الدراس���ة الحالي���ة من الدراس���ات الوصفية التي 
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تهت���م بجم���ع البيان���ات ح���ول الظاه���رة مح���ل الدراس���ة 
وتحليله���ا م���ن أج���ل التع���رف عل���ى مس���بباها وم���ن ثم 

استخاص النتائج.
منهج الدراسة وعينة الدراسة  -

اعتم���دت الدراس���ة عل���ى منهج المس���ح االجتماعي 
من خ���ال العينة، وذلك من خ���ال االعتماد على عينة 
عشوائية قوامها 140 من العامات بالمؤسسات األمنية 
منطق���ة الرياض موزع���ة على عدد من الجه���ات األمنية 

وهي:
- شرطة الرياض.

- كلية الملك فهد األمنية.
- إدارة السجون بالرياض.

- مكافحة المخدرات بالرياض.
- مركز مكافحة الجريمة بالرياض.

- أداة جمع البيانات
اعتمدت الدراسة على االستبيان لجمع البيانات من 
خال تصميم الباحث الس���تبيان إليكتروني وتم توزيعه 
م���ن خ���ال إخباري���ات م���ن العام���ات بالقط���اع األمني 
واش���تمل االس���تبيان عل���ى خمس���ة أربعة مح���اور أربعة 
محاور أساس���ية بخاف البيانات األساسية اشتملت في 

مجملها على 41 فقرة وتمثلت المحاور فيما يلي:
-  المح���ور األول: الصعوب���ات االجتماعي���ة والثقافي���ة 

واشتمل على 11 فقرة.
- المحور الثاني: المعوقات األس���رية واش���تمل على 8 

فقرات.
-  المحور الثالث: معوقات طبيعة وبيئة العمل واشتمل 

على 10 فقرات.
-  المح���ور الراب���ع: الصعوب���ات المرتبط���ة بالش���خصية 
واآلثار النفس���ية للعمل بالقطاع األمني واش���تمل على 

12 فقرة.
أسلوب التحليل والتفسير

لتحقي���ق أه���داف الدراس���ة وتحلي���ل البيان���ات الت���ي 
ت���م تجميعها، فق���د تم اس���تخدام العديد من األس���اليب 

اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم 
 Statistical Package for Social االجتماعي���ة 

.)SPSS( والتي يرمز لها اختصاراً بالرمز Sciences
1- وذل���ك بع���د أن ت���م ترمي���ز وإدخ���ال البيان���ات إل���ى 
الحاس���ب اآلل���ي، ولتحدي���د ط���ول خاي���ا المقياس 
الخماس���ي )الح���دود الدني���ا والعليا( المس���تخدم في 
محاور الدراسة، تم حساب المدى من خال تحديد 
طول خايا المقياس الخماسي الحدود الدنيا والعليا 
المس���تخدم في الدراس���ة، من خال المعادلة التالية: 
)الح���د األقصى للفئ���ة – الحد األدن���ى للفئة( / عدد 
الفئات ،و تم حساب المدي كما يلي:  )1-5=4( ، 
تم تقسيمه علي عدد خايا المقياس للحصول علي 
طول الخلية الصحيح أي )5/4=0,80( بعد ذلك تم 
إضافة هذه القيمة إلى   اقل قيمة في المقياس وهي 
الواح���د الصحيح وذل���ك لتحديد الحد األعلى لهذه 

الخلية، وهكذا اصبح طول الخايا كما يأتي: 
- من 1-1,80 يمثل ضعيفة جداً نحو كل عبارة.
- من 1,81-2,60 يمثل ضعيفة نحو كل عبارة.
- 2,61 – 3,40 يمثل متوسطة نحو كل عبارة.

- 3,41- 4,20 يمثل كبيرة نحو كل عبارة.
- 4,21 – 5 يمثل كبيرة جداً نحو كل عبارة.

 Pearson Correlation( 2-  معامل ارتباط بيرسون
الداخل���ي  االتس���اق  م���ن  للتأك���د   ،)Coefficient

لعبارات االستبانة.
 ،)Cronbach›s alpha( 3-  معامل ثبات ألفا كرونباخ

للتحقق من ثبات االستبانة.
4-  المتوس���طات الحس���ابية لتحدي���د اس���تجابات أفراد 
الدراس���ة تجاه عبارات االس���تبانة وترتيب العبارات 

حسب المتوسط ترتيباً تنازلياً.
5-  التك���رارات والنس���ب المئوي���ة لتحدي���د اس���تجابات 

أفراد الدراسة تجاه عبارات االستبانة.
 )Standard Deviation( 6-  االنح���راف المعي���ارى
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لمعرف���ة م���دي التش���تت في اس���تجابة أف���راد مجتمع 
الدراسة عن العبارات المتضمنة في المحاور ككل، 
وكذل���ك يس���تخدم ف���ي ترتي���ب العب���ارات ف���ي حال 
تساوي العبارات في المتوسط الحسابي حيث تكون 
العبارة التي انحرافها المعياري أقل تس���بق تلك التي 

يكون انحرافها المعياري أكبر.
7- اختبار )ت( للعينات المستقلة لمعرفة داللة الفروق 
بين متوس���طات اس���تجابات أفراد العينة وفقاً لمتغير 

)الحالة االجتماعية – طبيعة العمل – السن(.
 Kruskal-Wallis H( 8- اختبار كروس���كال والي���س
Test( الابارامت���ري نظ���راً لوجود تف���اوت كبير في 
أع���داد العين���ة وف���ق المتغي���رات المختلفة لحس���اب 
الف���روق بين أفراد العينة وفقاً لمتغير س���نوات العمل 

والمستوى التعليمي.
اختب���ار م���أن ويتن���ي Mann-Whitney للعين���ات 
المس���تقلة لحس���اب الف���روق بي���ن عينة الدراس���ة وإذا ما 
كانت هناك داللة إحصائية بعد تطبيق اختبار كروسكال 

.)Kruskal-Wallis H Test( واليس
- صدق أداة الدراسة

الص���دق الظاه���ري: تم التحقق م���ن الصدق الظاهري   -
ألداة الدراس���ة م���ن خ���ال عرضها عل���ى بعض 6 من 
المتخصصي���ن ف���ي العلوم االجتماعي���ة وقد تم تعديل 
بع���ض العب���ارات وحذف عب���ارات أخرى واس���تبدال 
بعد العبارات حتى وصل االس���تبيان إلى الصورة التي 
ت���م تخ���دم تحقيق أهداف الدراس���ة. وتش���كلت لجنة 

المحكمين من:
-  الدكت���ور فهد علي الطيار أس���تاذ عل���م االجتماع كلية 

الملك خالد العسكرية. 
-  الدكتور صالح الدبل أس���تاذ علم االجتماع المشارك 

كلية الملك فهد األمنية.
-  الدكتور عيد شريدة العنزي أستاذ الخدمة االجتماعية 

المشارك كلية الملك فهد األمنية.
-  الدكتور س���عود س���هل القوس أس���تاذ عل���م االجتماع 

المشارك جامعة شقراء.
-  الدكت���ور عب���داهلل الش���عان أس���تاذ عل���م االجتم���اع 

المساعد كليك الملك فهد األمنية.
الدكتورة نورة صياح العنزي أستاذ الخدمة االجتماعية   -

المساعد جامعة اإلمام.

الصدق الذاتي: تم حس���اب الص���دق الذاتي لعبارات   -
االس���تبانة من خال حس���اب الجذر التربيعي لمعامل 

ثبات ألفا كرونباخ.

جدول )1( معامات الصدق الذاتي لاستبانة 

معامل المحور
الثبات

معامل 
الصدق

الصعوبات االجتماعية 
0,900,95والثقافية

0,920,96الصعوبات األسرية
الصعوبات المتعلقة بطبيعة 

0,860,93وبيئة العمل

الصعوبات المرتبطة 
0,840,92بالشخصية واآلثار النفسية

0,930,96االستبانة  ككل

يتضح من الجدول الس���ابق أن االس���تبانة على درجة 
عالي���ة م���ن الص���دق الذات���ي حي���ث بل���غ الص���دق العام 

لاستبانة ككل )0,96( وهو معامل صدق مرتفع.

صدق االتساق الداخلي لاستبانة:  -

تم حساب معامل صدق االتساق الداخلي لعبارات 
االس���تبانة من خال حس���اب معامل االرتباط بين درجة 
كل عب���ارة والدرج���ة الكلي���ة للبع���د ال���ذي تنتم���ي إلي���ه 

باستخدام معامل ارتباط بيرسون.
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جدول )2( معامات ارتباط بيرسون لعبارات محاور االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اليه

رقم معامل االرتباطرقم العبارةالمحور
معامل رقم العبارةمعامل االرتباطالعبارة

االرتباط

الصعوبات االجتماعية 
والثقافية

.1**0,80.5**0,91.9**0,89

.2**0,77.6**0,57.10*0,30

.3**0,86.7**0,58.11*0,37

.4**0,78.8**0,96

الصعوبات األسرية
.1**0,84.4**0,87.7**0,90
.2**0,91.5**0,86.8**0,71
.3**0,75.6**0,56

الصعوبات المتعلقة 
بطبيعة وبيئة العمل

.1**0,83.5**0,70.9*0,32

.2**0,93.6**0,55.10**0,48

.3**0,81.7**0,59

.4**0,89.8**0,63

الصعوبات المرتبطة 
بالشخصية واآلثار 

النفسية

.1**0,86.5**0,37.9*0,34

.2**0,82.6**0,76.10*0,31

.3**0,65.7**0,80.11*0,33

.4**0,71.8**0,85.12*0,36
** دالة عند مستوى 0,01 

* دالة عند مستوى 0,05 

يتضح من الجدول السابق أن عبارات االستبانة على 
درجة كبيرة من االتساق الداخلي مع األبعاد التي تنتمي 
إليه���ا فهي دالة عند مس���توى )0,01( وقد تراوح معامل 

االرتباط بين )(.

جدول )3( معامات ارتباط بيرسون لمحاور 
االستبانة بالدرجة الكلية لاستبانة

معامل المحور
االرتباط

0,78**الصعوبات االجتماعية والثقافية

معامل المحور
االرتباط

0,91**الصعوبات األسرية
الصعوب����ات المتعلق����ة بطبيع����ة وبيئة 

0,84**العمل

الصعوب���ات المرتبطة بالش���خصية 
0,46**واآلثار النفسية

يتضح من الجدول الس���ابق أن محاور االستبانة على 
درج���ة عالي���ة من االتس���اق الداخل���ي مع الدرج���ة الكلية 

لاستبانة.
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- ثبات أداة الدراسة

- الثبات بطريقة ألفا كرونباخ:

ولحس���اب ثبات االس���تبانة تم اس���تخدام معادلة ألفا 
كرونباخ لحساب الثبات وكانت النتائج كالتالي:

جدول )4( معامات الثبات لاستبانة باستخدام 
معامل ألفا كرونباخ

معامل المحور
الثبات

0,90الصعوبات االجتماعية والثقافية
0,92الصعوبات األسرية

الصعوب���ات المتعلق���ة بطبيع���ة وبيئة 
0,86العمل

الصعوبات المرتبطة بالشخصية واآلثار 
0,84النفسية

0,93االستبانة ككل

يتضح من الجدول الس���ابق أن االس���تبانة على درجة 
عالية من الثبات حيث بلغ الثبات العام لاس���تبانة ككل 

)0,93( وهو معامل ثبات مرتفع.

مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراس���ة في النساء العامات بالقطاع 
األمن���ي بالمملك���ة العربي���ة الس���عودية، ولق���د اس���تعان 
الباحث بمنطقة الرياض لتطبيق الدراسة من خال عينة 

من العامات بشرطة الرياض.

خصائص عينة الدراسة

تكون���ت عين���ة الدراس���ة م���ن )140( عامل���ة بالقطاع 
األمن���ي، ت���م اختياره���ن بطريقة عش���وائية، ولق���د مثلت 
العين���ة مختل���ف الخصائ���ص الديموغرافي���ة للمجتم���ع 
األصلي للدراسة وذلك كما يتضح في الجدول التالي.

جدول رقم )5( يوضح خصائص عينة الدراسة

النسبة المئويةالعددالمتغيرات

السن
71,4%20100 – 30 سنة
28,6%3040 – 40 سنة

الحالة 
االجتماعية

50%70عزباء
50%70متزوجة

المستوى 
التعليمي

7,1%10ثانوي
71,5%100جامعي

أعلى من 
الجامعي

30%21,4

سنوات 
العمل

أقل من 5 
سنوات

120%85,8

من 5 – 10 
سنوات

10%7,1

7,1%1010 -15 سنة

طبيعة العمل
المجال 
الشرطي

50%35,7

64,3%90المجال اإلداري

يتض���ح من الجدول الس���ابق تمثي���ل العينة لمختلف 
حي���ث  الدراس���ة  لمجتم���ع  الديموغرافي���ة  الخصائ���ص 
وياح���ظ أن الفئ���ة العمري���ة قد جاءت متمثل���ة في فئتين 
وهم���ا من 20 – 30 بنس���بة 71,4% ويرجع ارتفاع هذه 
النس���بة إل���ى ارتفاع نس���بة العامات بالقط���اع األمني من 
ه���ذه الفئ���ة العمرية من بي���ن العامات ويش���ير ذلك أي 
حداث���ة دخول الم���رأة للعمل في ذل���ك القطاع في حين 
أن الفئ���ة العمري���ة م���ن 30-40 فق���د جاء تمثيلها بنس���بة 
28,6% ول���م ترص���د العين���ة العش���وائية أي مس���تجيبين 
م���ن الفئ���ات العمري���ة األعل���ى من ذل���ك مما يش���ير إلى 
قلة عددهن بالعمل وهو ما يرجع للس���بب المش���ار إليه 
س���ابقا م���ن حداثة عمل المرأة في ذل���ك القطاع، أما عن 
الحال���ة االجتماعية فيد جاءت العينة ممثلة بنس���بة %50 
ل���كل م���ن المتزوجات ومن لم يس���بق لهن ال���زواج، أما 
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ع���ن المس���توى التعليم���ي فقد جاءت نس���بة الحاصات 
على المس���توى التعليمي الجامع���ي مرتفعة حيث بلغت 
71,5% م���ن إجمالي   العينة ويرجع ذلك إلى أن اغلب 
الوظائف بالقطاع األمني تتطلب الحصول على المؤهل 
الجامع���ي، كم���ا أش���ارت عين���ة الدراس���ة إل���ى ق���در من 
الح���رص على اس���تكمال التعليم ما بع���د الجامعي لدى 
العامات بالقطاع األمني حيث جاءت نس���بة 21,4% من 
العين���ة يحملن مؤه���ل اعلى من الجامعي والذي يش���مل 
درجات الماجستير والدكتوراه والديبلومات وهو ما يشير 
إلى قدر كبير من الطموح لدى العامات، أما الحاصات 
على مؤهل اقل من الجامعي فقد جاءت نس���بتهم %7,1 
من العينة، أما عن عدد سنوات العمل فقد جاءت النسبة 
األكبر من العينة ممن يقل عدد سنوات العمل لديهن عن 
5 س���نوات وذلك بنسبة 85,8% من العينة ويمكن تفسير 
ذل���ك بحداثة التحاق المرأة بالعم���ل بالقطاع األمني مما 
أدى إلى قلة عدد س���نوات العمل لدى الغالبية من العينة 
العشوائية للدراسة، في حين أن من كانت سنوات الخبرة 
لديهن ما بين 5 و 10 ومن لديهن عدد سنوات خبره اكثر 
من 10 سنوات بنسبة متساوية بقيمة 7,1% من العينة. أما 
عن طبيعة العمل فقد جاءت نس���بة من يعملن بالوظائف 

اإلداري���ة داخل القطاع األمني 64,3% من إجمالي العينة 
ف���ي حين م���ن يقمن بالعمل الش���رطي نس���بة 35,7% من 

العينة وهي نسب تعبر عن الواقع بشكل كبير.

نتائج الدراسة

أوالً: مناقشة نتائج الدراسة وفقاً للتساؤالت

تن���اول ه���ذا الجزء من الدراس���ة عرض���اً للنتائج التي 
توصل���ت إليه���ا الدراس���ة، بع���د تطبي���ق أداة الدراس���ة، 
باإلضاف���ة إل���ى مناقش���تها وتفس���يرها، ومقارنته���ا بنتائج 

بعض الدراسات السابقة، وفيما يلي عرض ذلك:

اإلجابة عن السؤال األول: ما الصعوبات االجتماعية   .1
والثقافية التي تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع 

األمني؟

قي���م  حس���اب  ت���م  الس���ؤال  ه���ذا  ع���ن  ولإلجاب���ة 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل عبارة 
من عب���ارات المحور األول والمح���ور ككل، ثم مقارنة 
هذه المتوس���طات بالمتوسط المعياري االفتراضي. كما 

هو موضح في الجداول التالية:

جدول )6( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية للصعوبات االجتماعية والثقافية التي تواجه المرأة 
السعودية العاملة بالقطاع األمني.

الفقراتم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

موافق النسبة
ال أوافق ال أوافقمحايدموافقبشدة

بشدة
1

أشعر بأن المجتمع 
ال يتقبل عملي في 

القطاع األمني

4040401010ك
3,641,18

كبيرة

3

%28,628,628,67,17,1
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الفقراتم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

موافق النسبة
ال أوافق ال أوافقمحايدموافقبشدة

بشدة
أتعرض أحياناً لبعض 2

المضايقات من أفراد 
المجتمع بسبب عدم 
تقبلهم لعملي بالقطاع 

األمني

80603,140,99ك
متوسطة

4
%57,142,9

واجهت صعوبات في 3
إقناع أسرتي بتقبل 
عملي بالقطاع األمني

305030303,141,51ك
6متوسطة

%21,435,721,421,4

أرى أن عمل المرأة 4
بالقطاع األمني يحد 

من فرص زواجها
20202020602,431,50ك

11ضعيفة
%14,314,314,314,342,9

أجد صعوبات في 5
التعامل مع المجتمع 

أثناء أداء عملي

501040402,501,24ك
10ضعيفة

%35,77,128,628,6

عملي بالقطاع 6
األمني حد 

من مشاركاتي 
االجتماعية

20301040402,641,45ك
7متوسطة

%14,321,47,128,628,6

أشعر بالحرج من 7
ذكر أني عاملة 

بالقطاع األمني أمام 
اآلخرين

10301070202,571,18ك
8ضعيفة

%7,121,47,150,014,3

طبيعة عملي بالقطاع 8
األمني ال تتوافق 

مع كثير من عادات 
المجتمع وتقاليده

10402020502,571,40ك
9ضعيفة

%7,128,614,314,335,7
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الفقراتم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة

موافق النسبة
ال أوافق ال أوافقمحايدموافقبشدة

بشدة
أعاني من رفض أفراد 9

المجمع للكثير من 
متطلبات عملي والتي منها 

االختاط والعمل لياً

30302050103,141,31ك
5متوسطة

%21,421,414,335,77,1

أشعر أحيانا بعدم قناعة 10
قسم الذكور بالعمل 
بعمل المرأة معهم 

بالقطاع األمني

209010203,790,86ك
كبيرة

1

%14,364,37,114,3
أالحظ تغيرا إيجابيا في 11

نظرة المجتمع لعمل 
المرأة بالقطاع األمني

108040103,640,72ك
كبيرة

2
%7,157,128,67,1

متوسطة3,021,33المتوسط العام للمحور ككل

يتض���ح م���ن الج���دول الس���ابق أن المتوس���ط الع���ام 
لمح���ور الصعوب���ات االجتماعي���ة والثقافي���ة الت���ي تواجه 
الم���رأة الس���عودية العامل���ة بالقط���اع األمني بل���غ )3,02( 
بدرجة موافقه )متوس���طة(، مما يش���ير التي تغير في نظرة 
المجتم���ع لعمل الم���رأة بالقطاع األمني، ولق���د أيد ذلك 
اس���تجابة المبحوثات حول ش���عورهن بتغي���ر إيجابي في 
نظرة المجتمع لعمل المرأة بالقطاع األمني حيث جاءت 
االستجابة بدرجة موافقة )كبيرة( ومتوسط حسابي 3,02 
وه���و ما يؤكد على أن ثقاف���ة المجتمع في طريقها للتغير 
تج���اه تلك القضية، وعل���ى الرغم من هذا التغير الواضح 
إال أن هناك بعض الصعوبات التي مازالت رواسبها تعيق 
عم���ل الم���رأة في ذلك القطاع ولقد أش���ارت اس���تجابات 
المبحوثات إلى أن أكثر الصعوبات هي عدم قناعة قس���م 
الذك���ور بالعم���ل ب���دور العام���ات معهم بنف���س المجال 
حيث بلغت متوس���ط االستجابات 3,79 وبدرجة موافقة 

)كبيرة(، وفي المركز الثاني جاءت استجابة الشعور بعدم 
تقبل المجتمع لطبيعة العمل وذلك بمتوس���ط استجابات 
3,64 وبدرج���ة موافق���ة )كبيرة( وهو ما يش���ير إلى وجود 
رواس���ب ثقافية بعدم تقبل المجتم���ع لذلك وهو ما يتفق 
مع ما توصلت إليه دراسة عبد القوي الزبيدي وعبدالعزيز 
الحم���ادي في الدراس���ة التي تم تطبيقه���ا بدولة اإلمارات 
والتي تتش���ابه عاداته وتقاليده مع المجتمع السعودي إلى 
حد كبير حيث أكدت نتائجها عدم تقبل المجتمع لعمل 
المرأة بالقطاع األمني،   وهو ما أشارت إليه نظرية الدور 
ف���ي تأكيده���ا عل���ى أن المجتم���ع بما يحمل م���ن عادات 
وتقالي���د إنما يحدد للمرأة تصورات معينة ال يقبل أحيانا 
سلوكها خارج تلك التصورات والتي تتضح في ممارسات 
وسلوكيات أفراد المجتمع في حالة تصرف المرأة خارج 
إطار تلك القواعد المحددة للسلوك حتى وإن كان ذلك 
في إطار العمل الرسمي بمؤسسات الدولة، ولقد كشفت 
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نتائج الدراس���ة الحالية عن أن عدم تقبل المجتمع لعمل 
المرأة بالقطاع األمني اتضح في تعرض العامات أحيانا 
لبع���ض المضايق���ات م���ن أف���راد المجتم���ع والناتجة عن 
ع���دم القناع���ة بعملهن حيث ج���اءت االس���تجابات بدرة 
موافقة )متوس���طة( وبمتوس���ط حس���ابي 3,14 ، وتمثلت 
أيض���ا في المعاناة م���ن رفض أفراد المجتم���ع للكثير من 
متطلبات العمل والتي منها االختاط والعمل ليا وذلك 
بدرجة موافقة )متوسطة( وبمتوسط حسابي 3,14، ومن 
الصعوب���ات االجتماعية والثقافية الت���ي واجهة العامات 
بالقط���اع األمني أيضا رفض أس���رهم تقب���ل فكرة عملهم 
بذل���ك القطاع وذلك من خ���ال تأكيد العامات بالقطاع 
األمني على مواجهتهن لصعوبات في إقناع أسرهم بتقبل 
ذلك العمل وذلك بدرجة موافقة )متوس���طة( وبمتوس���ط 
حس���ابي 3,14،  وم���ن التحدي���ات الت���ي تواج���ه الم���رأة 
العاملة أيضا بالقطاع األمني هو أن طبيعة العمل تحد من 
مش���اركتها االجتماعية وأكدت نسبة من العينة على ذلك 
بدرجة موافقة )متوس���طة( وبمتوسط حسابي بلغ 2,64، 
وعل���ى الرغم من وجود تل���ك الصعوبات إال أنها جاءت 
في معظمها بدرجات متوسطة مما يشير إلى تغير واضح 

في ثقافة المجتمع ونظرته لعمل المرأة بالقطاع األمني.
ولق���د كش���فت الدراس���ة أن هن���اك بع���ض التحدي���ات 
االجتماعية قد جاءت بدرجة منخفضة والتي منها أن عمل 
الم���رأة في القط���اع األمني يحد من ف���رص زواجها حيث 
جاءت بدرجة موافقة )ضعيف( وبمتوسط حسابي 2,43، 
وألن درج���ة الموافق���ة على ذلك قد ج���اءت ضعيفة لدى 
عينة الدراسة فأن الدراسة هنا تختلف في هذه النتيجة عما 
توصل���ت إليه دراس���ة مزوز جمع���ه )2017( من أن عمل 
الم���رأة بالقط���اع بالش���رطة يحد من ف���رص زواجها حيث 
أكدت الدراس���ة على أن ثقافة المجتمع تجعل هناك قدرا 
من التحفظ في الزواج من الشرطيات نظرا لطبيعة عملها.
أم���ا ع���ن وجهة نظر العامات انفس���هم في مواجهتهن 
لتلك الصعوبات االجتماعية والثقافية فقد أشارت النتائج 
إل���ى ع���دم قناعة العام���ات بالقطاع األمن���ي أن عملهن ال 
يتواف���ق م���ع العادات و التقاليد فقد ج���اءت درجة الموافقة 

ضعيفة وبمتوس���ط حس���ابي بلغ 2,57، وعند الس���ؤال عن 
الشعور بالحرج من ذكر أنهن عامات بالقطاع األمني فقد 
جاءت أيضا االستجابات بدرجة ضعيفة ومتوسط حسابي 
2,57، وه���و ما ي���دل على قناعة العامات بالقطاع األمني 
بعملهن واعتزازه���ن به، وعن إيجاد صعوبات في التعامل 
مع المجتمع أثناء العمل فقد جاءت االس���تجابات بدرجة 
ضعيفة ومتوسط حسابي 2,50، وال تتعارض هذه النتيجة 
مع استجابتهن السابقة بوجود بعض المضايقات من أفراد 
المجتمع وعدم قناعة المجتمع بعملهن وذلك ألن العامات 
بالقطاع األمني ال يستشعرن الصعوبات رغم وجود قدر من 
المضايقات وعدم القناعة وهو ما يدل على وجود قدر من 
اإلصرار على النجاح في العمل تقبل الصعوبات في سبيل 
تحقيق الذات والنجاح، وتتفق الدراسة في ما توصلت إليه 
في درجة االس���تجابات الضعيفة عن ه���ذه الصعوبات مع 
ما توصلت إليه دراس���ة أالء الطائي )2018( والتي أشارت 
توصلت نتائجها إلى عدم وجود صعوبات اجتماعية وثقافية 

تواجه العامات بالقطاع األمني.
وبناء على المناقشة السابقة لنتائج الدراسة الميدانية 
فيما يتعلق بالصعوبات االجتماعية والثقافية التي تواجه 
الم���رأة العامل���ة بالقط���اع األمني أن تل���ك الصعوبات قد 
وج���د عدد منها بدرج���ة كبيرة والغالبة بدرجة متوس���طة 
وبعضه���ا بدج���ة منخفض���ة وه���و ما يش���ير إل���ى أن تلك 
الصعوب���ات ف���ي طريقها إل���ى التذليل وذلك تماش���يا مع 
رؤي���ة المملك���ة 2030 والتي م���ن أهم أهدافه���ا تمكين 
الم���رأة ف���ي القطاع���ات المختلف���ة وتغيي���ر نظ���رة وثقافة 
المجتم���ع له���ا، وه���و ما بدأ يتض���ح جلياً ف���ي تغير نظرة 

المجتمع ودرجة تقبله لعمل المرأة بالقطاع األمني.
اإلجابة عن الس���ؤال الثاني: ما الصعوبات األس���رية   .2
التي تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني؟
قي���م  حس���اب  ت���م  الس���ؤال  ه���ذا  ع���ن  ولإلجاب���ة 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل عبارة 
م���ن عب���ارات المحور الثاني والمح���ور ككل، ثم مقارنة 
هذه المتوس���طات بالمتوسط المعياري االفتراضي. كما 

هو موضح في الجداول التالية:
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جدول )7( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية للصعوبات األسرية التي تواجه المرأة السعودية 
العاملة بالقطاع األمني.

الفقراتم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة ال أوافق ال أوافقمحايدموافقموافق بشدةالنسبة

بشدة
أشعر بأن عملي 1

بالقطاع األمني أثر 
على قيامي بواجباتي 

تجاه أسرتي

203090ك
7متوسطة2,861,19

%14,321,464,3

أجد صعوبات في تفهم 2
أفراد أسرتي لطبيعة 

عملي

متوسطة204050302,791,43ك
8

%14,328,635,721,4

طبيعة عملي في القطاع 3
األمني أثرت على 

رعايتي ألبنائي

متوسطة204010703,071,17ك
4

%14,328,67,150,0

أشعر بضعف عاقتي 4
بأفراد أسرتي بسبب 

انشغالي   الدائم 
بعملي

متوسطة2050703,141,19ك
3

%14,335,750,0

يرفض أفراد أسرتي 5
فكرة االختاط مع 

الذكور والتي تفرضه 
طبيعة عملي

30402010403,071,54ك
5متوسطة

%21,428,614,37,128,6

يرفض أفراد أسرتي 6
تواجدي في المراكز 
الشرطية وتعاملي مع 

المجرمين

20802010103,641,05ك
2كبيرة

%14,357,114,37,17,1

أواجه صعوبات في 7
التنسيق بين عملي 

وأسرتي

10402060102,861,13ك
6متوسطة

%7,128,614,342,97,1

رفض أفراد أسرتي 8
تأخري بالعمل لظروف 

المناوبات

307040ك
1كبيرة3,930,71

%21,450,028,6

متوسطة3,171,25المتوسط العام للمحور ككل
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د. إبراهيم بن هالل بن عقيل العنزي: الصعوبات التي تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني
دراسة ميدانية على عينة من العامالت بالقطاع األمني بمدينة الرياض

يتض���ح م���ن الجدول الس���ابق أن نم أكث���ر الصعوبات 
األسرية التي تواجه المرأة العاملة بالقطاع األمني هو رفض 
أفراد األس���رة التأخر بالعمل لظ���روف المناوبات وجاء ذلك 
بدرج���ة موافق���ة )كبي���ره( ومتوس���ط حس���ابي 3,93، وأيض���ا 
رفض أفراد األس���رة التواجد بالمراكز الشرطية والتعامل مع 
المجرمين وذلك بدرجة موافقة )كبيرة( وبمتوس���ط حسابي 
3,64، ويرج���ع ذل���ك إل���ى انه عل���ى الرغم من حال���ة التغير 
االجتماع���ي والتطور المجتمعي فيما يتعل���ق بالنظرة للمرأة 
إال أن رواس���ب الثقاف���ة التقليدية مازالت تلقي بظالها على 

األفراد حتى فيما يتعلق بالعمل وطبيعته.
أم���ا ف���ي المرتب���ة الثالث���ة فق���د ج���اءت اس���تجابة ضعف 
العاق���ات باألس���رة نتيج���ة لظ���روف العم���ل وذل���ك بدرجة 
موافقة )متوس���طة( ومتوسط حس���ابي 3,14 وينتج ذلك عن 
الس���اعات الطويل���ة التي ق���د يتطلبها العم���ل بالقطاع األمني 
وكذل���ك المناوبات الليلي���ة، مما يؤثر إلى حد ما على رعاية 
األبناء والتي جاءت االس���تجابات بدرجة موافقة )متوسطة( 
ومتوسط حسابي بلغ 3,07 وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه 
دراسة »عالية العتيبي«، )2020( وجاءت أيضا درجة موافقة 
متوس���طة الستجابة الش���عور بأن العمل بالقطاع األمني يؤثر 
على القيام بالواجبات األس���رية وبمتوس���ط حس���ابي 2,86، 
وعلى الرغم من أن درجة الموافقة متوس���طة إال أنها تش���ير 
إلى وجود قدر من االعتراف الذاتي من العامات بالتقصير 
ف���ي رعاية األبناء واألس���رة وه���ذه وجهة نظرهن ألنفس���هن 
والتي غالبا ما تكون اقل في تواجدها عن تواجد نفس النظرة 
من قبل األس���رة فأن كانت العاملة بالقطاع األمني تري أنها 
مقصرة بس���بب العمل في رعاية األبناء بدرجة متوس���طة فأن 

األسرة قد ترى ذلك بصورة كبيرة، 
وأيضا من الصعوبات األسرية التي تواجه المرأة العاملة 
بالقط���اع األمني هو رفض األس���رة للعمل ف���ي بيئة مختلطة 
حيث جاء ذلك بدرجة موافقة )متوسطة( وبمتوسط حسابي 
3,07 والذي يكون نتيجة لعدم تفهم األس���رة لطبيعة العمل 
والذي جاء بدرجة موافقة متوسطة ومتوسط حسابي 2,79، 
وهن���ا يتواج���د تح���دي أم���ام العام���ات بالقط���اع األمني في 
التنس���يق بي���ن العمل والمهام األس���رية وهو ما ج���اء بدرجة 
موافقة متوس���طة وبمتوس���ط حس���ابي 2,86 وه���و ما يتوافق 
 Adnan Jamil, Anwaarم���ع م���ا توصل���ت إلي���ه دراس���ة

.2015 ،Mohyuddin
ولعل هذا ما اش���ارت اليه نظرية الدور في تأكيدها على 
أن الفرد ال يشغل في المجتمع دوراً واحداً وإنما يشغل عدة 
أدوار، وهذه األدوار تكون عادة موجودة في نظم ومؤسسات 
المجتم���ع المختلف���ة، وأن الدور الواحد الذي يش���غله الفرد 
ينط���وي على جملة واجبات وحقوق، ويحدث الصراع بين 
األدوار )Rple Conflict( عندما تتطلب المؤسس���ات من 
الف���رد الواحد الذي يش���غل فيه���ا أدوارا مختلفة القيام بمهام 
وواجبات في نفس الوقت. والفرد ال يس���تطيع القيام بذلك 
للتض���ارب بين األوقات أو محدودية قدرات الفرد وقابلياته 
أو تع���ارض طريق���ة أداء تلك األدوار ف���ي وقت واحد، وهنا 
يقوم الفرد بتنفيذ ما تريده منه مؤسس���ة واحدة كاألسرة مثا 
ويخف���ق في تنفي���ذ ما تريده منه المؤسس���ات األخرى والتي 
منها مؤسس���ات العمل والنش���اط االجتماعي، وهذا البد أن 
يعرض الفرد للوم والعتاب مما قد يس���بب تصدع ش���خصية 
الف���رد وانفصاله���ا وبالتال���ي عدم ق���درة الفرد عل���ى التكيف 
للمحي���ط أو الوس���ط االجتماعي الذي يعيش فيه )الحس���ن، 
2015، ص162(، وهو ما يفس���ر تلك الصعوبات األس���رية 
الت���ي تتعرض لها المرأة العامل���ة بالقطاع األمني في التوفيق 
بي���ن واجباتها األس���رية وبي���ن عملها الرس���مي، ويتضح من 
الجدول السابق أيضا أن المتوسط العام لمحور الصعوبات 
األس���رية التي تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني 
بلغ )3,17( بدرجة موافقة )متوس���طة(، وهو ما يشير إلى انه 
يوجد تغير كبير في درجة تقبل األس���ر لعمل المرأة بالقطاع 
األمن���ي رغ���م وج���ود العديد م���ن التحديات الت���ي قد يكون 
وجودها ناتج عن رواس���ب الثقافة التقليدية للمجتمع والتي 
كانت تضع المرأة في إطار ثقافي معين وهو ما تش���ير نتائج 

الدراسة قطع شوطا كبيرا تجاه تغيره.
اإلجاب���ة ع���ن الس���ؤال الثالث: م���ا الصعوب���ات المتعلقة   .3
بطبيعة وبيئة العمل التي تواجه المرأة الس���عودية العاملة 

بالقطاع األمني؟
ولإلجابة عن هذا الس���ؤال تم حس���اب قيم المتوسطات 
الحس���ابية واالنح���راف المعي���اري ل���كل عبارة م���ن عبارات 
المحور الثالث والمحور ككل، ثم مقارنة هذه المتوسطات 
بالمتوس���ط المعي���اري االفتراض���ي. كم���ا ه���و موض���ح ف���ي 

الجداول التالية:
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جدول )8( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية للصعوبات المتعلقة بطبيعة وبيئة العمل التي 
تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني.

الفقراتم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة موافق النسبة

ال أوافق ال أوافقمحايدموافقبشدة
بشدة

أشعر بأن طبيعة العمل 1
بالقطاع األمني ال 
تتناسب مع المرأة

50107010ك
10متوسطة2,711,03

%35,77,150,07,1

طبيعة العمل بالقطاع 2
األمني ال تراعي 

متطلبات حياة المرأة 
ومسئولياتها األسرية

2030602010ك
3,211,08

8متوسطة
%14,321,442,914,37,1

أواجه صعوبات في 3
السفر لحضور البرامج 

التدريبية أو العمل خارج 
محافظتي

30505010ك
3,641,05

5كبيرة
%21,435,735,77,1

أواجه صعوبات في 4
التواجد بالمناوبات 
الليلية أو التي تكون 
خارج الوقت المحدد 

للوظائف األخر

20704010ك
3,640,98

4كبيرة
%14,350,028,67,1

تتطلب طبيعة العمل 5
االختاط بالزماء 

الذكور وهو ما يتسبب 
لي في مشكات أسرية

303020603,211,21ك
9متوسطة

%21,421,414,342,9

أواجه صعوبات في 6
تعاملي مع المجرمين 

ومخالفي القانون

404050103,790,94ك
3كبيرة

%28,628,635,77,1
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د. إبراهيم بن هالل بن عقيل العنزي: الصعوبات التي تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني
دراسة ميدانية على عينة من العامالت بالقطاع األمني بمدينة الرياض

الفقراتم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة موافق النسبة

ال أوافق ال أوافقمحايدموافقبشدة
بشدة

أشعر بأن الذكور 7
العاملين بالقطاع 

األمني لديهم الفرصة 
أكثر من اإلناث  في 
الترقي والوصول 
للمراكز القيادية

804020ك

كبيرة 4,430,73
1جداً

%57,128,614,3

طبيعة العمل بالقطاع 8
األمني ال تمكن المرأة 

من تحقيق نجاح 
يرضى طموحها

70302020ك
4,071,10

2كبيرة
%50,021,414,314,3

يصعب إقامة عاقات 9
ودية مع الزميات في 

بيئة العمل بالقطاع 
األمني

402030503,361,24ك
6متوسطة

%28,614,321,435,7

بيئة العمل بالقطاع 10
األمني ال توفر قدر 
كبير من الخصوصية 

للمرأة

20404040ك
3,291,03

7متوسطة
%14,328,628,628,6

كبيرة3,541,14المتوسط العام للمحور ككل

يتض���ح من الجدول الس���ابق أن طبيعي���ة وبيئة العمل 
تش���كل صعوب���ات وتحديات واضحة أم���ام عمل المرأة 
م���ا كش���فت عن���ه  بالقط���اع األمن���ي وذل���ك  الس���عودية 
استجابات المبحوثات، ففي المركز األول جاء الشعور 
ب���أن الذكور العاملين بالقط���اع األمني لديهم فرصة أكبر 
من اإلن���اث في الترقي والوصول للمراك���ز القيادية وقد 
جاء ذلك بدرجة موافقة )كبيرة جدا( ومتوس���ط حس���ابي 

 Adnan 4,43 ويتوافق ذلك مع ما توصلت إليه دراسة
Jamil, Anwaar Mohyuddin، )2015(، واتف���ق 
 Sousa, W., & أيض���ا م���ع م���ا توصل���ت إلي���ه دراس���ة
.Gauthier, J. F، )2008(، وقد أدى الش���عور بذلك 
ل���دى العام���ات بالقط���اع األمن���ي إل���ى االعتق���اد أحيانا 
ب���أن طبيع���ة العمل بذل���ك القط���اع ال تمكن الم���رأة من 
تحقي���ق نج���اح يرضى طموحه���ا وقد جاء ذل���ك بدرجة 
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موافق���ة )كبي���رة( ومتوس���ط حس���ابي 4,07 ويأت���ي ذلك 
نتيج���ة مواجه���ة مش���كات ف���ي التعامل م���ع المجرمين 
ومخالفين القانون حيث جاءت تلك االس���تجابة بدرجة 
موافقة )كبيرة( ومتوس���ط حس���ابي 3,79 وأيضا مواجهة 
صعوب���ات في التواج���د بالمناوبات الليلية أو التي تكون 
خ���ارج الوقت المحدد للوظائف األخرى وذلك بدرجة 
موافقة )كبيرة( ومتوس���ط حس���ابي 3,64 وأيضا مواجهة 
صعوبات في السفر بحضور البرامج التدريبية أو العمل 
خارج المحافظة وذلك بدرجة موافقة )كبيرة( ومتوس���ط 
حس���ابي 4,64، كم���ا ج���اءت أيض���ا بع���ض الصعوبات 
بدرج���ة موافقة متوس���طة ومنه���ا صعوبة إقام���ة عاقات 
ودية داخل العمل وذلك بمتوسط حسابي 3,36 ويمكن 
تفسير ذلك بأن طبيعة العمل بالقطاع األمني يتطلب قدر 
كبي���ر م���ن الحزم والس���رية ف���ي العديد من الش���ئون وهو 
ما يخالف طبيعة النس���اء في حبهن للعاقات الودية في 
العمل بين زمياتهن وهو ما قد ال يتوافر بالقطاع األمني 
الذي يقوم على األوامر والتعليمات إلى حد كبير حرصا 
على س���رية العمل، ويأتي أيضا بدرجة موافقة متوس���طة 
أن بيش���ة العم���ل ال توف���ر ق���درا كبي���را م���ن الخصوصية 
للمرأة وذلك بمتوس���ط حس���ابي 3,29 مما يتطلب قدر 
م���ن االختاط مع الذكور بما تقتضيه طبيعة العمل وهو 
م���ا يمث���ل أيضا صعوبة ل���دى العام���ات بالقطاع األمني 
حيث جاء ذلك بمتوس���ط حسابي 3,21 وهذه الصعوبة 
تحدي���دا تع���د محوري���ة حيث أنه���ا تمثل صعوب���ة لتقبل 
األسرة وأيضا ثقافة المجتمع وقد أثبتت النتائج السابقة 
للدراس���ة ذلك، وجاءت أيضا اس���تجابة أن طبيعة العمل 
ال تراع���ي متطلب���ات حي���اة الم���رأة ومس���ئولياتها بدرجة 
موافقة متوس���طة وبمتوس���ط حس���ابي 3,21 مما يش���عر 
العام���ات بالقط���اع األمني أحيانا بان طبيعة العمل به ال 
تتناس���ب مع المرأة وهو ما جاء بمتوسط حسابي 2,71 

و درجة موافقة متوسطة 

يتض���ح عموم���ا من الج���دول الس���ابق أن المتوس���ط 

الع���ام لمح���ور الصعوبات المتعلقة بطبيع���ة وبيئة العمل 
التي تواجه المرأة الس���عودية العاملة بالقطاع األمني بلغ 
)3,54( بدرجة موافقة )كبيرة(، وهو ما يشير إلى وجود 
قدر من الصعوبات وهو ما يش���ير إلى أن التحدي الذي 
يواج���ه المرأة العامل���ة يتمثل في طبيع���ة العمل أكثر من 

ثقافة المجتمع والتحديات األسرية. 

اإلجابة عن الس���ؤال الراب���ع: ما الصعوبات المرتبطة   .4
باآلث���ار النفس���ية الناتج���ة عن عم���ل الم���رأة بالقطاع 

األمني؟

قي���م  حس���اب  ت���م  الس���ؤال  ه���ذا  ع���ن  ولإلجاب���ة 
المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لكل عبارة 
من عب���ارات المحور الرابع والمح���ور ككل، ثم مقارنة 
هذه المتوس���طات بالمتوسط المعياري االفتراضي. كما 

هو موضح في الجداول التالية:
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جدول )9( التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية للصعوبات المرتبطة باآلثار النفسية التي تواجه 
المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني.

الفقراتم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة موافق النسبة

ال أوافق ال أوافقمحايدموافقبشدة
بشدة

أشعر بأن طبيعة 1
عملي بالقطاع 

األمني قد أثرت 
على سلوكي 
وتعاملي مع 

اآلخرين

30501050ك
3,431,18

كبيرة

8

%21,435,77,135,7

أشعر دائما بالتوتر 2
والقلق بسبب 
طبيعة عملي 
بالقطاع األمني

306010403,571,12ك
كبيرة

6
%21,442,97,128,6

عملي بالقطاع 3
األمني ال يرضي 

طموحاتي 
الوظيفية

407010203,930,96ك
كبيرة

4
%28,650,07,114,3

أدى عملي بالقطاع 4
األمني إلى انعزالي   

عن المجتمع

301050503,141,13ك
متوسطة

9
%21,47,135,735,7

أفكر أحياناً بالبحث 5
عن فرصة عمل في 

مجال آخر

كبيرة504040103,930,96ك
4

%35,728,628,67,1

أعاني من الضغوط 6
النفسية بسبب طبيعة 
عملي وتعاملي مع 

المجرمين

30601040ك
3,571,12

كبيرة

6
%21,442,97,128,6
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الفقراتم
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

درجة 
الرتبةالموافقة موافق النسبة

ال أوافق ال أوافقمحايدموافقبشدة
بشدة

أدت طبيعة عملي 7
إلى إصابتي بحدة 

الطباع وسرعة 
االنفعال

602010503,641,35ك
كبيرة

5

%42,914,37,135,7

ال أستطيع الفصل بين 8
ما تتطلبه طبيعة عملي 

بالقطاع األمني من 
صفات شخصية وبين 
شخصيتي مع أسرتي 

والمجتمع

30502040ك
3,501,12

كبيرة

7

%21,435,714,328,6

من خال تجربتي 9
بالعمل بالقطاع 

األمني أرى أنها ال 
تناسب المرأة

10402060102,861,13ك
متوسطة

10
%7,128,614,342,97,1

أرى أن المرأة 10
حققت نجاحات 
كبيراً في عملها 
بالقطاع األمني

606020ك
4,140,99

كبيرة

2
%42,942,914,3

أشعر بالفخر كوني 11
عاملة بالقطاع 

األمني

كبيرة 8050104,361,05ك
1جداً

%57,135,77,1

التحاقي بالعمل 12
بالقطاع األمني 
كأن عن قناعة 

ورغبة مني

60502010ك
4,07110

كبيرة

3
%42,935,714,37,1

كبيرة3,681,18المتوسط العام للمحور ككل
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يتض���ح من الج���دول أن أعل���ى االس���تجابات والتي 
ج���اءت بدرجة موافق���ة )كبيرة جداً( هي التي تش���ير إلى 
الش���عور بالفخر بالعمل بالقطاع األمني وذلك بمتوسط 
حس���ابي 4,36 وه���و ما يش���ير إلى انه رغ���م الصعوبات 
الت���ي تتواج���د أحيان���ا ف���ي العم���ل بذلك القط���اع إال أن 
العامات به يشعرن بالفخر واالعتزاز بعملهن في خدمة 
الوط���ن. زيادة عل���ى أن المرتبة الثانية في االس���تجابات 
والتي جاءت بمتوسط حسابي بلغ 4,14 ودرجة موافقة 
)كبي���رة( تؤك���د على قناعة العام���ات بالقطاع األمني أن 
الم���رأة حقق���ت نجاحا جبيرا في علمه���ا بذلك المجال، 
الثالث���ة ج���اءت اس���تجابة أن االلتح���اق  المرتب���ة  وف���ي 
بالعمل بالقط���اع األمني كان نتيجة رغبة وقناعة من قبل 
العامات وذلك بدرجة موافقة كبيرة ومتوس���ط حسابي 
4,07، وتش���ير تلك االس���تجابات إلى حال���ة من الرضا 
الوظيفي لدى العامات بالقطاع األمني وهو ما ينفق مع 
ما توصلت إليه دراس���ة عائش���ة البريمي بعنوان، 2007 
ف���ي وج���ود حالة م���ن الرض���ا الوظيفي ل���دى العامات 

بالقطاع األمني في الدراسة المطبقة بإمارة الشارقة.

أم���ا ع���ن الصعوب���ات المتعلق���ة بالش���خصية واآلثار 
النفس���ية للعم���ل بالقطاع األمن���ي لدى المرأة الس���عودية 
فقد كش���فت اس���تجابة المبحوثات ع���ن أن العمل بذلك 
المج���ال ال يرض���ى طموحاتهن الوظيفية مم���ا يجعلهن 
أحيان���ا يفك���رن في البحث عن ف���رص وظيفية في مجال 
آخر وجاء ذلك بدرجة موافقة كبيرة وبمتوس���ط حسابي 
3,93 ويرج���ع ذل���ك إل���ى أن نس���بة كبيرة م���ن العينة قد 
أش���اروا إلى معاناتهم من بعض الضغوط النفسية بسبب 
طبيع���ة العم���ل حيث ج���اءت اس���تجابات اإلصابة بحدة 
الطب���اع نتيج���ة لطبيع���ة العم���ل، والمعاناة م���ن الضغوط 
النفس���ية نتيجة للتعام���ل مع المجرمين، والش���عور دائما 
بالتوت���ر والقلق، وعدم القدرة على الفصل بين ما يتطلبه 
العمل من س���مات ش���خصية وبين ما تتطلب���ه الحياة من 
س���مات ش���خصية، وأيضا الش���عور بأن طبيعة العمل قد 
أثرت على السلوك والتعامل مع اآلخرين بدرجة موافقة 
)كبي���رة( مم���ا يدل على ق���در كبير من الضغوط النفس���ية 

التي تمر بها العامات بالقطاع األمني وهو ما يتفق مع 
 Adnan Jamil , Anwaar م���ا توصلت إلي���ه دراس���ة
Mohyuddin، 2015 حي���ث توصل���ت الدراس���ة إلى 
وجود قدر كبير من الضغوطات النفس���ية والقلق والتوتر 
بس���بب طبيع���ة العمل القاس���ية والخوف م���ن المخاطر. 
ولقد جاءت اس���تجابة أن العمل بالقطاع األمني قد أدى 

إلى االنعزال عن المجتمع بدرجة موافقة )متوسطة(

ويتض���ح م���ن الج���دول الس���ابق أن المتوس���ط العام 
لمحور الصعوبات المرتبطة بالش���خصية واآلثار النفسية 
التي تواجه المرأة الس���عودية العاملة بالقطاع األمني بلغ 
)3,68( بدرج���ة موافق���ة )كبي���رة( وهو ما يش���ير إلى قدر 
كبير من صعوبات المتعلقة بالش���خصية واآلثار النفس���ية 

الناتجة لدى العامات بالقطاع األمني.

اإلجاب���ة عل���ى الس���ؤال الخامس: هل توج���د فروق   .5
ذات دالل���ة إحصائي���ة فيم���ا يتعل���ق بالصعوبات التي 
تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني تعزي 
إلى الخصائص الديموغرافية لعينة الدراس���ة )السن، 
ع���دد س���نوات العم���ل، الحالة االجتماعية، مس���توى 

التعليم، طبيعة العمل(؟

بالنسبة لمتغير السن	 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب متوسط استجابات 
عين���ة الدراس���ة على محاور االس���تبانة واالس���تبانة ككل 
وفًقا لمتغير الس���ن، ثم اس���تخدام األس���لوب اإلحصائي 
البارامت���ري ع���ن طريق اختب���ار )ت( للعينات المس���تقلة 
لمعرفة داللة الفروق وكانت النتائج كما هو موضح في 

الجدول التالي:
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جدول )10( داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير السن لمحاور االستبانة واالستبانة 
ككل   باستخدام اختبار )ت(

االنحراف المتوسطنالمجموعاتالمستويات
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة ت 
الجدولية

قيمة ت 
المحسوبة

مستوى 
االستنتاجالداللة

الصعوبات 
االجتماعية 

والثقافية

30-2010031,208,44

1381,982

دالة عند 4,290,000
0,05

40-304038,259,56

2010023,405,88-30الصعوبات األسرية
دالة عند 5,470,000

0,05
40-304030,258,42

الصعوبات المتعلقة 
بطبيعة وبيئة العمل

30-2010034,106,05
دالة عند 3,400,001

0,05 40-304038,508,73

الصعوبات المرتبطة 
بالشخصية واآلثار 

النفسية

30-2010043,906,02
غير دالة عند 0,660,51

0,05 40-304044,758,57

االستبانة ككل
30-20100132,6013,66

دالة عند 4,730,000
0,05 40-3040151,7534,37

يتض���ح م���ن الج���دول الس���ابق أن���ه يوجد ف���رق دال 
إحصائي���اً في مح���ور )الصعوبات االجتماعي���ة والثقافية 
والصعوب���ات األس���رية والصعوب���ات المتعلق���ة بطبيع���ة 
وبيئ���ة العمل( واالس���تبانة ككل لصال���ح من عمرهم من 
30 – 40 سنة، حيث بلغت قيمة »ت« المحسوبة على 
الترتي���ب )4,29 – 5,47 – 3,40 – 4,73( وه���ي قيم 
أكب���ر م���ن قيم���ة »ت« الجدولية وهي دالة عند مس���توى 
)0,05(. بينم���ا ال يوج���د ف���رق دال إحصائي���اً في محور 
الصعوبات المرتبطة بالش���خصية واآلثار النفس���ية حيث 
بلغت قيمة »ت« المحس���وبة )0,66( وهي أقل من قيمة 

»ت« الجدولية وغير دالة عند مستوى )0,05(.

بالنسبة لمتغير الحالة االجتماعية	 

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب متوسط استجابات 
عين���ة الدراس���ة على محاور االس���تبانة واالس���تبانة ككل 
وفًقا لمتغير الحالة االجتماعية، ثم اس���تخدام األسلوب 
اإلحصائ���ي البارامتري عن طريق اختب���ار )ت( للعينات 
المس���تقلة لمعرفة داللة الفروق وكان���ت النتائج كما هو 

موضح في الجدول التالي:
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جدول )11( داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية لمحاور 
االستبانة واالستبانة ككل   باستخدام اختبار )ت(

االنحراف المتوسطنالمجموعاتالمستويات
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة ت 
الجدولية

قيمة ت 
المحسوبة

مستوى 
االستنتاجالداللة

الصعوبات 
االجتماعية والثقافية

7029,009,10عزباء

1381,982

5,99
دالة عند 0,000

0,05
7037,437,46متزوجة

7023,436,85عزباءالصعوبات األسرية
3,20

دالة عند 0,002
0,05

7027,297,40متزوجة

الصعوبات المتعلقة 
بطبيعة وبيئة العمل

7036,714,26عزباء
2,27

دالة عند 0,025
0,05

7034,009,04متزوجة

الصعوبات المرتبطة 
بالشخصية واآلثار 

النفسية

7046,145,91عزباء
3,61

دالة عند 0,000
0,05

7042,147,13متزوجة

70135,2914,59عزباءاالستبانة ككل
1,42

غير دالة عند 0,16
0,05

70140,8629,30متزوجة

يتض���ح م���ن الج���دول الس���ابق أن���ه يوجد ف���رق دال 
إحصائياً في مح���وري )الصعوبات االجتماعية والثقافية 
والصعوب���ات األس���رية لصال���ح العام���ات المتزوجات 
حيث بلغت قيمة »ت« المحسوبة على الترتيب )5,299 
– 3,20( وه���ي قي���م أكبر من قيمة »ت« الجدولية وهي 
دالة عند مستوى )0,05(. كما يوجد فرق دال إحصائياً 
ف���ي مح���وري )الصعوبات المتعلقة بطبيع���ة وبيئة العمل 
والصعوب���ات المرتبط���ة بالش���خصية واآلث���ار النفس���ية( 
لصال���ح العام���ات غي���ر المتزوجات حي���ث بلغت قيمة 
»ت« المحس���وبة عل���ى الترتي���ب )2,27 – 3,61( وهي 
قيم أكبر من قيمة »ت« الجدولية وهي دالة عند مستوى 
)0,05(، بينما ال يوجد فرق دال إحصائياً في االس���تبانة 

ككل حي���ث بلغت قيمة »ت« المحس���وبة )1,42( وهي 
أق���ل م���ن قيم���ة »ت« الجدولي���ة وغير دالة عند مس���توى 

.)0,05(

الفروق وفقاً للمستوى التعليمي:	 

للتعرف على الفروق بين استجابات عينة الدراسة وفًقا 
لمتغي���ر للمس���توى التعليمي ت���م اختبار دالل���ة الفروق بين 
استجابات أفراد عينة الدراسة وذلك لكل محور من محاور 
االس���تبانة واالس���تبانة ككل باس���تخدام اختب���ار كروس���كال 
واليس )Kruskal-Wallis H Test( الابارامتري، وعن 
طريق برنامج التحليل اإلحصائي SPSS تم الحصول على 

النتائج الموضحة بالجدول التالي.
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جدول )12( نتائج اختبار كروسكال واليس Kruskal-Wallis H Test لمحاور االستبانة واالستبانة ككل تبعاً 
لمتغير للمستوى التعليمي

متوسط العددمصدر التباينالمحور
الرتب

قيمة 
االحتمال

مستوى 
االستنتاجالداللة

الصعوبات االجتماعية والثقافية
1085,5ثانوي

59,650,000
دالة عند 
مستوى 
0,05

10084,0جامعي

3020,5أعلى من الجامعي

الصعوبات األسرية
1095,5ثانوي

48,870,000
دالة عند 
مستوى 
0,05

10081,5جامعي

3025,5أعلى من الجامعي

الصعوبات المتعلقة بطبيعة وبيئة 
العمل

10115,5ثانوي

15,230,000
دالة عند 
مستوى 
0,05

10064,5جامعي

3075,5أعلى من الجامعي

الصعوبات المرتبطة بالشخصية 
واآلثار النفسية

1025,5ثانوي

31,130,000
دالة عند 
مستوى 
0,05

10066,0جامعي

30100,5أعلى من الجامعي

االستبانة ككل

1095,5ثانوي

30,450,000
دالة عند 
مستوى 
0,05

10078,5جامعي

3035,5أعلى من الجامعي

يتضح من الجدول الس���ابق وجود فرق دال إحصائياً 
يعزى لمتغير المس���توى التعليمي في درجة موافقة أفراد 
العين���ة ف���ي لجميع مح���اور االس���تبانة واالس���تبانة ككل 
حي���ث بلغت القيمة االحتمالية على الترتيب )59,65 – 
48,87 – 15,23 – 31,13 – 30,45( وهي قيم دالة 

عند مستوى )0,05(.

م���ن  أي  لصال���ح  الف���روق  عل���ى دالل���ة  وللتع���رف 
المستويات التعليمية، تم استخدام األسلوب اإلحصائي 
Mann- الابارامت���ري ع���ن طريق اختب���ار مأن ويتن���ي
Whitney للعين���ات المس���تقلة لمعرف���ة دالل���ة الفروق 

وكانت النتائج كما هو موضح في الجدول التالي:



29

د. إبراهيم بن هالل بن عقيل العنزي: الصعوبات التي تواجه المرأة السعودية العاملة بالقطاع األمني
دراسة ميدانية على عينة من العامالت بالقطاع األمني بمدينة الرياض

جدول )13( داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي 
 Mann-Whitney واالستبانة ككل باستخدام اختبار مأن ويتني

متوسط نالمجموعاتالمحاور
الرتب

مجموع 
مستوي UZالرتب

االستنتاجالداللة

الصعوبات 
االجتماعية 

والثقافية

1035,5355,0ثانوي
دالة عند مستوى 0,006,240,00

0,05 أعلى من 
3015,5465,0جامعي

10079,07900,0جامعي
دالة عند مستوى 1507,590,000

0,05 أعلى من 
3020,5615,0جامعي

الصعوبات األسرية

1035,5355,0ثانوي
دالة عند مستوى 0,006,240,00

0,05 أعلى من 
3015,5465,0جامعي

10077,57750,0جامعي
دالة عند مستوى 3006,700,000

0,05 أعلى من 
3025,5765,0جامعي

الصعوبات المتعلقة 
بطبيعة وبيئة العمل

1085,50855,0ثانوي
دالة عند مستوى 2003,150,002

0,05
10052,505250,0جامعي

1035,5355,0ثانوي
دالة عند مستوى 0,006,240,000

0,05
أعلى من 
3015,5465,0جامعي
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متوسط نالمجموعاتالمحاور
الرتب

مجموع 
مستوي UZالرتب

االستنتاجالداللة

الصعوبات 
المرتبطة 

بالشخصية واآلثار 
النفسية

1025,50255,00ثانوي
دالة عند مستوى 2003,170,002

0,05 10058,505850,0جامعي

105,555,0ثانوي
دالة عند مستوى 0,006,240,000

0,05 أعلى من 
3025,50765,0جامعي

10058,05800,0جامعي
دالة عند مستوى 7504,230,000

0,05 أعلى من 
3090,52715,0جامعي

االستبانة ككل

1035,50355,0ثانوي
دالة عند مستوى 0,006,240,000

0,05 أعلى من 
3015,50465,0جامعي

10074,57450,0جامعي
دالة عند مستوى 6005,010,000

0,05 أعلى من 
3035,51065,0جامعي

يتض���ح م���ن الج���دول الس���ابق أن���ه يوجد ف���رق دال 
إحصائياً في جميع محاور االستبانة واالستبانة ككل في 
اس���تجابات أفراد عينة الدراس���ة تعزى لمتغير المس���توى 
التعليم���ي بي���ن من هم حاصلين عل���ى ثانوي وأعلى من 
جامع���ي لصالح الحاصلين على مس���توى تعليمي ثانوي 
حيث بلغت قيمة Z  على الترتيب ، كما يوجد فرق دال 
إحصائًي���ا بين من مس���تواهم ثان���وي وجامعي في محور 
الصعوب���ات المتعلقة بطبيعة وبيئ���ة العمل لصالح مؤهل 
جامع���ي، يوج���د ف���رق دال إحصائًيا بين م���ن هم مؤهل 
جامع���ي وأعلى من جامعي في محاور االس���تبانة األول 
والثال���ث والراب���ع واالس���تبانة ككل لصال���ح المس���توى 

الجامعي.

الفروق وفقاً سنوات العمل:	 

للتعرف على الفروق بين اس���تجابات عينة الدراس���ة 
وفًق���ا لمتغي���ر س���نوات العمل ت���م اختبار دالل���ة الفروق 
بين اس���تجابات أفراد عينة الدراس���ة وذل���ك لكل محور 
من محاور االس���تبانة واالس���تبانة ككل باستخدام اختبار 
 )Kruskal-Wallis H Test( والي���س  كروس���كال 
الابارامت���ري، وع���ن طريق برنام���ج التحليل اإلحصائي 
SPSS ت���م الحص���ول على النتائ���ج الموضحة بالجدول 

التالي.
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جدول )14( نتائج اختبار كروسكال واليس Kruskal-Wallis H Test لمحاور االستبانة واالستبانة ككل تبعاً 
لمتغير سنوات العمل

متوسط العددمصدر التباينالمحور
الرتب

قيمة 
االحتمال

مستوى 
االستنتاجالداللة

الصعوبات االجتماعية
والثقافية

12062,2اقل من 5 سنوات
36,750,000

دالة عند 
مستوى 
0,05

10125,5من 5 – 10 سنوات
10115,5من 10 – 15 سنة

الصعوبات األسرية
12063,8اقل من 5 سنوات

23,100,000
دالة عند 
مستوى 
0,05

10110,5من 5 – 10 سنوات
10110,5من 10 – 15 سنة

الصعوبات المتعلقة بطبيعة
وبيئة العمل

12065,50اقل من 5 سنوات
13,000,000

دالة عند 
مستوى 
0,05

10100,50من 5 – 10 سنوات
10100,50من 10 – 15 سنة

الصعوبات المرتبطة 
بالشخصية واآلثار النفسية

12068,42اقل من 5 سنوات
6,170,002

دالة عند 
مستوى 
0,05

10100,50من 5 – 10 سنوات
1065,50من 10 – 15 سنة

االستبانة ككل

12063,83اقل من 5 سنوات

23,320,000

دالة عند 
مستوى 
0,05

10115,50من 5 – 10 سنوات
10105,50من 10 – 15 سنة

يتضح من الجدول الس���ابق وجود فرق دال إحصائياً 
يعزى لمتغير سنوات العمل في درجة موافقة أفراد العينة 
في جميع محاور االستبانة واالستبانة ككل حيث بلغت 
القيم���ة االحتمالي���ة على الترتي���ب )36,75– 23,10 – 
13 – 6,17 – 23,32( وه���ي قي���م دال���ة عن���د مس���توى 

.)0,05(

وللتعرف على داللة الفروق لصالح أي من سنوات 

العمل، تم اس���تخدام األسلوب اإلحصائي الابارامتري 
 Mann-Whitney ع���ن طري���ق اختب���ار م���أن ويتن���ي
للعينات المس���تقلة لمعرفة داللة الفروق وكانت النتائج 

كما هو موضح في الجدول التالي:
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جدول )15( داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير سنوات العمل واالستبانة 
 Mann-Whitney ككل باستخدام اختبار مأن ويتني

متوسط نالمجموعاتالمحاور
الرتب

مجموع 
مستوي UZالرتب

االستنتاجالداللة

الصعوبات 
االجتماعية 

والثقافية

12061,37360,0اقل من 5 سنوات
دالة عند مستوى 1004,440,000

0,05
10115,51155,0من 5 – 10 سنوات

12061,37360,0اقل من 5 سنوات
دالة عند مستوى 1004,440,000

0,05
1010115,51155,0 – 15 سنة

1015,5155,0من 5 – 10 سنوات
دالة عند مستوى 0,0004,360,000

0,05
10105,555,0 – 15 سنة

الصعوبات 
األسرية

12062,27460,0اقل من 5 سنوات
دالة عند مستوى 2003,530,000

0,05
10105,51055,00من 5 – 10 سنوات

12061,37360,0اقل من 5 سنوات
دالة عند مستوى 

0,05
1010115,51155,0 – 15 سنة

الصعوبات 
المتعلقة 

بطبيعة وبيئة 
العمل

12063,07560,00اقل من 5 سنوات
دالة عند مستوى 3002,650,008

0,05
1095,5955,00من 5 – 10 سنوات

12061,37360,0اقل من 5 سنوات
دالة عند مستوى 

0,05
1010115,51155,0 – 15 سنة
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متوسط نالمجموعاتالمحاور
الرتب

مجموع 
مستوي UZالرتب

االستنتاجالداللة

الصعوبات 
المرتبطة 

بالشخصية 
واآلثار 
النفسية

12063,47610,00اقل من 5 سنوات
دالة عند مستوى 3502,240,025

0,05 1090,5905,00من 5 – 10 سنوات

12061,37360,0اقل من 5 سنوات
غير دالة عند 6000,0001

مستوى 0,05 1010115,51155,0 – 15 سنة

1015,5155,0من 5 – 10 سنوات
دالة عند مستوى 0,0004,360,000

0,05 10105,555,0 – 15 سنة

االستبانة 
ككل

12062,27460,00اقل من 5 سنوات
دالة عند مستوى 2003,530,000

0,05 10105,51055,00من 5 – 10 سنوات

دالة عند مستوى 12061,37360,0اقل من 5 سنوات
0,05 1010115,51155,0 – 15 سنة

1015,5155,0من 5 – 10 سنوات
دالة عند مستوى 0,0004,360,000

0,05 10105,555,0 – 15 سنة

يتض���ح م���ن الج���دول الس���ابق أن���ه يوجد ف���رق دال 
إحصائي���اً في جميع محاور االس���تبانة واالس���تبانة ككل 
في اس���تجابات أفراد عينة الدراسة تعزى لمتغير سنوات 
العم���ل بي���ن من هم أق���ل من خمس س���نوات ومن 5 – 
10 س���نوات ومن 10 – 15 سنة لصالح الحاصلين من 
سنوات عملهم من 5 – 10 سنوات ومن 10 – 15 سنة، 
كم���ا يوج���د ف���رق دال إحصائًيا بين من س���نوات عملهم 
م���ن 5 – 10 س���نوات وم���ن 10 – 15 س���نة ف���ي محور 
الصعوب���ات االجتماعي���ة والثقافي���ة ومح���ور الصعوبات 
المرتبطة بالش���خصية واآلثار النفس���ية واالس���تبانة ككل 

لصالح من سنوات عملهم من 5 – 10 سنوات.

بالنسبة لمتغير طبيعة العمل	 

لإلجاب���ة ع���ن ه���ذا الس���ؤال ت���م حس���اب متوس���ط 
االس���تبانة  مح���اور  عل���ى  الدراس���ة  عين���ة  اس���تجابات 
واالس���تبانة ككل وفًقا لمتغير طبيعة العمل، ثم استخدام 
األس���لوب اإلحصائي البارامتري عن طريق اختبار )ت( 
للعينات المس���تقلة لمعرفة داللة الفروق وكانت النتائج 

كما هو موضح في الجدول التالي:
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جدول )16( داللة الفرق بين متوسطي درجات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير طبيعة العمل لمحاور االستبانة 
واالستبانة ككل   باستخدام اختبار )ت(

االنحراف المتوسطنالمجموعاتالمستويات
المعياري

درجة 
الحرية

قيمة ت 
الجدولية

قيمة ت 
المحسوبة

مستوى 
االستنتاجالداللة

الصعوبات 
االجتماعية 

والثقافية

5042,63,6المجال الشرطي

1381,982

13,50
دالة عند 0,000

0,05
9028,07,1المجال اإلداري

الصعوبات 
األسرية

5031,04,2المجال الشرطي
8,22

دالة عند 0,000
0,05

9022,26,8المجال اإلداري

الصعوبات 
المتعلقة 

بطبيعة وبيئة 
العمل

5039,63,6المجال الشرطي

5,80

دالة عند 0,000
0,05

المجال اإلداري
9033,07,6

الصعوبات 
المرتبطة 

بالشخصية 
واآلثار النفسية

5041,64,5المجال الشرطي

3,41

دالة عند 0,001
0,05

المجال اإلداري
9045,67,5

50154,812,4المجال الشرطياالستبانة ككل
7,51

دالة عند 0,000
0,05

90128,822,7المجال اإلداري

     يتض���ح م���ن الج���دول الس���ابق أن���ه يوج���د ف���رق 
ف���ي جمي���ع االس���تبانة واالس���تبانة ككل  دال إحصائي���اً 
بي���ن العامات ف���ي المجال الش���رطي واإلداري لصالح 
ف���ي المج���ال الش���رطي فيم���ا ع���دا مح���ور  العام���ات 
)الصعوبات المرتبطة بالش���خصية واآلثار النفس���ية( جاء 
لصالح العامات في المجال اإلداري حيث بلغت قيمة 
»ت« المحس���وبة عل���ى الترتي���ب )13,50 -  - 8,22 - 
5,80 - 3,41- 7,51( وه���ي قي���م أكبر من قيمة »ت« 

الجدولية وهي دالة عند مستوى )0,05(.

نتائج الدراسة في ضوء النظرية المفسرة

من خال المناقشة السابقة لنتائج الدراسة وفي ضوء 
النظرية المفس���رة للدراسة والتي تمثلت في نظرية الدور 
نج���د أن الصعوب���ات التي تواجه الم���رأة العاملة بالقطاع 
األمن���ي إنم���ا نتجت باألس���اس م���ن خال ال���دور الذي 
فرضته لها ثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده والتي خلقت 
إطاراً معيناً من الس���لوك ينظر إلى المرأة من خاله وهو 
ما جعل المجتمع وأفراده يكونون في حالة من التحفظ 
على عمل المرأة عموما و بالقطاعات األمنية على وجه 
الخص���وص لما لها من طبيعة عمل معينة يرى المجتمع 
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مناسبتها للرجل أكثر من المرأة، وأيضا الصورة الذهنية 
التي رس���متها المرأة عن نفسها في ضوء نشأتها في ظل 
الع���ادات والتقاليد التي حددت لها س���لوكياتها وجعلتها 
تتمثلها في سلوكها وتصرفها، وتمثلت أيضا الصعوبات 
ف���ي تص���ارع األدوار النات���ج ع���ن التحدي ال���ذي يواجه 
الم���رأة ف���ي القي���ام بأدوارها الت���ي حددها له���ا المجتمع 
مثل أدوارها األسرية وأدوارها االجتماعية وبين األدوار 
الت���ي يفرضه���ا عليه���ا عملها الرس���مي بالقط���اع األمني 
وال���ذي قد يك���ون له متطلب���ات خاصة ف���ي العمل تعيق 
أداءها ألدوارها التي حددها لها المجتمع ومن هنا ينشأ 
الصراع ويصع���ب التوفيق بين تل���ك األدوار والمختلفة 
ف���ي متطلباته���ا وخصائصها، وي���رى الباحث ومن خال 
النتائ���ج أن تل���ك الصعوبات ناتجة ع���ن الثقافة التقليدية 
بالمجتم���ع الس���عودي وم���ا خلقته م���ن أدوار للمرأة وما 
يجع���ل العم���ل بالقط���اع األمن���ي يحت���وى عل���ى قدر من 
الصعوب���ة ف���ي بدايت���ه وهو ما ق���د يتغير مع م���رور األيام 
واعتي���اد المجتم���ع عل���ى ه���ذه النوعي���ات م���ن األعمال 
وكذلك تحقيق نجاح���ات للمرأة في عملها يجعل تلك 
الثقافة التقليدية تتغير تدريجيا وهو ما ينعكس على تغير 
النظ���رة للمرأة وتغير األدوار التي يرس���مها لها المجتمع 
وهو ما يقلل من تلك الصعوبات مع مرور الوقت وتغير 

ثقافة المجتمع.

توصيات الدراسة

من خال مناقشة نتائج الدراسة وما توصلت إليه من 
اس���تجابات لتس���اؤالتها وما حققته من تحقيق ألهدافها 
فأن الدراس���ة تضع العديد من التوصيات التي من شأنها 
الحد من الصعوبات التي تواجه المرأة السعودية العاملة 

بالقطاع األمني وهي:

يج���ب تس���خير مؤسس���ات بن���اء الثقاف���ة ف���ي   -
المختلف���ة  اإلع���ام  وس���ائل  منه���ا  والت���ي  المجتم���ع 
والمؤسس���ات التعليمية والديني���ة وغيرها في بناء صورة 
ذهني���ة مجتمعية إيجابية للم���رأة العاملة بالقطاع األمني، 

ونشر الوعي بدورها في ذلك القطاع الهام.

عل���ى مؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي منه���ا الجمعيات   -
المهتمة بالش���أن األس���ري إقامة ندوات توعوية لتعزيز 
ثقافة تقبل ظروف العمل ألفراد األس���رة خاصة النساء 
وفقا لم���ا تقتضيه طبيعة األعم���ال المختلفة والتكاتف 

لتحقيق النجاح.

توص���ى الدراس���ة بان تق���وم المؤسس���ات األمنية بعمل   -
حم���ات توعوية للمجتمع وألس���ر العامات بالقطاع 
األمني لش���رح أهمية دورهن في خدمة الوطن وغرس 

ثقافة تقبل عمل المرأة في ذلك الجال الهام.

توصى الدراس���ة بض���رورة اتخاذ اإلج���راءات التي من   -
شأنها الحد من الضغوط النفسية التي تعاني من المرأة 
العاملة بالقطاع األمني نتيجة ظروف العمل ومس���اعدة 
العامات على التوفيق بين عملهن وأدوارهن األسرية 

واالجتماعية.
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العنف واإلجراءات المتخذة من قبل المستشفيات: دراسة تحليلية لسجالت حاالت 
العنف واإليذاء في مستشفيات محافظة األحساء

د. فادية بنت عبد اهلل بن عبد الهادي الخليفة
قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود

أخصائي أول اجتماعي- مديرية الشؤون الصحية بمحافظة األحساء

المستخلص:

هدفت الدراس���ة إلى دراس���ة العنف واإلجراءات المتخذة من قبل المستش���فيات، وذلك من خال تحليل سجات 
ح���االت العن���ف واإليذاء في مستش���فيات محافظة األحس���اء، من حيث التع���رف على الخصائ���ص االجتماعية لضحايا 
العن���ف واإلي���ذاء، والكش���ف عن أن���واع العنف التي تعرض���ت لها ضحايا العن���ف، وتحديد الفت���رات الزمنية لتعرضهم  
للعنف واإليذاء، وتحديد اإلجراءات المتخذة من قبل المستشفيات مع ضحايا العنف، والتعرف على العاقة بين أنواع 
العنف واإلجراءات المتخذة، اعتمدت هذه الدراس���ة على منهج المس���ح االجتماعي، وأداة تحليل المحتوى ل )466( 

سجااًّ من سجات حاالت العنف.

وأهم ما توصلت إليه الدراس���ة أن النس���اء واألطفال أكثر الفئات التي تعرضت للعنف، وأن العنف الجس���دي أكثر 
أنواع العنف حدوًثا، وأن األش���هر التي ش���هدت ارتفاًعا في حدوث العنف على الضحايا في عام 2019م وافقت تمتع 
المجتمع الس���عودي بإجازة س���نوية، أما األشهر التي ش���هدت ارتفاًعا في حدوث العنف على الضحايا في عام 2020م 
فوافق���ت ما ش���هده المجتمع الس���عودي من اإلج���راءات االحترازية لمنع تفش���ي كوفيد-19، وفيم���ا يتعلق باإلجراءات 
المتخذة من قبل مستشفيات محافظة األحساء فقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود آلية عمل موحدة بين المستشفيات.

الكلمات المفتاحية: العنف، اإلجراءات، سجات، واإليذاء.
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Violence and measures taken by hospitals: an analytical study of records 
of cases of violence and abuse in Al-Ahsa hospitals

Dr. Fadiyah Bint Abdullah Bin Abdulhadi Al Khalifah
Sociology Department- College of Arts - King Saud University
Senior Social Worker – Directorate of Health Affairs at Al-Ahsa

Abstract:
 The study aimed to study violence and measures taken by hospitals, by analyzing        
 records of violence cases and abuse in Al-Ahsa hospitals, in terms of identifying the social
 characteristics of victims of violence and abuse. The study revealed the types of violence
 which the sample faced. It also determined the time periods for the sample to be exposed
 to violence and abuse, identifying the measures taken by the hospitals from violence and
 abuse with cases. Then the study identified the relationship between types of violence and
 measures taken. This study relied on the social survey methodology and content analysis
tool for )466( records of violence cases.

The most important finding of the study is that women and children are the groups 
most exposed to violence, and that physical violence is the most common type of violence. 
The months witnessed an increase in the incidence of violence to victims in 2019 were 
months that the Saudi society enjoys an annual vacation, while in 2020 were during the 
precautionary measures by Saudi society to prevent the spread of Covid-19. For the 
measures taken by Al-Ahsa hospitals, the results showed that there is no unified working 
mechanism between hospitals.

Keywords: violence, measures, records, and abus.
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د. فادية بنت عبد اهلل بن عبد الهادي الخليفة: العنف واإلجراءات المتخذة من قبل المستشفيات: دراسة تحليلية 
لسجالت حاالت العنف واإليذاء في مستشفيات محافظة األحساء

المقدمة

يُع���د العنف أحد الظواهر والمش���كات االجتماعية 
الت���ي تُعانيه���ا المجتمع���ات من���ذ الق���دم، وذل���ك لع���دة 
أس���باب منها م���ا هو على المس���توى الف���ردي كالجانب 
النفس���ي، والتنش���ئة االجتماعي���ة وغيره���ا، ومنه���ا ما هو 
عل���ى المس���توى االجتماع���ي كاألزم���ات الت���ي تم���ر بها 
المجتمعات س���واًء االقتصادية أو السياسية أو الصحية، 
والثقاف���ة االجتماعية للمجتمع تج���اه العنف، وقد تبنت 
ال���دول ع���دًدا م���ن الخطوات للتص���دي لظاه���رة العنف 
بش���كل ع���ام، س���واًء كان ه���ذا العنف داخل األس���رة أو 
خارجه���ا، وذل���ك م���ن خ���ال س���ن األنظم���ة والقوانين 
لحماية الفئات التي تتعرض للعنف، ولمعاقبة المعتدين، 
وقد ش���هدت المملكة العربية الس���عودية مؤخ���ًرا تفعيًا 
ألنظم���ة الحماية من العنف واإلي���ذاء، من خال تفعيل 
ع���دد من المه���ام لمختلف الجهات كوح���دات الحماية 
من العنف واإليذاء، ومركز االتصال 1919 لإلباغ عن 
ح���االت العنف التابع ل���وزارة الموارد البش���رية والتنمية 
االجتماعي���ة، وف���رق الحماي���ة م���ن العنف واإلي���ذاء في 
مستش���فيات المملك���ة، وهيئ���ة حقوق اإلنس���ان، ومركز 
األمان األس���ري الوطني، فتل���ك الجهات تعمل متكاتفة 
فيم���ا بينه���ا؛ م���ن أجل التص���دي للعن���ف ف���ي المجتمع 
السعودي وفق نظام عمل محدد، وفي تلك الدراسة تم 
التع���رف على اإلجراءات المتخذة من قبل مستش���فيات 
محافظة األحس���اء مع حاالت العنف واإليذاء وعاقتها 
للمعني���ن  االجتماعي���ة  والخصائ���ص  العن���ف،  بأن���واع 
وأن���واع العن���ف والفت���رات الزمنية لحدوث���ه، وذلك من 
خ���ال تحليل س���جات تل���ك الحاالت ف���ي  الفترة من 
01\04\2019م إل���ى 30\09\2020م، التي تعاملت 
معها، وُسجلت لدى فريق الحماية الرئيسي في مستشفى 

الوالدة واألطفال.

وقد توصلت الدراس���ة إلى ع���دد من النتائج التي قد 
تُفي���د المس���ؤولين ف���ي وزارة الصح���ة ف���ي التعرف على 

الوض���ع الراه���ن لنظام عم���ل المستش���فيات مع حاالت 
العنف واإليذاء.

الدراس���ة،  مش���كلة  م���ن  الدراس���ة  تل���ك  وتكون���ت 
وأهميته���ا، وأه���داف وتس���اؤالت الدراس���ة، والمفاهيم 
النظرية واالجرائية، ثم اإلطار النظري متمثًا في نظريات 
الدراس���ة التي تم من خالها تفس���ير نتائج الدراسة وهي 
نظرية الضبط االجتماع���ي، ونظرية التفكك االجتماعي 
ونظرية الفرصة، ثم الدراس���ات السابقة، تاها إجراءات 
الدراسة المنهجية، ثم نتائج الدراسة ومناقشتها، وأخيراً 

توصيات الدراسة.

مشكلة الدراسة:

يُصن���ف علماء االجتماع العن���ف كظاهرة اجتماعية، 
وذلك بمختلف أش���كاله سواًء كان ذا طابع اقتصادي أو 
سياسي أو أسري أو مدرسي أو غيرها من أنواع العنف 
القائم���ة ف���ي المجتمعات، ومجمًا، يُطل���ق على العنف 
���ا، فهو يح���دث في جميع  بتع���دد أش���كاله عنًف���ا مجتمعياًّ
األنظم���ة االجتماعي���ة بي���ن أفراد المجتم���ع ضد بعضهم 
بعًض���ا أو ضد الممتلكات العامة، وقد يكون الُعنف من 

قبل فرد أو عدة أفراد، وتجاه فرد أو عدة أفراد.

وظاه���رة العنف ف���ي المجتمع تتغير وتتطور بش���كل 
مس���تمر وذلك تبًعا لتغير وتط���ور المجتمعات، كما أنها 
ت���زداد وتنخف���ض ف���ي فت���رات زمني���ة مختلفة تبًع���ا لعدة 
عوامل تمر بها المجتمعات، والمملكة العربية السعودية 
أوكل���ت مهم���ة التصدي للعنف لعدد م���ن الجهات التي 
بدوره���ا س���جلت ع���دًدا م���ن ح���االت العن���ف، ومنه���ا 
الجمعية الوطنية لحقوق اإلنس���ان، فقد سجلت ارتفاًعا 
ف���ي نس���بة قضاي���ا العنف األس���ري م���ن 0,75% في عام 
2004 إل���ى 7,66% ف���ي عام 2019، كم���ا زادت قضايا 
العن���ف ض���د األطفال من ع���ام 2009 إلى ع���ام 2019 
بمعدل 13,95%، وتضمن العنف ضد األطفال بحسب 
الش���خص المتظل���م من���ُه أف���راد األس���رة والمعل���م، بينما 
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نج���د أن القضايا العمالية متمثلة ف���ي الضغط المعنوي، 
وحرمان العامل من أوراقه الثبوتية، وإجبار العامل على 
العم���ل قد تراجعت بنس���بة 0,11% ع���ن العام الماضي، 
حي���ث بلغ عددها 174 قضية )الجمعية الوطنية لحقوق 

اإلنسان، 2019:20(.

إن العن���ف أح���د العوام���ل الهدام���ة الس���تقرار البناء 
االجتماع���ي، ومعوق للتنمي���ة االجتماعية، كما أنُه مهدد 
الس���تقرار كي���ان المجتمع���ات، ومع���وق ألداء األنظم���ة 
االجتماعي���ة وظائفها، كما أنُه يس���بب خلًا وزعزعة في 
النظام األمني، وقد اس���تحدثت المملكة أنظمة لمواجهة 
العن���ف بكافة أش���كاله من خال توعية أف���راد المجتمع 
بالجه���ات التي يلجأ لها المعنَّ���ف لطلب الحماية، وآلية 
عم���ل تلك الجهات معهم، ومن خ���ال فرض القوانين 
واألنظمة كسن قانون التعدي على موظفي القطاع العام 
والخ���اص، وتفعيل أدوار بع���ض الجهات األخرى التي 
تتص���دى للعنف كف���رق الحماية في المستش���فيات التي 
بل���غ عدده���ا 43 مرك���زاً للحماي���ة م���ن العن���ف واإليذاء 
موزع���ة على مختلف مناطق المملكة العربية الس���عودية 
ف���ي القطاعات الصحية المختلفة، حيث تقوم باس���تقبال 
ورص���د جمي���ع ح���االت العنف واإلي���ذاء التي ت���رد إلى 

المستشفيات وإباغ الجهات المعنية.

ونظ���ًرا لما تضمُه فرق الحماية م���ن العنف واإليذاء 
ف���ي مستش���فيات المملك���ة م���ن بيان���ات تفصيلي���ة ف���ي 
س���جات حاالت العن���ف، والتي قد تس���اهم في تصور 
العنف السائد في المملكة فإن تلك الدراسة تسعى إلى 
الكشف عن أنواع العنف والفترة الزمنية لحدوثه، وآلية 
تعامل فرق الحماية مع تلك الحاالت في المستشفيات 
وعاقته���ا بأن���واع العن���ف، وذل���ك م���ن خ���ال تحلي���ل 
سجات حاالت العنف واإليذاء التي تتعامل معها فرق 

الحماية من العنف في مستشفيات محافظة األحساء.

أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراس���ة النظرية م���ن حيث كونها إضافة 
نظرية للتراث العلمي واألدبي لتخصص علم االجتماع 
بش���كل ع���ام، وعلم اجتم���اع الجريمة، وعل���م االجتماع 
الطب���ي بش���كل خ���اص، فالدراس���ة ترتبط بعل���م اجتماع 
الجريم���ة م���ن خال دراس���ة العنف باعتب���اره أحد أنواع 
الجرائ���م القائم���ة ف���ي المجتمع���ات، كم���ا أن موض���وع 
الدراس���ة ذو صلة بعل���م االجتماع الطبي، حيث تس���عى 
الباحث���ة من خال تلك الدراس���ة إلى معرفة اإلجراءات 
المتبع���ة ف���ي المؤسس���ات الطبي���ة للتعام���ل م���ع حاالت 

العنف واإليذاء.

باإلضاف���ة إلى أن موضوع العن���ف الذي تتعامل معُه 
المستش���فيات يُعد من المواضيع القليلة دراس���تها حيث 
إن معظ���م الدراس���ات تدور ح���ول العنف ض���د المرأة، 
والعن���ف ض���د األطفال، والعنف األس���ري كوصف عام 
للعن���ف دون األخ���ذ ف���ي االعتب���ار اإلج���راءات المتبعة 
م���ن قب���ل الجه���ات المعنية الت���ي أحدها المستش���فيات، 
لذلك س���تهتم الدراسة الحالية بالعنف الذي تتعامل معُه 
المستشفيات من حيث أنواعه واإلجراءات المتخذة من 

قبل المستشفيات.

وم���ن الناحي���ة العملية والتطبيقية، فقد تُفيد الدراس���ة 
الجه���ات المعني���ة ك���وزارة الصح���ة -متمثل���ة ف���ي ف���رق 
الحماية من العنف واإليذاء- في تحديث آليات التعامل 
مع تلك الحاالت وفًقا لما س���تظهرُه الدراسة من نتائج، 
كم���ا أن الباحث���ة ت�تطل���ع إل���ى أن تك���ون الدراس���ة بداية 
انط���اق إلى وضع آليات للتع���اون بين الجهات المعنية 
بالعن���ف كحماية حقوق اإلنس���ان، ووح���دة الحماية من 
العن���ف في وزارة الموارد البش���رية والتنمية االجتماعية، 
ووزارة الصح���ة، وغيره���ا من الجه���ات المعينة؛ وذلك 

تحقيًقا للتكاملية بين مختلف القطاعات.



41

د. فادية بنت عبد اهلل بن عبد الهادي الخليفة: العنف واإلجراءات المتخذة من قبل المستشفيات: دراسة تحليلية 
لسجالت حاالت العنف واإليذاء في مستشفيات محافظة األحساء

أهداف الدراسة:

1-  التع��رف عل��ى اخلصائ��ص االجتماعي��ة لضحاي���ا 
العنف واإليذاء من حيث )العمر، الجنسية، الجنس، 

الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي(.
2-  الكش���ف عن أنواع العنف التي تعرض لها ضحايا 

العنف.
3-  تحدي���د الفت���رات الزمنية لتع���رض الضحايا للعنف 

واإليذاء.
4- تحدي���د اإلجراءات المتخذة من قبل المستش���فيات 

مع ضحايا العنف.
التع���رف على العاقة بين أنواع العنف واإلجراءات   -5

المتخذة.
تساؤالت الدراسة:

1- م���ا الخصائص االجتماعي���ة لضحايا العنف واإليذاء 
الحال���ة  الجن���س،  الجنس���ية،  )العم���ر،  م���ن حي���ث 

االجتماعية، المستوى التعليمي(؟
2-  ما أنواع العنف التي تعرض لها ضحايا العنف؟

3-  م���ا الفت���رات الزمني���ة الت���ي تع���رض فيه���ا الضحايا 
للعنف؟

4-  م���ا اإلجراءات المتخذة من قبل المستش���فيات مع 
ضحايا العنف؟

5- ما العاقة بين أنواع العنف واإلجراءات المتخذة؟

مفاهيم الدراسة:

العنف:  -1

- العنف لًغة:

كلمة عنف في اللغة العربية تش���ير إلى “كل س���لوك 
يتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبيخ واللوم” )سهام، 

.)249 :2017

كم���ا ع���رف لغوًي���ا بأنُه “الخ���رق باألمر وقل���ة الرفق 
به، وهو ضد الرفق، أو عنف الش���يء: أي أخذه بش���دة، 

والتعنيف هو التقريع واللوم” )مجاهد، ب.ت:3(.

- العنف اصطالًحا:

يع���رف )لوكا( العن���ف بأنُه إي���ذاًء باللف���ظ أو بالفعل 
لآلخ���ر، بمعن���ى أن���ُه يتضم���ن س���لوًكا مادًي���ا أو معنوًي���ا 
مصحوًب���ا بتعبيرات تهديدية، س���واء كان هذا اآلخر فرًدا 
أو جماع���ة، رابًط���ا ذل���ك بالموجب���ات االجتماعي���ة التي 
أف���رزت هذه الظاهرة مجتمعًيا، وعرف العنف بأنُه تعبير 
رم���زي أو لفظ���ي أو بالفعل يأتيه ف���رد أو جماعة بعينها؛ 
رغب���ة منهم في الحفاظ على وجوده���م االجتماعي، أو 
لتحقيق رغباتهم أو الدفاع عنها؛ نتيجة لعدم القدرة على 
تحمل الضغوط، أو س���وء فهم لطبيعة الموقف، أو عدم 

المرونة في التعامل )نقرش، 2014:251(.

بأن���ُه ظاه���رة اجتماعي���ة  وعرف���ُه علم���اء االجتم���اع 
س���متها التمرد على المجتمعات البش���رية مرتبطة بالنظم 

االجتماعية )الزريقي، فرج اهلل، 2013:15(.

والعن���ف المجتمع���ي هو إلح���اق الض���رر بالمجتمع 
أفراًدا أو جماعات أو مؤسس���ات، مسلمين وأهل كتاب 
وأهل أمان، دون وجه حق، مخالًفا للش���ريعة بأية وسيلة 

مؤذية )الرفاعي 2011:8(.

وكذلك يعرف بأنه اإليذاء باليد أو باللس���ان، بالفعل 
أو بالكلم���ة، ف���ي الحق���ل التصادم���ي م���ع اآلخ���ر، وال 
ف���رق في ذل���ك بين أن يكون فعل العن���ف واإليذاء على 
المستوى الفردي أو المستوى الجماعي، فا يخرج في 
كا الحالتين عن ممارسة اإليذاء سواء باللسان أو باليد، 
وعليه فإن العنف هو ظاهرة اجتماعية، تاريخية، ينتجها 
الفاعل الفردي أو الجماعي )بني سامة، 2013:18(.

المفهوم اإلجرائي:

أو  اللفظ���ي،  أو  الجس���دي،  االعت���داء  ه���و  العن���ف 
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اإلهم���ال، أو اإلي���ذاء النفس���ي، أو االعت���داء والتح���رش 
الجنس���ي ال���ذي تعرض لُه الرجل، أو الم���رأة، أو الطفل 
م���ن قبل أح���د أف���راد المجتمع س���واًء داخل األس���رة أو 
خارجها، وراجع إحدى مستش���فيات محافظة األحساء، 
وت���م تحويل���ُه إلى قس���م الخدم���ة االجتماعي���ة، أو فريق 
الحماي���ة من العن���ف واإليذاء ف���ي المستش���فى، وإحالة 
س���جل وملف الحال���ة المتعرض���ة للعنف واإلي���ذاء إلى 
فريق الحماية الرئيس���ي في مستش���فى الوالدة واألطفال 
للتس���جيل في السجل الوطني لتس���جيل حاالت العنف 

واإليذاء.

س���جات حاالت العنف واإليذاء في مستش���فيات   -2
األحساء:

هي االس���تمارات التي تُرسل عبر البريد اإللكتروني 
م���ن قبل كافة مستش���فيات محافظة األحس���اء الحكومية 
والخاص���ة، إل���ى فري���ق الحماي���ة م���ن العن���ف واإلي���ذاء 
الرئيسي في محافظة األحساء، والذي يقع في مستشفى 
الوالدة واألطف���ال، وهذِه الس���جات خاصة بالحاالت 
الت���ي تراج���ع المستش���فى بس���بب تعرضه���ا للعن���ف، أو 
الح���االت الت���ي يكتش���ف أح���د الممارس���ين الصحيي���ن 
���ا،  تعرضه���ا للعن���ف، س���واًء كان عنًف���ا جس���دياًّا أو لفظياًّ
أو جنس���ياًّا، أو نفس���ياًّا، أو إهم���ااًل، وهن���اك نوع���ان م���ن 
االستمارات يتم تعبئتها من قبل الطبيب المعالج إلحالة 
الحال���ة المتعرضة للعنف إلى قس���م الخدمة االجتماعية 
أو فري���ق الحماي���ة م���ن العنف واإليذاء في المستش���فى، 
وم���ن ثم إرس���ال تلك االس���تمارات إلى فري���ق الحماية 
الرئيس���ي في المنطقة، األولى اس���تمارة خاصة بحاالت 

البالغين، والثانية استمارة خاصة بحاالت األطفال.

اإلطار النظري للدراسة:

أواًل: أشكال العنف:

قس���م )محم���د، 2009: 21( أن���وع العنف من حيث 
الفاعل إلى عنف فردي، وعنف جماعي كالتالي:

العنف الفردي:  .1

ه���و العن���ف الذي يقوم به أحد األف���راد مثل قيام فرد   
بض���رب فرد أخر أو قتله أو س���به أثن���اء غضبه، وهو 
عن���ف ف���ردي ألن���ه يحدث بي���ن األفراد ف���ي حياتهم 

اليومية.

العن���ف الجماع���ي: يتمثل هذا النوع م���ن العنف في   .2
حالة اإلرهاب أو الحرب )محمد، 2009: 21(.

وفي تقس���يم آخر فقد تم تقسيم العنف األسري إلى   
)حمزاوي، 2012: 453(.

العن���ف الجس���دي: وهو س���لوك موجه ضد الجس���د   .1
يمارس باس���تخدام وس���ائل مختلفة مثل الدفع بقوة، 
ولكم���ات بالي���د، ذد الش���عر، ل���وي الي���د، الض���رب، 
ويس���تخدم بهدف التعبير عن القوة الجس���دية، غالًبا 
ما تكون الضحية الشخص األضعف، ويمكن تمييز 
العنف الجسدي عن طريق العامات التي تترك أثراً 

على الجسم.

العنف النفس���ي: يتمثل في المعاملة السيئة لإلنسان،   .2
واالس���تهتار ب���ه، ويس���تخدم العن���ف النفس���ي بهدف 
إث���ارة القل���ق، والخوف، والم���س باآلخرين نفس���ًيا، 
والحط من قيمة الش���خص المعتدى عليه، وإضعاف 
قدرته الجسدية أو العقلية وتحطيم قدراته المعنوية، 

والذاتية وخلخلة الثقة بالنفس.

العنف الجنس���ي: ه���و فعل يتم من خال اس���تخدام   .3
سلوك اعتدائي، بهدف االستغال الجنسي، يمارس 

عن طريق استعمال القوة الجسدية.

العن���ف االجتماع���ي: ه���و محاول���ة ف���رض حص���ار   .4
اجتماع���ي على الفتاة، وتضيي���ق الخناق على فرص 
تواصله���ا وتفاعلها مع العالم االجتماعي الخارجي، 
وه���و أيضا محاولة الح���د من ممارس���تها ألدوارها، 

وغيرها )حمزاوي، 2012: 453(.
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وأض���اف )محم���د، 2019: 117( العن���ف المادي الذي 
يُع���رف بالعن���ف االقتص���ادي أي حرمان أح���د أفراد 
األس���رة م���ن حقوق���ه المادي���ة كاألكل والمص���روف 

المالي وغير ذلك.

وصن���ف )زيت���ون؛ وآخ���رون، 2005: 12( أش���كال   
العنف إلى ثاثة مجموعات هي:

العنف بين األشخاص:  .1

الفتي���ان والعنف: إن العوامل التي تس���هم في نش���وء   -
عن���ف الفتي���ان تغط���ي جمي���ع مس���تويات النم���وذج 
اإليكولوجي ولعل أهمه���ا االندفاعية، والمعتقدات 
العدوانية، ومش���اهدة العنف في المن���زل أو المعاناة 
م���ن العقوب���ات البدنية من قبل األبوي���ن، وانخفاض 
التحصي���ل الثقافي وم���ا يرافق ذلك م�ن وجود زماء 
جانحين، وفقد اإلشراف والمراقبة من قبل األبوين، 
وعل���ى المس���تويات الجماعي���ة واالجتماعي���ة توجد 
بع���ض الدالئ���ل التي ت�ش���ير إلى أن التع���رض للمواد 
اإلعامي���ة العنيف���ة تؤدي إل���ى ازدي���اد العدوانية مدة 

وجيزة.

العنف ضد القرناء الوثيقين الصلة بالضحية:  -

يح���دث ه���ذا النم���ط م���ن العنف ف���ي جمي���ع الباد   
واألوس���اط والمس���تويات االجتماعي���ة با اس���تثناء، 
ويتضم���ن االعت���داء عل����ى الب����دن، واإلك���راه عل���ى 
ممارس���ة الجن���س، واالنته���اك النفس���ي كالترهي���ب 
واإلذالل والتحك���م بالتصرفات كعزل الش���خص أو 
منع وصول المعلوم�ات والمساعدات إليه، ويحدث 
ه���ذا النمط م���ن العنف بين القرناء م���ن الجنس ذاته 
كم���ا يمك���ن أنه يحدث من النس���وة تج���اه أزواجه�ن 

ال�ذكور.

انته���اك األطف���ال وإهماله���م م���ن آبائه���م ومقدم���ي   -
الرعاية لهم:

ويش���مل ه���ذا النم���ط االنته���اك الجنس���ي لألطف���ال   
والبدني والنفس���ي واإلهمال، م���ن العوامل األخرى 
الت���ي تزيد من تع���رض الطفل لانته���اك وجود أحد 
األب�وين فقط في األسرة أو أن يكون األبوان صغيرين 
جداً في الس���ن دون وجود دعم من المجتمع، ومن 
العوام���ل كذلك فرط االزدحام في الم�نزل أو وجود 

عاقات عنف أخرى داخله كالعنف بين األبوين.

انتهاك المسنين:   -

ويشمل انتهاك المسنين-كانتهاك األطفال- االنتهاك   
البدن���ي والجنس���ي والنفس���ي واإلهم����ال، ويتع�رض 
المس���نون لابت���زاز االقتصادي بش���كل خاص حيث 
يتص���رف أقرباؤهم ومقدمو الرعاية لهم بحس���اباتهم 

ومواردهم بتصرفات غير مناسبة.

العنف الجنسي:  .2

والعن���ف الجنس���ي يش���مل أفع���االً كثي���رة كاإلك���راه   
على ممارس���ة الجن���س في إطار العاق���ات الزوجية 
وخارج���ه، واالغت�ص���اب م����ن الغرب���اء واالغتصاب 
الجماع���ي أثناء الصراعات المس���لحة، والمضايقات 

والضغوط الجنسية.

العنف الموجه ضد الذات:  .3

يعتب���ر االنتح���ار ع���اراً لم���ن يقترف���ه في معظ���م دول 
العالم وهو محظور دينياً وثقافياً ويعتبر في بعض الدول 
جريم����ة يعاق�ب عليه����ا القانون، ولذل���ك يبقى االنتحار 
عماً س���رياً محاطة بهالة م���ن التحريم وال يمكن تمييزه 
وال تصنيف���ه بش���كل صحي���ح، أم���ا العوام���ل الت���ي تدفع 
الناس كي يؤذوا أنفسهم فتشمل ظروف العيش القاسية 
م���ن فقر وبطالة، وفقدان األحب���اب والجدال مع العائلة 
أو األصدق���اء، وتص���دع العاقات، والمش���اكل المتعلقة 

بالقانون والعمل.



44

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )7(، ص ص 37-66 يونيو 2021 / شوال 1442هـ

العنف الجماعي:  .4

م���ن أب���رز أش���كاله الصراع���ات العنيف���ة بي���ن األم���م 
اإلره����اب،  ومجموع����ات  ال���دول  وبي���ن  والجماع���ات 
واس�تخدام االغت�صاب كساح حربي وتهجير أعداد كبيرة 
من الناس وإبعادهم عن بيوتهم، وحرب العصابات، وكل 

هذه األشكال تحدث يومياً في أج�زاء العالم.

)زيتون؛ وآخرون، 2005: 12(

ثانًيا: أسباب العنف:

المجتمع���ات  باخت���اف  العن���ف  أس���باب  تتع���دد 
والثقافات والظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
وغيره���ا، لذلك هناك عدداً من األس���باب التي تعود لها 

ممارسة العنف وقد تم ذكر بعًضا منها كالتالي:

األس���باب االجتماعي���ة: وم���ن اه���م ه���ذه األس���باب   -
حي���ث  والكح���ول  المخ���درات  وتعاط���ي  اإلدم���ان 
تعتبر من أهم وأخطر مس���ببات العنف األس���ري في 
كاف���ة المجتمعات، فعندما يغيب االنس���ان عن وعيه 
ويذه���ب عقل���ه نتيجة التعاطي، فإنه يفعل أي ش���يء 
ال يقبل���ه العقل، كما أنُه زي���ادة اعباء الحياة وتعقدها 
قد ينش���أ عنها ضغوط متعددة مع توتر العالقات في 
المحيط األس���ري وهذا اال يعني تبرير قضايا العنف 
األس���ري وانما الش���خص عندما يتع���رض للضغوط 
والمش���اكل س���واء كان ف���ي العمل أو المن���زل أو في 
محيط االصدقاء أو انه يتعرض للضغوط المالية كأن 
يكون في حالة فقر شديد سوف يسبب له اإلحباط، 
كما أن هناك تصور كبير حول لجوء الشخص الذي 
عان���ى م���ن العن���ف نفس النه���ج الذي م���ورس ضده 

)جبر، 2019: 154(.

وأض���اف )الفقراء، 2019: 19( من أس���باب العنف 
األس���ري وس���ائل اإلعام، والعوامل االقتصادية: حيث 
تش���كل البطال���ة وتدني مس���توى الدخل الم���ادي، وكثرة 

االلتزامات التي تجعل األسرة تعاني من القلق.

األس���باب   )119-117  :2015 )ش���قابو،  وقس���م 
المؤدية للعنف األسري إلى قسمين كالتالي:

األسباب لتي تتعلق بالقائم بالعنف:  .1

هي تلك األسباب التي تنبع من ذات اإلنسان، والتي 
تقوده نحو سلوك العنف، وتعود األسباب إلى:

1- التربية الخاطئة:

وه���ي التنش���ئة التي يتلقاه���ا الفرد في بي����ه ومجتمعه 
وأس���رته والتي تص���ور له فعل العنف وكأن���ه أمر طبيعي 

يحصل في كل بيت. 

وم���ن التص���ورات الذهنية الخاطئة العائدة إلى س���وء 
التربي���ة، ذل���ك االعتقاد بأن في ض���رب الزوجة اصاًحا 
لها، أو أن ضرب الزوجة يرتبط بإثبات الرجولة وفرض 
الهيبة، وان استخدام الضرب سيجعل المرأة أكثر طاعة 

واحتراًما للزوج وتنفيذاُ ألوامره.

2- العوامل النفسية: 

هو شعور المعِنف النفسي في حياته اليومية بالغضب 
والضغ���ط الذي ياقيه من المجتمع خاصًة من رؤس���ائه 
ف���ي العمل إلى جانب الش���عور بالغيرة الت���ي هي انفعال 

مركب من حب التملك والشعور بالغضب. 

3- المشكالت االقتصادية:

البطال���ة والفقر والديون وما إلى ذلك أمور تزيد من 
الضغوط النفس���ية على الزوج وتزيد من شعوره بالعجز 

والضعف.

4- االنحرافات األخالقية:

مثل ش���رب الخمور والمسكرات التي تؤجج وتزيد 
من الخافات العائلية وتؤدي بالتالي إلى اللجوء للعنف 

ضد أفراد األسرة.
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5- وسائل اإلعالم المختلفة:

كثيراً ما تقدم أجهزة اإلعام وخاصًة المرئية وقنواتها 
والتي ال حصر لها من مشاهد تشجع على العنف. 

2.  أسباب تتعلق بالقائم عليه العنف )الضحية(:

ومن هذه األسباب التي ترجع إلى الثقافة االجتماعية 
للف���رد ال���ذي يم���ارس ض���ده العن���ف والت���ي تتمث���ل في 
العادات والتقاليد التي اعتادها المجتمع وتش���ربها الفرد 
من���ذ نعوم���ة أظف���اره، وم���ن االعتق���ادات الخاطئ���ة التي 
تعتنقها الضحي���ة في تعرضها للعنف هي: رضا الضحية 

بالعنف الممارس ضدها وعدم محاولتها تغييره.

ثالًثا: الفئات العرضة للعنف األسري:

الفئ���ات  أب���رز   )15  :2015 )الطي���ري،  ح���ددت 
العرض���ة للعنف االس���ري وهي: األطفال، النس���اء، ذوو 

االحتياجات الخاصة )المعاقون(، كبار السن.

وفي دراس���ة عل���ى المجتم���ع الس���عودي ل�)الصغير، 
2012: 218( أكثر الفئات عرضة للعنف األسري هي: 
األبناء اإلناث، ثم األبناء الذكور، ثم األمهات، ثم والدة 
الزوج، ثم كبار الس���ن في األسرة، ثم والدة الزوجة، ثم 
اآلب���اء، ثم إخ���وة الزوج أو أخوته، ثم إخ���وة الزوجة أو 

أخواتها.

رابًعا: آثار العنف:

للعن���ف آث���اراً مختلف���ة ومتع���ددة منها ما ه���و قصير 
الم���دى ومنه���ا ما هو بعي���د المدى، كم���ا أن تلك اآلثار 
ال تقتص���ر على األفراد المتعرضي���ن للعنف أو القائمين 
بالعنف وإنما تمتد إلى المجتمع ككل، ومن تلك اآلثار 

التالي:

ذكر )الطيري، 2015: 25( من آثار العنف التالي:

الجس���دية،  المعنوي���ة، واألم���راض  النفس���ية  العق���د   .1
واإلعاقات.

ضع���ف اتص���ال الش���خص ال���ذي تع���رض للعن���ف   .2
باآلخري���ن، واختال بناء عاقاته االجتماعية المبنية 

على الثقة واألمان، والميل إلى االنطواء والعزلة.

تهديد كيان األسرة.  .3

تهديد كيان المجتمع.  .4

التعث���ر وضع���ف التحصيل الدراس���ي ل���دى األوالد   .5
المعنفين.

االنح���راف ف���ي الس���لوك واألخ���اق، والوق���وع في   .6
حبائل المسكرات والمخدرات.

وق���د ح���دد )الصغي���ر، 2012: 218( آث���ار العن���ف 
االسري على المجتمع السعودي كالتالي:

حدوث الطاق.  .1

يليه اضطرابات في السلوك لدى المراهقين.  .2

نش���وء التف���ك األس���ري وع���دم الش���عور باالطمئنان   .3
والس���ام النفسي في األس���رة، وكذلك عدم التمكن 

من تربية األبناء وتنشئتهم تنشئة صحيحة.

عدم االلتزام بالمعايير والقيم االجتماعية.  .4

سوء واضطرابات العاقات العائلية ألفراد األسرة.  .5

ضعف الثقة في النفس والعدوانية والعنف لدى أبناء   .6
األس���ر التي يس���ودها العنف، وزيادة الش���ك والريبة 

لدى األبناء. 

)الصغير، 2012: 218(

بينما )كمال، 2017: 165( قسم آثار العنف إلى:

اآلث���ار النفس���ية: يتس���بب العن���ف ف���ي نش���وء العق���د   .1
النفس���ية التي قد تتط���ور وتتفاقم الى حاالت مرضية 
أو س���لوكيات عدائي���ة أو إجرامي���ة )كم���ال، 2017: 

.)165
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اآلث���ار االجتماعي���ة والثقافي���ة: اعادة انت���اج عاقات   .2
الن���وع االجتماع���ي يترت���ب على هذا األس���لوب في 
التنش���ئة االجتماعي���ة عل���ى الم���دى الطوي���ل )كمال، 

.)166 :2017

اآلثار الصحية: ن للعنف ضد المرأة تأثيرات س���لبية   .3
على الصحة العامة للمرأة مثل االصابات والكسور، 
ويع���د العن���ف عامل خط���ورة صحية ويش���مل اآلثار 
الصحي���ة واالصابات الجنس���ية المعدية، االجهاض 
غير اآلمن وس���وء اس���تخدام المخ���درات والكحول 
واالكتئاب والتدخين والس���لوك الجنس���ي غير اآلمن 

والقتل واالنتحار )كمال، 2017: 166(.

آث���ار العنف على المجتمع: يترك العنف آثار س���لبية   .4
عل���ى المجتمع ككل، فيصبح المجتمع مفكك وغير 
ق���ادر عل���ى اس���تعداد الوئ���ام والتراح���م والتعاطف، 
ويصبح المجتمع منحل أخاقًيا ويحتكم الى العنف 

)كمال، 2017: 167(.

نظريات الدراسة:

أواًل: نظرية الضبط االجتماعي: 

تعتقد النظرية أن االنحراف هو نتيجة التحرر النسبي 
من المعايير االجتماعية والقواعد األخاقية التي تحكم 
وتضبط التفاعل االجتماع���ي، كما أنها حددت العوامل 
الت���ي تس���اعد عل���ى من���ع وق���وع االنح���راف االجتماعي 
والجريم���ة، وه���ي: الحف���اظ عل���ى العاق���ات القرابي���ة، 
واالنش���غال االجتماع���ي، وااللتزام الدين���ي )أبو عليان، 

.)62 :2016

ويرى النديس أن هناك مجموعة من عوامل الضبط 
االجتماع���ي التي تجعل األفراد يمثل���ون للمعايير وهي: 
األس���رة، والدي���ن، والمدرس���ة، والحكوم���ة، واالقتصاد 
حي���ث بي���ن الندي���س أهمي���ة المهن���ة ودورها ف���ي ضبط 
س���لوك األفراد، فأوضح أن مهنة الفرد تحتل وقًتا أطول 

مما يس���تغرقه أي نش���اط آخر في حياته، ذلك أن مجرد 
وجود اإلنس���ان في عمله يعني أن وقته مش���غول، وكثيًرا 
ما تتحكم األعمال في س���لوك اإلنسان، ليس في أوقات 
العم���ل ومكانه فقط، بل أوقات الفراغ أيًضا وفي أماكن 
بعيدة عن مكان العمل )آل عيدان وآخرون، 2014.ص 

.)49

ثانًيا: نظرية التفكك االجتماعي:

تعتمد هذه النظرية في تفسيراتها التي تقدمها لظاهرة 
الجريمة على التفكك االجتماعي، والذي يعرفه ميشيل 
م���ان بأنه: »مصطلح يش���ير إلى جملة م���ن االضطرابات 
الت���ي تصيب النمط والنظ���ام والتقلي���د بالمجتمع، وهي 
مقترن���ة بالتغير االجتماعي، ومن جهة أخرى تؤثر س���لًبا 
على الضبط االجتماعي بالمجتمع )غنو، 2017: 34(.

ويعتبر عالم االجتماع األمريكي »ثورس���تن س���يلين« 
من رواد النظرية، إذ يرى أن التفكك االجتماعي يساهم 
بشكل كبير في زيادة نسبة الجريمة في المجتمع، ويعتبر 
التكافل االجتماعي أقوى حاجز للتحصن من الجريمة، 
وح���ددت النظرية أش���كال التف���كك االجتماعي في عدة 
أم���ور منه���ا: فش���ل المؤسس���ات االجتماعي���ة ف���ي تقوية 
العاقات فيما بينها؛ مما يعوق تحقيق أهدافها، وضعف 
العاقات التي تربط األفراد ببعضهم البعض؛ مما يعمق 
الفردي���ة عل���ى حس���اب التماس���ك االجتماع���ي، وفش���ل 
المجتمع في التكيف مع التغيرات االجتماعية الس���ريعة 
وس���يطرة النزعة المحافظة، وفش���ل المعايير االجتماعية 
في توفير طرق مش���روعة يتمكن به���ا األفراد من تحقيق 

أهدافهم )أبو عليان، 2016.ص 59(.

ثالًثا: نظرية الفرصة:

كل���وراد وأوهل���ن م���ن رواد نظري���ة الفرصة وتس���تند 
ه���ذه النظرية عل���ى متغيري )الطبقة، وبن���اء الفرص( في 
المجتم���ع األمريك���ي، وتق���وم عل���ى ف���رض أن اغتراب 
األفراد عن المعايير االجتماعية، وإتيان سلوك اجتماعي 
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غي���ر مرغوب فيه يترتب عليه الخط���وات اآلتية: التحرر 
النس���بي من النظم االجتماعية القائمة؛ لعدم إيمان الفرد 
بشرعيتها، اجتناب العقوبة؛ لذلك يسعى األفراد للنجاح 
في اتباع األس���اليب غير المشروعة. )أبو عليان، 2016: 

.)56

الدراسات السابقة:

 )GANLEY,2002( في دراس���ة نظرية للباح���ث  -1
بعن���وان فه���م العنف المنزلي، تط���رق فيها إلى األثر 
الصح���ي للعن���ف المنزلي، وتوصل إل���ى أن العنف 
المنزل���ي يتطلب اس���تجابات متخصصة من مقدمي 
الرعاي���ة الصحية، كما أن لمقدم���ي الرعاية الصحية 
دوًرا في التصدي للعنف المنزلي، وذلك من خال 
العم���ل على اتخاذ طرق تزيد من س���امة الضحايا، 
ومس���اعدة الضحايا في اتخ���اذ قراراتهم، كما يجب 
عليهم فهم طبيعة العنف المنزلي ومسبباته وتأثيره.

وف���ي دراس���ة اس���تطاعية ل���� )آل س���عود، 2005(   -2
ع���ن إي���ذاء األطف���ال، هدف���ت إل���ى التع���رف عل���ى 
مع���دل ح���دوث ح���االت إي���ذاء األطف���ال وأنواع���ه 
ف���ي المستش���فيات ف���ي مدين���ة الري���اض، والتعرف 
عل���ى أس���باب اإلي���ذاء ال���ذي يتع���رض ل���ه األطفال 
وخصائصه���م ف���ي مدين���ة الرياض، والتع���رف على 
خصائ���ص أس���ر األطف���ال المتعرضين لإلي���ذاء في 
مدينة الرياض، وأبرز ما توصلت إليه أن أكثر أنواع 
إي���ذاء األطف���ال التي تعام���ل معها الممارس���ون هي 
ح���االت اإليذاء البدن���ي، ويليها اإلي���ذاء باإلهمال، 
ث���م اإليذاء النفس���ي، ث���م اإليذاء الجنس���ي، وأغلبية 
األطف���ال وق���ع عليه���م اإليذاء م���ن أح���د الوالدين، 
وأب���رز صف���ات أس���ر ه���ؤالء األطف���ال المتعرضين 
لإليذاء أنها ذات دخل منخفض ومفككة، وتركزت 
أس���بابه ف���ي وج���ود مش���كات زواجية بي���ن والدي 

الطفل المتعرض لإليذاء.

األس���ري  العن���ف  )المروان���ي،2010(  درس  كم���ا   -3
ف���ي المدينة المنورة باس���تخدام المنهج المس���حي، 
وذلك بالعمل على تحليل وثائق إحصاءات العنف 
األس���ري الت���ي ت���م التعامل معه���ا من قبل الش���رطة 
ولجن���ة الحماي���ة االجتماعي���ة في المدين���ة المنورة، 
وهدف في دراس���ته إلى التعرف على حجم مشكلة 
العنف األسري في مجتمع مدينة المنورة، والتعرف 
على أنماط وأسباب العنف األسري األكثر شيوًعا، 
والتع���رف عل���ى اإلج���راءات الت���ي تتخ���ذ لمعالجة 
قضاي���ا العن���ف األس���ري م���ن قب���ل جه���از الش���رطة 
ولجن���ة الحماية االجتماعي���ة بالمدينة، وتوصل إلى 
أن النس���اء أكث���ر تعرًضا للعنف األس���ري، وأن الفئة 
العمري���ة من 22-28س���نة هي الفئ���ة العمرية األكثر 
تعرًضا للعنف األسري، يليها الفئة العمرية أقل من 
10 س���نوات، وجمي���ع ضحايا العنف األس���ري من 
الس���عوديين، وحاالت العنف النفس���ي والجس���دي 

هي األكثر شيوًعا بين أنواع العنف األسري.

 ،Nyberg  ،Flury,2010( الباحث���ان  وه���دف   -4
Riecher-Rössler( ف���ي دراس���تهم عل���ى دول 
أوروبا الوسطى إلى توضيح مفهوم العنف األسري 
ف���ي علم األوبئة، وتحديد عوام���ل الخطر وعواقب 
العنف المنزلي ضد المرأة، وتوصا إلى أن النس���اء 
المعنَّف���ات يج���دن صعوب���ة ف���ي مش���اركة خبراتهن 
وطلب المس���اعدة، وأنُه من الصعب على العاملين 
ف���ي مج���ال الطب الذي���ن يواجه���ون هؤالء النس���اء 
التع���رف على العن���ف، وتقدي���م المس���اعدة لهؤالء 
النس���اء، وأن هن���اك ع���دداً كبي���ًرا من النس���اء يطلبن 

اإلسعافات األولية بسبب العنف.

وقد أجرى )المجلس الوطني لش���ؤون األس���رة في   -5
األردن، 2013( دراس���ة هدف فيها إلى استكش���اف 
الديناميكي���ة االجتماعي���ة- الثقافي���ة لظاه���رة العنف 
األس���ري ف���ي األردن، م���ن ناحي���ة التع���رف عل���ى 
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خصائص األس���رة التي يمارس فيها العنف األسري 
وطبيعته���ا، وقد اعتمدت الدراس���ة على األس���لوب 
الكم���ي من خال ملف���ات الح���االت التي راجعت 
إدارة حماي���ة األس���رة خال الع���ام 2009، وأهم ما 
توصلت إليه أن أكثر أنواع العنف األسري ممارسة 
هو العنف الجس���دي بنس���بة 86%، وغالبية ال�ُمس���اء 
إليه���م يم���اَرس عليهم أكثر من ش���كل من أش���كال 
العن���ف، وغالبية العنف األس���ري يقع ف���ي المناطق 
الحضري���ة وبنس���بة 27,6%، وتك���رر وق���وع العن���ف 
األس���ري أكث���ر من م���رة ل���دى 47,8%  من حاالت 
العن���ف، وفيم���ا يتعل���ق بخصائص مرتكب���ي العنف 
)المعتدين( كان الذكور أكثر ممارس���ة للعنف بنسبة 
92,1%، وأكثر مرتكبي العنف األس���ري المس���يئين 
) م���ن الفئة العمرية 29 - 48 س���نة بنس���بة %60,8، 
وغالبية مرتكبي العنف األس���ري )المس���يئين( كانوا 
م���ن ذوي المس���توى التعليم���ي المنخف���ض ثان���وي 
فم���ا دون بنس���بة 80,4%، وأكث���ر من ثلث���ي مرتكبي 
العن���ف األس���ري )المس���يئين( يرتب���ط بعاق���ة زوج 
أو أب م���ع ال�ُمس���اء إليه بنس���بة 71,6%، وأن 82,6 
العن���ف األس���ري ( )المس���يئين(  % )م���ن مرتكب���ي 
متزوج���ون، وفيم���ا يتعلق بخصائص ال�ُمس���اء إليهم 
ف���إن غالبيتهم من اإلناث بنس���بة 75,9%، و %30,2 
منه���م من األطفال أقل من 18 س���نة، و69,8% من 
البالغين 18 س���نة فأكثر، 74,3% منهم ذوو مستوى 
تعليم���ي منخف���ض )ثان���وي فم���ا دون(، وغالبيته���م 
م���ن فئ���ة العاطلين ع���ن العم���ل، و49,5% منهم من 
المتزوجين، وأعلى نس���بة ممارس���ة للعنف األسري 
27,8% تق���ع على أفراد الفئة العمرية 16-25س���نة، 
وتك���رر ممارس���ة العنف أكثر من م���رة على %46,9 

من ال�ُمساء إليهم.

Tufts؛  )Eldoseri,2014؛  الباحث���ون  أج���رى   -6
Zhang؛Fish( دراس���ة عن اآلثار الصحية الضارة 

بالصح���ة لممارس���ة ال���زوج العن���ف الجس���دي ضد 
النس���اء المت���رددات على عي���ادات الرعاي���ة الصحية 
األولية في المملكة العربية الس���عودية، وهدفت إلى 
استقصاء وتيرة ممارسة الزوج للعنف الجسدي ضد 
المرأة لدى النس���اء الس���عوديات، وتوثي���ق ما يتعلق 
به���ذه الممارس���ة من اآلث���ار الصحي���ة واإلصابات، 
وأب���رز م���ا توصل���ت إلي���ه الدراس���ة أن 44,5% م���ن 
النس���اء الاتي ش���ملهن المس���ح عاَنين في وقت ما 
من ممارس���ة الزوج للعنف الجس���دي ض���د المرأة، 
وأن 18,5% حصلت لهن إصابات متعلقة بممارسة 

الزوج للعنف الجسدي ضد المرأة.

أما دراسة )الكساب، عشا، 2015( العنف األسري   -7
ض���د األطفال، فهدفت بش���كل رئيس إل���ى التعرف 
عل���ى واق���ع العن���ف األس���ري ض���د األطف���ال ف���ي 
المجتمع األردني من وجهة نظر األطفال أنفس���هم، 
وإل���ى التعرف على خصائ���ص األطفال االجتماعية 
واالقتصادي���ة والديمغرافية للعينة، وتحديد أش���كال 
العنف ضد األطفال واألكثر شيوًعا، من خال أداة 
االس���تبانة على عينة من أطفال المدارس األساسية، 
وتوص���ا إل���ى أن مج���ال العن���ف االجتماع���ي جاء 
بالمرتب���ة األول���ى، يليه مجال العنف الجس���دي، ثم 
مج���ال العن���ف النفس���ي، وج���اءت تقدي���رات أفراد 
عين���ة الدراس���ة لدرج���ة تعرضه���م للعنف األس���ري 
بدرجة كبيرة مع وجود فروق تعزى لمتغير الجنس 

ولصالح اإلناث.

وهدف )مركز األمان األس���ري، ب.ت( في دراس���ة   -8
عن العنف األس���ري وإي���ذاء األطفال ف���ي المملكة 
العربي���ة الس���عودية، إلى تحديد اإلج���راءات المتبعة 
المؤسس���ات  ف���ي  العن���ف واإلي���ذاء  م���ع ح���االت 
المس���ح  منه���ج  باس���تخدام  واألهلي���ة،  الحكومي���ة 
االجتماعي بأسلوب العينة العشوائية على العاملين 
بني���ن وبن���ات، ووزارة  الحكومي���ة  الم���دارس  ف���ي 
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وأقس���ام  االجتماعي���ة،  الش���ؤون  ووزارة  الصح���ة، 
الش���رطة، ووزارة الع���دل والمحاك���م التابع���ة له���ا، 
وأظهرت نتائج الدراس���ة تش���تًتا واضًحا لدى العينة 
فيم���ا يتعل���ق بوج���ود مص���ادر رس���مية إلج���راءات 
التعام���ل مع حاالت العنف األس���ري، والعنف ضد 
األطف���ال، وتوصل���ت إل���ى أن 22% فق���ط م���ن عينة 
الدراس���ة أكدوا وجود إجراءات في أماكن عملهم، 
بينما 77% أف���ادوا بعدم وجود تلك اإلجراءات، أو 
أنه���م ال يعرفون إن كانت تلك اإلجراءات موجودة 

أم ال في أماكن عملهم.

وفي دراسة بعنوان الحماية الجزائية لضحايا العنف   -9
األس���ري في المجتمع األردن���ي )العدوان، 2020( 
ه���دف فيه���ا إلى طرح بعض الحل���ول والمقترحات 
للح���د من ظاهرة العنف األس���ري، ومحاولة رس���م 
اس���تراتيجية واضح���ة للوقاية من العنف األس���ري، 
وتوفي���ر الحماية لضحايا العنف األس���ري، وتوصل 
إل���ى وجود نق���ص في التش���ريعات األردني���ة تتعلق 
بجرائ���م العن���ف األس���ري، ووجود نق���ص في تلك 
التش���ريعات لحماي���ة ه���ؤالء الضحاي���ا م���ن خ���ال 
األجه���زة المعني���ة باألمر، كم���ا أنُه ال يوج���د تقديم 
الخدمات النفسية واالجتماعية مثل اإلرشاد النفسي 

واألسري وإعادة تأهيلهم.

وهدف���ت دراس���ة )العتيب���ي؛ الس���يف، 2020( إلى   -10
تقوي���م دلي���ل السياس���ات واإلج���راءات للخدم���ة 
العام���ة  المستش���فيات  ف���ي  المطب���ق  االجتماعي���ة 
بمنطق���ة الري���اض، وتحدي���ًدا م���ن خ���ال معرف���ة 
مس���توى دلي���ل السياس���ات واإلج���راءات وم���دى 
تطبيقها من األخصائيي���ن االجتماعيين، وأظهرت 
النتائج أن مس���توى الوضوح والمرونة كان تقديره 
منخفًض���ا ج���ًدا، وأن م���دى تطبي���ق األخصائيي���ن 
تقدي���ره  كان  السياس���ات  لدلي���ل  االجتماعيي���ن 
متوس���ًطا، وأن مستوى التناس���ق واإلقناع والقبول 

في دليل السياس���ات كان تقديره متوس���ًطا، وذلك 
من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.

دراسة )العدوان، 2020( بعنوان الحماية الجزائية   -11
لضحاي���ا العن���ف األس���ري هدف���ت إل���ى دراس���ة 
النص���وص الخاصة بالتش���ريعات الوطنية األردنية 
تتعل���ق بالعن���ف االس���ري، وأهم م���ا توصلت إليه 
وج���ود نقص للتش���ريعات األردني���ة تتعلق بجرائم 
العنف االسري لحماية هؤالء الضحايا من خال 

األجهزة المعنية.

دراسة )المالكي، 2021( هدفت إلى التعرف على   -12
اإلجراءات النظامية في التعامل مع حاالت العنف 
األس���ري، باس���تخدام منه���ج دراس���ة الحال���ة على 
ح���االت تعامل معه���ا وحدة الحماي���ة االجتماعية 
ف���ي مك���ة المكرم���ة وموظفيه���ا ف���ي منطق���ة مك���ة 
المكرم���ة، وأهم ما توصل إليه أن العنف النفس���ي 
أکثر أنواع العنف، ثم الجس���دي، ثم اإلهمال، ثم 
االقتصادي، وفي األخير جاء التحرش الجنس���ي، 
کما اتضح وجود بعض أوجه القصور في التعامل 
مع الحاالت، کما بّينت الدراس���ة أن التواصل مع 

أسر الحاالت جاء بمستوى متدٍن.

التعليق على الدراسات السابقة:

م���ن خ���ال ع���رض الدراس���ات الس���ابقة المتعلق���ة 
بالعنف، نجد أنها تتفق مع الدراسة الحالية في األهداف 
م���ن حيث تكوين صورة ش���املة لجمي���ع جوانب العنف 
المقصود بالدراس���ة كأن���واع العنف األكثر ش���يوًعا لدى 
عين���ة الدراس���ة، واإلج���راءات المتخ���ذة لمعالجة قضايا 

العنف من قبل الجهات المعنية بالدراسة.

وبالنظر في الدراسات السابقة نجد أن جميعها اهتم 
بن���وع مح���دد من العن���ف كالعن���ف األس���ري، وضد فئة 
معين���ة كالنس���اء واألطفال، وتكمن هن���ا نقطة االختاف 
مع الدراس���ة الحالية في أنها تدرس العنف بكافة صوره 
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أش���كاله دون تحديد لنوع العنف، والفئة التي يقع عليها 
العنف، ففي تلك الدراس���ة تس���عى الباحثة للتعرف على 
حجم العنف الذي تتعامل معُه المستش���فيات، والتعرف 
على أنواع العنف، واإلجراءات التي تتبعها المستشفيات 
مع حاالت العنف، وذلك يضفي شمولية على الدراسة، 
بعكس الدراس���ات السابقة التي درست نوًعا محدًدا من 
العنف وفئة معينة تتعرض للعنف، إما العنف األس���ري، 
أو العنف ضد األطفال، أو العنف ضد النساء، متجاهلين 
أنم���اط العنف األخرى، وفئ���ات المجتمع األخرى التي 
تتع���رض للعن���ف، كم���ا اهتمام الدراس���ة الحالي���ة بطرق 
واإلي���ذاء  العن���ف  ح���االت  م���ع  المستش���فيات  تعام���ل 
فُيع���د أح���د المميزات الت���ي تميزها وتجعله���ا تنفرد عن 
الدراس���ات السابقة من حيث اهتمامها بإجراءات النظام 

الصحي مع حاالت العنف في المملكة.

إجراءات الدراسة المنهجية:

نوع الدراسة:

بما أن الدراسة تسعى إلى وصف العنف وإجراءات 
تعام���ل المستش���فيات مع ح���االت العن���ف واإليذاء من 
خال تحليل محتوى س���جات الحاالت التي تعرضت 
للعنف، فإن هذه الدراس���ة تعد دراسة وصفية، وبحسب 
)حس���ن، 2011. 203( ف���إن الدراس���ة الوصفي���ة تعن���ى 
بوص���ف المكانات واألوضاع القائم���ة في المجتمع في 

فترة معينة.

واألس���لوب الوصف���ي يق���وم بوص���ف الظاه���رة التي 
يري���د دراس���تها وجمع أوصاف ومعلوم���ات دقيقة عنها، 
ويعتمد على دراس���ة الواقع ويهت���م بوصفه وصًفا دقيًقا، 
ويعبر عنها كمًيا الذي يعطي وصًفا رقمًيا، يوضح مقدار 
ه���ذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 
ع���دس،  الح���ق؛  المختلف���ة األخ���رى )عبي���دات؛ عب���د 

.)2014:179

منهج الدراسة:

تعتمد هذه الدراس���ة على منهج المسح االجتماعي، 
الذي يتم على مجتمع كبير باس���تجواب المجتمع كامًا 
ويسمى مسًحا شامًا، أو على مجتمع صغير بأخذ عينة 
منُه للوصول إلى وصف دقيق لظاهرة معينة )القحطاني، 
وآخرون، 2013:203(. حيث تم في تلك الدراسة إجراء 
مس���ح ش���امل لجميع س���جات الحاالت الت���ي تعاملت 
معه���ا فرق الحماية في مستش���فيات محافظة االحس���اء، 
وُس���جلت ل���دى فري���ق الحماية الرئيس���ي في مستش���فى 
ال���والدة واألطفال في الفترة م���ن 01\04\2019م إلى 

30\09\2020م.

وقد تم اختيار منهج المسح االجتماعي؛ لما يساهم 
فيه من معرفة الحقائق التفصيلية عن واقع الظاهرة محل 
الدراس���ة؛ مم���ا يمكن الباحث من تقديم وصف ش���امل 

وتشخيص دقيق )العساف، 2012: 180(.

مجتمع الدراسة:

يتمثل مجتمع الدراس���ة في سجات حاالت العنف 
واإليذاء التي تعاملت معها فرق الحماية في مستشفيات 
محافظ���ة األحس���اء، وُس���جلت ل���دى فري���ق الحماية من 
العنف واإليذاء الرئيسي في مستشفى الوالدة واألطفال، 
خ���ال الفت���رة م���ن )1\4\2019- 30\9\2020(، إذ 

بلغ عددها )593( سجًا.

عينة الدراسة:

اعتم���دت الباحث���ة على العين���ة القصدية ف���ي اختيار 
عين���ة الدراس���ة حيث تكون���ت عينة الدراس���ة من جميع 
س���جات حاالت )ضحايا( العنف واإليذاء التي تعامل 
معه���ا فريق الحماية في مستش���فيات محافظة األحس���اء، 
وُس���جلت ل���دى فري���ق الحماي���ة م���ن العن���ف واإلي���ذاء 
الرئيس���ي في مستش���فى الوالدة واألطفال خ���ال الفترة 
م���ن 2019/4/1إل���ى 2020/9/30، حي���ث يتم إرس���ال 
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مستش���فيات المحافظ���ة س���جات ح���االت العن���ف إلى 
البريد اإللكتروني لفريق الحماية الرئيس���ي في مستشفى 

الوالدة واألطفال لتسجيلها.

وبلغ عدد العينة )466( س���جًا، وذلك بعد استبعاد 
السجات ذات البيانات غير المكتملة، من أصل )593( 
س���جًا، حيث وجد أن )127( سجًا ذات بيانات كبيرة 
ناقص���ة، وذل���ك م���ن خ���ال إج���راء مس���ح ش���امل لعينة 

الدراسة.

وتوزعت عينة الدراسة في مستشفيات محافظة األحساء 
الت���ي تس���تقبل ح���اال

فري���ق الحماية من العنف في مستش���فى الوالدة واألطفال 
بسجات تلك الحاالت، وتلك المستشفيات هي:

المستشفيات الحكومية:

- مستشفى الملك فهد بالهفوف.
- مستشفى الملك فيصل العام.

- مستشفى الوالدة واألطفال.
- مستشفى الجفر العام.

- مستشفى الجبر للعيون واألنف واألذن والحنجرة.
- مستشفى األمير سعود بن جلوي.

المستشفيات الخاصة:
- مستشفى حسين العلي.

أداة الدراسة:

تم استخدام أداة تحليل المحتوى في تحليل محتوى 
سجات حاالت )ضحايا( العنف، وقد صممت الباحثة 
اس���تمارة تحلي���ل المحت���وى، وذلك بع���د مراجعة بعض 
الس���جات والملف���ات الموج���ودة ف���ي فري���ق الحماي���ة 
م���ن العن���ف واإلي���ذاء الرئيس���ي ف���ي منطق���ة األحس���اء، 
بع���د الحصول على الموافقة الرس���مية إلجراء الدراس���ة 
من قب���ل لجنة الدراس���ات واألبحاث العلمي���ة في إدارة 

التدريب والتطوير في مستشفى الوالدة واألطفال.

 ويعرف تحليل المحتوى بأنه أسلوب كمي ونظامي 
يص���ف ظاه���رة م���ا، أو ح���دث ما، كم���ا أنه يه���دف إلى 
الوقوف على خصائص المادة التي يتم تحليلها، بحيث 
يت���م ذلك بعي���ًدا عن االنطباعات الذاتي���ة أو المعالجات 
العش���وائية )عبيدات؛ عبد الحق؛ عدس، 2014:130(، 
وباعتباره األنس���ب في تحليل الموضوعات المحصورة 
ف���ي فترة الدراس���ة الس���تمارات العينة من خ���ال المدة 

الزمنية المحددة.

ويتس���م جم���ع البيانات بأس���لوب تحلي���ل المحتوى 
بالموضوعي���ة، وإمكاني���ة تعميم النتائ���ج؛ وذلك الرتفاع 
ع���دد الح���االت الت���ي يمكن لمنه���ج تحلي���ل المضمون 
دراس���تها، إال أن م���ن عيوبه أن بع���ض الوثائق قد تكون 
محرف���ة؛ مما يؤدي إلى نتائ���ج خاطئة، ويحتاج إلى كثير 
من الوقت في الدراس���ة المكتبية، وال يس���تطيع الكشف 
ع���ن العوام���ل المختلف���ة المؤث���رة في الموض���وع المراد 
دراس���ته؛ ألن الباح���ث ي���درس م���ا توف���ر لدي���ه فقط من 
مق���االت أو برامج، وقد يك���ون هناك عوامل أخرى غير 

منظورة مؤثرة في الموضوع )الخطيب، 2016(.

أسلوب جمع البيانات:

بع���د الحص���ول عل���ى الموافق���ة الرس���مية م���ن إدارة 
األبح���اث ف���ي مستش���فى ال���والدة واألطفال، ت���م جمع 
البيان���ات م���ن خ���ال االط���اع على س���جات حاالت 
العن���ف واإلي���ذاء المس���تهدفة في فت���رة الدراس���ة، وبعد 
ذل���ك تم تصمي���م اس���تمارة لتفريغ البيان���ات التي تحقق 
أه���داف الدراس���ة وتُجي���ب عل���ى تس���اؤالتها، حيث تم 
اختي���ار البيانات ذات العاقة بالدراس���ة دون غيرها، ثم 

.SPSS تم تفريغها في برنامج

أسلوب تحليل البيانات:

بع���د االنتهاء من مرحلة جمع البيانات وتدقيقها، تم 
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تحليل البيانات إحصائًيا باس���تخدام البرنامج اإلحصائي 
األس���اليب  باس���تخدام  التحلي���ات  وإج���راء   ،SPSS

اإلحصائية الوصفية المناسبة للبيانات الكمية.

مجاالت الدراسة:

المجال البشري: طُبقت هذه الدراسة على سجات   -
ح���االت العن���ف واإلي���ذاء الت���ي تعامل���ت معها فرق 
الحماية من العنف واإليذاء في مستشفيات محافظة 
األحساء، وُسجلت من قبل فريق الحماية من العنف 

واإليذاء الرئيسي في مستشفى الوالدة واألطفال.

المج���ال الزمان���ي: ت���م دراس���ة س���جات ح���االت   -
العن���ف واإليذاء ف���ي الفترة ما بي���ن 2019/4/1 إلى 
2020/9/30، وقد استغرقت الدراسة أربعة أشهر.

المج���ال المكان���ي: ت���م تطبي���ق ه���ذه الدراس���ة ف���ي   -
فري���ق الحماي���ة م���ن العن���ف واإلي���ذاء الرئيس���ي في 

جدول )1( توزيع ضحايا العنف واإليذاء حسب الخصائص االجتماعية

%كالخصائص االجتماعية
5511,8أقل من 5 سنواتالعمر

306,4من 5 إلى أقل من 10 سنوات
173,6من 10 إلى أقل من 15 سنة
306,4من 15 إلى أقل من 20 سنة
5812,4من 20 إلى أقل من 25 سنة
9119,5من 25 إلى أقل من 30 سنة
7015,0من 30 إلى أقل من 35 سنة
4910,5من 35 إلى أقل من 40 سنة
347,3من 40 إلى أقل من 45 سنة
132,8من 45 إلى أقل من 50 سنة

194,1 50سنة فأكثر

466100,0المجموع

مستش���فى الوالدة واألطف���ال في محافظة األحس���اء 
من خال تحليل س���جات حاالت العنف واإليذاء 
لمستشفيات محافظة األحس���اء الحكومية والخاصة 
التالية: )مستش���فى الملك فهد بالهفوف- مستش���فى 
الوالدة واألطفال- مستش���فى المل���ك فيصل العام- 
مستش���فى حس���ين العلي- مستشفى األمير سعود بن 

جلوي- مستشفى الجبر- مستشفى الجفر العام(.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ت���م في هذا الج���زء عرض لنتائج الدراس���ة واإلجابة 
عن تس���اؤالتها، وقد ُرتبت نتائج الدراسة أدناه بناًء على 

تسلسل تساؤالت الدراسة على النحو التالي:

أواًل: م���ا الخصائ���ص االجتماعي���ة لضحاي���ا العن���ف 
واإلي���ذاء من حيث )العمر- الجنس���ية- الجنس- الحالة 

االجتماعية- المستوى التعليمي(؟
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%كالخصائص االجتماعية
45998,5سعوديالجنسية

71,5غير سعودي

466100,0المجموع

6012,9ذكرالجنس
40687,1أنثى

466100,0المجموع

255,4أعزبالحالة االجتماعية
31968,5متزوج
122,6مطلق

2.4منفصل
3.6أرمل
10422,3طفل

1.2مخطوب-ملكة

466100,0المجموع

71,5أميالمستوى التعليمي
296,2ابتدائي
7015,0متوسط
15433,0ثانوي

10121,7جامعي أو ما يعادله
1.2تعليم عاٍل

1.2غير معروف
10322,1طفل

466100,0المجموع
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يُبي���ن الجدول أعاه الخصائص االجتماعية لضحايا 
العن���ف واإليذاء من حيث العمر، والجنس���ية، والجنس، 
والحال���ة االجتماعية، والمس���توى التعليمي، ويتضح أن 
معظ���م من تعرض���وا للعنف بلغت أعمارهم من 25 إلى 
أق���ل من 30 س���نة بنس���بة 19,5%، وجاء المرتب���ة الثانية 
م���ن هم ف���ي عمر من 30 إلى 35 س���نة بنس���بة %15,0، 
وفي المرتبة الثالثة من 20 إلى أقل من 25 س���نة بنس���بة 
12,4%، وف���ي المرتب���ة الرابع���ة فئ���ة األطف���ال األقل من 
5 س���نوات بنس���بة 11,8%، وفي المرتبة الخامس���ة الفئة 
العمرية من 35 إلى أقل من 40سنة بنسبة 10,5%، بينما 
أق���ل الفئات العمرية تعرًض���ا للعنف فكانت من 45 إلى 
أقل من 50 سنة بنسبة 2,8%، وهذا يعني أن فئة الشباب 

هم األكثر عرضة للعنف واإليذاء.

ومعظ���م الضحاي���ا م���ن الس���عوديين بنس���بة %98,5 
م���ن مجم���ل ضحاي���ا العن���ف، وق���د يُعزى ذل���ك إلى أن 
معظ���م المستش���فيات الت���ي تعاملت مع ح���االت العنف 
واإليذاء في تلك الدراس���ة هي المستش���فيات الحكومية 
الت���ي تمن���ح الع���اج المجان���ي للمواطنين الس���عوديين، 
والعاج بمقابل مالي لغير السعوديين؛ مما قد يدفع غير 
الس���عوديين للجوء إلى المستش���فيات الخاصة؛ لتمتعهم 
بالتأمي���ن الطبي الذي يس���مح لهم بالع���اج المجاني في 
المستش���فيات الخاصة، كما أن غير الس���عودي قد يلتزم 
الصم���ت ف���ي حال تعرض إل���ى العنف، حت���ى وإن كان 
بحاج���ة إل���ى تدخ���ل طب���ي؛ وذل���ك خوًفا من المس���اءلة 
القانوني���ة عن حادث���ة العنف، أو لع���دم امتاكه األوراق 
النظامية لإلقامة، أو خوًفا من تأثير ذلك على عمله الذي 
يع���د مص���در رزق ل���ُه، فقد يتحامل على نفس���ه من أجل 
أال يتأث���ر دورُه الوظيفي أثناء خضوعُه للعاج الطبي أو 

إقامتُه في المستشفى إذا استلزم األمر.

وفيم���ا يتعل���ق بالجن���س والحال���ة االجتماعي���ة ف���إن 
اإلناث األكثر تعرًضا للعنف بنسبة 87,1%، وفي الحالة 
االجتماعي���ة فإن 68,5% من ضحاي���ا العنف متزوجون، 

ث���م األطف���ال بنس���بة 22,3 %، أم���ا الحال���ة االجتماعي���ة 
مخطوب- ملكة فشكلت األقل من ضحايا العنف بنسبة 

.%0,2

وقد يكون ذلك بسبب الصورة النمطية في المجتمع 
عن النساء واألطفال، من حيث إنهم من الفئات الضعيفة 
والمس���تضعفة ف���ي المجتمع، كم���ا أن عدم االس���تقال 
المادي لهؤالء قد يكون أحد العوامل التي تجعلهم أكثر 

الفئات عرضة لاعتداء والعنف وباألخص األسري.

وفيما يتعلق بالمس���توى التعليمي فإن معظم ضحايا 
العنف ذوو مستوى تعليمي ثانوي بنسبة 33,0%، يليهم 
فئة األطفال بنسبة 22,3%، وأقل نسبة من ضحايا العنف 

ذوو مستوى تعليمي تعليم عاٍل بنسبة %0,2.

وتتف���ق تل���ك النتيج���ة م���ع م���ا توصل���ت إليه دراس���ة 
)المجلس الوطني لش���ؤون األس���رة في األردن، 2013؛ 
المروان���ي، 2010( أن غالبية ال�ُمس���اء إليهم من اإلناث، 
وأن أعل���ى نس���بة للعنف األس���ري تقع على أف���راد الفئة 
العمرية التي تتراوح ما بين 16 إلى 28 سنة، وما توصل 
إلي���ه )الكس���اب؛ عش���ا، 2015( م���ن حي���ث إن اإلن���اث 
أكث���ر من األطف���ال عرضة للعن���ف من الذك���ور، كما أن 
)المروان���ي، 2010( اتف���ق م���ع النتيج���ة الحالي���ة في أن 

جميع ضحايا العنف األسري من السعوديين.

إال أن )المجلس الوطني لشؤون األسرة في األردن، 
2013( اختلف فيما توصل إليه، أن المستوى التعليمي 

لغالبية المتعرضين للعنف ثانوي فما دون.

ثانًيا: ما أنواع العنف التي تعرض لها ضحايا العنف؟

جدول )2( حصر ألعداد ونسب ضحايا العنف 
واإليذاء حسب نوع العنف
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عدد نوع العنف
الحدوث

النسبة المئوية% 
من مجموع مرات 

حدوث العنف
الترتيب

40958,931جسدي

517,354جنسي

12117,442إهمال

11115,993نفسي

عنف آخر 
)محاولة 
االنتحار(

20,295

694100المجموع

يتضح من الجدول أعاه أن العنف الجس���دي أعلى 
أن���واع العن���ف حدوًث���ا، حيث ج���اء في المرتب���ة األولى، 
وبلغت نسبة مرات حدوثه )58,93%( من مرات حدوث 
العن���ف بجمي���ع أنواع���ه، يلي���ه ف���ي المرتب���ة الثانية عنف 
اإلهمال بنس���بة مئوية )17,44%(، وجاء العنف النفس���ي 
في المرتبة الثالثة بنس���بة مئوي���ة )15,99%(، ثم يأتي في 
المرتبة الرابعة العنف الجنسي بنسبة مئوية )7,35%( من 
إجمال���ي مرات ح���دوث العنف بجميع أنواع���ه، وأخيًرا 
جاء عنف آخر وهو )محاولة االنتحار( بنس���بة )%0,29( 

من إجمالي مرات حدوث العنف بجميع أنواعه.

إن العن���ف الجس���دي هو أكثر أن���واع العنف حدوًثا، 
ويعود ذلك إلى أن الدراسة الحالية استهدفت الحاالت 
الت���ي تعاملت معها المستش���فيات، وبالتال���ي فإن جميع 
الح���االت يذهبن إلى المستش���فيات من أجل عاج آثار 

العن���ف الجس���دي التي ظهرت عليه���م كوجود عامات 
واضح���ة على الجس���د والش���عور بآالم، حي���ث إن ذلك 
العنف يُعد ظاهًرا وواضًحا بالنسبة لبقية أشكال العنف.

وتتوافق تلك النتيجة مع ما توصل إليه )آل س���عود، 
2005( أن أكثر حاالت إيذاء األطفال التي تعامل معها 
الممارس���ون الصحي���ون ه���ي ح���االت اإلي���ذاء البدني، 
ويليه���ا اإلهم���ال، ث���م العن���ف النفس���ي، ث���م الجنس���ي، 
واختلفت مع ما توصل إليه )الكساب، عشا، 2015( أن 
أكثر أنواع العنف انتشاًرا لدى األطفال هو مجال العنف 
االجتماع���ي، كما تتف���ق مع ما توصلت إليه الدراس���ات 
األردن،  ف���ي  األس���رة  لش���ؤون  الوطن���ي  )المجل���س 
Tufts؛Zhang ؛Fish؛  2013؛Eldoseri,2014 ؛ 
المروان���ي،2010( إلى أن العنف الجس���دي في المرتبة 
األولى من أنواع العنف الذي تعرضت لُه عينة الدراسة، 
كم���ا أن تل���ك النتيج���ة تؤيده���ا م���ا كش���فت عنُه دراس���ة 
)المجلس الوطني لش���ؤون األس���رة في األردن، 2013( 

من تكرر وقوع العنف أكثر من مرة.

بينم���ا تختلف مع ما توصل إلي���ه )المالكي، 2021( 
إلى أن العنف النفس���ي أكثر أنواع العنف، ثم الجسدي، 
ث���م اإلهمال، ثم االقتصادي، وفي األخير جاء التحرش 

الجنسي.

ثالًث���ا: ما الفترات الزمنية الت���ي تعرض فيها الضحايا 
للعنف؟
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جدول )3( عدد ومجموع ضحايا العنف حسب السنة والشهر ونسبها المئوية

الشهرالعام
مجموع حاالت العنفأفراد العينة

النسبة %العددالنسبة %العدد

122,58152,16أبريل2019م
245,15486,92مايو
449,44588,36يونيو
408,58659,37يوليو

5511,87911,38أغسطس
275,79375,33سبتمبر
286,01415,91أكتوبر
296,22405,76نوفمبر
306,44466,63ديسمبر

28962,0242961,82جملة العام

296,22395,62يناير2020م
204,29324,61فبراير
234,94355,04مارس
163,43233,31أبريل
224,72344,9مايو
81,72111,59يونيو
122,58243,46يوليو

286,01436,2أغسطس
194,08243,46سبتمبر

17737,9826538,18جملة العام
466100694100المجموع
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يتض���ح م���ن الجدول أع���اه أن عدد ضحاي���ا العنف 
مم���ن تعرضوا ألنواع مختلفة م���ن العنف )466 حالة(، 
أكثره���م تعرض���وا للعنف في عام 2019م وذلك بنس���بة 
مئوي���ة )62,02%(، ومن أكثر الش���هور التي تعرضوا فيه 
للعنف في هذا العام )أغس���طس 11,8%، يونيو %9,44، 
يولي���و 8,58%(، ث���م يأت���ي ع���ام )2020م( بنس���بة مئوية 
)37,98%( م���ن ضحاي���ا العن���ف، وكان أكث���ر الش���هور 
الت���ي تعرضوا فيها للعنف في ه���ذا العام )يناير %6,22، 

أغسطس 6,01%، مارس %4,94( .

كم���ا يتضح أن مجموع ح���االت العنف التي تعرض 
له���ا ضحايا العنف )694 م���رة(، حيث تعرض الضحايا 
ألكث���ر م���ن نوع عنف، وق���د بلغت نس���بة مجموع مرات 
ح���دوث العنف في ع���ام 2019م )61,82%( ومن أكثر 
الش���هور التي حدث فيها عنف في هذا العام )أغس���طس 
11,38%، يوليو 9,37%، يونيو 8,36%..(، ثم يأتي عام 
)2020م( بنس���بة مئوي���ة )38,18%( م���ن مرات حدوث 
العنف وكان أكثر الشهور حدث فيها عنف في هذا العام 

)أغسطس 6,22%، يناير 5,62%، مارس %5,04(.

ويُاح���ظ أن أكث���ر الش���هور التي ش���هدت تزايًدا في 
ع���دد حاالت العنف لع���ام 2019م حيث كان المجتمع 
الس���عودي يتمت���ع بإجازة صيفية دراس���ية لعام 1440ه�، 

كما توافقت مع مناسبة عيد الفطر وعيد األضحى.

وفي عام 2020م كانت أكثر األش���هر التي س���جلت 
أعلى نس���بة لحدوث حاالت العنف، هي التي ش���هدت 
أحداًثا استثنائية، ففي شهر مارس تم تعليق الدراسة في 
المملك���ة وفرض من���ع التجول، ووافق ش���هر يناير نهاية 
اإلجازة الدراس���ية للفص���ل األول لعام 1440ه�، ووافق 

شهر أغسطس اإلجازة الصيفية.

ومجم���ًا ف���إن األش���هر الت���ي ازدادت فيه���ا حاالت 
العن���ف لعام���ي 2019م و2020م وافق���ت تمت���ع أف���راد 

المجتمع بالس���عودي بإجازات دراس���ية وعملية، كما أنُه 
م���ن الممك���ن أن األحداث الت���ي ش���هدتها المملكة في 
عام 2020م -من تفش���ي كوفيد-19 في العالم، وفرض 
تعليق الدراسة والوظائف، ومنع التجول الجزئي والكلي 
والحجر المنزلي- س���اهمت في ازدي���اد حاالت العنف 
في أشهر محدودة لعام 2020، وقد يكون لوقت الفراغ 
ال���ذي يعيش���ه أف���راد المجتم���ع في ظل تل���ك اإلجازات 
واألزم���ات المتمثلة في انتش���ار جائح���ة كوفيد-19 وما 
خلفت���ُه من آثار اجتماعية واقتصادية ونفس���ية على أفراد 
المجتم���ع الس���عودي دور في المش���احنات والخافات 

بين األفراد وبالتالي حدوث االعتداء بين األفراد.

وه���ذا ما أكدتُه نظرية الضب���ط االجتماعي التي ترى 
أن عدم االنش���غال االجتماعي، ووج���ود أوقات الفراغ، 
وع���دم انغم���اس األف���راد ف���ي أنش���طة مفي���دة تس���تهلك 
طاقته���م الفكرية والذهنية والجس���دية، يُس���اعد في خلق 
ف���رص لح���دوث االنحراف االجتماع���ي والجريمة التي 
أح���د صورها العنف بمختلف أش���كاله س���واًء كان عنًفا 
جس���دياًّا أو نفس���ياًّا أو جنس���ياًّا أو إهم���ااًل، فبحس���ب ال 
ندي���س ف���إن للمهنة دوًرا في ش���غل أوق���ات الفراغ لدى 
األف���راد، وتتحكم في س���لوكُه ليمتثل إلى معايير الضبط 

االجتماعي في مجتمعه.

قب���ل  م���ن  المتخ���ذة  اإلج���راءات  م���ا  رابًع���ا: 
المستشفيات مع ضحايا العنف؟
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جدول )4( حصر ألعداد ضحايا العنف حسب المستشفى وتبليغ الشرطة والحماية

المستشفى
المجموعلم يبلغتبليغ الحمايةتبليغ الشرطة

النعمالنعم

النسبةالعددالنسبة العددالنسبة العددالنسبة العددالنسبة العددالنسبةالعدد

مستشفى الملك 
27051,6325348,3727953,3524446,6512022,9452375,36فهد بالهفوف

مستشفى الجفر 
4057,972942,034768,122231,8811,45699,94العام

مستشفى الجبر 
للعيون واألنف 
واألذن والحنجرة

00,04100410000,00040,58

مستشفى الوالدة 
4652,874147,132427,596372,412629,898712,54واألطفال

مستشفى الملك 
00,06100583,33116,67116,6760,86فيصل العام

مستشفى األمير 
133,33266,67310000,00030,43سعود بن جلوي

مستشفى حسين 
00,02100002100210020,29العلي

35751,4433748,5636252,1633247,8415021,61694100المجموع

يتض���ح م���ن الج���دول أع���اه أن���ه ت���م تبليغ الش���رطة 
ع���ن )51,44%( م���ن حاالت العنف بأنواع���ه المختلفة، 
وعل���ى مس���توى إجمال���ي المستش���فيات التي اس���تقبلت 
ه���ذه الحاالت، كما ت���م تبليغ الحماية ع���ن )%52,16( 
م���ن ح���االت العنف بأنواع���ه المختلفة، وعلى مس���توى 
إجمال���ي المستش���فيات التي اس���تقبلت ه���ذه الحاالت، 
بينم���ا )21,61%( م���ن الح���االت ل���م يت���م تبلي���غ أي من 

الشرطة أو الحماية.

وقد جاءت كل من مستشفى األمير سعود بن جلوي، 
ومستش���فى الجبر للعيون واألن���ف واألذن والحنجرة في 
المرتب���ة األولى، حيث تم تبليغ الحماية عن )100%( من 
الح���االت الت���ي وصلت إليه���ا في كل منهم���ا، وتم تبليغ 
الش���رطة عن )33,33%( من الحاالت فقط في مستشفى 
األمي���ر س���عود ب���ن جل���وي، ولم يت���م تبليغ الش���رطة عن 
أي حال���ة ف���ي مستش���فى الجب���ر للعيون واألن���ف واألذن 
والحنج���رة، يليهم���ا في المرتب���ة الثانية مستش���فى الملك 



59

د. فادية بنت عبد اهلل بن عبد الهادي الخليفة: العنف واإلجراءات المتخذة من قبل المستشفيات: دراسة تحليلية 
لسجالت حاالت العنف واإليذاء في مستشفيات محافظة األحساء

فيص���ل العام، حيث تم تبليغ الحماية عن )83,33%( من 
الح���االت التي وصلت إليها، ولم يتم تبليغ الش���رطة عن 
أي حالة، ثم يأتي في المرتبة الثالثة مستشفى الجفر العام 
حيث تم تبليغ الحماية عن )68,12%( من الحاالت التي 
وصل���ت إليها كما تم تبليغ الش���رطة ع���ن )57,97%( من 
الحاالت أيًضا، يليها في المرتبة الرابعة مستشفى الملك 
فه���د بالهفوف، حي���ث تم تبليغ الحماية ع���ن )%53,35( 
م���ن الحاالت الت���ي وصلت إليها، كما تم تبليغ الش���رطة 
ع���ن )51,63%( من الحاالت أيًض���ا، ثم يأتي في المرتبة 
الخامس���ة مستش���فى ال���والدة واألطفال، حيث ت���م تبليغ 
الشرطة عن )52,87%( من الحاالت التي وصلت إليها، 
كما تم تبليغ الحماية عن )27,59%( من الحاالت أيًضا، 
وأخيًرا جاءت في المرتبة األخيرة مستشفى حسين العلي، 
حيث لم يتم التبليغ عن أي حالة ال للشرطة وال للحماية.

وبالنس���بة لع���دم تبلي���غ أي م���ن الش���رطة أو الحماية 
فقد جاءت مستش���فى حس���ين العلي في المرتبة األولى، 

حي���ث لم يت���م التبليغ ع���ن )100%( من الح���االت التي 
وصل���ت إليها، يليها في المرتبة الثانية مستش���فى الوالدة 
واألطف���ال، حيث لم يبل���غ عن )29,89%( من الحاالت 
التي وصلت إليها، ثم يليها في المرتبة الثالثة مستش���فى 
المل���ك فه���د بالهف���وف حيث ل���م يبلغ ع���ن )%22,94( 
م���ن الح���االت التي وصل���ت إليها، ثم يأتي ف���ي المرتبة 
الرابعة مستش���فى الملك فيصل العام حيث لم يبلغ عن 
)16,67%( م���ن الح���االت التي وصلت إليه���ا، ثم يليها 
في المرتبة الخامسة مستشفى الجفر العام حيث لم يبلغ 
ع���ن )1,45%( من الحاالت الت���ي وصلت إليها، وأخيًرا 
يأت���ي كل م���ن مستش���فى الجبر للعي���ون واألنف واألذن 
والحنجرة و مستش���فى األمير سعود بن جلوي حيث ال 

يوجد حالة واحدة لم يتم التبليغ عنها في كل منهما.

خامًس���ا: م���ا العاق���ة بي���ن أن���واع العن���ف واإلي���ذاء 
واإلجراءات المتخذة؟

جدول )5( حصر ألعداد ضحايا العنف حسب المستشفى ونوع العنف وتبليغ الشرطة والحماية

نوع العنفالمستشفى

تبليغ الحمايةتبليغ الشرطة
لم يبلغ نهائًيا

النعمالنعم

النسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة%العددالنسبة %العدد

مستشفى 
الملك فهد 

بالهفوف
)336(

17051,3616148,6419458,6113741,397121,45جسدي

2371,88928,131340,631959,38515,63جنسي

2636,624563,383143,664056,342535,21إهمال

5157,33842,74146,074853,931921,35نفسي

27051,6325348,3727953,3524446,6512022,94مجموع
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نوع العنفالمستشفى

تبليغ الحمايةتبليغ الشرطة
لم يبلغ نهائًيا

النعمالنعم

النسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة%العددالنسبة %العدد

مستشفى 
الجفر العام

)59(

3662,072237,934068,971831,0311,72جسدي
250,0250250,0250,000,0جنسي
011001100000,0إهمال
240,0360360,0240,000,0نفسي

عنف آخر 
00,01100110000,000,0)محاولة االنتحار(

4057,972942,034768,122231,8811,45مجموع
مستشفى 
الجبر 
للعيون 
واألنف 
واألذن 
والحنجرة

)1(

00,01100110000,000,0جسدي
00,01100110000,000,0جنسي
00,01100110000,000,0إهمال
00,01100110000,000,0نفسي

00,04100410000,000,0مجموع

مستشفى 
الوالدة 
واألطفال

)64(

1164,71635,29317,651482,35423,53جسدي
1292,3117,69001310017,69جنسي
1739,532660,471432,562967,441739,53إهمال
646,15753,85753,85646,15323,08نفسي

عنف آخر )محاولة 
00,0110000,011001100االنتحار(

4652,874147,132427,596372,412629,89مجموع

مستشفى 
الملك 

فيصل العام

00,01100110000,000,0جسدي
00,03100266,67133,33133,33إهمال
00,0210021000000,0نفسي

00,06100583,33116,67116,67مجموع
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نوع العنفالمستشفى

تبليغ الحمايةتبليغ الشرطة
لم يبلغ نهائًيا

النعمالنعم

النسبة %العددالنسبة %العددالنسبة %العددالنسبة%العددالنسبة %العدد

مستشفى 
األمير سعود 

بن جلوي

110000,0110000,000,0جسدي
00,01100110000,000,0إهمال
00,01100110000,000,0نفسي

133,33266,67310000,000,0مجموع

مستشفى 
حسين 
العلي

00,0110000,011001100جنسي
00,0110000,011001100إهمال
00,0210000,021002100مجموع

يتض���ح م���ن الجدول أع���اه أنه بالنس���بة لمستش���فى 
المل���ك فه���د بالهفوف ف���إن العنف الجنس���ي أكثر ما تم 
تبليغ الش���رطة عنه بنسبة )71,88%( من مجموع حاالته 
الت���ي وصل���ت إلى المستش���فى، ويليه العنف الجس���دي 
حي���ث ت���م تبلي���غ الحماية ع���ن )58,61%( م���ن مجموع 
حاالت���ه الت���ي وصلت إلى المستش���فى، ث���م يأتي العنف 
النفس���ي حي���ث تم تبلي���غ الش���رطة ع���ن )57,30%( من 
مجم���وع حاالته الت���ي وصلت إلى المستش���فى، وأخيًرا 
يأتي عنف اإلهمال بنس���بة )43,66%( تم تبليغ الحماية 
عنها؛ ولذلك وصلت نسبة الحاالت التي لم يتم التبليغ 

عنها نهائًيا لعنف اإلهمال )%35,21(.

وبالنس���بة لمستش���فى الجفر العام ف���إن كل من عنف 
اإلهم���ال والعن���ف اآلخر )محاول���ة االنتحار( ت���م تبليغ 
الحماية عن الحالة الوحيدة لكل منهما بنسبة )%100(، 
ويليهم���ا العنف الجس���دي حيث تم تبلي���غ الحماية عن 
)68,97%( م���ن مجم���وع حاالت���ه الت���ي وصل���ت إل���ى 
المستشفى، ويليه العنف النفسي حيث تم تبليغ الحماية 
ع���ن )60,0%( م���ن مجم���وع حاالت���ه الت���ي وصلت إلى 

المستش���فى، ث���م يأت���ي العنف الجنس���ي حيث ت���م تبليغ 
الش���رطة والحماي���ة ع���ن )50,0%( من مجم���وع حاالته 
التي وصلت إلى المستش���فى، ولم يتم التبليغ عن حالة 

عنف جسدي واحدة بنسبة )%1,72(.

وبالنس���بة لمستش���فى الجبر للعي���ون واألنف واألذن 
والحنج���رة فإنه قد تم تبلي���غ الحماية عن جميع حاالت 
العن���ف بجميع أنواع���ه، وفي نفس الوقت ل���م يتم تبليغ 

الشرطة عن أي حالة منها.

وبالنس���بة لمستش���فى الوالدة واألطفال ف���إن العنف 
الجنس���ي أكث���ر ما ت���م تبليغ الش���رطة عنه، وذلك بنس���بة 
)92,31%( م���ن مجم���وع حاالت���ه الت���ي وصل���ت إل���ى 
المستش���فى، ويلي���ه العن���ف الجس���دي حي���ث ت���م تبليغ 
الش���رطة ع���ن )64,71%( م���ن مجم���وع حاالت���ه الت���ي 
وصلت إلى المستش���فى، ثم يأتي العنف النفس���ي حيث 
ت���م تبليغ الحماية ع���ن )53,85%( م���ن مجموع حاالته 
التي وصلت إلى المستشفى، ويليه عنف اإلهمال بنسبة 
)39,53%( ت���م تبليغ الش���رطة عنها، وأخي���ًرا يأتي حالة 
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م���ن ن���وع آخر )محاول���ة االنتحار( والتي لم يت���م التبليغ 
عنه���ا، كما بلغت نس���بة حاالت عنف اإلهم���ال التي لم 

يتم التبليغ عنها )%39,53(.

وبالنس���بة لمستشفى الملك فيصل العام فإن كااًّ من 
العنف الجس���دي والعنف النفس���ي قد تم تبليغ الحماية 
ع���ن جمي���ع حاالتهم���ا بنس���بة )100%(، ويليهم���ا عنف 
اإلهم���ال حيث ت���م تبلي���غ الحماية ع���ن )66,67%( من 
مجم���وع حاالته التي وصلت إلى المستش���فى، ولم يتم 
تبليغ الشرطة عن أي حالة من حاالت العنف المختلفة 
التي وصلت المستش���فى، كما بلغت نسبة حاالت عنف 

اإلهمال التي لم يتم التبليغ عنها )%33,33(.

وبالنس���بة لمستش���فى األمي���ر س���عود بن جل���وي فإنه 
قد ت���م تبليغ الحماية عن جميع ح���االت العنف بجميع 
أنواع���ه، وق���د ت���م تبليغ الش���رطة فقط عن حال���ة العنف 

الجسدي.

وبالنس���بة لمستشفى حسين العلي فإنه لم يتم التبليغ 
ع���ن أي حالة من حاالت العنف المختلفة التي وصلت 

إلى المستشفى بنسبة )100%( لجميع أنواع العنف.

وم���ن النتائ���ج الس���ابقة يمكن اس���تنتاج ع���دم وجود 
سياسة عمل موحدة للتعامل مع حاالت العنف واإليذاء 
في مستش���فيات محافظة األحس���اء، باإلضاف���ة إلى عدم 
وض���وح آلية العمل مع حاالت العنف، حيث أوضحت 
النتائ���ج أن هن���اك تخبًطا بين المستش���فيات ف���ي التعامل 
م���ع الح���االت، فجميع المستش���فيات الت���ي تعاملت مع 
حاالت العنف واإليذاء مستشفيات حكومية، وال يوجد 
سوى مستشًفى خاٍص واحٍد فقط وهو مستشفى حسين 
العلي الذي لم يُسجل إال حالة واحدة فقط طوال السنة 
والنصف ، كما أنُه في كا الحالتين لم تُبلغ أي جهة من 
الجهات المعنية، واكُتفى فقط بالتس���جيل والتوثيق، كما 

أن هناك عدة مستش���فيات خاصة في محافظة األحس���اء 
لم تس���جل أي حالة من حاالت العنف، وهذا يدل على 
أنُه قد يكون للمستشفيات الخاصة آلية عمل مختلفة مع 
ح���االت العنف واإلي���ذاء عن المستش���فيات الحكومية، 
وق���د يكون ه���دف الرب���ح الم���ادي لتلك المستش���فيات 
يجعله���م يتس���ترون على بعض ح���االت العنف التي ترد 
إليهم بحسب رغبة الحاالت، ومن النتائج التي أظهرت 
ع���دم وضوح آلي���ة للعمل مع ح���االت العنف أن بعض 
المستشفيات في بعض أنواع العنف تُبلغ جهات معينة، 
وفي نفس نوع العنف لدى حاالت أخرى ومستشفيات 
أخ���رى ل���م يت���م تبلي���غ الش���رطة، فف���ي ح���االت العنف 
الجسدي مثًا وجدنا أن مستشفى الملك فهد بالهفوف 
يُبل���غ الش���رطة ف���ي معظمها، بينم���ا في مستش���فى الجبر 
للعيون واألنف واألذن والحنجرة لم يتم تبليغ الش���رطة 
في حاالت االعتداء الجس���دي، وفي مستش���فى حس���ين 
العلي في كا الحالتين لاعتداء الجنس���ي واإلهمال لم 
يت���م تبليغ أي جهة، بينما في المستش���فيات األخرى يتم 

تبليغ الشرطة أو الحماية.

وه���ذا ما توصل���ت إلي���ة دراس���ة )العتيبي؛ الس���يف، 
دلي���ل  ف���ي  والمرون���ة  الوض���وح  مس���توى  أن   )2020
ف���ي  االجتماعي���ة  للخدم���ة  واإلج���راءات  السياس���ات 
المستش���فيات العام���ة بالري���اض كان تقدي���ره منخفًض���ا 
جًدا، وأن م���دى تطبيق األخصائيين االجتماعيين لدليل 
السياس���ات كان تقديره متوس���ًطا، وأن مس���توى التناسق 
واإلقن���اع والقب���ول ف���ي دلي���ل السياس���ات كان تقدي���ره 

متوسًطا، وذلك من وجهة نظر أفراد مجتمع الدراسة.

وقد استنتج )المالكي، 2021( وجود أوجه القصور 
في التعامل مع حاالت العنف األس���ري، وتدن مس���توى 
التواصل مع أس���ر الحاالت، وعدم وجود برنامج محدد 
لألنش���طة والبرام���ج بص���ورة منتظم���ة أو مح���ددة بزم���ن 
معي���ن، وذلك في دراس���ة اإلجراءات النظامية في وحدة 
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الحماي���ة االجتماعي���ة بمنطقة مك���ة المكرمة مع حاالت 
العنف األسري.

كما تتفق مع دراس���ة )الع���دوان، 2020( في األردن 
الت���ي توصل���ت وجود نق���ص ف���ي التش���ريعات األردنية 
تتعلق بجرائم العنف االس���ري لحماي���ة هؤالء الضحايا 

من خال األجهزة المعنية.

وق���د يك���ون للخلفيات االجتماعي���ة لحاالت العنف 
لع���دم  للعن���ف  تعرضه���م  اكتش���اف  ف���ي صعوب���ة  دور 
إفصاحه���م خوًف���ا م���ن المعت���دي، وف���ي حال اكتش���اف 
أح���د الممارس���ين الصحيي���ن لتع���رض الحال���ة للعن���ف 
ف���إن الح���االت ال يرغبون ف���ي إباغ الجه���ات المعنية، 
وذل���ك يُش���كل عائًق���ا أم���ام الممارس���ين الصحيي���ن من 
حي���ث التعام���ل مع تلك الح���االت واتخ���اذ اإلجراءات 
 Flury,( الازم���ة نظاًم���ا ف���ي المستش���فى، وقد توص���ل
Riecher-Rössler ،Nyberg ،2010( إلى أنُه من 
الصعب على العاملين في مجال الطب الذين يواجهون 
النس���اء المعنف���ات التع���رف عل���ى العن���ف، كم���ا توصل 
)GANLEY, 2002( وتوصل إلى أن العنف المنزلي 
يتطل���ب اس���تجابات متخصص���ة م���ن مقدم���ي الرعاي���ة 
الصحي���ة، كم���ا يجب عليهم فهم طبيع���ة العنف المنزلي 

ومسبباته وتأثيره.

وع���دم الت���زام موظف���ي المؤسس���ات الطبي���ة بآليات 
ومعايي���ر وأنظم���ة العمل في التعام���ل مع حاالت العنف 
يمكن تفسيره بالنظرية االجتماعية لكلوراد وأوهلن التي 
ت���رى أن اغتراب األفراد عن المعايير االجتماعية يترتب 
عليه التحرر النسبي من النظم االجتماعية القائمة؛ لعدم 
إيمان الفرد بش���رعيتها، فقد يكون ع���دم التزامهم راجًعا 
إل���ى االغت���راب الوظيف���ي أو االحت���راق الوظيف���ي الذي 
يُعاني���ه الموظف���ون، أو بس���بب قلة المحف���زات المعنوية 
والمادي���ة وغيره���ا م���ن العوامل الت���ي تُش���عر الموظفين 
بع���دم االنتم���اء لمؤسس���ته، وبالتال���ي ع���دم اإليم���ان بما 

تشرعُه المؤسسة، والذي يؤدي بالتالي إلى عدم االلتزام 
بالمعايي���ر المفروضة عليهم؛ مما يُس���بب إرباًكا وتفكًكا 
ف���ي منظومة العمل، وهذا ما تطرقت إليه نظرية التفكك 
االجتماعي التي ترى أن فش���ل المؤسس���ات االجتماعية 
-وأحدها المؤسسات الطبية المتمثلة في المستشفيات- 
في تقوية العاقات فيما بينها يعوق تحقيق أهدافها التي 
أحدها االلتزام بنظام عمل موحد لجميع المستش���فيات؛ 
بس���بب التف���كك االجتماعي داخل المؤسس���ات والنظم 

االجتماعية.

التوصيات:

وضع اإلج���راءات النظامية ف���ي التعامل مع حاالت   .1
العنف لجميع المستش���فيات في المملكة الحكومية 
والخاصة، وذل���ك من خال تحديد تصنيف واضح 
للح���االت الت���ي تُصن���ف عن���ف ل���دى الممارس���ين 
الصحين، وتحديد آليات واضحة لتحويل الحاالت 
إلى الجهات األخرى ذات الصلة كالش���رطة ووحدة 

الحماية وغيرها من الجهات.

عق���د اجتماعات دوري���ة م���ع كًا اإلدارة المعنية في   .2
وزارة الصح���ة والجهات األخرى في المملكة ذات 
العاق���ة والصلة بح���االت العنف لمناقش���ة العقبات 
والمشكات اليت تواجه العاملين في ذلك المجال 

أثناء التعامل مع حاالت العنف وااليذاء.

إعداد وتصميم برنامج الكتروني مش���ترك بين وزارة   .3
الصح���ة والجهات األخ���رى ذات العاق���ة لاطاع 
عل���ى حاالت العنف المس���جلة، ومتابعة اإلجراءات 
التي تم اتخاذها من قبل الجهة المحولة لها، وإتاحة 
إمكاني���ة اج���راء الدراس���ات واألبح���اث عل���ى تل���ك 

البيانات.

بن���اء تدابي���ر وبرامج وقائي���ة للتصدي للعن���ف بكافة   .4
أش���كاله في أوقات األزمات والطوارئ التي يمر بها 

العالم.
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اج���راء المزي���د م���ن الدراس���ات واألبح���اث ح���ول   .5
اإلج���راءات النظامية ف���ي التعامل مع حاالت العنف 
واالي���ذاء من قب���ل الجهات المعنية م���ن أجل تطوير 
وتحديث تلك االجراءات بما يتناسب مع التغيرات 
والمجتم���ع  العال���م،  يش���هدها  الت���ي  االجتماعي���ة 

السعودي خصوًصا.
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الملخص:

اإللكترونّية،  لأللعاب  الطفل  استخدام  على  المرتبة  االجتماعية  اآلثار  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
المسح االجتماعي، طبقت على عينة  الوصفية، واعتمدت على منهج  الدراسات  الدراسة من  والمنهجية: تعد هذه 
أَداًة لجمع  الملك سعود األمهات، بلغ قوامها )341( موظفة، وتم استخدام االْسِتَبانة  عمدية من منسوبات جامعة 
اجتماعيا  تأثيرا  له  االلكترونية  الطفل لأللعاب  استخدام  ان  منها:  نتائج  إلى عدة  الدراسة  النتائج توصلت  البيانات، 
ضعيفا على العزلة االجتماعية والسلوك العدواني ، بينما كان التأثير محدودا على التمرد على السلطة الوالدية بدرجة 
متوسطة بمتوسط 1,86، كذلك فإن األكثر استخداًما لهذه األلعاب اإللكترونّية جاء من فئة الذكور، وكان اإلقبال 
األكبر على استخدام األلعاب التي تتميز بالمغامرة، وكذلك أفادت الدراسة بأن األطفال يقضون ما بين ثاث إلى أربع 
ساعات يومياًّا على األلعاب اإللكترونّية، وكذلك شملت الدراسة على بعض التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج 

التي توصلت إليها.

كلمات مفتاحية: اآلثار االجتماعية، العزلة االجتماعية، التمرد على السلطة الوالدية، السلوك العدواني، الطفل، 
األلعاب اإللكترونّية، األمهات.
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Social effects resulting from child's use of video games from a mother's perspective: A 
study on a sample of employees of King Saud University in Riyadh

Abstract
This study aimed at recognizing social effects resulting from child’s use of video games. 

The study follows a descriptive mode and was based on social survey by sample approach. 
The study sample consisted of mother employees of King Saud University that reached 
)341( mothers. Questionnaire was used as a tool for data collection. The study reached 
several conclusions including that: video games have a moderate effect of child’s use on 
social isolation and on rebelling against parents )with a medium average of 1.86(. Moreover, 
they were most frequently used by males, and the greatest turnout was on using games 
that have an adventurous theme. The study also indicated that children spend three to four 
hours daily on video gaming. The study included some suggestions and recommendations 
in the light of its results.

Key Words: Social effects - social isolation – rebelling against parental authority – 
aggressive behavior –child – video games – mothers.                    
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موضوع الدراسة

يع���د االهتمام بمجال الطفولة هو االهتمام بمس���تقبل 
األمة ككل؛ َحْيُث إنَّ الغرض من تربية األطفال ورعايتهم 
بصورة سليمة هو مواجهة التحديات الثقافية التي تفرضها 
حتمية التغير، ومما ال شك فيه أن مرحلة الطفولة هي من 
أهم المراحل في حياة اإلنس���ان؛ حيث يقال إن الشخص 
رهي���ن طفولته، وأصبح ينظر للتنش���ئة على أنها اس���تثمار 
للموارد البش���رية في المجتمع )أب���و ذويب، 2014: ص 

 .)159

وانطاًقا من أهمية مرحلة الطفولة وما لها من تأثيرات 
جمة على حياة الفرد ومس���تقبله والمجتمع، وكذلك من 
منطل���ق أن الطفل يتعل���م باللعب فاألطف���ال يظهرون في 
س���لوكياتهم ما يشعرون به وذلك من خال لعبهم الحر، 
واأللع���اب متى أحس���ن تخطيطها، وتم اإلش���راف عليها 
تق���وم بدور فع���ال في تنظيم عملية التعل���م عند األطفال، 
َحْي���ُث إنَّ األطف���ال يلعب���ون ويتعلمون في الوقت نفس���ه 
الكثير من المعلومات، ويكتش���فون العديد من الحقائق، 
وتوف���ر لهم هذه األلعاب اكتس���اب العديد من المهارات 
والمفاهيم والقي���م المتعلقة بالحياة اليومية المحيطة بهم 

)منسي، 2012: ص 185(.

وما يتميز به عصرنا من نقله نوعية في مجال المعرفة 
والعل���م والتكنولوجي���ا الحديثة دخل���ت جميع مجاالت 
الحي���اة، حي���ث طال كل تفاصي���ل الحياة اليومي���ة لألفراد 
والجماعات، وكان لألطفال نصيب؛ تم استبدال األلعاب 
التقليدية باأللعاب اإللكترونّية. حيُث انتش���رت األجهزة 
اإللكترونّية المحتوية على األلعاب اإللكترونّية في أغلب 
المنازل وازداد مس���تخدموها )اليعقوب؛ يونس، 2009: 

ص 224(. 

وم���ع التق���دم التقن���ي الهائ���ل ف���ي مج���ال األلع���اب 
اإللكترونّية استطاعت أن تُشعر الاعب بأنه يركب سيارة 
السباق بالفعل، وأنه يلعب مباراة كرة قدم في ملعب، مما 
أدى إلى ازدياد جذب العديد من األطفال لها وانتشارها، 
عاوًة على اإلبداع في وسائل الجذب والطرح والتسويق 

له���ذه التقني���ات الحديث���ة بهدف جذب المس���تهلكين من 
األطف���ال، َحْي���ُث إن ه���ذا التن���وع في األلع���اب وتنوعت 
وسائل واس���تخدامها من أجهزة اإللكترونّية، وبرز شكٌل 
جديد من أش���كال األلعاب التي تستخدم العنف، وانتشر 
انتش���اًرا واس���ًعا وتقدم تقدًما ملحوًظا، وهو يستهدف فئة 
صغ���ار الس���ن والمراهقين، ويؤثر فيهم وفي س���لوكياتهم 

بشكل ملحوظ. )الشحروري، 2008: ص 15(.     

مشكلة الدراسة

تكمن مش���كلة هذه األلع���اب اإللكترونّية في عالمها 
االفتراض���ي وش���خصياتها الخيالي���ة الت���ي تبق���ى في ذهن 
الطف���ل، حتى وإن توقف عن ممارس���تها، وهذا كله يؤثر 
ف���ي وظائ���ف الطفل الذهني���ة؛ َحْيُث إنَّها تس���بب انفصااًل 
ع���ن عالم���ه الواقع���ي، وتربطه به���ذا العال���م االفتراضي. 
وكذلك تسبب مشكات في الجوانب النفسية والسلوكية 
والجانب الجس���دي، ومش���كات االنتب���اه وفرط الحركة 
والنش���اط، وكذل���ك مش���كات ف���ي تفاعل���ه م���ع أس���رته 

)الشهراني، 2016: ص 2(.

كم���ا أن ه���ذه األنواع م���ن األلع���اب اإللكترونّية التي 
تكون عبر شبكة االتصاالت يقوم على مبدأ االستمرارية 
في اللعب، وكذلك عدم وجود وقت لانتهاء من اللعبة، 
وكذل���ك تتميز ه���ذه األلعاب بوجود العبي���ن من مناطق 
مختلف���ة م���ن أنحاء العالم، ع���اوًة على ذلك ف���إن قابلية 
اإلدم���ان لهذه األلعاب مرتفعة، مما يخلق مخاوف كبيرة 
وتك���ون خط���رة أكث���ر من غيرها م���ن األلع���اب )الخليفة، 

2016: ص 20(. 

ووفًق���ا لتقري���ر الهيئ���ة العام���ة لإلحص���اء ع���ام 2020 
فقد بلغت نس���بة األطفال في المملكة العربية الس���عودية 
الذي���ن يش���كلون الفئ���ة العمرية من )0- 14( س���نة نس���بة 
)30،3%( )الهيئة العام���ة لإلحصاء، 2020(، عاوًة على 
ذل���ك أقبالهم على ه���ذه األلعاب فهم يش���كلون عدًدا ال 
ب���أس ب���ه م���ن مس���تخدمي التكنولوجي���ا بش���تى صورها: 
اللوحي���ة،  األجه���زة  الحواس���يب،  المحم���ول،  الهات���ف 
األلع���اب الذكي���ة، حي���ث أصبح���ت ه���ذه التكنولوجي���ا 



70

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )7(، ص ص 67-90 يونيو 2021 / شوال 1442هـ

تش���كل لألطفال ش���كًا من أش���كال اللع���ب التي يمكن 
اقتناؤها واالس���تمتاع به���ا، وقد حلت هذه األلعاب محل 
األلع���اب اليدوية التقليدية )عثم���ان، 2018: ص 130(.

كما أن األس���ر تنفق على ش���راء ه���ذه األلعاب حيث 
تذك���ر )العايد، 2017( أن حجم إنفاق الطفل الس���عودي 
عل���ى هذه األلع���اب اإللكترونّية تم تقدي���ره بنحو )400( 
دوالر سنوًيا، وقد أكدت السوق السعودية أنها تستوعب 
ما يقارب )3( مايين لعبة إلكترونية خال العام الواحد. 
عاوًة على ذلك فإن أكثر من )40%( من البيوت السعودية 

يوجد لديها جهاز واحد على األقل. 

وقد أكدت دراس���ة )البراشدية، 2020( أُجريت على 
)1808( طال���ب عل���ى وج���ود ارتب���اط دال إحصائًي���ا بين 
التنم���ر اإللكترون���ي واإلدم���ان على اإلنترنت، وأن نس���بة 
انتشار التنمر اإللكتروني بين المراهقين ما بين نسبة )%7 
و30%(. قد نتج عن دراس���ة )العبيدي، 2017: 437( أن 
تاميذ المرحلة االبتدائية لديهم مستوى عاٍل من العدوان 
والغضب، بمتوس���ط حسابي للعدوان يقدر ب� )47،006( 
درجة، وعند الغضب بمتوسط حسابي مقداره )27،83( 

درجة. 

وقد أثار االنتشار الواسع لهذا النوع من األلعاب قلق 
الباحثين من ناحية اآلثار السلبية المترتبة على استخدامها 
على سلوكيات الطفل داخل محيطه االجتماعي. بناًء على 
ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة الحالية في التساؤل 
التالي: ما اآلثار االجتماعية المترتبة على استخدام الطفل 

لأللعاب اإللكترونّية؟

أهمية الدراسة

تستمد الدراسة أهميتها من المحاور التالية: 

تبرز أهمية الموضوع بكونه موضوعاً معاصراً يش���غل 	 
المهتمي���ن في ميادي���ن العلوم االجتماعية، والنفس���ية، 
والتربوية في آٍن واحٍد.  فنأمل أن تسهم هذه الدراسة 
ف���ي إث���راء المعرف���ة والعلوم اإلنس���انية عن اس���تخدام 
األلعاب االلكترونية وآثارها السلوكية واالجتماعية. 

تس���تمد هذه الدراس���ة أهميتها من أهمية الفئة العمرية 	 
التي تدرسها وهم طالبات المرحلة االبتدائية. فيمكن 
أن تس���هم نتائج هذه الدراس���ة في توعية أولياء األمور 
بش���كل خ���اص والمربي���ن بش���كل ع���ام بم���دى اآلثار 
المترتبة على استخدام األطفال لأللعاب االلكترونية.

تركز الدراس���ة على وس���ائل حديثة لها انتش���ار س���ريع 	 
ومؤثر وبخاصة بين فئة األطفال والشباب، وهي تمثل 
اهتماماً كبيراً لديهم، وأصبحت من أولويات حياتهم.

 أهداف الدراسة

تهدف الدراس���ة الحالية التعرف على كثافة اس���تخدام 
الطفل لأللعاب االلكترونية، واآلثار االجتماعية المترتبة 
على اس���تخدام الطفل لأللع���اب االلكترونية على العزلة 
االجتماعي���ة، والس���لوك العدواني، والتمرد على الس���لطة 

الوالدية.

 تساؤالت الدراسة

ما المدة التي يقضيها الطفل على األلعاب اإللكترونّية   -1
في اليوم الواحد؟

2-  ما اآلثار االجتماعية المترتبة على اس���تخدام الطفل 
لأللعاب االلكترونية؟ ويتفرع منه التساؤالت الفرعية 

التالية:

م���ا اآلثار االجتماعية المترتبة على اس���تخدام الطفل   .1
لأللعاب االلكترونية والمتعلقة بالعزلة االجتماعية؟

م���ا اآلثار االجتماعية المترتبة على اس���تخدام الطفل   .2
لأللعاب االلكترونية والمتعلقة بالسلوك العدواني؟

م���ا اآلثار االجتماعية المترتبة على اس���تخدام الطفل   .3
لأللعاب االلكترونية والمتعلقة بالتمرد على السلطة 

الوالدية؟

مفاهيم الدراسة  
اآلثار االجتماعية 

اآلثار » إبقاء األثر في الشيء، وأثر في الشيء أي ترك 
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في���ه أث���ًرا« )الش���هراني، 2016: ص 9(. فهي الطرق التي 
تؤثر فيها بعض الظواهر على األشخاص، وعلى الطريقة 

التي اعتادوا القيام بها.

ت���م تحدي���د اآلث���ار االجتماعي���ة ف���ي ه���ذه الدراس���ة 
باآلثار الناجمة عن اس���تخدم الطفل لأللعاب اإللكترونية 

والمتمثلة في:  

العزلة االجتماعية

تعرف بأنها شعور الفرد بالَوْحَدة، ومحاولة االبتعاد عن 
العاقات االجتماعية الس���ائدة في المجتمع الذي يعيش 
في���ه وينتمي إليه، وكذلك االفتق���اد إلى األمن والعاقات 
االجتماعية الحميمة، وأيًضا البعد عن اآلخرين حتى وإن 

وجد بينهم )بن سفران، 2013: ص 13(.

ويقص���د بالعزل���ة االجتماعي���ة ف���ي ه���ذه الدراس���ة ب�: 
إحس���اس الطفل بالَوْحَدة والرغبة في االبتعاد عمن حوله 

والعيش بمفرده مع عالمه االفتراضي الخاص به.

السلوك العدواني 

ع���رف الس���لوك العدوان���ي بأن���ه س���لوك يص���دره فرد 
أو جماع���ة تج���اه ف���رد أو مجموعة من األفراد يس���تهدف 
إلح���اق األذى، س���واء أكان للفرد نفس���ه أو لآلخرين، أو 
تخريب الممتلكات نتيجة اإلحباط أو مواقف الغضب أو 
المنافسة الزائدة، ويكون هذا العدوان إما لفظياًّا، أو بدنياًّا، 
مباشًرا أو غير مباشر )زرارقة،2013: ص107(.          

كم���ا يوص���ف بأنه س���لوك بدن���ي أو لفظي ق���د يكون 
مباشًرا أو غير مباشر، وهو يصدر عن الفرد ويحتوي في 
صميمه على مخالفة صريحة أو ضمنية لمعايير الس���لوك 
الع���ام المتف���ق عليه���ا، حي���ث يؤدي إل���ى إلح���اق الضرر 
واألذى باآلخرين، أو الذات أو األشياء، وهو يختلف من 
فرد آلخر، ومن مجتمع آلخر )الزعبي، 2015: ص 27(.

ويقصد به إجرائياًّا في هذه الدراسة: أنه سلوك مخالف 
للقواني���ن العامة المنظمة ل���آلداب يصدر من الطفل تجاه 
األش���خاص واألش���ياء، ويس���تهدف إلحاق الضرر، سواء 

بدني أو لفظي لآلخرين. 

التمرد على السلطة الوالدية

التمرد هو نوع من الس���لوك يظهر لدى الطفل بش���كل 
مقاوم���ة إما بص���ورة ظاهرة أو باطنة لم���ا يطلبه اآلخرون 
من���ه، ويس���بب ذل���ك ظه���ور مش���اعر القس���وة والتس���لط، 
وكذل���ك عج���ز عن القيام ب���رد فعل تجاه ذل���ك )الزعبي، 

2002: ص 195(.

وق���د عرفه )أب���و ذوي���ب، 2014: ص 167( بأنه ميل 
الطفل أو المراهق إلى عدم اإلصغاء واالستجابة لمطالب 
الراشدين بشكل عام، وفي بعض الحاالت يتلكؤون فيما 
يطلب منهم، وكذلك عدم االستماع إلى األفراد والنواهي 

والنصائح.

���ا ف���ي ه���ذه الدراس���ة أنه ن���وع من  ويقص���د ب���ه إجرائياًّ
السلوك يمارسه الطفل يرفض توجيهات الوالدين، واتباع 

إرشاداتهما ونصائحهما.

األلعاب اإللكترونّية

عرف���ت م���ن منظورين أولهم���ا المنظ���ور المعلوماتي 
باعتبارها برمجي���ات تحاكي الواقع بصورة إما حقيقية أو 
افتراضية، وذلك باالعتماد على إمكانات الحاس���وب في 
التعامل مع الوسائل المتنوعة والمتعددة، ومن ثم عرض 
الصور وتحريكها، وكذلك إصدار األصوات. أما بالنسبة 
للمنظ���ور الثان���ي فه���و المنظور العلم���ي، فه���ي أداة تحٍد 
لق���درات الاعب؛ حيث تضعه أم���ام صعوبات وعقبات 
وأخط���ار، وتتميز بأنها متدرجة من البس���اطة إلى التعقيد، 
ومن البطء إلى الس���رعة، وكذلك تعتبر أداة تطوير لثقافته 
وقدراته؛ حيث تش���د انتباهه، وتنقل إليه المعلومة بطريقة 

يسيرة وممتعة )همال، 2018: ص 29(. 

    ويمك���ن تعريفه���ا بأنها: نوع من أنواع األلعاب تعرض 
عل���ى شاش���ة التلف���از )ألع���اب الفيدي���و( أو عل���ى شاش���ة 
الحاس���وب، وتتميز بأنها تزود الف���رد بالمتعة، وذلك من 
خال تحدي استخدام اليد مع العين، أو تحٍدّ لإلمكانات 
العقلية، وذلك يكون عن طريق تطوير البرامج اإللكترونّية 
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)الشحروري، 2008: ص 46(.

   ويقصد بها إجرائياًّا: أنواع من األلعاب تتميز بأنها تُلعب 
عن طريق األجهزة اإللكترونّية سواء بأجهزة الباستيشن، 
أو الهات���ف المحم���ول، أو الب ت���وب، وتس���تعمل ه���ذه 
األلعاب عبر ش���بكة االتصاالت، أو المش���اركة الجماعية 
في اللعبة؛ حيث يتش���ارك أكثر من طفل في لعبة واحدة، 
وال يش���ترط أن يكونوا في المكان نفس���ه، فقد يكون كل 

واحد منهم من ثقافة أخرى، أو حتى من دولة أخرى. 

   ويقص���د باألطفال في هذه الدراس���ة ب����: األطفال الذين 
يبلغ أعمارهم ست سنوات إلى إحدى عشرة سنة بمدينة 

الرياض. 

الدراسات السابقة

تعتب���ر األلعاب اإللكترونية من القضاي���ا التي أفرزتها 
التغيرات االجتماعية واالقتصادية على األسرة المعاصرة. 
وباستقراء الدراسات السابقة نجد تعدد وتنوع الدراسات 
الت���ي له���ا عاق���ة بموض���وع الدراس���ة الحالية؛ ل���ذا رأت 
الدراسة عرض عدد من الدراسات العلمية ذات العاقة، 

وجاءت على النحو التالي:

دراس���ة منسي )2012( سعت إلى الكشف عن اآلثار 
الس���لبية لممارس���ة األطف���ال لأللع���اب لس���اعات طويلة 
باليوم. قس���مت الدراس���ة إلى ثاثة أقس���ام وهي: مجتمع 
المرش���دين والمعلمي���ن وق���د بلغ عدده���م )246( معلًما 
ومرشًدا من المدارس االبتدائية بمحافظة الرس، مجتمع 
أولي���اء األم���ور، وبلغ عدده���م )337( ول���ي أمر، مجتمع 
األطفال، وبلغ عددهم )3120( طفًا. خلصت الدراس���ة 
إلى أن نسبة األطفال الذين يمارسون األلعاب اإللكترونّية 
بكثرة نسبة عالية، ولقد حددت بخمس ساعات فما فوق 
بلغ���ت نس���بة )96،65%(، أن من اآلثار الس���لبية لأللعاب 
اإللكترونّية على األطفال ضعف التحصيل الدراسي عند 
الطالب، وكذلك ضعف حاسة البصر، وممارسة السلوك 

العدواني.                         

ودراس���ة الخليف���ة )2016( هدفت إلى الكش���ف عن 

أنم���اط اس���تخدام ألعاب اإلنترن���ت اإللكترونّي���ة وآثارها 
عل���ى األطف���ال الذكور في مدينة الرياض، ودور األس���رة 
في ضب���ط اس���تخدام أطفالها له���ذه األلع���اب وحمايتهم 
م���ن آثارها. الدراس���ة اس���تطاعية، كان مجتمع الدراس���ة 
م���ن األطف���ال في مرحل���ة الطفول���ة المتأخ���رة )14-11( 
عاًما، بلغ عدد العينة الغير احتمالية )150(، تم استخدام 
االْس���ِتَبانة والماحظة، وكذل���ك المقابلة، وتوصلت هذه 
الدراسة إلى انتشار استخدام ألعاب اإلنترنت اإللكترونّية 
بين األطفال. وكذلك ضعف دور األسرة في ضبط لعب 

األطفال، وكذلك تأثيرها في وقتهم وعاقاتهم.

كما س���عت دراس���ة العايد )2017( إلى التعرف على 
أثر اإلفراط في ممارس���ة األلعاب اإللكترونّية على تنشئة 
الطفل األسرية والدينية. اعتمدت الدراسة على االْسِتَبانة 
لجمع البيانات. وعلى عينة من أمهات األطفال المسجلين 
في روضات محافظة الرس بلغ عددهم )310(. توصلت 
هذه الدراسة إلى أن ممارسة الطفل لأللعاب اإللكترونّية 
بإفراط يضعف من هدف األم االجتماعي المتعلق بإلزام 
طفله���ا آلداب الحدي���ث مع اآلخري���ن، وكذلك توصلت 
الدراس���ة أن اإلف���راط في ممارس���ة األلع���اب اإللكترونّية 

يضعف من مبدئه األخاقي المتعلق بتجنب الضرب.

وأش���ارت دراس���ة عثمان )2018( إل���ى التعرف على 
تأثي���ر ممارس���ة األلع���اب اإللكترونّي���ة عل���ى س���لوكيات 
أطفال المرحلة االبتدائية العليا بمدينة الجبيل الصناعية. 
استخدمت االْسِتَبانة أَداًة لجمع البيانات، وشملت )200( 
م���ن أولي���اء األمور ت���م اختيارهم بطريقة عش���وائية، ومن 
أب���رز م���ا توصلت له هذه الدراس���ة أن هناك مجموعة من 
العوامل التي تدفع األطفال لممارسة األلعاب اإللكترونّية 
ومنها الس���عي للفوز، المنافسة، التحدي. وكذلك إن من 
أهم اآلث���ار اإليجابية لهذه األلعاب اإللكترونّية تحس���ين 
بع���ض المهارات لدى الاعبين مثل: مهارة الكتابة وحل 
المش���كات واكتس���اب لغات أجنبية، أما اآلثار الس���لبية 
المترتبة على ممارسة هذه األلعاب فهي العنف المدرسي 
بأنواعه، وإدمان األطفال هذه األلعاب وما يرتبط بها من 
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مش���كات صحية في الس���مع والبصر، وكذلك أن أولياء 
يعانون من س���هر األطفال لممارسة هذه األلعاب، وذلك 
يؤثر على تحصيلهم الدراسي، وكذلك تسببت في ضعف 

التواصل األسري بين أفراد األسرة.

    اما دراسة الحشاش )2008( فقد هدفت إلى معرفة أثر 
ممارسة بعض األلعاب اإللكترونّية في السلوك العدواني 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في المدارس الحكومية بدولة 
الكويت، حيث تكونت عينة الدراسة من )24( طالًبا من 
الص���ف الحادي عش���ر، وتم اختيارهم بطريقة عش���وائية. 
ولقد تم استخدام مقياس للسلوك العدواني أَداًة للدراسة. 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسط درجات طلبة المجموعة التجريبية ومتوسط 
درجات طلبة المجموعة الضابطة في الس���لوك العدواني 
ل���دى طلب���ة المرحل���ة الثانوية ف���ي الم���دارس الحكومية 
بدولة الكويت ألثر ممارس���ة بعض األلعاب اإللكترونّية، 

ولصالح طلبة المجموعة التجريبية. 

    كما سعت دراسة اليعقوب )2009( إلى معرفة العاقة 
األطفال  لدى  العنف  اإللكترونّية وسلوك  األلعاب  بين 
في المرحلة االبتدائية، وبين األلعاب اإللكترونّية وجنس 
الطفل، الدراسة وصفيه، تم استخدام أداة لقياس العنف 
وتكونت عينة الدراسة من )437( ولي أمر ممن يلعب 
االبتدائية.  المرحلة  في  اإللكترونّية  األلعاب  أطفالهم 
األلعاب  بين  عاقة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 
االبتدائية  المرحلة  أطفال  لدى  والعنف  اإللكترونّية 
بدولة الكويت، وأن هناك عاقة بين استخدام األلعاب 
اإللكترونّية والعنف وفًقا لمتغير الجنس لصالح اإلناث. 

تأثير األلعاب  إلى      دراسة ميهوب )2013( اشارت 
من  عينة  لدى  االجتماعية  المهارات  على  اإللكترونّية 
)4-6( سنوات. وكذلك  العمرية  المرحلة  في  األطفال 
عاقة عدد الساعات التي يقضيها األطفال في ممارسة 
األلعاب اإللكترونّية وتأثيرها على المهارات االجتماعية 
باستمارة  استعانة  وصفيه  الدراسة  األطفال.  لهؤالء 
األلعاب اإللكترونّية لألطفال، وكذلك مقياس للمهارات 

االجتماعية لعينة من )200( طفل/ ة ممن تتراوح أعمارهم 
بين )4-6( سنوات. وقد أسفرت هذه الدراسة أن )%35( 
من  اإللكترونّية  األلعاب  يمارسون  الدراسة  عينة  من 
ثاث إلى أقل من خمس ساعات في اليوم، وتوصلت 
إلى وجود اختاف في المهارات االجتماعية: التواصل 
االجتماعي  السلوك  االجتماعي،  التفاعل  اآلخرين،  مع 
عدد  باختاف  االجتماعية  للمهارات  الكلية  والدرجة 
األطفال  لصالح  اإللكترونّية  األلعاب  ممارسة  ساعات 

الذين يمارسون األلعاب اإللكترونّية بصورة أقل.

     اما )Gong et al., 2019( فقد كان الهدف من 
اإللكترونّية  األلعاب  استخدام  عواقب  معرفة  الدراسة 
المفرط عبر اإلنترنت، وسعت الدراسة إلى معرفة العاقة 
اإللكترونّية  األلعاب  من خال  بالماحظة  التعليم  بين 
الدراسة  استخدمت  أكثر،  سلبية  سلوكيات  وبروز 
الدراسة  مجتمع  وكان  اإلنترنت،  عبر  الطولي  المسح 
من مستخدمي لعبة )ساحة الشجعان( في الصين، وبلغ 
أَداًة  مقياس  استخدام  وتم  العب،   )410( العينة  عدد 
اإللكترونّية  لأللعاب  أن  الدراسة  وأظهرت  للدراسة، 
تأثيًرا سلبي على األسرة من خال صراع تكنولوجي بين 
األسرة ومستخدم اللعبة، وعاوًة على ذلك فإن من آثار 
اللعب اإللكترونّي عبر اإلنترنت المفرط هو بروز التمرد 

االجتماعي بين مستخدمي اللعبة. 

 )Chandrashekhar et al., 2020( دراسة  هدفت 
بين  المنتظمة  التنافسية  اإللكترونية  األلعاب  آثار  تقييم 
الجسد،  لغة  الحدس االجتماعي )فهم  المراهقين على 
المعلومات  استنتاج  الصوت،  نوعية  الوجهة،  تعبير 
طبقت  لآلخرين(،  العاطفية  الحاالت  من  االجتماعية 
الدراسة التجريبية في الهند على عينة من 50 أعمارهم 
من 17-19 سنة، مقارنة بنفس العدد ممن ال يستخدمون 
األلعاب، ووجدوا أن الحدس االجتماعي انخفض لدى 
المراهقين الذين يمارسون األلعاب اإللكترونية باستمرار 

مقارنة بأقرانهم الذين ال يلعبون.

ام���ا دراس���ة )Gnambs et al., 2020( فق���د ركزت 
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عل���ى تأثي���ر الوق���ت ال���ذي يلعب في���ه المراه���ق األلعاب 
االلكترونية على تحصيل الدراس���ي في مواد الرياضيات 
والق���راءة، اعتمدت الدراس���ة الت���ي أجريت على عينة من 
3554 مراه���ق م���ن االلم���ان عل���ى تصميم المس���تقبلي، 
واظه���رت النتائ���ج انح���دارات قوي���ة في الدرج���ات لكن 
المه���ارات ل���م تتأث���ر تأثي���ر ملح���وظ، وتتنبأ الدراس���ة أن 
األوق���ات اللعب األطول تودي إلى انحدار في التحصيل 

بعد عامين من االستمرار في اللعب.

التعقيب على الدراسات السابقة:

وتن���وع 	  تع���دد  نج���د  الس���ابقة  الدراس���ات  باس���تقراء 
الدراس���ات التي لها عاقة بموضوع الدراسة الحالية، 
ومنه���ا دراس���ات تناولت آث���ر األلعاب على الس���لوك 
العدوان���ي فدراس���ة كل م���ن العايد )2017(، ومنس���ي 
)2012(، وعثمان )2018(، وأيًضا دراس���ة الحش���اش 
)2008(، وكذلك دراسة اليعقوب )2009( أوضحت 
هذه األلعاب اإللكترونّية قد أسهمت في إبراز السلوك 
العدواني لدى األطفال المس���تخدمين لها. كما ذكرت 
دراس���ة )منسي، 2012( أن لأللعاب اإللكترونّية تأثيًرا 
 Gnambs( على التحصيل الدراسي، وكذلك دراسة
الخليف���ة  م���ن  et al., 2020(. وبين���ت دراس���ة كل 
)2016(، والعاي���د )2017(، وكذل���ك دراس���ة عثمان 
)2018(، ودراس���ة )Gong et al., 2019( أن تأثي���ر 
األلعاب اإللكترونّية يمتد ليشمل على تأثيًرا سلبي لدور 
األس���رة تجاه أبنائها، َحْيُث إنَّه يوجد نوع من الضعف 
ف���ي دورهم ف���ي ضبط انفع���االت أطفاله���م، وضعف 
التواص���ل بي���ن أف���راد األس���رة، ف���ي حين أتت دراس���ة 
 Chandrashekhar et( ودراس���ة )ميه���وب)2013
al., 2020( لتؤك���د على تأثير هذه األلعاب في تقليل 

المهارات االجتماعية لدى األطفال.

أكدت دراسة كّلٍ من منسي )2012(، ودراسة عثمان 	 
)2018( أث���ر ه���ذه األلعاب اإللكترونّي���ة على كل من 
الجان���ب الصح���ي لألطف���ال. والضع���ف التحصي���ل 

لأللع���اب  المس���تخدمين  األطف���ال  ل���دى  الدراس���ي 
األلكتروني���ة كم���ا ف���ي نتائج دراس���ة منس���ي )2012(، 
 Gnambs et al.,( ودراسة ،)ودراسة عثمان )2018

.)2020

اتفق���ت دراس���ة كّلٍ م���ن عثم���ان )2018(، والعاي���د 	 
)2017(، والخليفة )2016( في استخدامهم لاستبانة 
وسيلًة لجمع بيانات الدراسة، وكذلك استعانت دراسة 
العنزي )2014(، والخليفة )2016( بأداة المقابلة أَداًة 
إضافية للبحث، وكذلك استخدمت كل من الدراسات 
التالية منسي )2012(، والحشاش)2008(، واليعقوب 
)2009(، ومهيوب )2013(، في استخدامهم مقاييس 

خاصة وسيلًة لجمع البيانات.

رك���زت دراس���ة ميه���وب )2014( عل���ى معرف���ة تأثير 	 
األلع���اب اإللكترونّي���ة عل���ى المه���ارات االجتماعي���ة 

.)Gong et al., 2019( لاعب. وكذلك دراسة

اس���تفادت الدراسة من الدراس���ات السابقة في تحديد 	 
مش���كلة الدراس���ة، وإعداد األداة، كما تمت االستفادة 

منها في مناقشة وتفسير نتائج الدراسة الحالية.

االتجاهات النظرية المفسرة للدراسة

    تفت���رض نظري���ة التأثي���ر الفّعال أن المعلومات تس���ري 
عن طريق وسائل االتصال مباشرة إلى الجمهور المتلقي، 
بمعنى أن المرسل والرسالة مهمان في العملية االتصالية، 
وتنظ���ر النظرية للجمهور بنظرة س���لبية ألن���ه يتقبل كل ما 
يصل إليه من رس���ائل وس���ائل اإلعام، وكذلك يتأثر بها 

فوًرا )مشارقة، 2013: ص 139(.

االتصال  وسائل  بأن  القائلة  الفرضية  من  وتنطل      
المختلفة لديها قدرة فائقة على التأثير، بشرط استخدامها 

بحكمة وبطرق منتظمة من خال:

عملية تكرار الرسائل على فترات زمنية معينة.	 
 أن تستهدف الرسائل شريحة معينة في المجتمع.	 
تحديد األهداف بصورة واضحة بحيث تقوم وس���ائل 	 
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اإلعام باستحداث رسائل إعامية نابعة من األهداف 
)المشابقة، 2011: ص110(. 

انتشرت النظرية بعد الحرب العالمية األولى على يد 
عالم االتصال )هارولد الس���ويل( )مشارقة، 2013: ص 
139(، وس���ميت بعدة مس���ميات منها نظري���ة الرصاصة، 
وذلك ألن الرسائل اإلعامية تكون قوية جًدا في تأثيرها، 
ولذل���ك ش���بهت بالطلقة النارية التي م���ن صفاتها أنها إذا 
صوب���ت بدق���ة ال تخط���ئ اله���دف إطاًق���ا، وكذل���ك من 
ضمن المسميات التي أطلقت على النظرية نظرية الحقنة 
أو اإلبرة تحت الجلد، وتم تش���بيه الرس���الة التي تحملها 
وسائل اإلعام بالمحلول الذي يتم حقنة بالوريد ويصل 
إلى كل أعضاء الجسم من خال الدورة الدموية، ويكون 
تأثي���ره قوياًّ���ا ال يمكن التخلص منه )الدهمش���ي، 2014: 

ص 141(.

وت���رى ه���ذه النظرية أن اس���تقبال الرس���الة يعد تجربة 
فردي���ة ولي���س تجربة جماعي���ة، بمعنى أن الرس���الة تصل 
إل���ى كل ش���خص بص���ورة مس���تقلة عن اآلخري���ن، حيث 
ال يوج���د تفاعل بينه���م، وذلك من منطل���ق أن الجماهير 
ه���م عبارة عن ذرات منفصلة كم���ا تراهم النظرية، عاوًة 
على ذلك فإنها تري أن الش���خص يتلقى الرسائل بشكل 
مباشر من المرسل دون أي وسيط. وكذلك تفترض هذه 
النظرية أن الرس���الة اإلعامية تصل إلى كل االش���خاص 
في المجتمع بطرق متش���ابهة، ويس���تقبلون هذه الرس���الة 
اإلعامي���ة ب���ذات الطريقة، ولذل���ك تؤكد النظري���ة أنه ال 
توج���د فوارق بين األش���خاص في تفاعلهم مع الرس���ائل 

اإلعامية )الدهمشي، 2014: ص 142(.

فاأللعاب اإللكترونّية بوصفها رس���ائل لها تأثيًرا على 
األطفال بوصفهم مس���تقبًا لهذه الرس���ائل، يتلقونها دون 
وسيط، وبشكل مباشر ومستمر حيث يكون التأثير سهًا 
. كما أن لهذه األلعاب جمهورها بناء التسويق لهذه  وقوياًّ

األلعاب، وعن طريق االنتشار الثقافي.

ويرى ه���ذا االتجاه أن التغي���ر الثقافي يرجع بمجمله 
إل���ى عامل االنتش���ار، حي���ث تنتقل الس���مات الثقافية من 

مجتم���ع آلخر، كذلك داخل المجتم���ع الواحد )الدقس، 
2005: ص 147(.

كذل���ك ترك���ز نظري���ة االنتش���ار الثقاف���ي عل���ى التغير 
االجتماعي، فهي عمليات تنتش���ر بموجبها سمات ثقافية 
من منطقة إلى أخرى، وتتم عن طريق العديد من األنشطة 
أو المؤسس���ات مثل التجارة، الزواج، الس���ياحة، الهجرة، 
وس���ائل االتصال التي أسهمت بدور ملحوظ في تسهيل 
عملية االنتشار الثقافي وسرعته. وقد وعرف االنتشار بأنه 
انتق���ال األفكار والتكنولوجيا والممارس���ات الجديدة من 
مصادر ابتكارها أو اختراعها إلى الجمهور أو المستقبلين 
لهذه الوس���ائل. كم���ا عرفه لينت���ون بأنه« انتق���ال العناصر 
الثقافية من مجتمع إلى آخر« )الخلف، 2012: ص 55(.

وقد لخص )هيجن( خمس���ة أبعاد تساعد على انتشار 
األفكار داخل المجتمع والتغير الثقافي، وهي على النْحِو 

اآلتي:

الفائدة النسبية/ وتكون مرتبط بالمستفيدين والمبتكر،   .1
حيث يكون أكثر أثًرا وفائدًة للمجتمع مقارنًة بالبدائل 
الس���ابقة، ودرجة الفائدة تكون نسبية اقتصادية ومالية 
للمجتم���ع، كذلك مدى كس���ب مكان���ة اجتماعية من 

خال استخدام هذا المبتكر.

االنس���جام/ بمعن���ى أن تك���ون درج���ة الوع���ي للمنتج   .2
متوافق���ة مع القي���م الحاضرة داخ���ل المجتمع ليكون 

انتشاره أسرع، وفي نطاق أوسع.

التعقي���د/ وهو متمثل في مس���توى وعي األفراد الذين   .3
يعتقدون أن المبتكر يصعب فهمه َحْيُث إنَّه إذا انتشر 
هذا االعتقاد بين أفراد المجتمع يكون انتشار المبتكر 

سلبياًّا.

قابلي���ة التجربة/ حيث ترى هذه النظرية أن كل مبتكر   .4
يمكن تزداد نسبة االقتناع بتجربته، وتزداد تبًعا لذلك 

نسبة قبول المبتكر وانتشاره في المجتمع. 

ج���دارة المبتكر حي���ُث أن الفرد يقبل المبتكر الجديد   .5
أسرع من الجماعة، كلما كثرت المناقشات اإليجابية 
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للمبتك���ر زادت نس���بة قبول���ه وانتش���اره ف���ي المجتمع 
)العصيمي، 2004: ص 83-79(.

ووفًقا لهذه النظرية فإن استخدام األلعاب اإللكترونّية 
أصبح ينتقل من فرد إلى آخر عن طريق االنتش���ار، َحْيُث 
انتش���ر هذا النوع من األلعاب وفًقا للتصميم التش���ويقي. 
فهي تمتاز بالسهولة فا يحتاج إلى بذل جهد حركي كبير 
من قبل الاعب أْس���َهم في انتش���ار االنع���زال االجتماعي 
بين الاعبين، وكذلك يمتاز بخاصية مشاركة اللعب عن 
بعد مما أوجد نوع جديد من األصدقاء االفتراضين، كما 
تتيح اللعب في أي وقت وأي مكان يشاء. تبدأ بنوع كبير 
من السهولة ومن ثم تنتقل للصعب واألكثر صعوبة، مما 
يعطي الاعب نوًعا من الحماس���ة لاستمرار في اللعب، 
وهذا ما يجعل عنصري الحماس���ة والتش���ويق من ضمن 

مميزاتها، وبهذا ينتشر السلوك االنعزالي بين الاعبين.

ومما ساعد في انتشار هذه األلعاب التقليد والمحاكاة 
وي���رى )تارد( أن األش���خاص يتعلمون األنم���اط الحياتية 
والس���لوكية م���ن خ���ال التقلي���د، ف���كل نمط م���ن أنماط 
السلوك االجتماعي يظهر بشكل جذاب يجعل الشخص 

يسعى إلى محاكاته وتقليده )العتيبي،2015: ص80(.

تتمح���ور النظري���ة عند )تارد( حول عملي���ة المحاكاة، 
ويقص���د به���ا تك���رار نموذج س���لوكي معين بي���ن األفراد، 
وبمعن���ى آخ���ر ف���إن الفرضي���ة ت���رى أن جمي���ع الظواه���ر 
االجتماعي���ة ترج���ع إل���ى العاق���ة بين ش���خصين يمارس 
أحدهم���ا تأثيًرا عقلياًّا ف���ي اآلخر )القريش���ي،2011: ص 
362(.  يعتب���ر )تارد( المجتمع جماعة من األفراد لديهم 
القدرة على المحاكاة لبعضهم البعض، ويتميزون بوجود 
س���مات مشتركة بينهم تعد نسًخا متكررة لنموذج واحد، 
وه���و النموذج الس���ائد ف���ي المجتم���ع. وي���رى أن الحياة 
االجتماعي���ة تكون خاضعة لقانون المحاكاة العام، َحْيُث 
إنَّ الظواهر االجتماعية ما هي إال تقليد لألفراد النابغين، 
وأن التغير االجتماعي عائد إلى الفرد وابتكاراته، وتكون 
المح���اكاة بطريق���ة ال ش���عورية حي���ث ت���م تش���بيه الحياة 
االجتماعي���ة أنه���ا حي���اة ترددي���ة تخديري���ة، ال يش���عر بها 

األف���راد؛ ألنهم يحاك���ي بعضهم بعًضا بطريقة تلقائية غير 
شعورية )الدوسري،2006: ص 51(. 

فبع���ض األلع���اب ق���د يكون له���ا صفة عالمي���ة نتيجة 
التقليد، كما أن بعض التحديات التي يمكن أن تصل إلى 
ح���د االنتح���ار مرتبطة ببعض هذه األلع���اب اإللكترونّية، 
إل���ى جان���ب الس���لوك العدواني فاألطفال المس���تخدمون 
له���ذه األلع���اب يقوم���ون بتقلي���د الكثير من المش���اهدات 
المصاحبة لهذه األلعاب، ومنها مش���اهد العنف، والقتل، 
والضرب، والدم، وعدم احترام األنظمة، والطفل بطبيعته 
مقلد للس���لوك؛ فيق���وم بتقليد هذا النوع من الس���لوكيات 
باعتباره���ا هي القدوة، وهذا مما يجعل هذه الس���لوكيات 

قد تنتشر بين األطفال بفعل التقليد والمحاكاة.

اإلجراءات المنهجية

نوع الدراسة ومنهجها

تنتمي الدراسة الحالية إلى الدراسات الوصفية؛ ومن 
المب���ررات التي دعت الس���تخدام الدراس���ة الوصفية هو 
اتفاقه���ا م���ع أهداف الدراس���ة الحالية؛ وذل���ك ألنها تهتم 
بمعرفة اآلثار االجتماعية المترتبة على اس���تخدام الطفل 
لأللعاب اإللكترونية، وتتطرق إلى العاقة بين اس���تخدام 
الس���لوك  االجتماعي���ة،  بالعزل���ة  االلكتروني���ة  األلع���اب 
العدوان���ي، والتم���رد عل���ى الس���لطة الوالدي���ة للطفل، من 
أج���ل الوصول إل���ى معرفة تفصيلية، وفه���م أفضل وأدق 
لعناصر المشكلة. كما اسُتخدم منهج المسح االجتماعي 
بأس���لوب العين���ة العمدي���ة القصدي���ة؛ لصعوب���ة الوصول 

لجميع مفرداته.

مجتمع وعينة الدراسة 

جامعة  منسوبات  في جميع  الدراسة  مجتمع  تحدد 
أطفال  لديهن  ممن  األمهات  بالرياض  سعود  الملك 
اإلناث  أو  الذكور  من  سواء  االبتدائية  المرحلة  في 
اإلنترنت خال  عبر  اإللكترونية  األلعاب  ويستخدمون 
 .)1441  /1440( العام  خال  الدراسة  إجراء  فترة 
وكانت عينة الدراسة العمدية القصدية، عن طريق توزيع 
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االستبيان واستجاب )341( مبحوثة تم االعتماد عليهن 
كعينة للدراسة الحالية. 

أداة الدراسة 

بعد االطاع على األطر النظرية، والدراسات السابقة 
ضوء  وفي  الحالية،  الدراسة  بموضوع  الصلة  ذات 
استخدمت  وأهدافها،  الدراسة  وتساؤالت  معطيات 
الدراسة الحالية استبياناً؛ وتمت صياغة عبارات محاور 
االستبيان في صورته المبدئية حيث تكّون من محورين:

المحور األول: يتعلق بالبيانات الديموغرافية الخاصة   -1
بمفردات عينة الدراسة: )عدد األبناء، نوع األبن/�ه، 
أعمار األبناء، المستوى التعليمي للوالدين، الجهاز 
اإللكتروني الذي يستخدمه األبن، ونوعية األلعاب 
اإللكترونية التي يلعبها، ومدى السماح البن بالشراء 

من خال اللعبة اإللكترونية(.

المحور الثاني: يتناول مدة قضاء الطفل على األلعاب   -2
الدراسة –  الواحد لدى عينة  اليوم  اإللكتروني في 
موزعة  عبارة   )35( من  يتكون  االجتماعية  واآلثار 
على وثاثة متغيرات تتمثل في: العزلة االجتماعية 
)10( عبارات، السلوك العدواني )12( عبارة، التمرد 

على السلطة الوالدية )13( عبارة. 

ليكرت  مقياس  على  أيضاً  الدراسة  اعتمدت  كما 
في  تتمثل  استجابات  يتكون من ثاث  )الثاثي(، وهو 
)نعم، أحياناً، ال(، ولتحديد طول خايا المقياس الثاثي 
)الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في محاور الدراسة، 
تم حساب المدى )3-1=2(، ثم تقسيمه على عدد خايا 
المقياس للحصول على طول الخلية الصحيح أي )3/2= 
0,66( بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في 
الصحيح(؛  الواحد  وهي  المقياس  بداية  )أو  المقياس 
وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية، وهكذا أصبح 
طول الخايا كما يتضح بالتالي: ال ضعيف :1 – 1,66، 
أحياناً متوسط:1,67  – 2,33، نعم عالي:2,34  – 3,0.

وتم استخدام طول المدى في الحصول على حكم 
موضوعي على متوسطات استجابات مفردات الدراسة، 

بعد معالجتها إحصائًيا. 

صدق األداة

الظاهري، حيث تم  الدراسة على الصدق  اعتمدت 
عرض األداة على مجموعة من عضوات هيئة التدريس 
بقسم الدراسات االجتماعية في تخصصي علم االجتماع، 

والخدمة االجتماعية، وتم تعديل األداة.
 ثبات أداة الدراسة

تم قياس ثبات الدراسة باستخدام معامل الفا كرونباخ، 
وذلك كما يتضح من خال الجدول التالي:

جدول رقم )1( معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة 
الدراسة

عدد المحور
معامل الثباتالعبارات

100.7984 العزلة االجتماعية

130.8904 السلوك العدواني

التمرد على السلطة 
120.8954 الوالدية

يتضح من الجدول أن اس���تبانة الدراسة تتمتع بثبات 
مقب���ول إحصائياً، حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية 
ألفاكرونب���اخ )0.9489( وه���ي درجة ثب���ات عالية، كما 
تراوحت معامات ثبات أداة الدراسة ما بين )0,713-
0,798(، وه���ي معام���ات ثبات مرتفع���ة يمكن الوثوق 

بها في تطبيق الدراسة الحالية. 

حدود الدراسة 

الح���دود الموضوعي���ة: يتح���دد موض���وع الدراس���ة 
الحالي���ة ف���ي اآلث���ار االجتماعية عل���ى اس���تخدام الطفل 

لأللعاب اإللكترونية. 
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الحدود المكانية: تقتصر الحدود المكانية للدراس���ة 
على جامعة الملك سعود بمدينة الرياض.

الحدود البشرية: تتحدد الحدود البشرية في األمهات 
من منس���وبات جامعة الملك س���عود ممن لديهن أطفال 
ف���ي المرحل���ة االبتدائية س���واء م���ن الذك���ور أو اإلناث، 

ويستخدمون األلعاب اإللكترونّية.

الح���دود الزماني���ة: م���ن تاري���خ 1/ 6/ 1441 ه� إلى 

تاريخ 5/ 6/ 1441ه�.

الخصائص الديموغرافية لمفردات الدراسة

يتص���ف مف���ردات الدراس���ة بع���دد م���ن الخصائ���ص 
الديموغرافية تتمثل في: عدد األبناء، نوع األبناء، أعمار 
األبناء، الحالة التعليمية لألم واألب، وذلك على النحو 

التالي:

جدول رقم )2( خصائص عينة الدراسة

%كالمتغيرم%كالمتغيرم

ناء
ألب

د ا
عد

15645.7وابنين فأقل     

/�ة
بن

اال
ع 

 نو

21362.5ذكر

12837.5أنثى318353.7 � 5 االبناء

620.6 � 8 االبناء

ناء
ألب

ر ا
عما

أ

6117.9أقل من 6 سنوات

ب
لأل

ي 
ليم

لتع
ى ا

ستو
الم

626477.4-12سنة8825.8ثانوي

13164.7 -17 سنة20861.0بكالوريوس

4312.6 فوق الجامعي

ألم
ي ل

ليم
لتع

ى ا
ستو

الم

329.4 ثانوي

26778.3 بكالوريوس20.6أخرى تذكر )دبلوم(

3811.1 فوق الجامعي

1.2%4أخرى تذكر )دبلوم(
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بق���راءة الج���دول الس���ابق لوص���ف خصائ���ص عين���ة 
الدراسة تبين ما يلي:

-  بين���ت نتائج الدراس���ة أن عدد أبناء عينة الدراس���ة ما 
بين 3� 5 نس���بة 53.7 %، وولدان وأقل45.7%، وأقل 

نسبة لعدد 6 � 8 من األبناء بنسبة %0.6.

وعن توزيع عينة الدراس���ة حس���ب نوع األبناء ما بين نس���بة   -
62.5% ذكر، وأن نسبة 37.5% من اإلناث.

ام���ا بالنس���بة ألعم���ار األبن���اء فكانت األغلبي���ة ما بين   -
6-12س���نة بنس���بة 77.4 % من عينة الدراسة، وعمر 
أقل من س���ت سنوات بنس���بة 17.9%، كما أوضحت 
النتائج أن نسبة 4.7% من عينة الدراسة من 13 -17 

سنة.

اما المس���توى التعليمي لألم ج���اءت الغالبية العظمى   -
بنس���بة 78.3% مرحل���ة البكالوري���وس، يليه���ا نس���بة 
11.1% فوق الجامعي من عينة الدراس���ة، يليها نس���بة 

9.4% ثانوي.

وعن المستوى التعليمي لألب لعينة الدراسة فكانت   -
بنسبة 61.0% بكالوريوس، ونسبة من قام في مرحلة 

الثانوية 25.8%، يليها نسبة 12.6% فوق الجامعي.

جدول رقم )3( توزيع مفردات الدراسة وفق متغير 
الجهاز اإللكترونّي الذي يستخدمه الطفل

الجهاز اإللكترونّي 
النعم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
78.0%22.0266%75الحاسب اآللي

27.6%72.494%247الجوال

44.6%55.4152%189باستيشن

91.5%8.5312%29اكس بوكس

الجهاز اإللكترونّي 
النعم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار
99.1%0.9338%3ال أعرف نوع الجهاز

أخرى تذكر )أيباد، 
تابلت( 

78%22.9263%77.1

يتض���ح م���ن الجدول رق���م )3( أن نس���بته 72.4% من 
إجمال���ي مف���ردات الدراس���ة الجه���از اإللكترون���ّي الذي 
يس���تخدمون ابناءه���م الج���وال، ومنهن ما نس���بته %55.4 
من الذين يس���تخدمون ابناءهم باستيشن، ومنهن يمثلن 
ما نس���بته22% من إجمالي مفردات الدراس���ة يستخدمون 
الحاس���ب اآلل���ي، بينم���ا يمثل���ن م���ا نس���بته 8.5% الذي���ن 
يستخدمون اكس بوكس، وما نسبته 0.9% ال يعرفن نوع 
الجهاز اإللكترونّي الذي يس���تخدمه االبناء، وجاء ضمن 
فئ���ة األخرى جه���از )اآليباد، والتابلت( كم���ا ذكرت عينة 

الدراسة بنسبة %22.9.

جدول رقم )4( توزيع مفردات الدراسة وفق متغير 
نوعية األلعاب اإللكترونّية التي يلعبها الطفل

نوعية األلعاب 
اإللكترونّية 

النعم

النسبةالتكرارالنسبةالتكرار

64.5%35.5220%121ألعاب تتميز بالعنف

24.6%75.484%257ألعاب تتميز بالمغامرة

65.7%34.3224%117ألعاب الذكاء والذاكرة

أخرى تذكر )ألعاب 
رياضية، ألعاب 

سيارات، ألعاب بنات، 
ألعاب تعليمية(

61%17.9280%82.1

   يتضح من الجدول رقم )4( أن ما نس���بته 75.4% من 
إجمال���ي مفردات الدراس���ة نوعية األلع���اب اإللكترونّية 
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الت���ي يلعبه���ا األبن���اء هي ألع���اب تتميز بالمغام���رة، بينما 
نس���بته 35.5% م���ن مف���ردات الدراس���ة نوعي���ة األلعاب 
اإللكترونّي���ة الت���ي تتميز بالعنف، ونس���بته 34.3% نوعية 
األلع���اب اإللكترونّي���ة التي يلعبها االبن���اء ألعاب الذكاء 

والذاكرة.

جدول رقم )5( توزيع مفردات الدراسة وفق متغير 
السماح للطفل بالشراء من خال اللعبة اإللكترونّية

النسبةالتكرارالسماح بالشراء

34.6%118نعم

61.3%209ال

4.1%14 ال أعلم

100%341المجموع

يتضح من الجدول رقم )5( أن ما نسبته 61.3% من 
إجمالي مفردات الدراس���ة ال يسمحن ألبناء بالشراء من 
خال اللعبة اإللكترونّية، بينما ما نسبته 34.6% يسمحن 
بالش���راء من خال اللعبة اإللكترونّية، وما نس���بته %4.1 
م���ن إجمال���ي مفردات الدراس���ة ال يعلمن بقي���ام ابنائهم 

بالشراء من خال اللعبة اإللكترونّية.

النتائج المتعلقة بتساؤالت الدراسة

التس���اؤل األول: م���ا المدة الت���ي يقضيها الطفل على 
األلعاب اإللكترونّية في اليوم الواحد:

جدول رقم )6( المدة التي يقضيها الطفل على 
األلعاب اإللكترونّية في اليوم الواحد

النسبةالتكرارمدة القضاء

10.9%37ساعة

19.1%65 ساعتان

23.8%81 ثاث ساعات

25.4%87 أربع ساعات

20.8%71خمس ساعات فأكثر

100%341المجموع

    يتض���ح م���ن الج���دول رق���م )6( أن ما نس���بته %25.4 
م���ن إجمالي مفردات الدراس���ة مدة قض���اء ابناءهم أربع 
س���اعات على األلع���اب اإللكترونّية في الي���وم الواحد ، 
بينم���ا ما نس���بته 23.8% مدة قضاء األبن���اء أوقاتهم على 
األلع���اب اإللكترونّي���ة ثاث س���اعات في الي���وم الواحد 
، ونس���بته 20.8% م���دة قض���اء االبن���اء خم���س س���اعات 
فأكث���ر عل���ى األلع���اب اإللكترونّي���ة ف���ي الي���وم الواحد، 
ونس���بته 19.1% مدة قضاءهم على األلعاب اإللكترونّية 
س���اعتان في اليوم الواحد، ونس���بته 10.9% من إجمالي 
مفردات الدراسة مدة قضاء ابناءهم ساعة على األلعاب 
اإللكترونّية في اليوم الواحد، وهذه النس���ب ال يس���تهان 
بها َحْيُث إنَّها تشير بوضوح إلى معدل مرتفع الستخدام 

األطفال لأللعاب اإللكترونّية خال اليوم الواحد.

التس���اؤل الثان���ي: أ( م���ا آثار اس���تخدام الطف���ل لأللعاب 
اإللكترونّية على العزلة االجتماعية:
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جدول رقم )7( استجابات مفردات الدراسة حول آثار استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونّية على العزلة االجتماعية 

العبارات
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الرتبةالحسابي

إلى حد نعم%
الما

يستخدم طفلي/ طفلتي األلعاب اإللكترونّية بداًل من 
الجلوس معنا.

12016556ك
2.191

%35.248.416.4

يميل طفلي/ طفلتي للجلوس بمفرده عند اللعب باأللعاب 
اإللكترونّية.

90110141ك
1.852

%26.432.341.3

األلعاب اإللكترونّية قللت من تواصل طفلي/ طفلتي مع 
إخوته.

70143128ك
1.833

%20.541.937.6

يستخدم طفلي/ طفلتي األلعاب اإللكترونّية خارج المنزل.
56132153ك

1.724
%16.438.744.9

ينسجم طفلي/ طفلتي مع العالم االفتراضي الذي يلعب به 
أكثر من العالم الفعلي.

58117166ك
1.685

%17.034.348.7

يتجنب طفلي/ طفلتي فتح الحوارات مع اآلخرين.
30112199ك

1.506
%8.832.858.4

يحبذ طفلي/ طفلتي عاقات الصداقة من العالم االفتراضي 
داخل اللعبة اإللكترونّية.

3774230ك
1.437

%10.921.767.4

عاقات طفلي/ طفلتي محدودة بزمائه في المدرسة.
4358240ك

1.428
%12.617.070.4

يكتفي طفلي/ طفلتي بأصدقائه القدماء فقط.
3174236ك

1.409
%9.121.769.2

يتغيب طفلي/ طفلتي عن المدرسة نتيجة لسهره على 
األلعاب اإللكترونّية.

425312ك
1.1010

%1.27.391.5

1.61المتوسط العام
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    ويتض���ح م���ن النتائج في الجدول )7( أن مفردات 
الدراس���ة موافق���ات إل���ى ح���د ما على خمس���ة م���ن آثار 
اس���تخدام الطف���ل لأللع���اب اإللكترونّي���ة عل���ى العزل���ة 
االجتماعي���ة تتمثل في العبارات الخمس األولى، وقد تم 
ترتيبها تنازلياًّا على َحَسب موافقة مفردات الدراسة عليها 

أحياًنا، على النْحِو اآلتي:

جاءت العبارة: “يستخدم ولدي األلعاب اإللكترونّية 
ب���داًل م���ن الجلوس معن���ا” بالمرتب���ة األول���ى من حيث 
موافقة مفردات الدراسة عليها أحياًنا بمتوسط 2,19من 
3وتفس���ر ه���ذه النتيج���ة ب���أن األوالد ع���ادًة م���ا يتعلقون 
باأللع���اب اإللكترونّية؛ مما يزيد م���ن العزلة االجتماعية 
لألطفال بسبب استخدام األلعاب اإللكترونّية. في حين 
أتت العبارة: “يميل ولدي للجلوس بمفرده عند اللعب 
باأللع���اب اإللكترونّية” بالمرتبة الثانية من حيث موافقة 
مفردات الدراس���ة عليه���ا أحياًنا بمتوس���ط1,85,, ، كما 

أتت العب���ارة: “األلعاب اإللكترونّي���ة قللت من تواصل 
ول���دي م���ع إخوت���ه” بالمرتب���ة الثالث���ة من حي���ث موافقة 
مف���ردات الدراس���ة عليه���ا أحياًن���ا بمتوس���ط1,83، كما 
أك���دت العبارة: “يس���تخدم ولدي األلع���اب اإللكترونّية 
خارج المنزل” بحصولها على المرتبة الرابعة من حيث 
موافق���ة مفردات الدراس���ة عليها أحياًنا بمتوس���ط1,72، 
وأوضح���ت لن���ا عب���ارة: “ينس���جم ول���دي م���ع العال���م 
االفتراض���ي ال���ذي يلعب ب���ه أكثر م���ن العال���م الفعلي” 
التي جاءت بالمرتبة الخامسة من حيث موافقة مفردات 
الدراس���ة عليها أحياًن���ا بمتوس���ط1,68  حيث أن بعض 
األطفال ينسجمون مع العالم االفتراضي الذي يلعبون به 
أكثر من العالم الفعلي؛ مما يؤدي لعزلتهم االجتماعية.

آث���ار اس���تخدام الطف���ل لأللع���اب اإللكترونّي���ة ف���ي 
السلوك العدواني:

جدول رقم )8( استجابات مفردات الدراسة حول آثار استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونّية على السلوك العدواني 

العبارات
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الرتبةالحسابي

إلى حد نعم%
الما

 طفلي/ طفلتي على معرفة بأسماء األسلحة المستخدمة داخل 
األلعاب اإللكترونّية.

101841561.841ك

%29.624.645.8

أدت األلعاب اإللكترونّية إلى كثرة الخافات بين طفلي/ طفلتي 
وإخوته.

431321661.642ك

%12.638.748.7

يفضل طفلي/ طفلتي األلعاب اإللكترونّية التي تتميز بالقتال.

431251731.623ك

%12.636.750.7
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العبارات
درجة الموافقةالتكرار

المتوسط 
الرتبةالحسابي

إلى حد نعم%
الما

اكتسب طفلي/ طفلتي حركات العنف من األلعاب اإللكترونّية.
411101901.564ك

%12.032.355.7

يأخذ ا طفلي/ طفلتي ما يريد من اآلخرين بالقوة.
18872361.365ك
%5.325.569.2

يقلد طفلي/ طفلتي شخصية بطل اللعبة الذي يتصف سلوكه 
بالعنف.

18852381.356ك
%5.324.969.8

يعبث طفلي/ طفلتي ممتلكات المنزل.
21782421.357ك
%6.222.871.0

يمارس طفلي/ طفلتي الضرب على اآلخرين.
20672541.318ك
%5.919.674.5

من خال األلعاب اإللكترونّية أصبح طفلي/ طفلتي أكثر جرأة 
في ممارسة العنف على اآلخرين.

20662551،319ك
%5.919.474.7

يشكو اآلخرون من عنف طفلي/ طفلتي.
23582601.3010ك
%6.717.076.3

يقوم طفلي/ طفلتي بضرب رأسه عند خسارته في اللعبة 
اإللكترونّية.

17592651.2711ك
%5.017.377.7

يصعب على اآلخرين مناقشة طفلي/ طفلتي ألنه عنيف معهم.
18442791.2312ك
%5.312.981.8

أجد كدمات على طفلي/ طفلتي نتيجة ممارسته للعنف.
10183131.1113ك
%2.95.391.8

المتوسط العام
1.41
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ويتض���ح م���ن النتائج ف���ي الج���دول )8( أن مفردات 
الدراس���ة موافق���ات إل���ى ح���د ما عل���ى واحدة م���ن آثار 
اس���تخدام الطف���ل لأللع���اب اإللكترونّي���ة ف���ي الس���لوك 
العدوان���ي تتمث���ل في عب���ارة: »ابني على معرفه بأس���ماء 
األس���لحة المس���تخدمة داخ���ل األلع���اب اإللكترونّي���ة« 
بمتوسط 1,84، وتفسر هذه النتيجة بأن األبناء يمارسون 
اللعب باأللعاب اإللكترونّية بشكل مكثف؛ مما عزز من 
معرفتهم بأس���ماء األسلحة المس���تخدمة داخل األلعاب 

اإللكترونّية.

كم���ا ج���اءت عب���ارة: “أدت األلع���اب اإللكترونّي���ة 
إل���ى كث���رة الخافات بين ابني وإخوت���ه” بالمرتبة الثانية 
بمتوس���ط 1,64، بنس���بة موافق���ة 12,6%، وإل���ى حد ما 

38,7%. وعب���ارة: “يفض���ل ابن���ي األلع���اب اإللكترونّية 
الت���ي تتمي���ز بالقت���ال” بالمرتب���ة الثالث���ة من حي���ث عدم 
موافقة مفردات الدراس���ة عليها بمتوس���ط 1,62. نس���بة 
رف���ض 50,7%، وعبارة: “اكتس���ب ابني حركات العنف 
م���ن األلع���اب اإللكترونّي���ة” أت���ت بالمرتب���ة الرابعة من 
حيث عدم موافقة بنس���بة 55,7% من مفردات الدراس���ة 
بمتوس���ط 1,56. وكذلك ج���اءت عبارة: “يأخذ ابني ما 
يري���د من اآلخرين بالقوة” بالمرتبة الخامس���ة من حيث 
عدم موافقة بنسبة 69,2% من مفردات الدراسة بمتوسط 

بلغ 1,36. 

آثار استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونّية في التمرد 
على السلطة الوالدية: 

جدول رقم )9( استجابات مفردات الدراسة حول آثار استخدام الطفل لأللعاب اإللكترونّية على تمرد الطفل على سلطة والديه

العبارات
المتوسط درجة الموافقة

الرتبةالحسابي
الإلى حد مانعم%

يغضب طفلي/ طفلتي   إذا تم منعه من اللعب باأللعاب 
اإللكترونّية.

13415453ك
2.241

%39.345.215.5

يرفض طفلي/ طفلتي االلتزام بالوقت المحدد له للعب باأللعاب 
اإللكترونّية.

11415770ك
2.132

%33.446.120.5

ينشغل طفلي/ طفلتي باللعبة اإللكترونّية عن مساعدتي.
8716886ك

2.003
%25.549.325.2

أصبح طفلي/ طفلتي شديد االنفعال نتيجة استخدامه لأللعاب 
اإللكترونّية.

99140102ك
1.994

%29.041.129.9

يصرخ طفلي/ طفلتي عندما أطلب منه أمًرا ال يرغب به وهو يلعب 
باللعبة اإللكترونّية.

9015299ك
1.975

%26.444.629.0
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العبارات
المتوسط درجة الموافقة

الرتبةالحسابي
الإلى حد مانعم%

يستخدم طفلي/ طفلتي مصطلحات مأخوذة من اللعبة اإللكترونّية.
87151103ك

1.956
%25.544.330.2

يتأفف طفلي/ طفلتي عندما أطلب منه القيام بأمر ما.
6319187ك

1.937
%18.556.025.5

طفلي/ طفلتي شديد العناد عند تقديم التوجيهات له.
58141142ك

1.758
%17.041.441.6

يلعب طفلي/ طفلتي   باأللعاب اإللكترونّية حتى لو رفضُت ذلك.
64105172ك

1.689
%18.830.850.4

يُصر   طفلي/ طفلتي على شراء األلعاب اإللكترونّية مع رفضي 
لذلك.

62102177ك
1.6610

%18.229.951.9

يقتدي طفلي/ طفلتي بأبطال اللعبة اإللكترونّية ذوي الشخصيات 
المتمردة.

30108203ك
1.4911

%8.831.759.5

يقوم طفلي/ طفلتي بعكس ما يُطلب منه.
21116204ك

1.4612
%6.234.059.8

1.86المتوسط العام

ويتض���ح م���ن النتائ���ج ف���ي الج���دول )9( أن مفردات 
الدراسة موافقات إلى حد ما على تسعة من آثار استخدام 
الطف���ل لأللع���اب اإللكترونّي���ة ف���ي التمرد على الس���لطة 
الوالدي���ة تتمث���ل في العبارات بحس���ب الرتب من )9-1( 
الت���ي تم ترتيبها تنازلياًّا حس���ب موافقة مفردات الدراس���ة 

عليها إلى حد ما، على النْحِو اآلتي:

حي���ث جاءت العبارة: »يغضب ابن���ي إذا تم منعه من 
اللعب باأللع���اب اإللكترونّية« بالمرتبة األولى من حيث 
موافقة مفردات الدراسة بمتوسط بلغ2,24 ، في حين نجد 
أن العبارة »يرفض ابني االلتزام بالوقت المحدد له للعب 

باأللع���اب اإللكترونّي���ة« جاءت بالمرتبة الثانية بمتوس���ط 
بل���غ2,13 ، يتض���ح لن���ا من عبارة »ينش���غل ابن���ي باللعبة 
اإللكترونّي���ة عن مس���اعدتي« التي حصل���ت على المرتبة 
الثالثة بمتوسط2,00 ، وأتت العبارة  »أصبح ابني شديد 
االنفعال نتيجة استخدامه لأللعاب اإللكترونّية« بالمرتبة 
الرابعة بمتوس���ط بلغ1,99، كما أك���دت العبارة  »يصرخ 
ابني عندما أطلب منه أمًرا ال يرغب به وهو يلعب باللعبة 
اإللكترونّية« التي حصلت على المرتبة الخامسة بمتوسط 
بل���غ1,97، وكذل���ك فس���رت لن���ا عب���ارة »يس���تخدم ابني 
مصطلح���ات مأخوذة من اللعبة اإللكترونّية« التي جاءت 
بالمرتبة السادس���ة بمتوس���ط بلغ1,95 أن يتأثرون بألفاظ 
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المس���تخدمة والمأخوذة من اللعب���ة اإللكترونّية. وكذلك 
أتت العبارة »يتأفف ابني عندما أطلب منه القيام بأمر ما« 
بالمرتبة السابعة بمتوسط 1,93، وأتت عبارة »ابني شديد 
العناد عند تقديم التوجيهات له« بالمرتبة الثامنة بمتوسط 
1,75، وج���اءت عبارة »يلعب ابني باأللعاب اإللكترونّية 
حتى لو رفضُت ذلك« بالمرتبة التاسعة من حيث موافقة 

مفردات الدراسة بمتوسط بلغ 1,68. 

مناقشة النتائج وتفسيرها

اس���تهدفت الدراس���ة الحالية التعرف على المدة التي 
يقضيه���ا األطف���ال عل���ى األلع���اب اإللكترونّية ف���ي اليوم 
الواحد، واآلثار االجتماعية المترتبة على استخدام الطفل 
لأللع���اب اإللكترونّية على )عزلته االجتماعية، وس���لوكه 

العدواني، وتمرده على سلطة الوالدين(. 

وبينت نتائج التس���اؤل األول ع���ن المدة التي يقضيها 
الطف���ل على األلع���اب اإللكترونّية في اليوم الواحد أن ما 
نس���بته 25.4% م���ن إجمالي مفردات الدراس���ة مدة قضاء 
ابناءهم أربع ساعات على األلعاب اإللكترونّية في اليوم 
الواحد ، بينما ما نسبته 23.8% مدة قضاء األبناء أوقاتهم 
على األلعاب اإللكترونّية ثاث ساعات في اليوم الواحد 
، ونس���بته 20.8% مدة قضاء االبناء خمس ساعات فأكثر 
على األلعاب اإللكترونّية في اليوم الواحد، وهذه النسب 
ال يس���تهان بها َحْيُث إنَّها تشير بوضوح إلى معدل مرتفع 
الس���تخدام األطفال في هذا العم���ر لأللعاب اإللكترونّية 
خ���ال الي���وم الواح���د وه���ذه تتف���ق م���ع نتائ���ج دراس���ة 
منسي)2012(، والخليفة)2016(، ومهيوب)2013( ، و 

.)Gnambs et al., 2020( دراسة

ونتائج التس���اؤل عن اآلث���ار االجتماعية المترتبة على 
اس���تخدام الطفل لأللعاب اإللكترونّية توصلت الدراس���ة 
الحالية أن آثر استخدام األلعاب االلكترونية على العزلة 
االجتماعي���ة ضعيف )1.61 من 3(، والس���لوك العدواني 
بلغ متوسطة ضعيف )1.41من 3(، اما التمرد على سلطة 

الوالديين كان متوسط )1.86 من 3(. 

وأشارت نتائج السؤال الثاني  اتضح أن أثر استخدام 
األلع���اب اإللكترونّية على عزلة الطفل االجتماعية حيث 
ج���اءت اس���تخدم الطفل األلع���اب اإللكترونّي���ة بداًل من 
الجلوس األسرة بمتوسط 2.19، فالطفل يميل للجلوس 
بمف���رده عند اللع���ب باأللعاب اإللكترونّية بمتوس���ط بلغ 
1.85، واأللع���اب اإللكترونّية قللت من تواصل ابني مع 
إخوته بمتوس���ط1.83، فكل هذه العبارات لتؤكد بصورة 
نسبية على تأثير هذه األلعاب اإللكترونّية على عزلة الطفل 
االجتماعية وتتفق مع هذه النتائج دراسة عثمان)2018(، 
ودراس���ة)Gong et al., 2019(، فنج���د أن االلع���اب 
أْس���َهمت في انتشار االنعزال االجتماعي ما بين الاعبين 
والمس���تخدمين لهذه األلعاب سواء كان الطفل في غرفة 
منعزل���ة أو ف���ي نفس المكان مع األس���رة لك���ن يكون في 
انعزال تام عما يدور حولة، فاأللعاب تمتاز بعدم تحديد 
وق���ت دقيق للع���ب؛ مما يحقق اس���تمرارية للعب���ة ورغبة 
الاع���ب في إكمال اللعبة مع جو م���ن الهدوء واالنعزال 
م���ن أجل تحقيق ه���دف الفوز والمنافس���ة. وم���ع اللعب 
المتواصل لهذه األلعاب واالس���تمرار فيها وسياستها في 
االنتقال ما بين السهولة إلى الصعوبة مما يخلق نوًعا من 
الحماسة والدافعية للعب، وبهذا انتشار السلوك االنعزالي 

بين الاعبين.

كما أشارت نتائج السؤال الثالث آثار استخدام الطفل 
لأللع���اب اإللكترونّية في الس���لوك العدواني عدم موافقة 
األمه���ات عل���ى وجود آثار الس���تخدام الطف���ل لأللعاب 
اإللكترونّي���ة في س���لوكه العدواني. اال ف���ي معرفه الطفل 
بأسماء األسلحة المستخدمة داخل األلعاب اإللكترونّية، 
وتختل���ف هذه النتيجة مع دراس���ة منس���ي)2012( والتي 
بين���ت أن م���ن اآلثار الس���لبية لأللع���اب اإللكترونّية على 
األطفال ممارس���ة الس���لوك العدواني، ودراس���ة اليعقوب 
)2009( الت���ي أك���دت عل���ى وج���ود عاقة بي���ن األلعاب 
اإللكترونّي���ة والعن���ف ل���دى أطف���ال المرحل���ة االبتدائية، 
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بحيث ترى هاتان الدراستان أن لأللعاب اإللكترونّية دور 
في تنمية سلوك العدوان لدى األطفال الممارسين لها.

األلع���اب  أن  الدراس���ة  مف���ردات  غالبي���ة  ت���رى  وال 
اإللكترونّي���ة أدت إل���ى كثرة الخافات بي���ن اإلخوة، وقد 
يك���ون لوص���ول الطفل إل���ى مرحلة من العزل���ة، وكذلك 
لتوف���ر لكل طفل جهازه الخاص ب���ه، وتتفق هذه النتيجة 
مع دراسة العايد )2017( بَحْيُث إنَّ اإلفراط في ممارسة 
األلع���اب اإللكترونّي���ة يزي���د م���ن مبدأ الطف���ل في تجنب 
الض���رب مع اإلخ���وة. وتختلف ه���ذه النتيجة م���ع نتيجة 
دراس���ة منس���ي)2012( والتي بينت أن من اآلثار السلبية 
لأللع���اب اإللكترونّي���ة عل���ى األطفال ممارس���ة الس���لوك 

العدواني.

رفض األغلبية من مفردات الدراس���ة اكتساب الطفل 
حركات العنف من بعض األلعاب اإللكترونّية، وتختلف 
هذه النتيجة مع نتيجة دراس���ة اليعق���وب )2009( بوجود 
عاق���ة بي���ن األلع���اب اإللكترونّي���ة والعنف ل���دى أطفال 

المرحلة االبتدائية. 

كم���ا رف���ض األغلبي���ة تقلي���د الطف���ل ش���خصية بط���ل 
اللعب���ة ال���ذي يتصف س���لوكه بالعنف، وقد ج���اءت هذه 
النتيجة مخالفة لما أتت به دراس���ة )عثمان، 2018( التي 
أك���دت عل���ى أن أغلبي���ة عينة الدراس���ة يقل���دون أبطالهم 
المفضلي���ن في األلع���اب اإللكترونّية أبناءه���م إلى وذلك 
جعلهم يتقمصون شخصيات األبطال وتؤثر على قيمهم 
ومبادئه���م، كم���ا رفض���وا أن الطفل أصبح أكث���ر جرأة في 
ممارس���ة العن���ف على اآلخري���ن، وتختلف ه���ذه النتيجة 
مع دراس���ة )الحش���اش، 2008( حيث أتت الدراس���ة بأن 
لأللعاب اإللكترونّية تأثيًرا في إحداث السلوك العدواني 
بي���ن طلبة المرحل���ة الثانوية، وكذلك ما ج���اءت به نتائج 
دراسة )الخليفة، 2016( حيث بينت وجود تأثير لأللعاب 
اإللكترونّي���ة على األس���رة، ومع نتيجة دراس���ة )مهيوب، 
 )Chandrashekhar et al., 2020( ودراس���ة )2013

حي���ث أتت بأن من اآلثار الس���لبية لأللع���اب اإللكترونّية 
التأثي���ر على تفاعل الطفل مع اآلخرين والتواصل معهم، 

والضعف في السلوك االجتماعي.

وأخي���راً، أش���ارت نتائج الس���ؤال الرابع أثر اس���تخدام 
األلعاب اإللكترونّية في تمرد الطفل على السلطة الوالدية 
بالمتوس���ط 1.86، ويع���د ه���ذا أعل���ى متوس���ط م���ن بين 
تس���اؤالت الدراس���ة َحْيُث إنَّ عينة الدراسة من األمهات 
موافق���ات إل���ى حد ما عل���ى هذا المح���ور؛ حيث جاءت 
نتيج���ة يغض���ب ابن���ي إذا ت���م منعه م���ن اللع���ب باأللعاب 
اإللكترونّي���ة بمتوس���ط 2.24، وكذلك نتيجة يرفض ابني 
االلت���زام بالوقت المحدد ل���ه للعب باأللعاب اإللكترونّية 
بمتوس���ط 2.13، ونتيجة ينشغل ابني باللعبة اإللكترونّية 
عن مس���اعدتي بمتوس���ط 2.00، وتعتبر هذه أعلى ثاث 
نتائ���ج للدراس���ة بمح���ور التمرد عل���ى س���لطة الوالديين، 
فاأللع���اب اإللكترونّي���ة توص���ل تأثيره���ا عل���ى األطف���ال 
بوصفهم جمهوًرا لها بطريقة متشابهة، ويستقبلها األطفال 
بالطريق���ة ذاته���ا؛ حيث يتفاعلون معها م���ن خال اللعب 
والتواص���ل عب���ر اإلنترن���ت؛ ومن ثمَّ يجع���ل ذلك تأثيرها 
أق���وى مع م���رور مدة من الزمن. وتتفق مع نتيجة دراس���ة 
)العايد، 2017( والتي بينت أن ممارس���ة الطفل لأللعاب 
اإللكترونّي���ة بإف���راط يضعف من ه���دف األم االجتماعي 

المتعلق بإلزام طفلها آلداب الحديث مع اآلخرين.

التوصيات

في ضوء نتائج البحث توصي الدراسة بما يأتي:

تنمي���ة وع���ي األس���رة بتوجي���ه األطف���ال نح���و اللع���ب   -
باأللع���اب التقليدي���ة التي تتمي���ز بالحركة واس���تخدام 
األس���رية  األنش���طة  ف���ي  ومش���اركتهم  الح���واس، 
واالجتماعي���ة؛ للتقلي���ل من ش���عورهم بالعزل���ة نتيجة 

الستخدامهم األلعاب اإللكترونّية.

توعي���ة األس���ر على ماحظ���ة ومعالجة اآلثار الس���لبية   -
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الناجمة عن اس���تخدام أطفالهم لأللعاب اإللكترونّية، 
من خال توزيع النشرات والتثقيف اإللكترونّي.

قيام المدرس���ة بدورات تدريبية ومس���ابقات عن كيفية   -
االستخدام السليم لأللعاب اإللكترونّية، وكيفية اختيار 
نوعي���ة األلع���اب اإللكترونّي���ة الجيدة والمتناس���بة مع 
عمر األطفال تُْس���ِهم في تنمية وتطوير مهارات الطفل 

االجتماعية والعلمية. 

اهتمام المختصين في المجال االجتماعي، والنفسي،   -
وكذلك الصحي بالتوعية حول اآلثار السلبية لأللعاب 

اإللكترونّية.

عم���ل برام���ج توعوي���ة لألس���ر لكيفي���ة ع���اج التأثي���ر   -
اإلدمان���ي لأللع���اب اإللكترونّي���ة مما يُْس���ِهم في زيادة 

الكفاءة الذاتية لألسر.

من االقتراحات لدراس���ات مس���تقبلية ح���ول موضوع   -
الدراسة، وهي على النْحِو اآلتي: 

القيام بإجراء دراسات مستقبلية لفئات عمرية مختلفة، 	 
وذل���ك لش���يوع اس���تخدام األلع���اب اإللكترونّي���ة بين 

الفئات العمرية كافة.
القيام بدراس���ات حول اس���تخدام اللعب اإللكترونّي 	 

في تنمية شخصية الطفل.
المراجع	 

اإلنترن���ت 	  اس���تخدام   .)2013( عبي���ر  س���فران،  اب���ن 
وعاقت���ه بالعزل���ة االجتماعي���ة ل���دى طالب���ات جامعة 
الملك س���عود. رس���الة ماجس���تير غير منش���ورة، قسم 
الدراس���ات االجتماعية، كلي���ة اآلداب، جامعة الملك 

سعود: الرياض.

أب���و ذويب، أحم���د )2014(. المش���كات الس���لوكية 	 
الش���ائعة ل���دى أطفال م���ا قبل المدرس���ة كم���ا يقدرها 
المعلمات في ضوء متغيري النوع والوضع االقتصادي. 

مجلة التربية. )مج4(. )ع161( 204-155. 

   البراش���دية، حفيظ���ة. )2020(. عوامل التنبؤ بالتنمر 	 
اإللكتروني لدى األطفال والمراهقين مجلة دراس���ات 
المعلومات والتكنولوجيا. )مج 2020(. )ع1(. 14-1. 

الحشاش، دالل )2008(. أثر ممارسة بعض األلعاب 	 
اإللكترونّية في الس���لوك العدواني لدى طلبة المرحلة 
الثانوية في المدارس الحكومية بدولة الكويت. رسالة 
ماجستير غير منشورة، كلية الدراسات التربوية العليا، 

جامعة عمان العربية: األردن.

الخلف، الجوه���رة )2012(. المجتمعات االفتراضية 	 
وعاقته���ا بالقيم االجتماعية دراس���ة لعينة من طاب 
وطالبات الجامعات في الرياض. رس���الة دكتوراه غير 
منشورة، قسم الدراس���ات االجتماعية، جامعة الملك 

سعود: الرياض.

ألع���اب 	  أنم���اط اس���تخدام  الخليف���ة، هن���د )2016(. 
اإلنترن���ت اإللكترونّي���ة وآثاره���ا: دراس���ة عل���ى عين���ة 
م���ن األطفال الذك���ور في المجتمع الس���عودي. مجلة 

االجتماعية. )ع11( 62-17. 

الدق���س، محم���د )2005(. التغي���ر االجتماع���ي بي���ن 	 
النظرية والتطبيق. )ط2(. عمان: دار مجدالوي للنشر 

والتوزيع.

الدهمش���ي، فاح )2014(. االتصال: أسسه، وسائله، 	 
نظرياته. )ط1(. الدمام: مكتبة المتنبي.

الدوسري، ذيب )2006(. العوامل االجتماعية المؤثرة 	 
على الس���لوك االستهاكي لألسرة الس���عودية. رسالة 
ماجس���تير غير منشورة، قسم الدراس���ات االجتماعية، 

جامعة الملك سعود: الرياض.

زرارق���ة، في���روز، زرارق���ة، فضيلة. )2013(. أس���اليب 	 
المعامل���ة الوالدي���ة وعاقتها بالس���لوك العدواني لدى 
المراهق. دراس���ات في الطفولة. كلية التربية. الجزائر. 

)ع4(. سبتمبر.ص99� 127.



89

ْفِل  نوف بنت محمد القحطاني، د. نوف بنت إبراهيم آل الشيخ: اْلَثاُر اِلْجِتَماِعيَُّة اْلُمَتَرتَِّبُة َعَلى اْسِتْخَداِم الطِّ
َياِض َنٍة ِمْن َمْنُسوَباِت َجاِمَعِة اْلَمِلِك ُسُعوٍد ِبالّرِ َهات: ِدَراَسٌة َعَلى َعّيِ ِلْكِتُروِنيَِّة ِمْن َوْجِهِة َنَظِر اْلُمَّ ِلْلَْلَعاِب اْلِ

النفس���ية 	  األم���راض   .)2002( أحم���د  الزعب���ي، 
والمش���كات الس���لوكية والدراس���ية عن���د األطف���ال. 

)ط1(. األردن: دار زهران للنشر والتوزيع.

الزعبي، عبد اهلل )2015(. السلوك العدواني 	 
والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية. )ط1(. عمان: 

دار الخليج للنشر والتوزيع.

الش���حروري، مها )2008(. األلع���اب اإللكترونّية في 	 
عص���ر العولم���ة. )ط1(. عم���ان: دار المس���يرة للنش���ر 

والتوزيع والطباعة.

اإللكترونّي���ة 	  األلع���اب   .)2016( بدري���ة  الش���هراني، 
وتأثيرها على التحصيل الدراسي لدى طاب المرحلة 
االبتدائية والمتوس���طة. رس���الة ماجستير غير منشورة، 
قس���م الدراس���ات االجتماعي���ة، كلي���ة اآلداب، جامعة 

الملك سعود: الرياض.

العاي���د، أس���يل )2017(. أث���ر االف���راط ف���ي ممارس���ة 	 
األلع���اب اإللكترونّي���ة عل���ى تنش���ئة الطف���ل األس���رية 
والديني���ة م���ن وجهة نظر األمهات ف���ي محافظة الرس 
أنموذًجا: دراسة تطبيقية. رسالة ماجستير غير منشورة، 
كلي���ة اللغ���ة العربية والدراس���ات االجتماعي���ة، جامعة 

القصيم: المملكة العربية السعودية.

   العبيدي، بشرى. )2017(. بعض االضطرابات 	 
السلوكية واالنفعالية وعاقتها باالستعمال المفرط 

لأللعاب اإللكترونية لدى التاميذ في المرحلة 
االبتدائي. مجلة البحوث التربوية والنفسية. )مج14(. 

)ع53( 444-418. 

النزع���ة 	  العتيب���ي، هيل���ة. )2015( مظاه���ر وأس���باب 
االس���تهاكية عند الفتاة الجامعية الس���عودية بالكليات 
اإلنسانية في جامعة الملك سعود. رسالة ماجستير غير 

منشورة، كلية اآلداب، جامعة الملك سعود.

عثمان، أماني )2018(. أثر األلعاب اإللكترونّية على 	 

سلوكيات أطفال المرحلة االبتدائية العليا. مجلة كلية 
التربية. )مج 34(. )ع1( 160-126. 

العصيمي، عبد المحس���ن )2004(. اآلثار االجتماعية 	 
لإلنترنت. )ط1(. الرياض: دار قرطبة لإلنتاج الفني.

القريش���ي، غن���ى )2011(. المداخ���ل النظري���ة لعل���م 	 
االجتماع. )ط1(. عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع.

مش���ارقة، تيسير )2013(. مبادئ في االتصال. )ط1(. 	 
األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع. 

المش���اقبة، بس���ام )2011(. نظريات اإلع���ام. )ط1(. 	 
األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع.

منس���ي، حس���ن )2012(. اآلث���ار الس���لبية لأللع���اب 	 
اإللكترونّي���ة على األطفال في المرحل���ة االبتدائية في 
مدارس الرس بالمملكة العربية السعودية. مجلة كلية 

التربية بالمنصورة. )مج 2(. )ع79(، 228-183. 

األلع���اب 	  تأثي���ر  دراس���ة   .)2013( س���هير  ميه���وب، 
اإللكترونّي���ة عل���ى المه���ارات االجتماعية ل���دى عينة 
م���ن األطفال في المرحل���ة العمرية )4- 6( س���نوات. 

دراسات الطفولة. )مج16(. )ع60( 1- 11. 

هم���ال، فاطمة )2018(. الطفل واأللعاب اإللكترونّية 	 
عبق الوس���ائط اإلعامية الجديدة بين التس���لية وعمق 

التأثير. )ط1(. عمان: دار الخليج.

اليعقوب، علي؛ يونس، أدبيس )2009(. دور األلعاب 	 
اإللكترونّي���ة المنزلي���ة ف���ي تنمي���ة العن���ف ل���دى طفل 
المدرس���ة االبتدائي���ة بدول���ة الكويت. مس���تقبل التربية 

العربية. )مج 16(. )ع 58( 256-219(. 

الهيئة العامة لإلحصاء )2020(. تم استرجاعه بتاريخ 	 
)14/ 8/ 2021( الس���اعة )20: 2م(. عل���ى الراب���ط: 

https://cutt.us/yllBJ



90

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )7(، ص ص 67-90 يونيو 2021 / شوال 1442هـ

المراجع األجنبية	 
- Gong, X., Zhang, K.Z.K., Chen, 

C., Cheung, C.M.K. & Lee, M.K.O. 
)2019(. Antecedents and consequences 
of excessive online social gaming: 
Journal a social learning perspective. 
Information Technology & People, 
33)2(, 657- 688.

- Gnambs, T., Stasielowics, L., Wolter, 
I., & Appel, M. )2020(. Do computer 

games jeopardize educational outcomes? 
A prospective study on gaming times 
and academic achievement. Psychology 
of Popular Media, 9)1(, 69-82.

- Chandrashekhar, D. M., Ravidnra, 
P. N., & Prashanth, B. )2020(. Impact 
of Video-games on Social Intuition 
among Teenagers. International Journal 
of Psychology, 8)2(, 24-28.



تعزيز قيم االنتماء في الشخصية السعودية وفق رؤية 2030

د. عبير بنت محمد ربيع عاتي
أستاذ مساعد - الثقافة اإلسامية - جامعة االمام محمد بن سعود اإلسامية

المستخلص 

هدفت الدراسة الحالية التعرف على سبل تعزيز الشخصية السعودية بناًء على منظومة قيم ترتبط بإرث المملكة 
وعناصر وحدتها وتراثها اإلسامي الراسخ، وأهم القيم التي يمكن من خالها تعزيز االنتماء الوطني في الشخصية 
السعودية،  الشخصية  في  الوطني  االنتماء  تعزيز  في  المختلفة  القطاعات  مؤسسات  دور  على  والتعرف  السعودية، 
أن  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  التأصيلي،  االستقرائي  المنهج  على  الباحثة  اعتمدت  فقد  الدراسة  أهداف  ولتحقيق 
رؤية 2030 اهتمت بتنمية منظومة القيم لدة الشخصية السعودية وذلك من خال مجموعة من البرامج والمبادرات، 
اإلعام،  ووسائل  واألسرة،  والحكومية،  والتعليمية،  الدينية،  المؤسسات  من  لكل  مهم  دور  وجود  إلى  باإلضافة 

ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز قيم االنتماء في الشخصية السعودية.

الكلمات المفتاحية: قيم االنتماء الوطني – الشخصية السعودية – رؤية 2030
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Abstract

The current study aimed to identify ways to enhance the Saudi personality based on 
a system of values   related to the Kingdom’s legacy, elements of its unity and its well-
established Islamic heritage, and the most important values   through which it is possible 
to enhance national belonging in the Saudi personality, and to identify the role of various 
sectors’ institutions in promoting national belonging in the Saudi personality, and to 
achieve The objectives of the study, the researcher relied on the inductive and original 
approach, and the study concluded that the vision of 2030 concerned the development 
of the value system of the Saudi personality, through a set of programs and initiatives, 
in addition to the presence of an important role for each of the religious, educational, 
governmental institutions, the family, and the media and civil society institutions in 
promoting the values   of belonging in the Saudi personality.

key words: national affiliation values - Saudi personality - vision of 2030
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د. عبير بنت محمد ربيع عاتي: تعزيز قيم االنتماء في الشخصية السعودية وفق رؤية ٢٠٣٠

المقدمة

يش���هد العالم في عصرن���ا الحالي ومن���ذ بداية القرن 
الحادي والعشرين الكثير من التحوالت الضخمة، التي 
طال���ت مختلف مناحي الحياة في المجتمعات البش���رية 
أو االجتماعي���ة، حت���ى  الثقافي���ة  أو  س���واء االقتصادي���ة 
أصبح���ت الكثي���ر من ال���دول حول العالم فاق���دة للقدرة 
على السيطرة على األفكار والثقافات التي يتعرض إليها 
مواطنيها األمر الذي دفع هذه الدول إلى الس���عي لتعزيز 
منظوم���ة القي���م الوطني���ة ل���دى مواطنيها باتباع أس���اليب 

واستراتيجيات متنوعة.

وق���د أصب���ح مفه���وم االنتماء م���ن المفاهي���م المهمة 
ف���ي عصرنا الحدي���ث، وهو ما دفع الكثي���ر من الباحثين 
لاهتمام به، فسلط المفكرون والسياسيون على اختاف 
مرجعياته���م الثقافية والفكري���ة والدينية الضوء على هذا 
المفهوم وقاموا بدراس���ته والتأصيل له كل حسب فهمه، 
وذلك في ض���وء التغيرات التي صاحبت ظهور العولمة 
وانتش���ارها وتأثيرها على الثقافات المحلية للدول حول 
العال���م، باإلضاف���ة إلى الطف���رة التكنولوجي���ة الهائلة في 
وس���ائل وتقنيات االتصاالت، والتي أث���رت على الكثير 
م���ن القي���م والع���ادات الت���ي تتص���ف به���ا المجتمع���ات 

وبصورة خاصة المسلمة منها )ابن عميران، 2015(.

وتكم���ن أهمية االنتماء ف���ي أنه يعتبر الرابط الروحي 
العمي���ق ال���ذي يرب���ط اإلنس���ان بوطن���ه، كما يعب���ر انتماء 
اإلنس���ان لوطن���ه ودينه ع���ن هوية هذا اإلنس���ان وتاريخه 
)كاظم وسلمان، 2020(. وقد أدركت الكثير من الدول 
ح���ول العالم أهمي���ة تعزيز االنتم���اء، واالهتمام بتنش���ئة 
المواط���ن على اإليم���ان بقي���م االنتماء الوطن���ي، وذلك 
لمواجه���ة المخاط���ر الت���ي تس���ببت به���ا العولم���ة والتي 
ته���دد هويتها الثقافي���ة والفكرية، وتوظيف هذه القيم في 
بناء الش���خصية القويمة والس���ليمة للمواط���ن )الطريفي، 

.)2015

وال يقتصر االنتماء على شعارات وكلمات تتردد في 
االحتفاالت والمناس���بات الوطنية، بل هو مجموعة من 
المشاعر واألحاسيس التي يتم تكريسها بناء على إيمان 
تام واقتناع كامل لدى المواطن من أجل تحقيق مصلحة 
الوطن )الصرابي، 2013(، كما ال يمكن تحقيق االنتماء 
للوطن من خال القرارات السياسية أو رغبات الحكام، 
وإنما يتعمق االنتماء من خال تربية اإلنسان على القيم 
المرتبط���ة ب���ه من خال مؤسس���ات المجتم���ع المختلفة 

)عكاشة، 2016(.

وق���د أصبح���ت الش���خصية مح���ور اهتم���ام الباحثين 
والمفكري���ن ف���ي عصرن���ا الحال���ي، وق���د صاح���ب ه���ذا 
االهتم���ام وج���ود آراء مختلفة حول طبيع���ة تكوين هذه 
 Schultz & Schultz,( الش���خصية وبنيته���ا ومنش���أها
2005(، وقد أش���ار البنك الدولي إلى أن امتاك الدول 
لرية اس���تراتيجية يعتبر من أهم أساسيات تحقيق التنمية 
في عصرنا الحالي؛ وذلك لما للرؤية من دور في تطوير 
مختلف الجوانب السياس���ية واالقتصادي���ة واالجتماعية 
التي تؤهلها الكتس���اب مزايا تنافس���ية ف���ي ظل التغيرات 

والتحوالت العالمية المتسارعة )باهمام، 2018(.

ولذل���ك فق���د أع���دت المملك���ة العربي���ة الس���عودية 
رؤي���ًة وطنيًة مس���تقبلية لحماية هويته���ا الثقافية والدينية، 
باإلضاف���ة إل���ى الس���عي نح���و اس���تثمار المق���درات التي 
تمتلكه���ا المملك���ة من م���وارد مختلفة بالص���ورة األمثل 
)الس���بيعي، 2019(، وقد كان االهتمام بالعنصر البشري 
الركيزة األساس���ية التي قامت عليها رؤية 2030، حيث 
أدرك القائم���ون عل���ى أم���ر المملك���ة أن الوص���ول إل���ى 
تحقي���ق التنمي���ة والتق���دم ال يمكن إال من خ���ال إعداد 
العنص���ر البش���ري المبن���ي على ش���خصية وطني���ة تنتمي 
للمملك���ة وتؤم���ن بعقيدته���ا، وذلك من خ���ال برنامًجا 
خاًصا بتعزيز الش���خصية الوطنية الس���عودية، يهدف هذا 
البرنامج إلى تعزيز الهوية الوطنية للسعوديين التي تقوم 
على المبادئ الوطنية واإلسامية )رؤية المملكة العربية 
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السعودية 2030، 2021(. 

وفي ضوء ما س���بق، وفي ظل سعي المملكة العربية 
السعودية إلى االرتقاء بالمواطن السعودي وتنمية وتعزيز 
انتماء المواطنين لوطنهم وهويتهم اإلس���امية والثقافية 
والعربي���ة، وف���ي ظ���ل األه���داف الت���ي جاءت به���ا رؤية 
المملك���ة 2030 الطموحة، والتي تس���عى إل���ى االرتقاء 
بالمملك���ة والوص���ول بها إلى مصاف ال���دول المتقدمة، 
ف���إن الباحث يرى أهمية أجراء دراس���ة تبحث في تعزيز 
قيم االنتماء في الشخصية السعودية وفًقا لرؤية 2030.

مشكلة الدراسة

تتع���رض ش���خصية وهوي���ة األفراد في ظ���ل العوامل 
المادية والمعنوية المختلفة التي تتعرض لها المجتمعات 
البش���رية في عصرنا الحالي إلى العدي���د من التحديات، 
وهو ما يتسبب في حدوث اضطراب في شخصية الفرد 
بين القيم والمعتقدات التي نش���أ عليها وبين ما يمارس���ه 
ف���ي حياته اليومية من انس���ياق مع المتغي���رات المختلفة 
التي طال���ت الجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
لحيات���ه، وه���ذا االضطراب ق���د يؤدي إلى فق���دان الفرد 
لهويته التي تستمد أصولها من القيم الراسخة للمجتمع 

)العيد، 2014(.

وقد أثرت القيم الغربية التي تسببت العولمة بنشرها 
إلى المجتمعات اإلس���امية ومن بينه���ا المملكة العربية 
الس���عودية عل���ى مختل���ف مناح���ي الحي���اة االجتماعي���ة 
والثقافي���ة، حي���ث ب���دأت الهوي���ة العربي���ة واإلس���امية 
تواج���ه قوى العولمة التي تنتش���ر ف���ي مجتمعاتها كالنار 
ف���ي الهش���يم، فالقيم الخاص���ة بالمجتمعات اإلس���امية 
والتي تعتبر م���ن خصائصها المميزة ومعالمها الواضحة 
والتي تش���كل هويتها اإلسامية أصبحت عرضة للتغيير 

والتبديل )أبو حطب، 2006(.

كما أكدت ملص )2015( أن التغيرات والتحوالت 
الثقافية التي تمر بها المجتمعات اإلس���امية في عصرنا 

الحالي قد تس���ببت في اإلخال بمنظومة القيم في هذه 
المجتمع���ات، وذل���ك بإيجاد نموذجي���ن مختلفين للقيم 
داخل المجتمع الواحد، فتنقس���م شخصية هذا المجتمع 
بي���ن النم���وذج األصلي للقي���م المتمثل بالقي���م التقليدية 
األصيل���ة للمجتم���ع الت���ي تق���وم عل���ى األص���ول العربية 
واإلسامية، وبين نموذج الحداثة الذي يدعوا إلى السير 
وف���ق ما تقتضي���ه التح���والت التي تمر به���ا المجتمعات 
نتيجة للطفرات االقتصادية والثقافية والتكنولوجية التي 

تمر بها المجتمعات في عصرنا الحالي.

تغي���ًرا  الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  وق���د ش���هدت 
ونقلة نوعية في االس���تراتيجيات السياس���ية واالجتماعية 
واالقتصادي���ة، وخاص���ًة بعد إعان رؤي���ة 2030 والبدء 
بتنفي���ذ مش���اريعها وبرامجه���ا الت���ي تهدف إل���ى توظيف 
أفض���ل الممارس���ات العالمي���ة في الوص���ول إلى تحقيق 
المس���تقبل ال���ذي يطمح إليه الوط���ن، وقد اعتمدت هذه 
الرؤي���ة على ثاثة محاور رئيس���ية وهي مجتمع حيوي، 
واقتص���اد مزه���ر، ووطن طم���وح، وذل���ك للوصول إلى 
تحقيق التنمية التي تحقق االزدهار للمجتمع الس���عودي 
ليحص���ل كل مواطن فيه على ف���رص متميزة في التعليم 
والتأهيل والعم���ل، باإلضافة إلى الخدمات التي يقدمها 
المجتم���ع لتلبية احتياجات المواطني���ن، وقد كانت هذه 
الرؤية نتيجًة لوجود القيادة الرش���يدة واإلرادة السياس���ية 

القوية والطموحة )الشهري، 2020(.

وق���د ترت���ب عل���ى رؤي���ة المملك���ة 2030 إط���اق 
مجموع���ة من البرامج التربوية، ومن ضمن هذه البرامج 
برنامج تعزيز الش���خصية الوطني���ة الذي هدف إلى تنمية 
وتعزيز الش���خصية الس���عودية من خال تعزيز مجموعة 
م���ن القيم الرئيس���ية ومن بينها قيم التس���امح والوس���طية 
والعدال���ة واالنضب���اط والمثاب���رة والعزيم���ة والش���فافية، 
باإلضاف���ة إلى غرس القيم والمب���ادئ الوطنية التي تعزز 
االنتماء للوط���ن ولغته وثقافته، وتحصين المجتمع ضد 
األم���راض الت���ي تفتك ب���ه من تط���رف وإدم���ان، وتعزيز 
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القي���م اإليجابي���ة الت���ي من ش���أنها الحفاظ عل���ى التراث 
المملكة العربية الوطني والعربي واإلس���امي واالعتزاز 

به )السبيعي، 2019(.

على الرغم من ذلك، وانطاًقا من أهمية رؤية 2030 
للمملكة العربية الس���عودية ف���ي مواجهة التحديات التي 
تتعرض له���ا المملكة في مختلف المجاالت، وفي ظل 
س���عي المملكة إلى االرتقاء بالمملكة وش���عبها، وتعزيز 
الش���خصية الس���عودية لتأخذ المكانة الريادية التي تطمح 
إليه���ا بي���ن دول العال���م المتقدم���ة، وف���ي ض���وء األهمية 
الديني���ة التي تش���غلها المملك���ة العربية الس���عودية كونها 
أرض الحرمين الشريفين، فإن الباحث رأى أهمية دراسة 
تعزي���ز قيم االنتماء في الش���خصية الس���عودية بما يتوافق 
م���ع رؤية المملكة 2030، والتي من ش���أنها المس���اهمة 
ف���ي تحقيق أهدافها، وعليه فإن مش���كلة الدراس���ة تتمثل 

في التساؤل الرئيسي التالي:

»ما س���بل تعزيز قيم االنتماء في الشخصية السعودية 
وفق رؤية 2030؟«.

أهداف الدراسة

ف���ي ضوء التس���اؤل الرئيس���ي ف���إن الدراس���ة الحالية 
تهدف إلى:

تعزيز الش���خصية الس���عودية في ضوء رؤية المملكة   .1
2030 القائم���ة عل���ى منظومة القي���م المرتبطة بإرث 
اإلس���امي  وتراثه���ا  وحدته���ا  وعناص���ر  المملك���ة 

الراسخ.

التعرف على أهم القيم التي يمكن من خالها تعزيز   .2
االنتماء الوطني في الشخصية السعودية.

التعرف على دور مؤسسات القطاعات المختلفة في   .3
تعزيز االنتماء الوطني في الشخصية السعودية.

أهمية الدراسة 

تكمن أهمية الدراسة الحالية في:

ال���دور الفاعل الذي تلعبه الش���خصية الس���عودية في   .1
تحقي���ق التنمي���ة الش���املة الت���ي تس���عى المملكة إلى 
الوصول إليها، وتحقي���ق الرقي واالزدهار للمجتمع 

السعودي.

وج���ود الكثي���ر من التحديات التي تواجه الش���خصية   .2
الس���عودية العربية واإلس���امية والتي تتطلب دراسة 
س���بل تعزيز الشخصية السعودية بما يناسب مواجهة 

هذه التحديات والتغلب عليها.

يؤم���ل م���ن ه���ذه الدراس���ة أن تس���اعد القائمين على   .3
المؤسس���ات التعليمي���ة ف���ي وضع وتطوي���ر المناهج 
الدراس���ية التي تعزز الشخصية السعودية وتنمي قيم 

االنتماء لديها.

يؤمل من هذه الدراس���ة لف���ت انتباه الباحثين إلجراء   .4
المزي���د م���ن الدراس���ات المس���تقبلية ح���ول آلي���ات 
ومقترحات لتطوير الش���خصية السعودية بما يتناسب 

مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ق���د تس���اعد الدراس���ة الحالي���ة ف���ي تحقي���ق التكاثف   .5
بين المؤسس���ات المختلفة التي تؤثر في الش���خصية 
السعودية لتعزيزها وتنمية منظومة القيم لديها وتنمية 

انتمائها للوطن بما يحقق رؤية المملكة 2030.

منهجية الدراسة

اس���تخدمت الدراس���ة الحالي���ة المنه���ج االس���تقرائي 
التأصيل���ي، وذل���ك لتتب���ع كل م���ا يتعلق بمنظوم���ة القيم 
التي تؤثر في انتماء الش���خصية السعودية للوطن وهويته 
اإلس���امية والعربي���ة، وللوق���وف على أهم س���بل تعزيز 
الش���خصية الس���عودية بناًء على منظومة قيم ترتبط بإرث 
المملكة وعناصر وحدتها وتراثها اإلس���امي الراس���خ، 
التع���رف على دور مؤسس���ات القطاع���ات المختلفة في 
تعزيز االنتماء الوطني في الش���خصية الس���عودية، وذلك 
م���ن خال البحث ف���ي الوثائق المتعلق���ة برؤية المملكة 
2030 وم���ا انبثق عنها م���ن برامج ومبادرات تهدف إلى 
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تعزي���ز قيم االنتماء الوطني لدى الش���خصية الس���عودية، 
وق���د بدأ البحث بالتأصيل لانتم���اء الوطني وأهم القيم 
المرتبطة به وأهداف تعزيز هذه القيم وأهم المؤسسات 
الت���ي تس���هم ف���ي تعزيزه���ا، باإلضاف���ة إلى إس���هام رؤية 

المملكة وبرامجها في تعزيز هذه القيم واالرتقاء بها.

اإلطار النظري

المبحث األول: االنتماء الوطني 

مفهوم االنتماء الوطني وأبعاده

يعتب���ر االنتماء الوطني أحد أكثر المفاهيم التي تتردد 
دائًما في مختلف المحافل التربوية والسياسية والثقافية، 
وق���د أصب���ح االنتماء أح���د المصطلحات األساس���ية في 
حياتن���ا المعاصرة، نظًرا لم���ا يتضمنه هذه المصطلح من 
دالالت عظيمة ومعاني كبيرة تتمثل في الفطرة الس���ليمة 

التي جبلت على حب الوطن واالنتماء إليه.

بالطريق���ة  وتربيته���م  الوط���ن  أبن���اء  توجي���ه  ويعتب���ر 
الصحيح���ة التي من ش���أنها أن تس���هم في توفي���ر المناخ 
المناس���ب لتنش���ئتهم عل���ى القي���م الوطني���ة األصيلة التي 
تتس���م باالعت���دال والوس���طية، وتوفير له���م الحماية من 
األف���كار المنحرف���ة والمتطرف���ة، ويعبر االنتم���اء الوطني 
ع���ن مدى امتث���ال األف���راد للمب���ادئ والقيم التي تس���ود 
مجتمعه���م، ومنها على س���بيل المثال االعت���زاز بالرموز 
الوطني���ة والحف���اظ عل���ى ممتل���كات الوط���ن وثروات���ه، 
واتب���اع القواني���ن واألنظمة الس���ادة في الوط���ن وااللتزام 
به���ا، واالس���تعداد للتضحية من أجل الوط���ن )المقحم، 

.)2019

ويع���رف االنتم���اء الوطن���ي على أنه: »اتج���اه إيجابي 
مفع���م بالح���ب يستش���عره المواط���ن تج���اه وطن���ه تأكيًدا 
على وجود ارتباط وانتس���اب تجاه ه���ذا الوطن، كعضو 
فاع���ل ومؤثر في���ه، باإلضافة إلى مش���اعر الوالء والفخر 
واالعتزاز النتمائه له، وإدراك المواطن ووعيه للتحديات 

الت���ي يواجهها الوط���ن وعدم تخليه عنه مهما عصفت به 
التحديات والمشاكل« )الحربي، 2010(.

وقد عرفه كريم )2014( على أنه: »ارتباط وانتساب 
األف���راد والجماعات لقطع���ة معينة من األرض وتعلقهم 
بها، ومش���اعر الحب التي تمألهم تجاهها والحنين إليها 
لعند االغتراب عنها، واالستعداد للدفاع عنها والتضحية 
في س���بيلها لحمياتها من األخطار التي تهددها، ويتعدى 
االنتماء ذلك إلى االلتصاق الجس���دي بالوطن والس���عي 

نحو ارتقائه سواء من الداخل أو الخارج«.

كما يعرف االنتماء الوطني على أنه: »السلوك المعبر 
ع���ن امتثال األفراد للقيم الوطنية التي تس���ود مجتمعهم، 
واالعت���زاز بالرموز الوطنية وااللتزام باألنظمة والقوانين 
الس���ائدة ف���ي الوطن، كم���ا يتضمن الحف���اظ على ثرواته 
وااللت���زام  الوطني���ة،  المنتج���ات  وتش���جيع  ممتلكات���ه، 
بالعادات والتقاليد الخاصة به، باإلضافة إلى المس���اهمة 
في المناس���بات الوطنية، واالستعداد للتضحية من أجل 

الوطن والدفاع عنه« )أبو فودة، 2006(.

االنتم���اء  أن   )Hodgins et al., 2016( وي���رى 
الوطني هو إحس���اس نفس���ي واجتماعي يسهم في تعزيز 
الش���عور بالوئ���ام االجتماع���ي داخ���ل الوط���ن، وينم���ي 

التمسك بالعادات والتقاليد الثقافية والوطنية.

وي���رى الباح���ث أنه يمك���ن تعريف االنتم���اء الوطني 
عل���ى أن���ه مجموع���ة األحاس���يس النفس���ية واالجتماعية 
التي تضبط الس���لوكيات اإلنسانية وتدفع الفرد لامتثال 
للقيم الوطنية التي تس���ود في مجتمعه وتزيد من الرابطة 
الت���ي تربط بين الفرد والوطن وتدفعه للتضحية من أجل 
الوط���ن الدفاع عنه وعن مقدراته ومقدس���اته، وتزيد من 
مشاعر الحنين لديه في حال مفارقته ألرد وطنه، كما أن 
االنتماء الوطني يعتبر األس���اس في تكوين الدافعية لدى 
الف���رد للحفاظ على ث���روات وطنه وممتلكاته والس���عي 
نح���و تطويره���ا واس���تغالها بالصورة األمث���ل التي تعود 
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بالنفع على الوطن في الحاضر والمستقبل.

ويمك���ن تحدي���د أبع���اد االنتم���اء الوطن���ي من خال 
النقاط التالية )المليجي، 2020(:

تس���عى  الس���ائدة:  واألنظم���ة  بالقواني���ن  االلت���زام   .1
المجتمع���ات إلى توفير الحياة المس���تقرة لمواطنيها، 
وذلك من خال وضع القوانين واألنظمة التي تنظم 
الحياة في المجتم���ع، ولتحقيق أهداف المجتمعات 
ال ب���د من احترام هذه القواني���ن واألنظمة وترجمتها 

من خال السلوكيات أفراد المجتمع.

االعت���زاز بالرموز الوطني���ة: ويتمثل هذا االعتزاز في   .2
احت���رام كاف���ة الرم���وز المادي���ة والمعنوي���ة التي ترمز 
بص���ورة مباش���رة أو غير مباش���رة للوط���ن، ومن هذه 
الرموز النش���يد الوطن���ي، والعلم، والفن���ون واألزياء 

الشعبية.

التمس���ك بالعادات والتقاليد: تعد العادات والتقاليد   .3
من الس���مات المميزة لمختلف الشعوب واألوطان، 
وم���ن واجب األفراد الحفاظ على العادات والتقاليد 

الخاصة بوطنهم واالعتزاز بها.

الحف���اظ على ثروات الوطن وممتلكاته: تعد ثروات   .4
الوط���ن وممتلكات���ه مل���ك لجميع أبن���اء الوطن، وإن 
أي إض���رار به���ذه الممتل���كات هو إض���رار بالوطن، 
لما له من آثار س���لبية على االقتصاد الوطني، ويعتبر 
الحف���اظ عل���ى ث���روات الوط���ن وممتلكات���ه من أهم 
وس���ائل تحقيق التقدم واالزدهار ف���ي الوطن، وتعد 
م���ن القي���م األساس���ية التي يجب غرس���ها في نفوس 

األفراد منذ الطفولة.

ويتض���ح للباحث من خال ه���ذه األبعاد أن االنتماء 
الوطن���ي يتمثل ف���ي التزام كافة األف���راد بالقيم والقوانين 
التي يقرها المجتمع لتحقيق أهداف التنمية التي يس���عى 
إل���ى تحقيقه���ا والوصول إل���ى االزدهار ال���ذي يحلم به 

مواطن���ي المجتم���ع، باإلضاف���ة إل���ى االهتم���ام بالرم���وز 
الوطني���ة واالعتزاز بها والس���عي نحو االرتقاء بها لتكون 
له���ا مكان���ة محترمة بين ال���دول المختلفة على مس���توى 
العال���م، باإلضاف���ة إل���ى االعت���زاز بالع���ادات والتقالي���د 
الخاص���ة بالدولة واالفتخ���ار بها كونها تعب���ر عن الهوية 
الثقافي���ة واالجتماعية للوط���ن، والحفاظ على ممتلكات 
الوط���ن وثرواته وع���دم اهماله���ا وتبديدها كونه���ا تعتبر 
عم���اد االقتص���اد الوطن���ي والس���بيل نحو تحقي���ق التقدم 

واالزدهار للوطن.

النظريات المفسرة لالنتماء الوطني

قامت العديد من النظريات بتفسير االنتماء الوطني، 
وم���ن أش���هر النظري���ات التي فس���رت االنتم���اء )محمد، 

:)2018

الحاجة  إيريك فروم للحاجات: حيث كانت  نظرية   .1
الخمس  األساسية  الحاجات  ضمن  االنتماء  إلى 
وهذه  فروم،  إيريك  قدمها  التي  اإلنسان  لحياة 
الحاجات هي: )الحاجة إلى االنتماء، والحاجة إلى 
النمو، والحاجة إلى االرتباط، والحاجة إلى الهوية، 
والحاجة إلى إطار توجيهي(، وقد كانت الحاجة إلى 
الحاجات  مقدمة  في  النظرية  هذه  حسب  االنتماء 
لدى  يولد  االنتماء  أن  إلى  ذلك  ويرجع  اإلنسانية، 
لآلخرين  االنتساب  على  بالقدرة  شعور  الفرد 
االنتماء  هذه  على  يترتب  كما  معهم،  والتواصل 
مثل  الفرد،  في حياة  األساسية  المفاهيم  من  العديد 
والضبط  والمسؤولية  والتعاون  والتقدير  الحب 

)باظة، 2011(.

ماسلو  قدم  ماسلو:  إلبراهام  الحاجات  نظرية   .2
تتدرج  اإلنسانية  والدوافع  الحاجات  أن  افتراض 

بصورة متصاعدة من حيث التأثير واألولوية،  
 إشباع الرغبة التالية في التدرج الهرمي للحاجات، 
بهذه  في  المختلفة  الحاجات  ين  ب  االنتقال  ويتم 
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الطريقة وصواًل إلى قمة هرم الحاجات، وقد صنف 
ماسلو هذه الحاجات إلى )الحاجات الفسيولوجية، 
واالنتماء،  الحب  وحاجات  األمان،  وحاجات 
الذات،  تحقيق  وحاجات  التقدير،  وحاجات 

والحاجات العليا(. )عبد المنعم، 2008(.

نظرية الدرفر للحاجات: تقسم هذه النظرية التي تم   .3
ماسلو  لهرم  معدل  تصور  وضع  أجل  من  ابتكارها 
رئيسية  محاور  ثاثة  إلى  االحتياجات  لاحتياجات 

وهي )العرجا وعبد اهلل، 2012(:

حاج���ات الكينون���ة: وتش���مل المتطلب���ات األساس���ية 	 
لوجود الحياة للكائن الحي والتي أطلق عليها ماسلو 

الحاجات البيولوجية وحاجات األمان.

حاج���ات االنتم���اء: تتضم���ن رغب���ة الف���رد في إنش���اء 	 
وتوطي���د العاقات م���ع اآلخرين وإضاف���ة خصائص 
الديمومة واالستمرارية عليها، وتتمثل هذه الحاجات 

في احتياجات المحبة والتقدير عند ماسلو.

حاج���ات اإلنم���اء: تتضمن ه���ذه االحتياجات وجود 	 
رغبة عميق���ة بتحقيق التطور الذات���ي، وتعبر حاجات 

تحقيق الذات عند ماسلو.

نظرية إمي���ل دوركايم: يعد التغي���ر االجتماعي الذي   .4
المرتك���زات  أح���د  االجتماع���ي  التط���ور  يصاح���ب 
الرئيسية لهذه النظرية، حيث يرى دوركايم أت تطور 
المجتمعات ينت���ج عنه تغير في طبيعة العاقات بين 
األف���راد، وقد ينت���ج عن عدم وج���ود معايير واضحة 
تضب���ط المجتمع وتنظم العاقات بين أفراده أزمات 
حادة بين الفئات االجتماعية، وهو ما يهدد الش���عور 
باالنتماء لهذا المجتمع، والذي ينتج عن االستغال 
بين الفئات القوية والضعيفة في المجتمع، األمر الذي 
يهدد التماسك االجتماعي، وقد تطرق دوركايم في 
تحليل���ه لفقدان المعايير لاغت���راب والذي يعبر عن 
االنهي���ار في منظومة األخ���اق والمعايير العامة التي 

تحك���م المجتمع، وال���ذي يتولد عنها فقدان ش���عور 
الفرد بالمس���ؤولية تج���اه المجتمع وفق���دان االنتماء 

إليه )البصول، 2020(.

ويرى الباحث أن النظريات السابقة قد قدمت تفسيًرا 
واضًحا لطبيعة االنتماء في النفس البشرية، حيث ترتبط 
رغبة اإلنس���ان باالنتماء بالحاجات األساس���ية لإلنسان، 
وقد ج���اءت الحاجة إلى االنتماء في المرتبة األولى في 
الحاج���ات اإلنس���انية حس���ب نظرية إيريك ف���روم، بينما 
جاءت ف���ي المرتبة الثالثة في االحتياج���ات عند إبراهام 
ماس���لو، وجاءت في المحور الثاني لتصنيف الحاجات 
وفًق���ا لنظرية الدرفر للحاجات، وهو ما يدل على أهمية 
االنتم���اء وس���عي اإلنس���ان إل���ى تحقيق���ه، وعل���ى أهمية 
الس���عي نح���و تعزيز االنتماء الوطن���ي والقيم المرتبطة به 
نظ���ًرا لما تش���كله ه���ذه الحاجة والقي���م المرتبطة بها من 
أولوي���ة لدى أف���راد المجتم���ع، كما أن تنمية ه���ذه القيم 
م���ن ش���أنها أن تزيد من كف���اءة عمل األف���راد بالمجتمع 
مم���ا يعزز م���ن مكانة الدولة االقتصادية والسياس���ية، بما 
يحقق لها االزدهار والتقدم، فاالنتماء الوطني وبحسب 
ما بينت هذه النظريات يس���هم في تعميق إحساس الفرد 
بذاته وبأهميته في المجتمع أو الوطن الذي ينتمي إليه، 
وبتحقي���ق هذه الحاجة ينتقل إلى الحاجات األعلى منها 

وصواًل إلى االرتقاء بنفسه وبوطنه.

مظاهر االنتماء الوطني ومعوقاته

تعبر قيم االنتماء الوطني عن مدى عمق الرابطة بين 
اإلنس���ان والوطن الذي ينتم���ي إليه، ويظهر هذه االنتماء 
م���ن خال الحرض الذي تتصف به ممارس���ات وأفعال 
الف���رد والتي يمك���ن من خالها الحكم على مدى انتماء 
ه���ذا الف���رد لوطنه، ومن أه���م مظاهر انتما الف���رد لوطنه 

)محمد، 2018(:

إظهار الوالء والمحبة للوطن.  .1

التزام الفرد بواجباته تجاه وطنه والقيام بمس���ؤولياته   .2
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على أكمل وجه.

المشاركة في األعمال التطوعية والخيرية التي تخدم   .3
الوطن والمواطنين.

االعتزاز باللغة األم المحافظة عليها.  .4

االلتزام بالزي الشعبي.  .5

بالوط���ن  الخاص���ة  والتقالي���د  بالع���ادات  التمس���ك   .6
واالفتخار بها.

الحف���اظ عل���ى المكون���ات االجتماعي���ة األساس���ية   .7
للوطن وفي مقدمتها األسرة.

كم���ا يوج���د العديد م���ن المعوقات التي تتس���بب في 
ضعف شعور االنتماء للوطن لدى األفراد، وترجع هذه 
المعوقات إلى العديد من األس���باب والعوامل المختلفة 
وم���ن بينها العوامل السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية 
والديني���ة، وم���ن أه���م العوام���ل التي ت���ؤدي إلى ضعف 

الشعور باالنتماء للوطن )أبو فودة، 2006(:

تهالك البنية االجتماعية وفق���دان الترابط والتواصل   .1
بين المكونات األساسية للمجتمع.

ضع���ف ال���دور ال���ذي تؤدي���ه المؤسس���ات الترب���وي   .2
واالجتماعية في غرس قيم االنتماء للوطن.

التض���ارب ف���ي القي���م والمعايي���ر الت���ي تحك���م البنية   .3
األساسية للمجتمع.

انتش���ار المش���اكل االقتصادي���ة مث���ل الفق���ر والبطالة،   .4
والبطالة المقنعة.

مث���ل  والسياس���ية،  االجتماعي���ة  المش���اكل  انتش���ار   .5
التعصب الطائفي والعرقي في المجتمع.

انتش���ار الفس���اد وعدم المس���اواة بين أبناء الوطن في   .6
الحصول على الفرص واالس���تفادة من الموارد التي 

يمتلكها الوطن.

تعرض الوط���ن لألزمات والك���وارث مثل الحروب   .7
واألزمات االقتصادية وغيرها.

وي���رى الباح���ث وج���ود العدي���د م���ن ص���ور إظه���ار 
االنتم���اء الوطني من قبل األفراد في المجتمع، وبصورة 
عام���ة ف���إن كل رأي أو س���لوك يعود عل���ى الوطن بالنفع 
في أي من مجاالت الحياة فيه أو يدفع عنه الضرر يعبر 
ع���ن مدى انتماء صاحب هذا الرأي أو الس���لوك لوطنه، 
ولعل م���ن أهم القيم التي تظهر انتماء األفراد ألوطانهم 
الوالء المطلق للوطن ووالة أمره والس���عي نحو تحقيق 
الرف���اه ل���ه، باإلضافة إلى الحرص عل���ى تأدية الواجبات 
المطلوب���ة م���ن الف���رد بأحس���ن ص���ورة ممكن���ة، وغيرها 
م���ن أش���كال إظه���ار االنتماء، كم���ا أن هن���اك العديد من 
األس���باب والعوامل التي تؤث���ر في االنتماء الوطني وفي 
بع���ض األحيان انتفائ���ه بالكلية، وفي مقدمتها األس���باب 
السياسية واالجتماعية التي تؤدي إلى اقصاء بعض أفراد 
المجتم���ع وحرمانهم م���ن التمتع بحقوقه���م والحصول 
على فرصة عادلة مثل غيرهم من المواطنين لاس���تفادة 
م���ن بعض م���وارد المجتمع م���ن أجل تحقيق أنفس���هم، 
والتي تعود في نهاية المطاف لتصب في مصلحة الوطن 

وتحقيق التنمية الشاملة فيه.

عوامل تعزيز االنتماء الوطني

يتأث���ر الفرد في حياته بمجموعة م���ن العوامل التي 
تؤثر في انتمائه لوطنه، ومنها العوامل البيئية واالجتماعية 
التي تتمثل في المحيط الذي ينشأ فيه الفرد وتتكون فيه 
ش���خصيته والقيم التي يؤمن بها، باإلضافة إلى مجموعة 
العوامل السياسية واالقتصادية التي تؤثر في طبيعة حياة 
الفرد في وطنه، ومن أهم العوامل التي تسهم في تعزيز 

االنتماء الوطني لدى األفراد )المليجي، 2020(:

إشباع الحاجات األساسية للفرد في مختلف مراحله   .1
العمرية وبصورة أساسية في مرحلة الطفولة.

توفي���ر القدوة الحس���نة في مختلف مج���االت الحياة   .2



100

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )7(، ص ص 91- 116 يونيو 2021 / شوال 1442هـ

في األسرة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

الحد من األس���باب التي تؤدي إلى الشعور بالخوف   .3
والقل���ق ف���ي المجتم���ع، وتوفي���ر األمن واالس���تقرار 

لكافة أفراد المجتمع.

توفي���ر المن���اخ السياس���ي المناس���ب وال���ذي يتصف   .4
بالديموقراطي���ة وحف���ظ الحق���وق المختلف���ة لكاف���ة 

األفراد.

توفير الظ���روف االقتصادي���ة واالجتماعية المناس���بة   .5
والت���ي م���ن ش���أنها تعزيز الش���عور باإلش���باع المادي 

واالجتماعي ألفراد المجتمع.

الربط بين المشاريع التي يتم إنجازها والقيم الوطنية   .6
العلي���ا في الدولة، لما ل���ه من تأثير عميق على تعزيز 

مشاعر االنتماء الوطني لدى أبناء الوطن.

توفير الفرص المناسبة والعادلة لكافة أبناء المجتمع،   .7
واالعتم���اد عل���ى معايير ذات ش���فافية ف���ي الحصول 

على الفرص وفي مقدمتها الكفاءة.

تعقب الفاس���دين ومحاس���بتهم، وذل���ك لكونهم من   .8
األخطار التي تهدد مصلحة الوطن.

احت���رام المواط���ن والحفاظ على كرامت���ه من خال   .9
تشريعات الدولة وقوانينها.

المبحث الثاني: الشخصية السعودية وتعزيز قيم 
االنتماء الوطني 

مالمح الشخصية السعودية

وتعبر الشخصية الوطنية السعودية عن مجموعة من 
األبع���اد والصفات والمقومات الت���ي يتميز بها المواطن 
الس���عودي، والتي تستند إلى مجموعة من العوامل التي 
يش���ترك بها المواطنون الس���عوديون، والتي أكدت عليها 
رؤي���ة المملك���ة 2030 ووضح���ت أهمي���ة تنميتها، ومن 
أهم المقومات الخاصة بالشخصية السعودية )أبو عبادة، 

:)2021

اللغ���ة العربي���ة: تعتب���ر اللغ���ة العربي���ة اللغة الرس���مية   .1
للمملك���ة العربي���ة الس���عودية، وقد كان للغ���ة العربية 
دور رئيس���ي ف���ي الحف���اظ عل���ى هوي���ة الش���خصية 
السعودية الوطنية وتدعيمها عبر األجيال المختلفة.

الثقافة المش���تركة: تتغلغل الثقافة بمفهومها المركب   .2
ف���ي الش���خصية الس���عودية وتتجل���ى ف���ي مختل���ف 
أنش���طتها، فق���د أظه���رت المخطوط���ات األثرية التي 
أبه���رت العال���م مدى تفوق الحضارة الس���عودية عبر 
التاري���خ، وه���و ما يظه���ر الحاجة إل���ى الحفاظ على 
هذا التراث وتنمية الش���خصية السعودية بما يتناسب 
مع���ه على الرغم من المؤث���رات الفكرية والحضارية 

الحديثة التي قد تعيق ذلك.

الدين اإلس���امي: تتمتع المملكة العربية الس���عودية   .3
بطاب���ع دين���ي منذ فجر التاريخ وحت���ى يومنا الحالي، 
ويعتب���ر الطاب���ع الديني من أهم مقومات الش���خصية 
الس���عودية الت���ي ال يمك���ن التخلي عنه���ا مهما كانت 
طبيع���ة التحديات واألزمات الت���ي تمر بها المملكة، 
وبمعنى آخر، فإنه لترسيخ الهوية الثقافية للشخصية 
الس���عودية، فإن���ه من المه���م التأكيد عل���ى قيم الدين 
اإلس���امي وروح التس���امح الت���ي يتص���ف به���ا ه���ذا 
الدي���ن، والتي كان���ت من أهم العوام���ل التي تمكنوا 
م���ن خالها م���ن التواصل مع الحض���ارات األخرى 

واستيعابها.

الش���خصية  امت���اك  ي���ؤدي  والتس���امح:  التماس���ك   .4
الس���عودية لقي���م التس���امح والتماس���ك إل���ى إحداث 
االس���تقرار والتماس���ك االجتماع���ي ال���ذي اتصفت 
ب���ه المملك���ة العربية الس���عودية ف���ي مختلف عصور 
التاريخ، وذلك نتيجة لقيم الوس���طية واالعتدال التي 
حافظ���ت على البناء الس���ليم للمجتم���ع وحمايته من 

التطرف.
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التفاعل مع الحضارات: تعاملت الشخصية السعودية   .5
مع كل من الحضارات المجاورة لها والوافدة عليها 
صورة فعالة، وقد اس���تفادت هذه الش���خصية من كل 
م���ا ينفعها من القيم والعلوم التي توصلت إليها هذه 
الحضارات، وذلك بما يتماشى مع الطبيعة المتوازنة 
والمعتدلة للش���خصية السعودية، ويعتبر التفاعل من 
أهم الس���مات التي ميزت الش���خصية الس���عودية في 

مختلف العصور.

مب���ررات تعزي���ز قي���م االنتم���اء الوطني لدى الش���خصية 
السعودية

لتعزيز قيم االنتماء الوطني لدى الشخصية السعودية 
العدي���د م���ن المبررات والتي يمك���ن إجمالها في النقاط 

التالية )المقحم، 2019(:

تأكي���د نظ���ام الحك���م األساس���ي للمملك���ة العربي���ة   .1
الس���عودية عل���ى االلت���زام بم���ا نص���ت علي���ه العقيدة 
اإلسامية، واالنتماء للوطن وتعزيز وحدته الوطنية، 
وذل���ك ع���ن طري���ق تنمي���ة القي���م اإلس���امية وتربية 
األجي���ال عليها وعل���ى اإليمان ب���اهلل، والتضحية في 

سبيل نصرة قضايا الوطن واألمة.

ما يعكس���ه إحس���اس الف���رد باالنتم���اء لوطن���ه ودينه   .2
م���ن اطمئنان واس���تقرار ف���ي نفس الفرد، وم���ا يتركه 
فقدان هذه الش���عور من آثار على الواقع االجتماعي 

والثقافي والسياسي للوطن.

مس���اعدة الجي���ل الناش���ئ عل���ى مواجه���ة التحديات   .3
المختلفة الناتجة عن التغيرات الثقافية والفكرية التي 
تتع���رض له���ا المجتمع���ات العربية عام���ًة والمجتمع 

السعودي في عصرنا الحالي.

إكس���اب الجيل الناش���ئ الدرجة الكافي���ة من الوعي   .4
الوطني���ة ومس���ؤولياتهم تج���اه وطنه���م،  بحقوقه���م 
وأهمي���ة تأصي���ل قي���م االنتم���اء الوطني ف���ي مواجهة 

األفكار المتطرفة.

مكونات قيم االنتماء الوطني

يعتم���د تكوي���ن االنتم���اء الوطني عل���ى مجموعة من 
العوامل المعرفية والوجدانية إضافًة إلى القيم والضمير، 
والتي تش���كل في مجموعها األساس لتنمية قيم االنتماء 
الوطن���ي ل���دى الف���رد، كما أن قي���م االنتم���اء الوطني من 
أهم القيم التي ينبغي على كافة المؤسس���ات العاملة في 
الوط���ن الس���عي إلى تنميتها ل���دى المواطن لم���ا لها من 
أهمية كبيرة في تش���كيل الش���خصية الوطنية التي تحمل 
هوية الوطن وتحافظ عليه، باإلضافة إلى ما يترتب على 
هذه القيم م���ن المعتقدات والس���لوكيات اإليجابية التي 
تؤثر في مش���اعر الفرد تجاه وطنته وانتمائه له )بهجات، 

.)2015

وتش���ير كري���م )2014( إلى أن قي���م االنتماء الوطني 
تتكون من أربعة عناصر رئيس���ية والتي يمكن توضيحها 

كما يلي:

العناصر المعرفية: والتي تش���ير إلى وعي الفرد بكل   .1
ما يتعلق بوطنه من قيم ومعتقدات وعادات وتقاليد.

العناص���ر الوجداني���ة: وتعبر عن المش���اعر اإليجابية   .2
والسلبية التي يمتلكها الفرد تجاه الوطن الذي ينتمي 

إليه.

العناص���ر الس���لوكية: وه���ي تعب���ر عن مدى مناس���بة   .3
س���لوكيات الف���رد للمعتق���دات الوطني���ة والع���ادات 

والتقاليد واألعراف التي تسود وطنه.

عناص���ر الدافعية: وتتمثل في الدواف���ع التي يمتلكها   .4
الف���رد والت���ي تدفعه للعمل واإلنج���از لتحقيق الرقي 

واالزهار لوطنه.

وي���رى الباحث أن بناء قي���م االنتماء لدى األفراد في 
الوط���ن ال بد أن يك���ون بناًء متكامًا قائم على مجموعة 
م���ن األس���س الصحيح���ة والدقيق���ة، ولذل���ك لم���ا لهذه 
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األس���س م���ن دور ه���ام وفاع���ل ف���ي تمكين ه���ذه القيم 
وتعزيزه���ا في نف���وس أبن���اء الوطن واالرتق���اء بهم نحو 
تأدي���ة األدوار التي يحتاجه���ا الوطن بأعلى كفاءة ممكنة 
إلدراكه���م ألهمي���ة ه���ذه األدوار، ولكي يت���م غرس قيم 
االنتم���اء الوطني في ش���خصية المواطن الس���عودي فإن 
هذه القيم يجب أن تستند إلى كل من العوامل المعرفية 
والوجداني���ة والس���لوكية والدافعي���ة، ووط���ن كالمملك���ة 
العربية الس���عودية يمتلك كل ه���ذه العوامل التي يمكنها 

أن تساهم في تعزيز قيم االنتماء في نفوس مواطنيه.

مداخل تنمية قيم االنتماء الوطني

يوجد العديد من المداخل التي يمكن االعتماد عليها 
في تنمية قيم االنتماء الوطني في الش���خصية الس���عودية، 

ومن أشهر هذه المداخل )صابر وغنايم، 2020(:

مدخل المج���االت األكاديمية: يعتمد على المفاهيم 	 
والتعليم���ات والحقائ���ق الت���ي يت���م تدريس���ها، والتي 
للديموقراطي���ة وأنظم���ة  النظري���ة  بالمب���ادئ  تتص���ل 
الحكم وبعض المفاهيم السياسية والمدنية الخاصة 

بماضي وحاضر المجتمع.

مدخ���ل التربية القانونية: يعتمد على تدريس القانون 	 
وال���دور ال���ذي يلعبه الطاب في تطبي���ق القانون في 

ممارسته لحقوقه وواجباته تجاه المجتمع.

بدراس���ة 	  يهت���م  االجتماعي���ة:  المش���كات  مدخ���ل 
القضاي���ا المرتبط���ة بالواق���ع، ويعتم���د على تش���جيع 
مناقش���ة الطاب للقضايا والمش���اكل التي يتعاملون 
معها من خال إعمال العقل وطرح اآلراء والحلول 

المناسبة.

كبير 	  أثر  الجامعية  للحياة  الجامعية:  اإلدارة  مدخل 
على االنتماء الوطني، ويعتمد هذا المدخل بصورة 
المدخل  هذه  وبحسب  الحقيقة،  هذه  على  رئيسية 
فإنه من الضروري أن يتم السماح للطاب بتحمل 

القرارات وخاصًة  اتخاذ  المسؤولية والمشاركة في 
في المجاالت التربوية.

عاقة 	  واإلعام  التعليم  يربط  اإلعامي:  المدخل 
اهتمام  تنمية  في  العاقة  هذه  وتسهم  تكاملية، 
الطاب بالقضايا االقتصادية واالجتماعية والسياسية 
إلى  باإلضافة  والعالمي،  المحلي  المستويين  على 
تنمية وعيهم في التعامل مع هذه القضايا من خال 

دور اإلعام في إحداث التغيير.

هذه 	  يعتمد  المجتمع:  خدمة  في  المشاركة  مدخل 
التي  االجتماعية  البيئة  على  التركيز  على  المدخل 
التراث  على  للحفاظ  وذلك  الفرد،  فيها  يعيش 
الحضاري الخاص بهذه البيئة، مما يؤدي إلى تعزيز 

قيم االنتماء لها.

تحديد 	  في  الفرد  يساعد  الناقد:  التفكير  مدخل 
بين  والتمييز  حولها  التفكير  عليه  التي  القضايا 
أنواعها المختلفة وتنمية قدرة الفرد على االستدالل 

المنطقي وإصدار األحكام الصحيحة والمناسبة.

مدخل لعب األدوار: يساعد هذا المدخل في تنمية 	 
وتقديم  لها  يتعرض  التي  للمشكات  الفرد  إدراك 

الحلول المناسبة لها.

الفرد 	  المدخل  هذا  يساعد  القيم:  توضيح  مدخل 
على االختيار الحر للقيمة المناسبة من بين مجموعة 
التي  النتائج  على  التعرف  بعد  وذلك  البدائل،  من 
تترتب على كل بديل منها، مما يؤدي إلى تشكيل 
القناعة التامة لدى الفرد بالقرار الذي اختاره، وهو 
يقوم  الذي  المعرفي  النمو  بمدخل  مرتبط  مدخل 
والمعتقدات  القيم  يعتنقون  األفراد  أن  على أساس 

الخاصة بهم عن طريق التفكير االستداللي.

على 	  المدخل  هذه  يقوم  المقارن:  التحليل  مدخل 
للتعرف  المختلفة، وذلك  الحكومات  بين  المقارنة 
منها،  لكل  والضعف  القوة  نقاط  من  كل  على 
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والمقارنة بينها بكل موضوعية وتجنب التحيز ألي 
منها.

ويرى الباحث أن االعتماد على هذه المداخل يعتبر 
في  الوطني  االنتماء  قيم  لتعزيز  المهمة  األدوات  من 
الشخصية السعودية، كما أن التكامل بينها وتوظيف أكثر 
من مدخل قد يكون له أثر أفضل في تنمية هذه القيم، 
وذلك من خال اختيار المدخل المناسب في التعامل 
فالمدخل  السعودي،  المجتمع  فئات  من  فئة  كل  مع 
التعليم  مرحلة  في  الطاب  مع  للتعامل  المناسب 
والجامعية  الثانوية  المرحلة  في  عنه  يختلف  األساسية 

وفي مرحلة ما بعد الجامعة.

أهداف تعزيز قيم االنتماء الوطني

الوطني  االنتماء  قيم  تعزيز  أهداف  توضيح  يمكن 
حسب المبادئ اإلسامية التي تتبناها المملكة العربية 

السعودية من خال ما يلي )علي، 2011(:

االلت���زام بالقي���م والقواع���د الديموقراطي���ة المنطلق���ة   .1
م���ن التص���ورات اإلس���امية، بعي���ًدا ع���ن المفاهي���م 

الديموقراطية التي تخالف الشريعة اإلسامية.

تنمي���ة ق���درة الف���رد عل���ى تفه���م اآلخري���ن واحت���رام   .2
الس���لطة، مما ينمي الثقة بالذات والقدرة على ضبط 

النفس في ضوء المبادئ اإلسامية.

تأصيل القيم والمبادئ اإليمانية ومناقش���تها للتعرف   .3
على الدافع اإليماني للس���لوك اإلنساني في مختلف 

مواقفه، وفي ضوء العقيدة اإلسامية.

تفعي���ل دور الف���رد فيما يدور حول���ه من قضايا ورفع   .4
درج���ه اهتمامه بمجريته���ا، وتنمية ق���درة الفرد على 
التفاع���ل مع الثقاف���ات والحض���ارات المختلفة، مع 

مراعات القيم الموضوعية.

تنمية س���لوك الفرد من خال تفعيل العاقة بين كل   .5
من حقوقه وواجباته، وتحس���ين قدرته على التعامل 

مع من حوله من المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية.

تنمي���ة قدرة الف���رد عل���ى التفكير النقدي، وتحس���ين   .6
قدرته عل���ى االختيار بين البدائل للوصول إلى رؤية 

خاقة للمشاكل التي تواجهه في المجتمع.

ويرى الباحث أن وضوح أهداف تعزيز قيم االنتماء 
الوطني يعتبر من أهم الوسائل التي تساعد في تعزيز هذه 
القيم في الش���خصية الوطنية، وال بد أن يتم تحقيق هذه 
األه���داف من خال خطة تش���رف عليه���ا الدولة وتكون 
مبني���ة ف���ي األس���اس على تحس���ين وعي الف���رد بمفاهيم 
الوط���ن واالنتم���اء واألهمية التي تترت���ب على تنمية قيم 
االنتم���اء الوطن���ي والت���ي تع���ود عل���ى كل م���ن المواطن 
والمجتم���ع، لما لها من أهمية ف���ي تطوير دوافع األفراد 
وضبط س���لوكهم بما يتوافق مع بناء الش���خصية الوطنية 
الناضجة والواعية بحقوقها والمس���ؤوليات الملقاة على 

عاتقها تجاه الوطن والمواطنين.

رؤي���ة المملكة 2030 واهتماماها بتنمية الش���خصية 
السعودية

المملك���ة  تاري���خ  ف���ي  األه���م  رؤي���ة 2030  تعتب���ر 
العربي���ة الس���عودية، وذل���ك لما تضمنته ه���ذه الخطة من 
برامج اقتصادية واجتماعية هي األش���مل واألكثر جرأة، 
وته���دف البرامج المختلفة التي تتأل���ف منها هذه الرؤية 
إل���ى إحداث نقلة نوعية ف���ي الحياة الثقافية واالجتماعية 
واالقتصادي���ة ف���ي المملك���ة، لتص���ل المملك���ة العربي���ة 
الس���عودية إلى المكانة التي تناسبها بين الدول المتقدمة 
وق���د هدف���ت رؤي���ة 2030 إل���ى الوص���ول إل���ى مجتمع 
حيوي وبيئة عامرة، وتحس���ين جميع الخدمات التي يتم 
تقديمه���ا للمواطن الس���عودي في مختلف مدن المملكة 
وفي مقدمتها الصحة والتعليم، والتي تصب في مصلحة 
المواط���ن والمجتم���ع الس���عودي، كما تضمن���ت الرؤية 
مجموعة من األهداف الرقمية التي تس���عى إلى تحقيقها 

بحلول 2030 )العبد، 2017(.
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ونظ���ًرا لكون العنصر البش���ري هو العنصر األس���اس 
ته���دف  الت���ي  التنمي���ة  لعملي���ات  الرئيس���ي  والمح���ور 
المجتمع���ات للوص���ول إليها، فقد ج���اءت رؤية المملكة 
2030 باالهتم���ام بالعنص���ر البش���ري لتنمي���ة الش���خصية 
الس���عودية، وق���د تمث���ل ه���ذه االهتم���ام بإط���اق برنامج 
تعزي���ز الش���خصية الوطني���ة، وقد ح���ددت الرؤي���ة العديد 
م���ن األهداف والمؤش���رات لهذا البرنام���ج، وقد تنوعت 
المؤش���رات الت���ي ت���م تخصيصها لرصد النج���اح في هذا 
البرنام���ج كأح���د أش���كال االهتم���ام باالرتق���اء بالعنص���ر 
البش���ري والش���خصية الوطنية الس���عودية، وم���ن بين هذه 
المؤش���رات مؤش���رات االقتص���اد الكل���ي وتش���تمل على 
االس���تثمار غي���ر الحكوم���ي والتوظيف في القط���اع العام 
والناتج اإلجمالي واإليرادات المحلية، وقد شكلت القيم 
اإلس���امية أحد أهم المؤش���رات لتقييم النج���اح في هذا 
البرنامج، وذلك لتعزيز القيم اإلس���امية التي تش���كل في 
مجموعها الهوية الوطنية للشخصية السعودية، ومن هذه 
القيم اإلدراك العالمي للدور السعودي في تعزيز التسامح 
والوطنية والمسؤولية االجتماعية والمساهمة في األنشطة 
التطوعية، باإلضافة إلى تعزيز قيم االنتماء الوطني وذلك 
من خال مؤشر االنتماء الوطنين وكذلك االهتمام برأس 
الم���ال البش���ري للمملكة والعم���ل على تنميت���ه وتطويره 
م���ن خ���ال االهتم���ام بالتعليم ودع���م وتعزيز المش���اركة 
ف���ي االختب���ارات الدولي���ة الموح���دة والوص���ول فيها إلى 
إنجازات مميزة، ودعم المواطنين للمشاركة في المحافل 
والمس���ابقات الدولية والحص���ول على جوائز متقدمة في 

هذه المسابقات )السبيعي، 2019(.

وف���ي ضوء تحقيق رؤية المملكة العربية الس���عودية، 
وكأحد األهداف الرئيس���ية الخاصة بالش���خصية الوطنية 
له���ذه الرؤي���ة فق���د عملت المملك���ة على التح���ول نحو 
اقتص���اد المعرف���ة، وال���ذي يعتم���د بصورة مباش���رة على 
الم���وارد البش���رية، وق���د حصل���ت المملكة في المؤش���ر 
الكل���ي القتص���اد المعرف���ة عل���ى 5,96 درج���ة من 10، 

باإلضافة إلى تس���جيلها لتقدم كبير في مجاالت التعليم 
واالتصاالت وتقنيات المعلومات والحوافز االقتصادية، 
وق���د بين���ت الش���هري )2020( أن التحول نح���و اقتصاد 

المعرفة يكون من خال:

تأكي���د مس���ؤولية جمي���ع أصح���اب المصلح���ة ف���ي   .1
المش���اركة ف���ي بناء اقتص���اد المعرف���ة، باإلضافة إلى 
التع���اون م���ع القطاع الخ���اص ومنظم���ات المجتمع 
المعرفي بصورة متفاعلة ومتزايدة لتعزيز االس���تثمار 

في رأس المال البشري.

تكثي���ف الجهود التنموي���ة للركائز المختلفة القتصاد   .2
المعرفة وذلك لتسريع االنتقال نحو اقتصاد المعرفة 

وبصورة متوازنة.

التركي���ز عل���ى التعل���م واالهتم���ام به، وذل���ك لكونه   .3
المحور األساسي لتنمية الموارد البشرية واالستثمار 

فيها.

ويهدف برنامج تعزيز الش���خصية الس���عودية إلى بناء 
منظوم���ة قي���م مرتبطة ب���إرث المملكة العربية الس���عودية 
وعناصر وحدتها ومبادئها اإلس���امية الراس���خة، وذلك 
من خال مجموعة من المبادرات التي تس���تهدف تعزيز 
القيم لدى الش���خصية الس���عودية، ويهدف هذا البرنامج 
إل���ى تقدي���م أس���لوب عص���ري ف���ي مخاطبة الش���خصية 
القي���م لديه���ا وتحفيزه���ا للنج���اح،  الس���عودية وتعزي���ز 
والمس���اهمة ف���ي بناء اقتص���اد وطني يرس���خ اإلنجازات 
التنموية والفكرية واإلنسانية للمملكة العربية السعودية، 
ويتفاع���ل م���ع ال���دور الري���ادي للمملك���ة كقل���ب العالم 
العربي واإلس���امي، ويمكن توضيح أهم األهداف التي 
يس���عى ه���ذه البرنامج إلى تحقيقها في تعزيز الش���خصية 
الس���عودية كم���ا يلي )مكت���ب إدارة المب���ادرات وتحقيق 

الرؤية، 2020(:

تعزيز قيم الوس���طية والتسامح: وذلك للوصول إلى   .1
جيل ينب���ذ التطرف واإلرهاب ويتمتع بحصانة كافية 
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ضدهم���ا، باإلضافة إل���ى قيم التعاي���ش والتآلف بين 
مختلف أطياف المجتمع على أساس قيم المواطنة، 
وتأس���يس جيل منفتح على الثقافات العالمية ويتمتع 

بإحساس المواطنة العالمية.

تعزي���ز قي���م االتق���ان واالنضب���اط: ببناء جي���ل ملتزم   .2
باألنظم���ة والقواني���ن وأخاقي���ات العم���ل، ويتصف 

بالمهنية ويمتلك الكفاءة لإلنجاز بجودة عالية.

تعزيز قيم العدالة والشفافية: يسعى هذا البرنامج إلى   .3
تخري���ج جيل ينبذ الفس���اد ويتمت���ع بالنزاهة ويتحلى 
باألمان���ة والش���فافية ف���ي تعامات���ه، ونب���ذ التعص���ب 

والتمييز بمختلف أشكاله.

تعزيز قيم العزيمة والمثابرة: للوصول إلى ديل قادر   .4
عل���ى الصمود في وجه التحدي���ات، ويمتلك اإلرادة 
القوي���ة واإلص���رار للوص���ول إلى ما يطم���ح إليه من 
النج���اح ف���ي الصناع���ات المختلف���ة، وللوصول إلى 
جيل ال يستس���لم ف���ي وجه اإلخفاق���ات ويصمد في 

وجه المشكات.

غ���رس القي���م والمب���ادئ الوطنية التي تع���زز االنتماء   .5
الوطن���ي: للمس���اهمة ف���ي خلق جيل يتحل���ى بالوفاء 
لوطنه والوالء لقيادته، ويمتلك الوعي الكامل بتراثه 
ويعت���ز بهويت���ه الوطنية، ويتبنى قي���م العمل التطوعي 

لصالح وطنه.

العناية بالغة العربية: لتعزيز روح االنتماء للغة العربية   .6
واالفتخار بها لدى المواطن السعودي وتعزيز ريادة 

المملكة في تطبيقات اللغة العربية.

تعزي���ز حصان���ة المجتم���ع من المخ���درات: إلخراج   .7
جي���ل يتمتع بقدرة عالية على إدارة وقته واالس���تفادة 

منه، مما يشكل حصًنا له ضد المخدرات.

تعزي���ز قيم اإليجابية والمرون���ة وثقافة العمل الجاد:   .8
يس���عى البرنام���ج إل���ى إيج���اد جيل س���عودي يتحلى 

بالثقة ويش���عر بالمس���ؤولية ويس���تطيع االعتماد على 
النفس، ويتحلى بالمرونة الكافية التي تؤهله للتعامل 

مع متغيرات الحياة.

تعزي���ز ودعم ثقافة االبت���كار وريادة األعمال: وذلك   .9
بنش���ر روح المب���ادرة وريادة األعم���ال والقدرة على 
بط���رق  المش���كات  ومواجه���ة  بالحل���ول  التفكي���ر 
وأس���اليب مبتكرة، ويمتلك الثقافة اإلنتاجية والعمل 

الحر.

ويتخذ برنامج تعزيز الشخصية الوطنية مجموعة من 
الركائ���ز االس���تراتيجية من أجل تحقي���ق أهدافه، ويمكن 
توضي���ح ه���ذه الركائ���ز من خ���ال ما يلي )مكت���ب إدارة 

المبادرات وتحقيق الرؤية، 2020(:

تعزيز الشخصية الوطنية عبر التعليم: وذلك بتصميم   .1
حزم من المبادرات التي تغرس قيم االنتماء الوطني 
لمبادئ رؤية المملكة 2030 لدى الطلبة والمعلمين، 
باإلضافة إلى توعية األس���رة لتبني سمات التميز في 
بنا جيل يمتلك ش���خصية قادرة عل���ى التأثير في بناء 
االقتص���اد الوطن���ي ومواكبة التط���ورات التكنولوجية 

والصناعية العالمية.

تعزيز الشخصية الوطنية عبر برنامج وطني للشباب:   .2
بتبن���ي الخط���اب الوطني التحفيزي الذي يس���هم في 
مساعدة الشباب والفتيات على االنفتاح في حياتهم 
الخاص���ة، وذل���ك الستكش���اف حب العم���ل وتعزيز 
القي���م اإليجابية مثل التس���امح والوس���طية ومكافحة 
التطرف، باإلضافة إلى مس���اعدة الشباب على تذوق 
الفن���ون والثقاف���ات المختلف���ة لتحقي���ق الت���وازن بين 

العقل والوجدان في تنشئة األجيال.

تعزي���ز الش���خصية الوطني���ة عبر الخطاب اإلس���امي   .3
الوطني المعتدل: لترسيخ التعاليم المعتدلة لإلسام 
الديني���ة  للمؤسس���ات  الوس���طي  ال���دور  واس���تعادة 
وتوظيفها ف���ي صناعة القيادات من الخطباء والدعاة 
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واألئم���ة، وكذل���ك توفي���ر البيئ���ة المناس���بة لمكافحة 
التط���رف ونبذ اإلره���اب بتعميق الخط���اب التنموي 

الوسطي.

تعزيز الشخصية الوطنية عبر ثقافة العمل واالبتكار:   .4
واإلتق���ان  والش���فافية  العدال���ة  قي���م  بتنمي���ة  وذل���ك 
واالنضب���اط والمثاب���رة والعزيم���ة من خ���ال تطوير 
مجموع���ة م���ن المب���ادرات الكب���رى التي تس���تهدف 
تعميق هذه القيم في الش���خصية الس���عودية، والعمل 
عل���ى تنمية أخاقي���ات وقيم العمل وترس���يخها عبر 
دورة الحي���اة المهني���ة في كل من القط���اع الحكومي 
والقطاع الخاص، وتس���تهدف هذه المبادرات تعزيز 
ثقافة ريادة األعمال واالبتكار وتعزيز روح المبادرة، 
لصياغ���ة جيل جدي���د يحم���ل األف���كار الريادية التي 
تلب���ي االحتياجات الوطني���ة وتوفر الكفاءات الازمة 
لمواكبة فرص العمل الناتجة عن البرامج والمشاريع 

الخاصة برؤية المملكة.

المنج���ز  ترس���يخ  عب���ر  الوطني���ة  الش���خصية  تعزي���ز   .5
الحض���اري والثقاف���ي للمملك���ة: من خ���ال صياغة 
اس���تراتيجية متكامل���ة لترس���يخ وتوثي���ق المنج���زات 
الفكري���ة والقيادي���ة والتنموي���ة واإلنس���انية للمملك���ة 
والتعري���ف ب���ه لدى الجي���ل الصاعد وتركي���ز الضوء 
على المنجزات الحضارية التي تعزز الشعور بالدور 

الريادي للمملكة والفخر بهويتها الوطنية.

ويس���عى البرنامج إلى أن يمتلك المواطن السعودي 
القدرات التي تمكنه من المنافسة في األسواق العالمية، 
وذل���ك م���ن خال تعزي���ز منظوم���ة القيم لدي���ه، وتطوير 
المهارات األساس���ية الحالية والمستقبلية، باإلضافة إلى 
تنمية المعارف التي يمتلكها. ويركز البرنامج على تطوير 
أس���اس تعليمي متين للجميع يسهم في غرس القيم منذ 
س���ن مبكرة، وتحضير الش���باب لسوق العمل المستقبلي 
المحل���ى والعالمي، وتعزيز ثقاف���ة العمل لديهم، وتنمية 

مهارات المواطنين عبر توفير فرص التعلم مدى الحياة، 
ودع���م ثقاف���ة االبت���كار وري���ادة األعم���ال، مرتك���زاً على 
تطوي���ر وتفعي���ل السياس���ات والممكن���ات لتعزي���ز ريادة 
المملك���ة وم���ن أهم إنج���ازات هذا البرنام���ج في تطوير 
ق���درات الش���خصية الس���عودية م���ا يل���ي )رؤي���ة المملكة 

العربية السعودية 2030، 2021(:

ارتفاع نس���بة االلتحاق في رياض األطفال من %13   .1
ف���ي العام 2015 إل���ى 23% في العام 2020، وذلك 
بإنج���از مش���اريع اس���تحداث وإع���ادة تأهي���ل حوالي 

3000 فصل دراسي في أكثر من 1000 مدرسة.

تطوير منصة الروضة االفتراضية وإطاق إصدارات   .2
جدي���د تس���هم في تحدي���د المحتوى المناس���ب لكل 
مرحل���ة عمرية لألطفال، وتمكي���ن أولياء األمور من 
متابعة مس���توى أطفالهم ومعرفة درجة تقدمهم، وقد 
بلغ عدد المستفيدين من هذه المنصة أكثر من 300 

ألف مستفيد.

دع���م التعلي���م ع���ن بع���د وتفعي���ل منص���ات التعلي���م   .3
اإللكترون���ي، وق���د بل���غ ع���دد المس���تفيدين من هذه 
المنص���ة م���ا يزيد ع���ن 9 مليون طالب ف���ي مختلف 
مناط���ق المملك���ة، كم���ا تم تفعي���ل الب���ث التلفزيوني 
لمجموعة من القنوات الفضائية وثل عددها إلى 23 

قناة لتحقيق استمرارية العملية التعليمية عن بعد.

تقدي���م أكث���ر م���ن 3700 برنامج تطوي���ر مهني ألكثر   .4
م���ن 420 ألف من العاملين ف���ي الوظائف التعليمية 
في مختلف المجاالت التخصصية والتربوية والتقنية 

من خال منصة تعليمية متخصصة.

زيادة نس���بة النش���ر في البحث العلمي بنسبة %120،   .5
حيث تم وضع استراتيجية وهوية بحثية خاصة بكل 

جامعة تعمل على رفع جودة النشر العلمي.

ويرى الباح���ث أن برنامج تعزيز الش���خصية الوطنية 
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وم���ا ينبثق عنه من مب���ادرات متنوعة تس���عى إلى تحقيق 
اله���دف م���ن ه���ذا البرنام���ج والت���ي ت���ؤدي بدوره���ا إلى 
تحقي���ق رؤية المملكة 2030 ككل تش���كل أهمية كبرى 
ف���ي االرتقاء بالش���خصية الوطنية الس���عودية على جميع 
األصع���دة، وتكمن أهمية هذه المبادرات التي أش���رفت 
المؤسس���ات  م���ن  العدي���د  وتنفيذه���ا  تصميمه���ا  عل���ى 
والهيئ���ات العامل���ة في المملكة م���ن وزارات وجامعات 
وغيرها من المؤسس���ات في أنها تسهم وبصورة مباشرة 
في تنمية الموارد البش���رية الهائلة التي تمتلكها المملكة 
وتطوير قدراتها بما يؤهلها لارتقاء بمكانة المملكة بين 
دول العال���م والوصول به���ا إلى المكان���ة المرموقة التي 
تس���تحقها دولة بحجم المملكة العربية الس���عودية، وقد 
تضمن هذا البرنامج ثاث مبادرات رئيس���ية تس���عى إلى 
تحقيق األهداف من هذا البرنامج، ويمكن توضيح هذه 

المبادرات وأهميتها من خال ما يلي:

واألندية  المدرسية  التنافسية  المسابقات  مبادرة  أواًل: 
الطالبية: 

تس���هم ه���ذه المب���ادرة م���ن خ���ال المس���ابقات التي 
يت���م تصميمها ف���ي إطارها في إيجاد الحل���ول اإلبداعية 
والمبتكرة للتحديات االجتماعية والعلمية التي تواجهها 
المملك���ة، كم���ا تعزز األندي���ة الطابية التي تأسس���ها في 
االرتقاء بمقدرات الشباب وتنمية روح العزيمة والمثابرة 
التحدي���ات  م���ع  للتعام���ل  انضباطه���م  لديه���م وتطوي���ر 
الت���ي يواجهوه���ا وتعزيز مش���اركتهم في إيج���اد الحلول 
اإلبداعية لهذه التحديات، وتقوم هذه المبادرة في سبيل 
تحقيق أهدافها بتعزيز مش���اركة الطاب في المس���ابقات 
الوطنية التي تتبنى القيم الشخصية الوطنية وزيادة فرص 
اشتراك الطاب في األندية الطابية التي تنمي قدراتهم 
ومواهبهم والتي تحس���ن من قدرتهم على االندماج في 
المجتمع خارج إطار المناهج الدراسية، ويتم تنفيذ هذه 
المب���ادرة من خال افتتاح األندية الطابية في 2,5 ألف 
مدرس���ة على مستوى المملكة وإشراك ما يزيد عن 1,5 

ملي���ون طالب في أنش���طتها م���ع العمل عل���ى تخصيص 
أوقات لممارس���ة األنش���طة التي تعزز الشخصية الوطنية 

لدى الطاب.

ثانًيا: مبادرة منظومة برامج الوعي الفكري: 

له���ذه المب���ادرة العديد من اإلس���هامات ف���ي تحقيق 
أه���داف برنام���ج تعزيز الش���خصية الوطني���ة، حيث تقدم 
ه���ذه المب���ادرة العديد م���ن البرامج الهادف���ة التي تهدف 
إلى دعم القيم الوطنية المستهدفة وإثرائها لدى منتسبي 
مؤسسات التعليم العام من الطاب والطالبات وأسرهم، 
وق���د اس���تخدمت ه���ذه المب���ادرة العدي���د م���ن الوس���ائل 
والتقنيات الحديثة والمبتكرة في التواصل مع الش���رائح 
المس���تهدفة بأساليب متميزة وشيقة، وتسعى المبادة إلى 
نش���ر المبادئ والقيم اإليجابية بين الش���رائح المستهدفة 
ومن بينها ثقافة الحوار، وتسعى إلى بناء القيم المختلفة 
التي تس���هم ف���ي تعزيز القيم المس���تهدفة ل���دى العاملين 
في الكوادر التعليمية في مؤسس���ات المملكة، باإلضافة 
إلى توفير العديد من المنتجات الرقمية التي من ش���أنها 
أن تع���زز الش���خصية الوطني���ة وتنميها، وتس���تهدف هذه 
المب���ادرة تعزي���ز قيم الش���خصية الوطنية ل���دى 60 ألف 
م���ن أفراد الكوادر التعليمية في المملكة، والوصول إلى 

قرابة 1,9 مليون من مستخدمي األدوات الرقمية.

والتاريخ  الوطنية  التربية  مناهج  تجديد  مبادرة  ثالًثا: 
والدراسات االجتماعية: 

ته���دف ه���ذه المب���ادرة إل���ى تنمي���ة مش���اعر الفخ���ر 
واالنتم���اء الوطني لدال الش���باب الس���عودي، إضافًة إلى 
دعم المعلمين وتنمية قدراتهم وتطوير أساليب التدريس 
الت���ي يتبعونها لزيادة جذب الط���اب والتأثير في بنيتهم 
الوطني���ة واالجتماعية، وذلك من خال تجديد المناهج 
التعليمية وتطويرها لمختلف المراحل التعليمية بصورة 
تس���هم في تعزيز فرس القيم الوطنية واالرتقاء بمش���اعر 
الفخ���ر واالعت���زاز باإلنج���ازات التي تحققه���ا المملكة، 
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وذلك باس���تخدام منهجيات وأساليب تدريسية معاصرة 
وله���ا قدرة تفاعلية عالي���ة وتتضمن المفاهيم الوطنية في 
مختلف المناهج التعليمية، إضافًة إلى تنظيم مس���ابقات 
س���نوية ف���ي المعلوم���ات الوطني���ة والتاريخي���ة لجمي���ع 
الط���اب والطالب���ات لجمي���ع المراحل الدراس���ية، وفي 
ض���وء ه���ذه المب���ادرة فقد ت���م العمل على توفي���ر مناهج 
حديث���ة للتربي���ة الوطني���ة والدراس���ات االجتماعي���ة م���ن 
الصف الرابع وحتى الصف الثاني عشر، كما يتم العمل 
على توس���يع العمل على توس���يع مناه���ج التربية الوطنية 
والدراس���ات االجتماعية والمق���در عددهم بحوالي 1,3 
ملي���ون، وتوفير قراب���ة 1000 مورد تعليمي تفاعلي يوفر 

للطاب خبرات تعلم شخصية مميزة.

أدوار المؤسسات في القطاعات المختلفة في تعزيز 
االنتماء في الشخصية السعودية

يق���ع عل���ى عات���ق كل م���ن المؤسس���ات العامل���ة في 
المجتمع مهمة تعزيز قيم االنتماء الوطني لدى أفراد هذه 
المجتمع، فمؤسس���ات المجتمع ومن بينها المؤسسات 
التربوية الرسمية كالمدارس والجامعات، وغير الرسمية 
مثل دور العبادة ووسائل اإلعام واألسرة مطالبة بالعمل 
ف���ي مجاله���ا من أجل تعزيز االنتم���اء الوطني لدى أفراد 
المجتم���ع، وذل���ك من خ���ال تنمية التوجه���ات القومية 
للمواطني���ن لانتم���اء إلى وطنهم وتجس���يد هذا االنتماء 
في صورة س���لوكيات تدعم طموح���ات الوطن وأهدافه 

الحالية والمستقبلية )عبد المجيد، 2018(.

ويكننا اس���تعراض أهم المؤسس���ات التي تس���هم في 
تعزيز قيم االنتماء الوطني كالتالي:

أواًل: المؤسسات الدينية

وتعتب���ر المؤسس���ات الدينية ومن بينها المس���جد من 
أهم المؤسس���ات التي تس���هم في ال تنش���ئة االجتماعية 
داخل المجتمع المسلم، فا يقتصر المسجد على كونه 
دار عبادة فقط، بل يتعداه إلى ممارسة الكثير من األدوار 

الفاعل���ة داخل المجتمع، فمنذ عهد النبي صلى اهلل عليه 
وسلم وعهد الصحابة الكرام وصواًل إلى عصرنا الحالي، 
ويلعب المسجد دور مهم في تعزيز قيم االنتماء الوطني 
وذل���ك من خال تنش���ئة جيل صالح يمتل���ك معتقدات 
س���ليمة وعقيدة إس���امية صحيحة، باإلضافة إلى غرس 
قيم ال���والء للوط���ن والمجتمع وأولياء أمر المس���لمين، 
كما أن المس���جد يعلم الش���باب على القي���م الرفيعة مثل 
التسامح والتعايش وثقافة الحوار وغيرها، كما أنه يلعب 
دوًرا هاًم���ا ف���ي التربي���ة على حماية الوط���ن والدفاع عنه 

ضد األخطار الخارجية )خوني ودبلة، 2017(.

وي���رى عبد الق���ادر )2016( أن المؤسس���ات الدينية 
في المجتمع كالمس���اجد ودور اإلفتاء وهيئات اإلرشاد 
ولجان الدعوة وغيرها تس���هم بصورة مباش���رة في تعزيز 

قيم االنتماء الوطني وذلك من خال:

توضي���ح ع���دم التع���ارض بي���ن انتماء المس���لم وطنه   .1
وانتمائه ألمة اإلسام، وأن االنتماء للوطن هو جزء 

من االنتماء لألمة.

التأصي���ل الش���رعي لقضاي���ا االنتماء للوط���ن بصورة   .2
علمية واضحة وصريحة.

تنظي���م الحم���ات التوعوي���ة والدعوية لبي���ان حقيقة   .3
االنتم���اء للوط���ن وواج���ب األف���راد تج���اه أوطانه���م 
ووض���ع الي���د على أس���باب ضعف االنتم���اء الوطني 

وإيجاد الحلول لتعزيزه.

توضي���ح دور الداعي���ة ورس���الته ودوره ف���ي تعزي���ز   .4
االنتم���اء الوطني وإعداد برامج لتدريب الدعاة على 
تعميق هذه المفاهيم من خال خطبهم ودروسهم.

إظه���ار م���دى حرص اإلس���ام على إرس���اء الروابط   .5
العقدي���ة بي���ن المس���لمين، وح���ث المس���لمين عل���ى 
تحقي���ق تعميق مفاهيم األخ���وة اإليمانية وما لها من 

تأثير على تعزيز قيم االنتماء الوطني.
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تعزيز ثقافة الوالء والبراء في المجتمع.  .6

ثانًيا: المؤسسات التعليمية

تلعب المؤسس���ات التعليمي���ة دوًرا في غاية األهمية 
ف���ي تنش���ئة األجيال داخ���ل المجتمع، حيث تس���هم هذه 
المؤسسات في تكوين الش���خصية االجتماعية والثقافية 
الناضجة ألفراد المجتمع، ويمكن للمؤسسات التعليمية 
مثل الم���دارس والجامعات تعزيز قي���م االنتماء الوطني 

من خال ما يلي )عبد المجيد، 2018(:

توظيف اإلذاعة المدرس���ية ف���ي تنمية وعي الطاب 	 
حول ما يدور حولهم من قضايا وأحداث وطنية.

نشر ملصقات إرشادية تعزز قيم االنتماء للوطن.	 

نش���ر الوعي الوطني من خال الورش���ات والندوات 	 
الفكري���ة واس���تخدامها ف���ي تعزيز االنتم���اء الوطني، 

وبث روح الحوار والنقاش بين الطاب.

تنمية الوعي لدى الطاب بهويتهم الوطنية والثقافية 	 
وأهمي���ة الحف���اظ عليه���ا م���ن خ���ال المش���اركة في 
األنشطة التي تهدف إلى ترسيخ هذه القيم وتعزيزها.

تعزيز االتجاهات اإليجابية لدى الطاب للمشاركة 	 
في الحياة السياسية وتوعيتهم بأخاقيات االختاف 

والنقد.

تنمي���ة عق���ول الطاب ووجدانهم وربطه���م بالتاريخ 	 
المش���رف للدول���ة وإب���راز أه���م القيادات السياس���ية 
الناجحة والمؤثرة ف���ي تاريخ الوطن، وذلك لتعميق 

إحساسهم باالنتماء للوطن.

تعزيز مشاركة الطاب في مجريات الحياة السياسية 	 
في المجتمع.

التعرف على التوجهات الس���لبية لدى الطاب حول 	 
انتمائهم لوطنهم، والعمل على اس���تبدالها بالمشاعر 
اإليجابي���ة وتنمي���ة مش���اعر الفخ���ر واالعت���زاز ل���دى 

الطاب حول وطنهم وتاريخه.

التعليمي���ة بمؤسس���ات 	  المؤسس���ات  تعزي���ز عاق���ة 
المجتم���ع المدن���ي والتش���ارك من أج���ل تعزيز وعي 
الطاب بواقع بادهم وتمهيد الطريق لهم للمشاركة 

في حل المشكات التي تواجه مجتمعهم. 

تعزي���ز الجوانب المعرفية والثقافية لدى الطاب من 	 
أجل تنمية سلوكياتهم اإليجابية تجاه وطنهم والتأثير 
فيهم التباع االتجاهات السياس���ية وبناء شخصياتهم 
الوطني���ة التي تس���هم ف���ي تحقيق المصلح���ة الوطنية 

لبادهم.

ثالًثا: المؤسسات الحكومية

تمثل المؤسسات الحكومية عصب الدولة المسلمة، 
وتقع على هذه المؤسس���ات المس���ؤولية الكبيرة والدور 
األه���م ف���ي تعزيز االنتم���اء الوطن���ي، وذل���ك من خال 
ترسيخ مجموعة من القيم والمبادئ اإلسامية المتعلقة 
بالحكم واالنتماء للوطن، ومن أهم أدوار المؤسس���ات 
الحكومي���ة ف���ي تعزي���ز االنتم���اء الوطن���ي )عب���د الق���ادر، 

:)2016

التحاكم للشريعة اإلسامية: فالمؤسسات الحكومية   .1
في الدول اإلس���امية تحكم الش���ريعة اإلسامية في 

كافة معاماتها.

تطبي���ق العدل والمس���اواة: ويعتبر العدل والمس���اواة   .2
م���ن أه���م القيم التي تس���هم في تعزيز انتم���اء األفراد 

ألوطانهم.

تس���ريع القضاء وإصدار األحكام في جميع القضايا:   .3
وذل���ك لما للتس���ريع ف���ي القضاء م���ن دور في الحد 
من النزاعات وإثارة الفتن في الوطن، ورفع المظالم 

ورد الحقوق إلى أصحابها.

ف���ي  الحس���نة  المعامل���ة  تنم���ي  الحس���نة:  المعامل���ة   .4
المؤسس���ات الحكومية للمواطن ش���عوره باالحترام 
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والتقدي���ر، وهو ما يدف���ع المواطن للمزيد من الحب 
واالنتماء لوطنه.

حف���ظ األف���راد ورعايته���م: وذل���ك بحف���ظ حقوقهم   .5
كاف���ة  وتوفي���ر  وحريته���م،  وأمواله���م  وحياته���م 
االحتياج���ات األساس���ية للف���رد من مأكل ومش���رب 

وملبس ومسكن.

رابًعا: األسرة 

تعد األس���رة بمثابة المؤسس���ة االجتماعي���ة والتربوية 
األولى التي تؤثر في الفرد وتكون منظومته األولى للقيم 
والمبادئ، ويمكن لألسرة أن تدعم االنتماء الوطني من 

خال )عبد المجيد، 2018(:

توضيح القدسية الدينية للوطن وبيان مكانته وأهميته   .1
االس���تراتيجية، وتعري���ف الطفل بممتل���كات الوطن 
وثروات���ه ومقدرات���ه، وغ���رس حب الوط���ن في نفس 

الطفل وتعزيز المفاهيم المتعلقة باالنتماء الوطني.

أن تمثل األس���رة القدوة الجي���دة لألطفال من خال   .2
تربيته���م على الخوف عل���ى مصالح الوطن ونبذ أي 

مفاهيم خاطئة قد تؤثر على انتمائهم للوطن.

توضي���ح مكانة حب الوطن في الدين، وبيان الترابط   .3
بي���ن حب الوطن واالنتماء إلي���ه واالنتماء إلى الدين 

اإلسامي.

ح���ول  اإليجابي���ة  االتجاه���ات  األطف���ال  إكس���اب   .4
المشكات التي يعاني منها الوطن، وتوضيح أهمية 
االجتهاد للمش���اركة في إيجاد الحلول العملية لهذه 

المشاكل.

بي���ان خطر التط���رف والغلو واالس���تماع للمغرضين   .5
الذين يش���وهون قيم االنتماء للوط���ن، وإظهار مدى 

خطورة ذلك على الوطن وتماسكه.

التربي���ة على تحمل المس���ؤولية وتنمي���ة القدرة على   .6

اتخاذ القرار، وتعزيز مفاهيم الحوار وتقبل اآلخرين.

خامًسا: وسائل اإلعالم

أصبحت وسائل اإلعام في عصرنا الحالي من أهم 
الوس���ائل الت���ي يمكن من خالها نش���ر الثقافات وتعزيز 
القي���م المختلف���ة ف���ي المجتمعات، كما أصب���ح لها دور 
رئيسي في التنشئة االجتماعية للمواطنين، ويمكن تفعيل 
دور وس���ائل اإلعام في تعزي���ز قيم االنتماء الوطنية من 

خال )عبد المجيد، 2018(:

توفي���ر المعلومات والمعارف الكافي���ة لألفراد حول   .1
الوطن، وإظهار تاريخه والمكانة التي يحظى بها بين 
دول العال���م، وتوضي���ح أهم الخصائ���ص التي يتمتع 

بها الوطن وامتداده في التاريخ.

تعزي���ز القي���م االجتماعي���ة للمواطنين مثل التس���امح   .2
والمس���اواة والحرية والقيم الديني���ة وقيادة المجتمع 

والتعاون واحترام الثقافة والعادات والتقاليد.

ب���ث األناش���يد الوطنية المحفزة الت���ي تعبر عن حب   .3
الوطن وتحفز للدفاع عنه والتضحية في سبيله.

إظه���ار مكانة الرم���وز الوطنية واحترامه���ا مثل العلم   .4
والس���ام الوطن���ي وغيرها من الرم���وز التي تعبر عن 

الوطن.

التركي���ز عل���ى القضاي���ا المجتمعية ومحاول���ة إيجاد   .5
واقت���راح حل���ول مناس���بة له���ا، باإلضاف���ة إل���ى دعم 

المشروعات الوطنية التي تخدم الدولة.

إطاق الحمات اإلعامية للتركيز على القيم العليا   .6
للمجتم���ع مث���ل قي���م التكافل االجتماعي وتماس���ك 

المجتمع وترابطه.

سادًسا: مؤسسات المجتمع المدني

يضم المجتمع الكثير من المؤسسات غير الحكومية 
العاملة والتي لها أثر في تعزيز قيم االنتماء الوطني لدى 
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األفراد، وفي مقدمة هذه المؤسسات الجمعيات الخيرية 
ودور رعاي���ة األيت���ام والجمعي���ات الت���ي تق���دم خدماتها 
ل���ذوي االحتياج���ات الخاص���ة، ويكمن الدور الرئيس���ي 
لهذه المؤسس���ات في أنها تعمل على س���د االحتياجات 
األساس���ية لفئات ضعيفة وهش���ة ف���ي المجتمع، فإهمال 
األيت���ام واألرام���ل وذوي االحتياج���ات الخاص���ة يؤدي 
إل���ى تفس���خ المجتمع وانتش���ار القي���م الس���لبية التي من 
ش���أنها إضع���اف أي أم���ة وتش���ويه مجتمعه���ا الداخل���ي، 
ويس���هم تدخل هذه المؤسس���ات وس���د احتياجات هذه 
الفئ���ات األساس���ية في تنمي���ة المش���اعر اإليجابية لديهم 
وتعزي���ز انتمائهم ألوطانهم ومجتمعاتهم، وهو ما يؤدي 
إل���ى االرتق���اء بالمجتمع والوط���ن، ونظ���ًرا ألهمية هذه 
المؤسس���ات ف���إن من الض���روري أن تعم���ل الدول على 
دع���م مثل ه���ذه المؤسس���ات وتوفير البيئة المناس���بة لها 
لتعمل وتقدم خدماتها في المجتمع والتي تؤدي بدورها 
إل���ى تعزي���ز قيم االنتم���اء الوطني لمختل���ف أبناء الوطن 

)عبد القادر، 2016(.

الخاتمة

إن تعزي���ز قي���م االنتم���اء الوطن���ي تعتبر م���ن العوامل 
األساس���ية الت���ي تتخذه���ا المجتمعات من أج���ل تحقيق 
الرق���ي واالزدهار لكل من الوطن والمواطن، فمش���اريع 
التنمية التي يتم إعدادها وتنفيذها لتخدم المجتمع ومن 
في���ه من األف���راد بحاجة إلى أف���راد يؤمن���ون بأهمية هذه 
المش���اريع وبدورها في االرتقاء بالوطن وتحسين جودة 

حياة المواطنين فيه.

وتس���عى المملكة العربية الس���عودية من خال رؤية 
2030 الطموح���ة إل���ى االرتق���اء بالمجتم���ع الس���عودي 
واالرتق���اء ب���ه إل���ى المكان���ة التي يس���تحقها بي���ن الدول 
المتقدمة والمجتمعات المزدهرة، ومن خال ما جاء في 
هذه الرؤية وما تم اس���تعراضه يظهر أن تعزيز الشخصية 
الوطني���ة كان���ت من أه���م أولوي���ات هذه الرؤي���ة، وذلك 

إيماًن���ا م���ن قيادة المملكة ب���أن العنصر البش���ري وتنميته 
ه���و العامل األهم إلنج���اح الرؤية وتحقيق أهدافها، كما 
أن المملكة تعول على الش���خصية السعودية وما تمتلكه 
م���ن معارف وخبرات ومهارات وقي���م في الوصول إلى 
المس���تقبل المش���رق للمملك���ة من خ���ال التحول نحو 
اقتص���اد المعرف���ة وال���ذي يعتم���د بصورة كامل���ة على ما 

يمتلكه اإلنسان من معرفة ومهارات وخبرات.

وف���ي ض���وء ذلك ن���رى أن االهتم���ام بتنمي���ة العنصر 
البش���ري والش���خصية الس���عودية ج���اء ضم���ن البرام���ج 
الخاص���ة برؤي���ة 2030، وذل���ك م���ن خ���ال التأس���يس 
لمجموع���ة م���ن القيم األساس���ية والس���عي نحو غرس���ها 
ف���ي الش���خصية الس���عودية م���ن خ���ال مجموع���ة م���ن 
االس���تراتيجيات والمبادرات التي تع���زز هذه القيم وفي 
مقدمته���ا قي���م االنتم���اء الوطن���ي التي تقوم عل���ى الوالء 
والمحب���ة للوط���ن بص���ورة عام���ة وول���ي األم���ر بص���ورة 
خاصة، وااللتزام بالمش���اركة في األعمال التطوعية التي 
تعود بالنفع على المجتمع والفرد على حد سواء وغيرها 
من القيم مثل االلت���زام بالواجب الوطني والحفاظ على 
الزي الش���عبي والتمس���ك بالعادات والتقالي���د والحفاظ 
عل���ى البني���ة االجتماعية المتماس���كة للمملك���ة، ويرجع 
هذا االهتمام بقيم االنتماء الوطني نظًرا لما يترتب على 
تعزيزها من بناء اإلرادة الحديدية للش���خصية الس���عودية 
الت���ي يمكنها العم���ل دون كلل أو ملل من أجل االرتقاء 
بالمملكة وتحقيق طموحاتها وأهدافها، وهو ما يتناسب 
مع القيم األساسية لنظام الحكم في المملكة، باإلضافة 
إلى الس���عي نح���و تنمي وعي األجيال الناش���ئة بحقوقها 
والمس���ؤوليات الت���ي تق���ع على عاتقه���ا تج���اه المملكة 

وأرضها.

وللوصول إلى الشخصية السعودية التي تطمح إليها 
رؤي���ة المملكة 2030 فإن���ه من الضروري أن يتم العمل 
بصورة كثيفة ومتوازية من قبل مجموعة من المؤسسات 
الت���ي له���ا األثر ف���ي بن���اء الش���خصية الس���عودية وتعزيز 
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القي���م ومن بينها قي���م االنتماء الوطني لديه���ا النابعة من 
المكونات األساس���ية للش���خصية الس���عودية والمستمدة 
م���ن الهوية العربية واإلس���امية للمملك���ة وتعزيز الثقافة 
المش���تركة النابعة من المكان���ة التاريخية للمملكة والتي 
أث���رت في تكوين هوية المملك���ة التاريخية والحضارية، 
إضاف���ًة إل���ى قي���م التماس���ك والتس���امح الت���ي تعتب���ر من 
ممي���زات الهوية الوطني���ة للمملكة ومقدرته���ا التاريخية 
والمعاص���رة عل���ى التفاعل م���ع الحض���ارات والثقافات 
العالمية المختلفة، وفي مقدمة هذه المؤسسات األسرة، 
حي���ث تعتبر األس���رة حجر األس���اس في بن���اء المجتمع 
وتنش���ئة أفراده على القيم التي يؤم���ن بها المجتمع، وال 
بد لألس���رة الس���عودية أن تكون واعية بالدور المطلوب 
منه���ا م���ن أجل أن يك���ون لها مس���اهمة فاعلة ف���ي تنمية 
قيم االنتماء الوطني، ويأتي المدرس���ة في المرتبة الثانية 
ف���ي األهمي���ة بعد األس���رة ، وذلك لكون المدرس���ة هي 
المؤسس���ة التربوية المس���ؤولة عن تكوين الهوية الثقافية 
والعلمي���ة واالجتماعي���ة لألفراد، فيكون ميدان ممارس���ة 
األنش���طة فيها أوس���ع مما يعين على التعرف على مدى 
تعلم األفراد للقيم والتدخات المناس���بة لتعليمهم إياها 
بالش���كل المطلوب والذي يحقق أهداف المجتمع، كما 
أن المؤسس���ات الديني���ة وف���ي مقدمتها المس���اجد تحتل 
مكان���ة كبي���رة م���ن حيث األهمي���ة، ويرجع ذل���ك إلى ما 
تقدمه هذه المؤسس���ات من تنش���ئة عالي���ة القيمة مرتبطة 
بالقيم اإلسامية التي تتشكل قيم المجتمع السعودي من 
تش���ريعاته ومعتقداته، فيضف تدخل المس���جد في تعزيز 
قي���م االنتم���اء الوطني الش���رعية الدينية على ه���ذه القيم 
وطبيع���ة األحكام المتعلقة به���ذا االنتماء وبيان واجبات 
الفرد تجاه وطنه، كما تلعب وس���ائل اإلعام دوًرا هاًما 
ورئيس���ًيا في نش���ر قيم االنتم���اء الوطن���ي وتعزيزها لدى 
األف���راد، نظًرا المت���اك هذه الوس���ائل األدوات الازمة 
للتأثي���ر في األفراد وتحفيزهم لتبني قيم االنتماء الوطني 
م���ن خ���ال اظه���ار الهوي���ة الحضاري���ة للوط���ن ومكانته 

وأهميت���ه عبر التاريخ وفي الحاض���ر، مما يزيد من تعلق 
الف���رد بالوط���ن ويع���زز م���ن رغبته ف���ي العم���ل من أجل 
الحف���اظ على مكانته الس���امية واالرتقاء به���ا بين الدول 
األخ���رى، كما أن لكل من المؤسس���ات الحكومية دوًرا 
محورًي���ا ف���ي تعزيز قيم االنتماء الوطن���ي، حيث أن هذه 
المؤسسات تعمل على توفير الخدمات األساسية وتلبية 
احتياجات مختلف أبناء المجتمع، وتؤدي ممارسة هذه 
المؤسس���ات ألدواره���ا بفاعلية في المجتم���ع إلى تعزيز 
انتم���اء الف���رد إلى وطنه من خال ما يش���عر به هذا الفرد 
من االهتم���ام من هذه المؤسس���ات، وبالتالي تزيد لدى 
الفرد الرغبة في العمل والبذل والعطاء من أجل تحقيق 

طموحات الوطن وأهدافه التنموية.

وبحس���ب نظرية االغتراب لدوركاي���م فإن تنمية قيم 
االنتماء الوطني لدى الش���خصية الس���عودية يعتبر حاجة 
ملح���ة ف���ي ظ���ل التغي���رات والتحدي���ات الت���ي يش���هدها 
العالم بصورة عامة والمملكة العربية الس���عودية بصورة 
خاص���ة، حي���ث أش���ارت ه���ذه النظري���ة إل���ى أن تط���ور 
المجتمع���ات وأهافه���ا يحت���م عل���ى القائمي���ن على هذه 
المجتمع���ات أن يعمل���وا عل���ى تنمية قي���م االنتماء لدى 
أفراد المجتم���ع وتوعيتهم باألهداف الجديدة للمجتمع 
وأدوار كٍل منه���م في تحقيق ه���ذه األهداف وواجباتهم 
الجدي���دة تجاه مجتمعه���م، وأن عملية تنمي���ة هذه القيم 
يج���ي أن تنطل���ق م���ن مجموعة م���ن المعايير األساس���ية 
الت���ي تضب���ط س���لوكيات األف���راد وتوجههم نح���و إقامة 
العاق���ات االجتماعية والعملية بما يتوافق مع توجهات 
المجتم���ع وأهدافه، وأن هذه القي���م يجب أن تقوم على 
أس���اس تعزيز االنتم���اء للمجتمع ونبذ صف���ات التنافس 
والتص���ارع النابعة من الش���عور بالفردي���ة وتقديم الذات 
عل���ى المجتمع، حيث تعمل قيم االنتم���اء الوطني على 
تعزي���ز قيم الش���عور باآلخر والتراب���ط والتكافل بين أبناء 
المجتم���ع الواح���د مما يزي���د من تماس���كه وقوته وينمي 
قدرته على التعامل مع التغيرات والتحديات واألزمات 
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المختلفة التي تعصف به، وتؤدي بدورها إلى زيادة قوة 
المجتم���ع والحفاظ على تماس���كه وع���دم فقدانه لهويته 

عند تعرضه ألي من التحديات والتغيرات الحضارية.

وختاًما فإن ما تشهده المملكة حالًيا من حراك مستمر 
لارتقاء بالش���خصية الوطنية الس���عودية إنم���ا هو تفاعل 
إيجاب���ي م���ع التح���والت الحضارية التي يم���ر بها العالم 
ف���ي عصرن���ا الحالي والتي تؤثر بص���ورة أو بأخرى على 
المملكة العربية الس���عودية والبنية األساس���ية للشخصية 
الوطني���ة لمواطنيه���ا، وف���ي ض���وء ذلك ن���رى أهمية دور 
رؤي���ة المملك���ة 2030 في االرتقاء بالش���خصية الوطنية 
وتنمي���ة القي���م الت���ي تنطل���ق منها بما يس���هم ف���ي تحقيق 
أه���داف المملكة والحفاظ على مكانتها بين دول العالم 
المتق���دم، واالرتقاء بهذه المكانة وصواًل إلى الريادة في 

مختلف الميادين والمجاالت.

النتائج والتوصيات والمقترحات:

أواًل: النتائج: 

 2030 الس���عودية  العربي���ة  المملك���ة  رؤي���ة  تتبن���ى   .1
مجموع���ة م���ن البرام���ج والمب���ادرات الت���ي تس���هم 
ف���ي االرتق���اء بالش���خصية الس���عودية بم���ا يتوافق مع 

التحوالت العالمية التي يشهدها عصرنا الحالي.

يسهم برنامج تعزيز الشخصية الوطنية في غرس القيم   .2
الوطنية المس���تمدة من منظومة القيم المرتبطة بإرث 
للمملك���ة، كما يعزز القيم التي تحفظ عناصر وحدة 

المملكة وارتباطها بهويتها العربية واإلسامية.

تعزز رؤي���ة المملكة مجموعة م���ن القيم التي تتمثل   .3
ف���ي الوالء واالنتم���اء وااللتزام بالواجب���ات الوطنية، 
والمش���اركة باألعم���ال الخيري���ة والتطوعي���ة، إضافًة 
إل���ى االعت���زاز بالهوي���ة العربية وبالت���راث الحضاري 
والتاريخي، والتمس���ك بالعادات والتقاليد واالعتزاز 

بها والحفاظ على البنية االجتماعية للمملكة.

يوج���د دور فاع���ل لمختل���ف المؤسس���ات العامل���ة   .4
ف���ي المملك���ة العربي���ة الس���عودية ف���ي تعزي���ز قي���م 
االنتم���اء الوطن���ي ف���ي الش���خصية الس���عودية، وم���ن 
أهمه���ا المؤسس���ات الديني���ة والتعليمي���ة والحكومية 
ومؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي، ووس���ائل اإلعام، 
ه���ذه  أه���م  تعتب���ر  والت���ي  األس���رة  إل���ى  باإلضاف���ة 

المؤسسات.

ثانًيا: التوصيات

التوعي���ة بأهمي���ة رؤي���ة المملك���ة 2030 ودورها في   .1
االرتق���اء بمنظوم���ة القي���م ف���ي المجتمع الس���عودي 
من خال وس���ائل اإلعام ومختل���ف القنوات ذات 

العاقة.

العمل المس���تمر على تطوير برنامج تعزيز الشخصية   .2
الوطنية من خال المبادرات واألنش���طة والفعاليات 
الت���ي تحقق أهداف ه���ذا البرنامج وتصل بتأثيره إلى 

جميع الفئات المستهدفة.

التوعية بأهمية منظومة القيم وتأثيرها على أداء أبناء   .3
المملكة والدور المطلوب منهم في االرتقاء بمكانة 

المملكة بين دول العالم.

العمل على تحقيق التشارك والتكامل بين المؤسسات   .4
المختلف���ة الت���ي تس���هم ف���ي تنمي���ة قيم االنتم���اء في 
الش���خصية الس���عودية وتطوير أداء هذه المؤسسات 
لزيادة أثرها في الشخصية السعودية وزيادة فاعليتها 

في تنمية القيم الوطنية لدى الشخصية السعودية.

العمل على تنفيذ دورات تدريبية من أجل رفع كفاءة   .5
العاملين في المؤسس���ات المختلف���ة وتعزيز دورهم 
ف���ي االرتقاء بقي���م االنتماء الوطني لدى الش���خصية 

السعودية.

المقترحات

إج���راء دراس���ات تطبيقي���ة مس���تقبلية حول أث���ر رؤية   .1
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2030 في تنمية قيم االنتماء الوطني لدى الشخصية 
السعودية.

إج���راء دراس���ات مس���تقبلية ح���ول أث���ر المؤسس���ات   .2
المختلفة العاملة في المجتمع الس���عودي على تنمية 

قيم االنتماء الوطني لدى الشخصية السعودية.

إجراء دراسات مستقبلية حول أثر تنمية قيم االنتماء   .3
الوطن���ي لدى الش���خصية الس���عودية عل���ى إنجازات 

ودوافع السعوديين نحو العمل واإلنجاز.
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الشخصية السيكوباتية وعاقتها بتحقيق الذات لدى طالبات جامعة المجمعة

د. حنان محمد سيد إسماعيل
أستاذ مشارك- صحة نفسية

كلية التربية – جامعة المجمعة

الملخص 

تهدف الدراس���ة الحالية لمعرفة العاقة بين الش���خصية الس���يكوباتية وتحقيق الذات ,ومدي تأثير س���مات الشخصية 
الس���يكوباتية على تحقيق الذات, وبتطبيق أدوات الدراس���ة وهي مقياس الش���خصية السيكوباتية ومقياس تحقيق الذات 
من إعداد الباحثة  بعد حساب الصدق التمييزي والعاملي وحساب الثبات بطريقة الفا كرونباخ و التجزئة النصفية على 
عين���ة قدره���ا 137 طالب���ة م���ن طالبات  كلية التربية بالمجمعة , وأس���فرت النتائج عن وجود عاق���ة ايجابية بين كل من 
س���مات الش���خصية الس���يكوباتية ذات داللة إحصائية , وتحقيق الذات والقدر الضئيل من السمة السيكوباتية  يؤدي إلى 
الوصول الى قدر عالي من تحقيق الذات أما الزيادة في الس���مة الس���يكوباتية فهي الش���خصيات المؤذية لألخرين  والتي 

يطلق عليها شخصيات مضادة للمجتمع  دون أي شعور بالذنب.

الكلمات المفتاحية: الشخصية السيكوباتية – تحقيق الذات
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The relationship between psychopathic personality and self-
actualization among university students 

Hanan Mohamed Sayed Ismail
Associate professor Education Faculty – Majmaah University

Abstract
The current study aims to find out the relationship between psychopathic personality 

and self-actualization, and the extent of the influence of psychopathic personality traits on 
self-realization, and by applying the study tools, which are the psychopathic personality 
scale and the self-actualization scale prepared by the researcher after calculating validity  
and reliability  using Alpha Cronbach and the split- half on a sample of 137 A student from 
the College of Education in Al-Majmaah, and the results resulted in a positive relationship 
between each of the psychopathic personality traits that are statistically significant, and 
self-actualization and the small amount of the psychopathic characteristic leads to reaching 
a high degree of self-actualization. The increase in the psychopathic trait is the characters 
that are harmful to others, which are called It has anti-social personalities without any 
feeling of guilt.

Key words: Psychopathic personality - Self-actualization
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المقدمة 

وصف ماسلو أن الفرد ينتقل من السعي إلى تحقيق 
األمن واالس���تقرار والحماية , ثم يلي ذلك حاجاته إلى 
الح���ب واالنتماء ليصل إلى الس���عي إلى إرضاء الحاجة 
إلى التقدير , سواء تقديره لنفسه , أو تقدير اآلخرين له 
, ليصل إلى قمة الهرم في ترتيب الحاجات إلى الحاجة 
لتحقي���ق الذات الت���ي تعتبر قم���ة االرضاءات االنس���انية 

حيث يؤكد ذاته ويحقق هويته.

وتع���د الحاج���ة إل���ى تحقي���ق ال���ذات م���ن الحاجات 
األساس���ية التي يس���عى اإلنسان إلى إش���باعها عن طريق 
العم���ل الذي يش���عر الف���رد من خال���ه  بقيمت���ه وقدراته 
ويش���عر بالثق���ة بالنف���س والق���درة على القي���ام بأي عمل 

مثمر.

وتحقي���ق ال���ذات هو نت���اج الخبرات الت���ي يمر بها . 
وتقيي���م الف���رد لذاته الذي يتولد م���ن الصغر تدريجيا مع 
الرغب���ة ف���ي تحقيق ال���ذات المثالي���ة التي يحل���م بها لذا 
فهو مرتبط بالتنش���ئة االجتماعية التي من ش���أنها تكوين 
الش���خصية ومن أنواع ش���خصيات المجتمع الش���خصية 
السيكوباتية  التي تبدأ منذ الطفولة وتستمر حتي الرشد , 
وتبدأ في الطفولة بعامات محددة من السرقة والكذب 
واله���رب م���ن المدرس���ة والفش���ل فيه���ا والع���دوان على 
اآلخرين , ويواصل هذا السلوك المضاد للمجتمع حتى 

الرشد.

الس���يكوباتية  الش���خصية  مصطل���ح  ج���ذور  وتمت���د 
إل���ى ع���ام 1835 م عندم���ا أش���ار الطبي���ب اإلنجلي���زي 
بريتشارد Brichard. C.J إلى االضطرابات األخاقية 
Moral وم���ن وجوهه���ا ما أطلق علي���ه البلة أو الحماقة 
تل���ك  ب���ه  ليص���ف   Moral Imbecility األخاقي���ة  
الح���االت التي تتميز بقصور الضبط الذاتي في الس���لوك 
. وفي عام 1888م اس���تخدمت ك���وخ Koch مصطلح 
 Psychopathic Inferiority الس���يكوباتية  الدوني���ة 

للدالل���ة عل���ى المعنى نفس���ه قد أدخ���ل كريبلن 1915م 
ضمن زماالت الدونية الس���يكوباتية س���هولة االستش���ارة 
واالندفاعية والكذب واالس���تعداد إلتي���ان الجريمة كما 
أطلق أدولف ماير مصطلح آخر هو النقص السيكوباتي 
 Constitutional psychopathic التكوين���ي 
Inferior إش���ارة ل���دور العوام���ل الوراثي���ة فينش���أ ه���ذا 
االضطراب ومن بين المصطلحات الش���ائعة استخدامها 
تعبي���را ع���ن معن���ى الس���يكوباتية : الش���خصية المض���ادة 
للمجتم���ع Antisocial  أو فاق���دة الكف���اءة االجتماعية 
Inadequate والش���خصية الجانحة Deliquant )آدم 

)2000 ,

كم���ا وصفها بين���ل )Pinel( الطبيب الفرنس���ي  بأنها 
حال���ة غي���ر مألوف���ة ال يمك���ن تصنيفه���ا تح���ت أي فئ���ة 
تش���خيصية من االضطرابات المعروف���ة , فالمرضى من 
هذا المرض ليس���وا بالذهانين وال بالعصابين , كما أنهم 
ليس���وا مرضى سيكوس���وماتيين )نفسجس���ميين( ولكنهم 
يتصفون باختال الخلق إذ تصدر عنهم سلوكيات تمثل 
خرق���اً للقان���ون الخلق���ي الس���ائد في المجتم���ع )محمد, 

)2019

مشكلة الدراسة

ترج���ع خط���ورة أصح���اب الش���خصية الس���يكوباتية 
إل���ى خداع المظهر وس���هولة إيقاع اآلخري���ن في حبائله 
, اذ يب���دو علي���ه الص���دق وهو في حقيقته كذاب أش���ر , 
واألمان���ة والطيب���ة الظاه���رة برغم الغش وس���وء النية في 
باطن���ه وتتع���دد زيجاتهم وكذلك عاقاتهم الجنس���ية مع 
فش���لهم ف���ي االحتف���اظ بعاق���ات حميمي���ة , وغالب���اً ما 
يدمنون  ويعتمدون على مواد ذات أثر نفس���ي , وينتش���ر 
ه���ذا االضط���راب بي���ن النصابي���ن والقوادي���ن واألفاقين 
والمجرمي���ن والمتعطلين , وم���ع ذلك فقد ينجحون في 
الوصول إلى مناص���ب مرموقة حيث يغلبون مصلحتهم 
الش���خصية ويعيث���ون ف���ي األرض فس���اداً )عب���د الخال���ق 
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, 2009 , 277( , وأك���دت دراس���ة )ن���وارة , 2007( 
أن الس���يكوباتي األق���ل ذكاء ينكش���ف أم���ره بس���هولة , 
الناس تتحاش���اه أو يخش���ونه ويرهبون���ه أو يقاتلونه , أما 
الس���يكوباتي الذك���ي ويعرف أيضا بالس���يكوباتي المبدع 
فهو األخطر ألن شروره تستشري دون أن يدري به أحد 
. أو يكون من الذكاء بحيث يخضع الناس له بسلطانه أو 
بماله أو بالتحكم في أرزاقهم ومس���تقبلهم أو بابتزازهم 

وال أصدقاء دائمون له .

كم���ا تتمثل خط���ورة الش���خصية الس���يكوباتية في أنه 
يتل���ذذ بالس���يطرة عل���ى االخرين وإيذائه���م حتى وإن لم 
يحقق أي فائدة , فهو قد يس���رق دون أن يكون محتاجاً 
إلى المال , يجيد الكذب واختاق األعذار التي يبرر بها 
أفعال���ه المش���ينة )Carpenter, 2006( وأثبتت العديد 
من الدراس���ات أن مآل أصحاب الش���خصية السيكوباتية 
ه���و الس���جن مثل دراس���ة )موس���ي , 2016( و)محمد , 
2017( و)علي , 2018(, المشكلة األكبر أنه في البداية 
يش���عر الفرد بأنه يحقق ذاته ويشعر بالقدرة والتمكن من 
الس���يطرة على اآلخرين وعندما تزداد س���مة السيكوباتية  
فإن���ه يزداد إلى أن يصل للش���خصية المضادة للمجتمع, 

وتتلخص مشكلة الدراسة في التساؤلين التاليين :

1-  هل توجد عاقة ارتباطية بين الشخصية السيكوباتية 
وتحقيق الذات؟

2-  ما هي درجة تأثير س���مات الش���خصية الس���يكوباتية 
على تحقيق الذات؟

أهداف الدراسة

هدف���ت الدراس���ة إلى معرفة مدى تأثير الس���يكوباتية 
عل���ى تحقي���ق ال���ذات فكثيرا من الدراس���ات أث���ارت أن 
الس���يكوباتية هي الش���خصية المض���ادة للمجتمع بمعني 
أن���ه ال يوج���د أيه فوائد لمثل هذه الش���خصية ولكن تثير 
الدراس���ة أن الش���خصية الس���يكوباتية ه���ي ش���خصية لها 
فوائد في اعطاء الفرد قيمة وش���عوره بتحقيق ذاته ولكن 

إذا زادت ع���ن ح���د معين فإنها تلحق الض���رر باآلخرين 
ومن ثم المجتمع , ومن ثم يهدف البحث الى

1- التع���رف عل���ى العاقة بين الش���خصية الس���يكوباتية 
وتحقيق الذات.

2- مدى تأثير السيكوباتية على تحقيق الذات .

أهمية الدراسة 

ترج���ع أهمية الدراس���ة للربط بي���ن متغيرين لم تربط 
بينه���م االبح���اث الس���ابقة حي���ث أن معظ���م الدراس���ات 
الس���ابقة كان���ت تبح���ث ف���ي االث���ار الس���لبية للش���خصية 
الس���يكوباتية حيث أن���ه تم التأكيد في بعض الدراس���ات 
على أن الس���يكوباتية  قد تس���اعد على األعمال المضادة 
للمجتم���ع  ويتع���رض صاحب الش���خصية الس���يكوباتية 
للعقاب وقليل أكد علي أن بعض الشخصيات المرموقة 
في المجتمع لديها ش���خصية س���يكوباتية , وجاءت هذه 
الدراسة لتوضح ما هي الحدود التي تؤثر بها الشخصية 
الس���يكوباتية ف���ي الناحية االيجابية والس���لبية .كما ترجع 
أهمي���ة الدراس���ة الحالي���ة إلج���اء الغم���وض المعرف���ي 
عن الش���خصية الس���يكوباتية ومعرفة س���ماتها ومكونات 

أصحاب الشخصية السيكوباتية .

حدود الدراسة 

الح���دود البش���رية: تتح���دد الدراس���ة بطالب���ات كلية 
التربية جامعة المجمعة

الح���دود المكاني���ة : تتح���دد الدراس���ة بكلي���ة التربية 
جامعة المجمعة بمنطقة الرياض

الحدود الزمنية : تتحدد الدراس���ة بالفصل الدراس���ي 
الثاني للعام الدراسي 1441- 1442ه

مصطلحات الدراسة

الش���خصية السيكوباتية :هي اضطراب في الشخصية 
يتمي���ز بعدم االهتمام بااللتزام���ات االجتماعية , وافتقاد 
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الش���عور مع اآلخرين , وعنف غير مبرر , وال مباالة  و 
استهتار )عكاشة , 2003, 676(

التعري���ف اإلجرائ���ي : ه���و الدرج���ة الت���ي يحص���ل 
عليها المفحوص عندما يجيب على مقياس الش���خصية 

السيكوباتية

تحقي���ق ال���ذات: ه���ي حاجة الف���رد للتعبير ع���ن ذاته 
بص���ورة مباش���رة أو غير مباش���رة , والوصول إلى أقصي 
م���ا يمكن تحقيق���ه من إمكانيات وقدرات بقصد إش���باع 
حاجاته , وإعادة حالة االتزان التي تساعده في استخدام 
تل���ك اإلمكانات والقدرات في خدم���ة الفرد والمجتمع 
ب���أدواره ومس���ؤولياته المعت���ادة )الس���بعاوي ,  والقي���ام 

)2010

التعري���ف االجرائي : هو الدرجة التي يحصل عليها 
المفحوص عند أدائه لمقياس تحقيق الذات.

اإلطار النظرية والدراسات السابقة

الشخصية السيكوباتية

تعاني الش���خصية الس���يكوباتية من اضط���راب خطير 
ف���ي المقوم���ات االجتماعية , والخلقي���ة على الرغم مما 
يب���دو عليها في الظاهر من أنها س���وية ومقنعة )الداهري 

)2008 ,

وم���ن أب���رز  س���مات الش���خصية الس���يكوباتية ع���دم 
النضج االنفعالي وعدم االس���تقرار االنفعالي والضحالة 
االنفعالي���ة , ويتجل���ى ه���ذا االندف���اع والته���ور والعج���ز 
ع���ن ضب���ط النفس واحتم���ال الحرمان واالحب���اط , هذا 
باإلضافة ال���ى تقلب ظاهر في معاملة الناس وعجز عن 
المثابرة وإتمام عمل أو مشروع إلى جانب السطحية في 
االنفعال وعدم االستفادة من التجارب السابقة )عبد اهلل 

)259 ,2010 ,

وأش���ار برتش���ارد إلى أن هذه الش���خصية ش���كل من 
أشكال الخلل العقلي من الناحية المزاجية أو الوجدانية 

وتنح���رف  الفكري���ة  الوظائ���ف  دون  الع���ادات  ف���ي  أو 
الح���االت الت���ي تعان���ي من ه���ذه االضطراب���ات , تنحط 
خلقيا بفقدان القدرة على السيطرة على الذات والسلوك 
بما يتف���ق ومعايير اللياقة والكرامة دون أن يكون عاجزا 

عن الحديث أو المناقشة أ, التفكير.)محمد, 2019(

وعرفه���ا )البن���ا , 2006, 285(  بأنه���ا لف���ظ يتك���ون 
م���ن مقطعي���ن هم���ا س���يكو psycho ومعناه���ا النفس و 
path ومعناه���ا ش���خص مصاب بداء معي���ن كالمصاب 
بم���رض عصابي أو عصبي , وتش���ير إل���ى انحراف الفرد 
عن الس���لوك الس���وي , واالنخراط في الس���لوك المضاد 
للمجتم���ع والخ���ارج ع���ن قيم���ة ومعايي���ره ومثل���ه العليا 

وقواعده.

كم���ا عرفه���ا )غان���م , 2014, 167( بأنها اضطراب 
ش���خصية يتمي���ز بالته���اون بااللتزام���ات االجتماعي���ة , 
وافتق���اد الش���عور م���ع اآلخرين , وعنف غي���ر مبرر أو ال 
مباالة و اس���تهتار , كما أنه متبلد الش���عور ال يبالي بأآلم 
اآلخري���ن , علماً بأن الكثير من األعراض والس���لوكيات 

المضادة للمجتمع تظهر منذ طفولة هذا الشخص .

وال ش���ك أن طبيعة التنش���ئة االجتماعي���ة خاصة في 
مراح���ل الطفول���ة المبكرة , للتمركز ح���ول الذات الذي 
يمارسه الطفل يستمر معه إلى المراحل المتتالية , وتعزيز 
الوالدين لهذه الممارسات تؤدي إلي تشكيل الشخصية 

)Niv, S.& Baker,I., 2013( السيكوباتية

وفس���رت النظرية التحليلية الش���خصية الس���يكوباتية 
أنه���ا تعمل وف���ق مبدأ اللذة )الهو( من أجل تجنب األلم 
وخف���ض التوتر , فه���ي تكافح من أجل إش���باع الدوافع 
والرغب���ات واإلش���باع اآلن���ي لها , وهذا م���ا يجعله أنانيا 
ومتمركزا حول الذات ويش���ير فرويد إلى أن الخصائص 
الممي���زة الضطراب الش���خصية المعادي���ة للمجتمع هي 
الامباالة بالمعايير االجتماعية أو الثقافية وانعدام القدرة 
 King, O`Brien&( عل���ى التعاط���ف م���ع اآلخري���ن
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)Giacomantonio  ,2005

 أم���ا النظرية الس���لوكية فأكدت عل���ى دور التعلم في 
ظه���ور الس���لوك المعادي للمجتمع أو الس���يكوباتي فهو 
س���لوك يتم تعلمه بنفس طريقة أنماط الس���لوك األخرى 
وتحديدا من خال التشكيل والتعزيز المباشر, في حين 
أن النظري���ة المعرفي���ة الس���لوكية ركزت عل���ى العمليات 
اإلدراكي���ة واألنش���طة العقلية والذاكرة ب���دال من التركيز 
على الماحظة للس���لوك الظاهر ولذا فظهور الشخصية 
السيكوباتية ناتج عما يحدث داخل الدماغ من عمليات 
عقلية والطريقة التي يفسر بها األفراد البيئة التي يعيشون 

فيها  )العتيبي , 2018(

 Millon and Everly ووفق���ا لميل���ون وإيفرل���ي
,يمي���ل األف���راد الس���يكوباتيين إلى أن يكون���وا عدوانيين 
ومس���يئين وقاس���يين , لقد تعلموا االعتماد على أنفسهم 
وعدم الثقة في اآلخرين ألن لديهم خوف من استغالهم 
وإذالله���م م���ن قبل اآلخري���ن , ويش���عرون باألمان فقط 
عندما تكون لهم الس���يطرة على الوضع وتكون إرادتهم 
مس���تقلة ع���ن إرادة اآلخري���ن الذي���ن قد يه���ددون أمنهم 

)Sargin; Ozdel& Turcapar,  2017(

  Albert Bandura أما النظرية االجتماعية لبندورا
افترض���ت أن الطف���ل يتعل���م من خ���ال التقلي���د لنماذج 
اآلباء الس���يكوباتيين الذين لديهم اتجاهات متناقضة وال 
 Risser & Eckert( يقيم���ون وزنا للس���لطة أو القانون

), 2016

وتؤك���د الدراس���ات أن زيادة هرمون التستوس���تيرون 
Testosterone ل���دى المراهقي���ن ي���ؤدي إل���ى قيامهم 
تع���رض  خاص���ة  للمجتم���ع  المض���ادة  بالس���لوكيات 
المراهقين للمثيرات الجنسية ومنها المحادثات والصور 
والكتاب���ات واألف���ام الجنس���ية ق���د تصل إلى الجنس���ية 
الغيرية Heterosexuality ومع زيادة النش���اط الغدي 
تتض���ح حدة االنفعاالت واندفاعها بتهور , والحساس���ية 

الش���ديدة للنق���د , وق���وة التكوي���ن العاطفي نح���و الذات 
, والح���ب الش���ديد لل���ذات , وتركي���ز االنفعاالت حول 
الف���رد , وكله���ا س���لوكيات تتنافى مع القي���م االجتماعية 
واألع���راف والتقالي���د المنص���وص عليه���ا ف���ي المجتمع 

)susman ,Dorn& schiefelbein, 2003ٍ(

وفي رأي الباحثة أن الش���خصية الس���يكوباتية تتكون 
من خال تنشئة اجتماعية غير سوية فهي لم تجد الحب 
والعاطفة الكافية في الطفولة ولكن هذه الشخصية لديها 
من القدرات واالمكانيات ما يشعرها بالقوة في مواجهة 
ه���ذا األزم���ة فيوجهه���ا التفكير ب���دال من معاداة األس���رة 
أو الوالدين على التنش���ئة الغير س���وية فتتوجه للمجتمع 
بس���لوك مضاد وبدون رحمة أو عاطفي كما شعرت هي 
ف���ي الصغ���ر, وقد يكون أصحاب هذه الش���خصية يتمتع 
ب���ذكاء ضعيف أو متوس���ط فيكون من الس���هل اكتش���اف 
األعمال المضادة للمجتمع ويؤدي بهم إلى العقاب وقد 
يكون���وا أذكياء بحيث تك���ون أعمالهم بدون دليل عليهم 
فيحقق���ون أغراضهم دون العقاب عليه���ا ويتمكنون في 

بعض األحيان إلى الوصول لمراكز عليا في المجتمع.

ومن الدراس���ات السابقة في الش���خصية السيكوباتية  
دراس���ة )عبيد , 2020( والت���ي هدفت إلى التعرف على 
أبعاد القهر النفسي كمنبئات للشخصية السيكوباتية لدى 
عين���ة من الش���باب الجامع���ي قوامه���ا )183( من طاب 
كلي���ة التربية جامعة عين ش���مس تراوحت أعمارهم بين 
19- 23 عام قام الباحث بتطبيق مقياس القهر النفس���ي 
ومقي���اس الش���خصية الس���يكوباتية عل���ى أف���راد العين���ة , 
أس���فرت النتائج ع���ن وجود عاقة ارتباطي���ة موجبة بين 
القهر النفس���ي والس���لوكيات الس���يكوباتية كما ال توجد 

فروق تعزي الختاف النوع )ذكور – إناث(

ودراس���ة )العتيب���ي , 2018( والت���ي هدفت للتعرف 
على طبيعة الشخصية السيكوباتية لدى مرتكبي حاالت 
الغ���ش في االمتحان النهائي بجامعة ش���قراء, وبلغ عدد 
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عين���ة الدراس���ة 129 طال���ب وطالب���ة تم تطبي���ق مقياس 
الش���خصية الس���يكوباتية عليهم وهو من إع���داد الباحث 
, وكش���فت النتائ���ج عن ع���دم وجود فروق في س���مات 
الشخصية الس���يكوباتية بين الذكور واالناث تبعا لمتغير 

عدد مرات الغش

ودراسة المنصور )2014( والتي هدفت إلي التعرف 
عل���ى االتجاهات الس���يكوباتية نح���و المجتمع وعاقتها 
الدراس���ي  والتحصي���ل  كالجن���س  المتغي���رات  ببع���ض 
والتخصص , وطبقت الدراس���ة على عينة بلغت )744( 
طالبا وطالبة , وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود عاقة 
بي���ن االتجاه���ات الس���يكوباتية نحو المجتم���ع والجنس 

والتخصص والتحصيل الدراسي لصالح الذكور

 Leblance Swisher, Vitaro and ودراس���ة 
)Tremblay , 2008( والتي هدفت إلى الكشف  عن 
العاق���ة بي���ن المن���اخ االجتماعي في الم���دارس الثانوية 
والس���لوك المضاد للمجتمع )االنحراف الس���يكوباتي (, 
وطبقت الدراسة على عينة بلغت )1233( من المعلمين 
وطلبة المدارس الثانوية من )217( مدرسة في أمريكا , 
وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق في االتجاهات 
المض���ادة للمجتم���ع بين الم���دارس , ووجود فروق بين 
المعلمي���ن ف���ي التقرير الذاتي حول مش���كات الس���لوك 
الصف���ي والتقاري���ر الذاتي���ة للطلب���ة في الس���لوك المضاد 

للمجتمع في المدارس االبتدائية.

 Butler, Leschied and Fearon ,( ودراس���ة 
2007( وهدف���ت إل���ى التع���رف على تط���ور االتجاهات 
ونمو الس���يكوباتية المضادة للمجتمع في مرحلة ما قبل 
المراهقة ومرحلة المراهقة , وطبقت الدراس���ة عل عينة 
بلغت )425( طالبا وطالبة تراوحت أعمارهم بين )10- 
18( عام���اً , وأظه���رت نتائج الدراس���ة إلى وجود عاقة 
ارتب���اط بين جان���ب عدم اإلذعان والص���راع مع جوانب 

التنبؤ الذاتي بالسلوك المضاد للمجتمع.

والدراس���ات الس���ابقة جميعه���ا تتش���ابه مع الدراس���ة 
الحالي���ة ف���ي عين���ات الدراس���ة حي���ث أن عينة الدراس���ة  
علي طالبات الجامعة والدراس���ات السابقة على طاب 
وطالب���ات الجامع���ة ودراس���ة واح���دة فقط ه���ي التي تم 
تطبيقه���ا عل���ى المرحل���ة الثانوي���ة , كما أش���ارت جميع 
الدراس���ات إلى العاقة االيجابية بين س���مات الشخصية 
الس���يكوباتية والسلوك المضاد للمجتمع مثل الغش كما 
في دراسة )العتيبي ,2018( ومشكات السلوك الصفي 
 Leblance Swisher, المض���اد للمجتم���ع في دراس���ة
دراس���ة  أم���ا   )Vitaro and Tremblay , 2008(
المنص���ور , 2014 ( فكان���ت ع���ن عاق���ة الس���يكوباتية 
ببع���ض المتغي���رات كالجن���س والتحصي���ل والتخصص 
ودراسة )عبيد  2020( أوضحت أثر القهر النفسي على 
تكوي���ن الش���خصية الس���يكوباتية , وكل ذلك ف���ي اتجاه 
مغاير التجاه الدراس���ة الحالية حيث درست العاقة بين 

سمات الشخصية السيكوباتية وتحقيق الذات.

تحقيق الذات

أش���ار روجرز أن اإلنس���ان يول���د ولدي���ه دافعية قوية 
الس���تغال إمكانيات���ه الكامن���ة , وتحقيق ذاته وليس���لك 
بطريق���ة تتواف���ق معها , وقد يحتاج االنس���ان إلى إنس���ان 
آخ���ر , يظهر تفهما ويبدى تعاطفا كاملين لكي يس���اعده 
على اس���تنباط هذه االمكانيات الكامنة واستغالها لكي 

يحقق ذاته )خنيف , 2019(

وق���د تحدث ماس���لو Maslow ع���ن تحقيق الذات 
ووضع���ه في قمة التنظيم الهرم���ي للحاجات , ورأي أنه 
يتم بعد إش���باع الحاجات األدنى وهي األمن والطمأنينة 
, ثم الحاجة إلى الحب واالنتماء , فالحاجة إلى التقدير  
وأخيراً يصل إلى تحقيق الذات , كما يرى أن األشخاص 
المحققين لذاتهم هم أولئك األش���خاص الذين يرغبون 

في تطوير إمكاناتهم إلى أقصى درجة )قرقز , 2007(

كما يرى ماس���لو Maslow أن اإلخفاق في تحقيق 
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الحاج���ات يق���ود إلى ع���دم التكيف واألمراض النفس���ية 
, وه���و األس���اس المش���ترك لع���دد كبير من المش���كات 

السلوكية في المجتمع )طبيل  وعلي ونقوال, 2008(

ويعتم���د مفه���وم تحقيق ال���ذات عل���ى العوامل التي 
ترتب���ط بالفرد نفس���ه وما يمتلكه من ق���درات وإمكانيات 
م���ن جهة , وعل���ى المؤثرات البيئية التي يتعرض لها من 
جه���ة أخرى , فتحقيق الذات يش���مل تكامل الش���خصية 
ف���ي ضوء هذه العوامل والمؤث���رات كلها ولذلك يتباين 
تحقي���ق ال���ذات بين األف���راد بقدر ما توج���د فروق فردية 
بينهم في االمكانات والقدرات , وبقدر ما توجد فروق 
اجتماعية نتيجة التنشئة االجتماعية والظروف البيئية التي 
يتع���رض لها , وبقدر ما يختلفون في طريقة االس���تجابة 

للمؤثرات البيئية )عاونة , 2017(

عوامل تحقيق الذات

1-  الوع���ي الذات���ي  : وهو أن يعي الفرد بالقصور الذي 
ق���د يخلق لديه صعوبة في تحقيق ذاته , س���واء على 
المس���توى الشخصي , واألسري , أو االجتماعي أو 
غي���ره  , حتى يتمكن من تش���خيصه واالس���تفادة من 

اآلخرين 

2-  المراقب���ة الذاتية : وبعد الوعي بالذات , ينبغي على 
الفرد مراقبه ذاته والتغيرات التي تحدث له علماً بأن 

العادات تمارس بصورة آليه.

3- التحلي���ل النق���دي لل���ذات : وعملي���ة التقييم وتقويم 
ال���ذات من أس���اس عوامل تحقيق ال���ذات , حتى ال 

يستمر الشخص في أخطائه.

4-  التقييم الذاتي : أن يعرف الفرد ما هي درجة الرضا 
ع���ن ال���ذات وما ه���ي المواق���ف التي يصع���ب عليه 

أدائها؟

5-  الح���وار الذاتي:  الواقعية في التفكير في الس���لبيات 
وااليجابيات حول الذات

6- الماحظة النشطة لآلخرين: أن يكون للفرد شخص 
يتخ���ذه ق���دوة في عمله , فمن يحظى بذلك يس���تفيد 

كثيرا من تلك الميزة

7- المرون���ة الذاتي���ة : أن ال يبق���ى أس���يرا لتفس���ير واحد 
لألمور.

8- المثاب���رة والصب���ر : الج���د واالجتهاد , ف���ي التطوير 
وهذا ما يعمل على تحقيق الذات.

)خنيف  , 2019(

وتتمي���ز الش���خصيات التي تحقق ذاته���ا بالكفاءة في 
إدراك األم���ور والق���درة على إدراك م���ا لديه من قدرات 
وامكانات , كما يتقبل نواحي الضعف في ذاته ويش���عر 
بالرض���ا عم���ا زود به م���ن قدرات وإمكان���ات , ويتصف 
بالتلقائي���ة ف���ي التعبي���ر عن أف���كاره ومش���اعرة ودوافعه, 
ويش���عر أن م���ن واجب���ه أن يبذل قصارى جه���ده للتغلب 
عل���ى المش���كات س���واء أكان���ت خاصة ب���ه أو مجتمعه 
أو أف���راد الجنس البش���ري, بالضافة إلى االس���تقال عن 
االخرين في س���لوكه وتفكيره ومعتقداته , كما يس���تمتع 
بم���ا ف���ي الحياة من جمال وفن ومناظر طبيعية , ومن ثم 
يحاول الوصول لخبرات القمة وهي تلك الخبرات التي 
تحقق له االحساس باالنفتاح واتساع األفق واالحساس 
بالوج���ود والش���عور بالس���عادة والس���رور, ويتعاطف مع 
االخري���ن ويق���دم لهم المس���اعدة , وتكوي���ن الصداقات 
والترحي���ب باألخري���ن, ويتمس���ك بالقي���م الديمقراطي���ة 
ويتقبل المعرفة من أي فرد ويكن االحترام لمن يخلص 
ف���ي عمل���ه, ومن ثم يتس���م بالمرح مما يحق���ق له الرضا 
النفس���ي, وأخي���را يس���عى لتحقيق كل ما ه���و جديد  في 
حيات���ه بم���ا يميز س���لوكه بالج���دة والنش���اط  والتلقائية ) 

الرفاعي ,2004(

وت���رى الباحث���ة أن تحقي���ق ال���ذات ه���ي مرحل���ة في 
حياة االنس���ان تأتي بعد تحقيقه للمراحل الس���ابقة وهي 
الحصول على الطعام والش���راب ثم األمن واالس���تقرار 
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ث���م تقدير الذات وأخيرا يص���ل الى تحقيق الذات , وقد 
يص���ل الى ه���ذه المرحلة في وقت س���ريع أو قصير , أو 
قد يصل أو ال يصل أساسا بسبب وجود عراقيل تحول 

دون الوصول اليها .

وم���ن الدراس���ات الس���ابقة في مجال تحقي���ق الذات 
دراسة )عاونة , 2017( والتي هدفت الي محاولة كشف 
عاق���ة االنتم���اء بتحقيق ال���ذات لدى الطلب���ة الجامعيين 
و تكون���ت عينة الدراس���ة من 100 طال���ب تم اختيارهم 
بطريق���ة قصدية تت���راوح أعمارهم بين 20 – 27 س���نة , 
ويمثل���ون 42 م���ن الذك���ور و 58 من االن���اث , وأثبتت 
النتائج بعدم وجود عاقة ارتباطية بين االنتماء وتحقيق 
الذات وعدم ووجود فروق بين الذكور واالناث في كل 

من االنتاء وتحقيق الذات

ودراسة )العنزي , 2012( والتي هدفت إلى التعرف 
على العاقة بين الضغوط النفس���ية وتحقيق الذات لدى 
طاب المرحلة الثانوية في مدينة الرياض وبلغت العينة 
56279 طالب موزعين على 250 مدرس���ة  واس���تخدم 
الباحث مقياس الضغوط النفسية ومقياس تحقيق الذات 
, وتوصل���ت النتائ���ج إلى أن���ه بالترقي ف���ي الصفوف في 
المرحل���ة الثانوي���ة يكون ارتف���اع تحقيق ال���ذات ويكون 
الص���ف الثالث الثانوي أعل���ى في تحقيق الذات من كل 
م���ن الصف الثاني واألول الثانوي ويكون أقل الصفوف 

في تحقيق الذات هو الصف األول الثانوي

والت���ي   )Akcaya & Akyolb,2012( دراس���ة 
هدف���ت إل���ى التع���رف عل���ى احتياج���ات تحقي���ق الذات 
والتعلي���م المس���تمر للمش���اركين ف���ي مراك���ز التعلي���م , 
وش���ملت العين���ة )534( مش���تركه م���ن اإلن���اث و)34( 
مش���ارك من الذكور , وباس���تخدام استبانة تحقيق الذات 
وتحدي���د المصي���ر تبي���ن أن هن���اك عاقة بي���ن الرغبة في 
التعل���م وتحقي���ق الذات ل���ذا اختار المش���اركين البرامج 

التي تلبي حاجاتهم لتحقيق الذات.

دراس���ة )Wade& Paul, 2010( والت���ي هدف���ت 
للتع���رف عل���ى العاق���ة بي���ن صف���ات التش���اؤم وتحقيق 
ال���ذات لدى الطالب الجامعي ف���ي جامعة كابيال وطبق 
الباحث مقياس تحقيق الذات ومقياس صفات التش���اؤم 
, وأظهرت النتائج وجود مجموعة من العوامل المرتبطة 
بصفات التش���اؤم مقاب���ل أنماط التف���اؤل وتأثيراتها على 

الفرد كمحددات تحقيق مستويات أعلى للذات.

ودراس���ة )الرفاع���ي, 2004( والت���ي هدف���ت لمعرفة 
مس���توى تحقي���ق ال���ذات في عاقت���ه بأس���اليب مواجهة 
الضغ���وط النفس���ية لدى عينة م���ن طاب كلي���ة التربية , 
وش���ملت العينة 269 طالب وطالبة من جامعة المنوفية 
بمتوسط أعمال 20,4عاما, وأسفرت النتائج عن وجود 
عاقة بين تحقيق الذات وأساليب التعامل مع الضغوط 
وأن���ه يمك���ن التنب���ؤ بأس���اليب التعامل م���ع الضغوط من 

خال مستوى  تحقيق الذات.

والدراس���ات السابقة تش���ابهت مع الدراس���ة الحالية 
حي���ث أنه���ا رك���زت عل���ى طالب���ات الجامع���ة وجمي���ع 
الدراسات السابقة ركزت على طاب وطالبات الجامعة 
باإلضاف���ة ال���ى دراس���ة )العن���زي , 2012( كان���ت على 
طاب المرحلة الثانوية , وتم دراس���ة تحقيق الذات في 
 )Akcaya & Akyolb,2012( عاقته بالتعلم دراس���ة
و دراس���ة )العن���زي , 2012( وعاقت���ه باالنتماء كما في 
دراس���ة )عاون���ة, 2017( , وعاقته بأس���اليب مواجهة 
الضغوط كما في دراس���ة )الرفاعي ,2004(, كما درس 
)Wade& Paul, 2010( أث���ر صفة التفاؤل والتش���اؤم 
كمح���دد لتحقي���ق ال���ذات , والدراس���ة الحالي���ة ت���درس 
العاق���ة بي���ن تحقيق ال���ذات ونوع من أنواع الش���خصية 

وهي الشخصية السيكوباتية .

إجراءات الدراسة

اس���تخدمت الباحث���ة المنه���ج الوصف���ي االرتباطي , 
وتكون���ت عين���ة األدوات م���ن 137 طالب���ة م���ن طالبات 
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كلية التربية بالمجمعة  , تتراوح أعمارهن من 19- 26 
بمتوس���ط عمري 21 عاما وانح���راف معياري 2,1,وهم 
عينة لمجتمع طالبات جامعة المجمعة التي يبلغ عددهم 
حوال���ي 2392 طالبة وهم مقس���مات على س���ته أقس���ام 
ه���ي اللغ���ة االنجليزي���ة واللغة العربية وري���اض االطفال 
واالحي���اء والرياضي���ات والدراس���ات االس���امية, وت���م 
تطبيق مقياس���ي الش���خصية الس���يكوباتية وتحقيق الذات 
عليهن وبعد حساب الصدق والثبات , ثم دراسة العاقة 

بين متغيرات الدراسة من خال نتائج المقاييس .

أدوات الدراسة

أوال: مقياس الشخصية السيكوباتية

م���ن خ���ال اإلط���ار النظ���ري والدراس���ات الس���ابقة 

ومراجع���ة المقايي���س الس���ابقة مث���ل مقي���اس الش���خصية 
الس���يكوباتية )أبو هش���يل , 2013( ومقياس الش���خصية 
الش���خصية  ومقي���اس   )2008  , )الس���يد  الس���يكوباتية 
الس���يكوباتية )أنقاب���و , 2019( كون���ت الباحثة المقياس 
م���ن 28 عب���ارة تنقس���م إلى ثاث���ة أبعاد ه���م )التغير في 
االس���لوب والمظهر- إهانة النفس واآلخرين- استغال 

اآلخرين( 

الصدق التمييزي

قام���ت الباحث���ة بتحديد أعل���ى القي���م وأقلها وحيث 
كان ع���دد العين���ة 137 طالبه فاختارت الباحثة أعلي 30 
درج���ة وأقل 30 درجة وقامت بحس���اب الفروق بينهما 

باستخدام اختبار T-test وكانت النتيجة كالتالي 

جدول )1( يوضح اختبار ليفين واختبار  T-test للفروق بين المتوسطات األعلى واألقل قيمة لمقياس الشخصية السيكوباتية

االنحراف المتوسط
المعياري

اختبار T-test لتساوي المتوسطاتاختبار ليفين للتجانس

FSigTDfSig

الدرجات 
33,031,401األقل

15,5370,00011,466-30,7680,000
الدرجات
50,378,156األعلى

من الجدول السابق يتضح وجود فروق ذات 
داللة معنوية بين الدرجات األعلى والدرجات األقل 
للمقياس وهذا يؤكد على صدق المقياس في التمييز 

بين األفراد في صفة الشخصية السيكوباتية.

الصدق العاملي
اعتم���دت الباحثة عل���ي طريقة المكونات األساس���ية 

وتدوي���ر العوام���ل بطريقة فريماكس وأس���فر التحليل عن 
عامل واحد بعد التدوير باستخدام محك جيلفورد الذي 
يقبل العوامل التي تزيد تشبعاتها عن )0,3( كانت النتائج 

كالتالي
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والجدول ) 2( يوضح نتائج التشبعات لعبارات مقياس الشخصية السيكوباتية

20,27قيمة الجذر الكامن12العبارة

وتكون المقياس من ثاثة 0,7960,667العامل األول
أبعاد تفسر

81,344% من التباين الكلي 
للمقياس

0,95جودة القياس345العبارة

0,7390,6410,625العامل الثاني

67891011العبارة 

العامل الثالث

0,6320,4870,7800,8410,9300,823

121314151617

0,8020,9090,8480,8660,9300,896

181920212223

0,8750,9540,9240,9400,9500,934

2425262728

0,9050,8940,9540,9590,961

تفسير العوامل 

يمك���ن تفس���ير العوامل الناتجة ع���ن التحليل العاملي 
كالتالي 

العام���ل األول : بلغت التش���بعات ذات الداللة علي 
هذا العامل )2( مفردتان من المجموع الكلي للمفردات 
البال���غ)28( مف���ردة وه���ي المف���ردات )1, 2( وبلغ���ت 
 )0,667( إل���ي   )1( للمف���ردة   )  0,796( تش���بعاتهم   
للمف���ردة )2( وه���ذا العام���ل ه���و التغي���ر في األس���لوب 

والمظهر

العام���ل الثاني : بلغت التش���بعات ذات الداللة علي 

هذا العامل )3( مفردات من المجموع الكلي للمفردات 
البال���غ)28( مف���ردة وه���ي المف���ردات )3, 4, 5( وق���د 
تراوحت التش���بعات علي ه���ذا العامل ما بين )0,625 ( 
للمفردة )5( إلي )0,641( للمفردة )4( وهذا العامل هو 

إهانة النفس واآلخرين

العام���ل الثال���ث : بلغت التش���بعات ذات الداللة علي 
ه���ذا العامل )23( مفردة م���ن المجموع الكلي للمفردات 
البال���غ)28( مف���ردة وه���ي المف���ردات )6, 7, 8, 9, 10, 
 21 ,20 ,19 , 18 ,17 , 16 , 15 ,14 ,13 ,12 ,11
, 22, 23 , 24 , 25, 26, 27, 28 ( وق���د تراوح���ت 
التش���بعات علي هذا العامل ما بين )0,780( للمفردة )7( 
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إلي )0,961( للمفردة )28( وهذا العامل هو  االستغال. 

ثبات المقياس

ت���م قي���اس ثب���ات المقي���اس باس���تخدام ألفاكرنب���اخ  
وكان���ت نس���بة الثب���ات 0,956 وه���و نس���بة مرتفعة وتم 
التأك���د باس���تخدام التجزئ���ة النصفي���ة لجتم���ان  وكان���ت 

النتيجة ثبات المقياس 0,645

ول���م يت���م حذف أيه عب���ارة من المقي���اس وظل عدد 
العبارات 28 عبارة بدرجات تتراوح بين )28- 84 (

ثانيا : مقياس تحقيق الذات

م���ن خ���ال اإلط���ار النظ���ري والدراس���ات الس���ابقة 

م���ن الج���دول الس���ابق يتض���ح وج���ود ف���روق ذات 
دالل���ة معنوي���ة بين الدرجات األعل���ى والدرجات األقل 
للمقي���اس وه���ذا يؤكد على صدق المقي���اس في التمييز 

بين األفراد في صفة تحقيق الذات.

الصدق العاملي

اعتم���دت الباحث���ة علي طريقة المكونات األساس���ية 
وتدوي���ر العوامل بطريقة فريماكس وأس���فر التحليل عن 
عام���ل واح���د بع���د التدوير باس���تخدام مح���ك جيلفورد 

الذي يقبل العوامل التي تزيد تشبعاتها عن )0,3( كانت 
النتائج كالتالي

ومراجعة المقاييس الس���ابقة مث���ل مقياس تحقيق الذات  
)ابراهي���م , 2015( ومقي���اس تحقي���ق ال���ذات  )قرق���ز , 
2007(( كون���ت الباحثة المقياس من 30 عبارة تنقس���م 
إل���ى بعدان هما )الثقة بالنف���س - القدرة على التأثير في 

الذات واآلخرين(

الصدق التمييزي

قام���ت الباحث���ة بتحديد أعل���ى القي���م وأقلها وحيث 
كان ع���دد العين���ة 137 طالبه فاختارت الباحثة أعلي 30 
درج���ة وأقل 30 درجة وقامت بحس���اب الفروق بينهما 

باستخدام اختبار T-test وكانت النتيجة كالتالي 

جدول )3( يوضح اختبار ليفين واختبار  T-test للفروق بين المتوسطات األعلى واألقل قيمة لمقياس تحقيق

االنحراف المتوسط
المعياري

اختبار T-test لتساوي المتوسطاتاختبار ليفين للتجانس

FSigTDfSig

67,233,729الدرجات األقل 
1,2750,26419,839-570,000

الدرجات 
84,372,859األعلى
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والجدول )2( يوضح نتائج التشبعات لعبارات مقياس تحقيق الذات

12345العبارة 
0,6640,6230,7120,5480,599العامل األول

67891011العبارة 
0,4660,7150,7960,7360,8180,889العامل الثاني

121314151617
0,9210,9070,8840,9190,9110,937

181920212223
0,9510,9170,9260,9590,9560,920

24252627282930
0,9640,9490,9650,9770,9420,9510,968

وبلغ���ت قيم���ة الج���ذر الكام���ن 20,652 , وتك���ون 
المقياس من بعدين يفس���ران 75,85%من التباين الكلي 
 0,965 KMO للمقي���اس, كما بلغ���ت جودة القي���اس

وهي قيمة مرتفعة تشير الى جودة اختيار العينة.

تفسير العوامل 

يمكن تفس���ير العوامل الناتجة ع���ن التحليل العاملي 
كالتالي 

العام���ل األول : بلغت التش���بعات ذات الداللة علي 
ه���ذا العامل )5( مفردة من المجم���وع الكلي للمفردات 
البال���غ)30( مف���ردة وه���ي المف���ردات )1, 2 , 3 , 4 , 
5( وق���د تراوح���ت التش���بعات عل���ي هذا العام���ل ما بين 
)0,548 ( للمفردة )4( إلي )0,712( للمفردة )3( وهذا 

العامل هو الثقة بالنفس

العامل الثاني : بلغت التشبعات ذات الداللة علي هذا 
العام���ل )25( مفردات من المجم���وع الكلي للمفردات 
البال���غ)29( مف���ردة وهي المف���ردات )6, 7, 8, 9, 10, 

 ,21 ,20 ,19 ,18 ,17 ,16 ,15 , 14 ,13 ,12 ,11
22, 23, 24, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30(وق���د 
تراوحت التش���بعات علي ه���ذا العامل ما بين )0,466 ( 
للمفردة )6( إل���ي )0,961( للمفردة )27( وهذا العامل 

هو القدرة على التأثير على النفس واآلخرين

ثبات المقياس

ت���م قي���اس ثب���ات المقي���اس باس���تخدام ألفاكرنب���اخ  
وكانت نسبة الثبات 0,978 وهو نسبة مرتفعة وتم التأكد 
باستخدام التجزئة النصفية لجتمان وكانت النتيجة ثبات 

المقياس 0,652

ول���م يت���م حذف أيه عب���ارة من المقي���اس وظل عدد 
العبارات 30 عبارة بدرجات تتراوح بين )30- 90(

نتائج الدراسة 

وللتعرف على نوعية اإلحصاء المستخدمة ثم قياس 
اعتدالية العينة باختبار كولوموجروف- سميرانوف
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وم���ن الج���دول الس���ابق أن نتائ���ج المقياس���ين تظه���ر أن 
الدرج���ات اعتدالي���ه وتتب���ع التوزي���ع الطبيعي ل���ذا فعلى 

الباحثة إتباع اإلحصاء البارامتري  

ولإلجابة على الس���ؤال األول للدراس���ة : هل توجد   -
عاقة ارتباطية بين الش���خصية الس���يكوباتية وتحقيق 

الذات؟

اس���تخدمت الباحث���ة معامل ارتباط بيرس���ون لمعرفة 
وجود ارتباط من عدمه وإن كان يوجد ارتباط فما نوعه 

ايجابيه أم سلبية 

جدول )6( يوضح االرتباط بين سمات الشخصية 
السيكوباتية وتحقيق الذات

الشخصية 
السيكوباتية

تحقيق 
الذات

معامل ارتباط 
10,186بيرسون

0,031مستوى الداللة

ومن الجدول الس���ابق يتبين أن هن���اك عاقة إيجابية 
بي���ن الس���مات الش���خصية الس���يكوباتية وتحقي���ق الذات 
وذات داللة إحصائية حيث أن مس���توى الداللة يس���اوي 

0,031 وهي أقل من 0,05

ولم توجد دراسات س���ابقة جمعت بين السيكوباتية 
وتحقي���ق ال���ذات حيث أن تحقي���ق الذات قيم���ة ايجابية 
والش���خصية الس���يكوباتية يعتبره���ا المجتم���ع ش���خصية 
عدواني���ة ومض���ادة للمجتم���ع , وأش���ارت دراس���ة )أب���و 
هش���يل , 2013( إل���ى أن هن���اك عاق���ة ارتباطية س���البة 
بين الش���خصية الس���يكوباتية وتقدير الذات لي الس���جناء 
وهذا عكس نتيجة الدراسة الحالية بوجود عاقة ايجابية 
بي���ن الش���خصية الس���يكوباتية وتحقي���ق ال���ذات  وجميع 
الدراسات الس���ابقة أشارت إلى الش���خصية السيكوباتية 
ف���ي عاقت���ه باإلدم���ان )ن���وارة , 2007( وكذلك عاقة 
  )2018  , )العتيب���ي  بالغ���ش  الس���يكوباتية  الش���خصية 
ويمك���ن تفس���ير وج���ود عاق���ة ايجابي���ة بين الش���خصية 
السيكوباتية وتحقيق الذات يرجع ألن الحالة النفسية ما 
هي اال نتيجة صراع بين الفرد والمجتمع فإما أن يحقق 
الفرد ذاته وإما أن يطغي عليه المجتمع ويبخس حقوقه 

جدول )5( يوضح نتائج اختبار كولوموجروف سميرانوف وشابيرو ولك لكل من درجات مقياسي الشخصية 
السيكوباتية وتحقيق الذات.

Kolmogorov-SmirnovShapiro-Wilk

درجات إحصاء
الحرية

مستوى 
درجات إحصاءالداللة

الحرية
مستوى 
الداللة

0,1331340,0000,8431340,000السيكوباتية

تحقيق 
0,0951340,0050,09851340,142الذات
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وبالتالي تكون الشخصية السيكوباتية  قادرة على الدفاع 
على النفس ومن هنا يكون تحقيق الذات.

ولإلجاب���ة على الس���ؤال الثاني : ما ه���ي درجة تأثير 

سمات الشخصية السيكوباتية على تحقيق الذات؟

اس���تخدمت الباحث���ة تحلي���ل االنح���دار واس���تخراج 
معادلة االنحدار لتوضيح التأثير بقيمة رياضية دقيقة

جدول )7( يوضح المعامات للعاقة بين الشخصية السيكوباتية وتحقيق الذات

المعامات المعياريةالمعامات الامعياريةنموذج
Tمستوى الداللة

Bالخطأ المعياريBeta

69,7563,05922,8050,000ثابت

الشخصية 
0,1620,0740,1862,1800,031السيكوباتية

وم���ن الج���دول الس���ابق يمكن االش���ارة ال���ى معادلة 
االنحدار بين الشخصية السيكوباتية  وتحقيق الذات 

تحقي���ق ال���ذات = 69,756+0,162 × الش���خصية 
السيكوباتية 

ولكي نتخيل مدي تأثير سمات الشخصية السيكوباتية 
على تحقيق الذات يمكننا التعويض عن قيمة الشخصية 
الس���يكوباتية بواحد صحيح لتس���هيل الحسابات فسوف 
تك���ون قيم���ة تحقيق ال���ذات 69,9 بمعن���ى أن درجة من 
الس���يكوباتية تعادل 69,9 م���ن تحقيق الذات وبالتقريب 
تك���ون النس���بة  1: 70 ولذا تفس���ر الباحث���ة النتيجة التي 
توصل���ت اليه���ا ب���أن الش���خصية الس���وية هي الش���خصية 
الت���ي تجمع بين حب الذات وح���ب االخرين فاذا طغي 
ح���ب الذات زادت العدوانية تج���اه االخرين والمجتمع 
وتحول���ت إل���ى ش���خصية مذموم���ة ف���ي المجتم���ع ألنها 
ش���خصية تضر باآلخرين من أج���ل مصلحتها , وبالتالي 
فق���در قليل وطبيعي من الس���مات الس���يكوباتية مطلوب 
لتحقي���ق الذات أم الزي���ادة فتؤدي إلى الطغيان يمكن أن 
نطل���ق عليه تضخم في تحقي���ق الذات, وفي حين أثبتت 
الدراس���ة الحالية أن قدر ضئيل من الس���يكوباتية يس���اعد 

ف���ي تحقيق ال���ذات فقد درس )عبي���د ,2020( أن تكون 
الزيادة في الس���مات الس���يكوباتية يك���ون ناتج عن القهر 
النفس���ي ال���ذي يفقد فيه الفرد الش���عور بح���ب االخرين 
فيحب نفس���ه ليحق���ق ذاته المحطمة وي���زداد حتي يصل 
للس���يكوباتية المضادة للمجتمع , وفي دراسة) العنزي , 
2012( أن كثرة الضغوط النفسية تؤدي إلى عدم تحقيق 
ال���ذات وأن الدراس���ة والتعليم يس���اعدان عل���ى مواجهة 
الضغ���وط وبالتال���ي بازدي���اد العلم ي���زداد تحقيق الذات 
, ويمكن تفس���ير نتيجة الدراس���تان الس���ابقتان بأن العلم 
والتعلي���م يس���اعد ف���ي القدرة عل���ى التحكم ف���ي الذات 
وه���ي أحد س���مات الش���خصية الس���يكوباتية التي تؤدي 
إلى تحقيق الذات ومواجهة الضغوط النفسية فالفرد إذا 
واجه الضغوط والقهر في صغره قبل أن يعرف قدر من 
المعلومات فذلك يش���عره بالقهر النفس���ي وبعدما يتعلم 
أشياء من البيئة أو المدرسة تنمو السمة السيكوباتية التي 
تمكنه من مواجهة الضغوط النفسية ويمكن استنتاج أنه 
عل���ى ق���در القهر النفس���ي في الصغر والتعل���م الذي يليه 
تكون قدر الش���خصية الس���يكوباتية ف���إذا كانت الضغوط 
على ق���در يمكن تحمل���ه فيتعلم بع���ض المعلومات من 
خال الخبرة أو التعليم ويتمكن من التحكم في الذات 
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ويص���ل إلى حب الذات ال���ذي يمكنه من تحقيق الذات 
أم���ا الضغ���وط العالي���ة والقه���ر الزائد مع التعل���م فيؤدي 
إلى تكوين الش���خصية الس���يكوباتية  المضادة للمجتمع 
ألنه فقد الحب منذ صغره لذا ال يهمه مش���اعر االخرين 
,وأثارت دراس���ة )عاونة , 2012( أن تحقيق الذات له 
عاق���ة باالنتم���اء أي أنه كلما ش���عر الفرد بأنه مع أس���رة 
يتواف���ق معه���ا وبالتال���ي االنتم���اء لها فهذا يس���اعده على 
تحقي���ق ال���ذات , وه���ذه الدراس���ة توض���ح مع الدراس���ة 
الحالية أن االنتماء ييسر الوصول الى تحقيق الذات فإذا 
لم يش���عر الفرد باالنتماء ولديه شعور بقدراته وامكاناته 
اعتمد على نفس���ة كلية ليحقق ذاته ولو بأس���لوب مضاد 
للمجتمع وهو في ذلك في حالة دفاع عن النفس ولكن 
على قدر ذكاء هذا الفرد إن كان مرتفع الذكاء فهو يحقق 
ذاته ويمكن أن يدمر اآلخرين وإذا كان متوس���ط الذكاء 
وتم اكتش���اف س���لوكه وتم عقابه فإنه يصل الي الوحدة 
النفس���ية وعدم تقدير الذات كما في دراس���ة )أبو هش���يل 
, 2013( .ولعل ما يزيد من تكوين الش���خصية المضادة 
للمجتم���ع ه���و أن من يحق���ق ذاته من خال الش���خصية 
الس���يكوباتية فإنه يزيد في استخدامها وباالستمرار فهي 

يؤدي بالدمار لآلخرين ويعاقب من المجتمع .

التوصيات 

تقدي���م دورات تدريبي���ة للش���باب والمراهقي���ن م���ن   -
الجنس���ين للتدريب علي وسائل تحقيق الذات ودون 

التضاد مع المجتمع.

تقدي���م برام���ج تعليمي���ة إرش���ادية ألطف���ال المراح���ل   -
االبتدائي���ة والمتوس���طة لتدريبه���م عل���ى الموازنة بين 
حب الذات وحب األخرين لتخفيف ما قد يكون في 
منازلهم من ضغوط نفس���ية أو انهيار لتكامل األس���رة 
, لتجنب مش���كات الش���خصية الس���يكوباتية في سن 

المراهقة والشباب.

المقترحات

تقت���رح الباحث���ة العناوي���ن التالي���ة للبحث ف���ي مجال   
السيكوباتية وتحقيق الذات

والش���خصية  الس���يكوباتية  الش���خصية  بي���ن  التفري���ق   -
العصابية.

دراسة تحليلية للشخصية السيكوباتية .  -

أثر العمر الزمني على تحقيق الذات .  -

دراسة تقديم برنامج عاجي للشخصية السيكوباتية.  -
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