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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:

سلسلة  من  الثامن  العدد  أيديكم  بين  تضع  أن  السعودية  االجتماعية  الدراسات  مجلة  تحرير  هيئه  فيسعد 
البحوث  الجاد؛ لسالمة كل  العلمي  التدقيق والتحكيم  الذي حرصت عليه من  بالمنهج  التزامها  إصداراتها مع 

المقدمة.

   ويتضمن هذا العدد خمسة بحوث متنوعة، جاء البحث األول بعنوان: استثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين 
الثاني بعنوان: العوامل االجتماعية المرتبطة بوعي  التطوعي في المملكة العربية السعودية، والبحث  في العمل 
المرأة السعودية لممارسة الرياضة البدنية« دراسة ميدانية على عينة من المشتركات باألندية الرياضية«،والبحث 
األسر  من  عينة  على  ميدانية  للترفيهدراسة  العامة  الهيئة  برامج  نحو  السعودية  األسرة  اتجاهات  بعنوان:  الثالث 
السعودية في مدينة الرياض، والبحث الرابع بعنوان: المتغيرات المجتمعية وعالقتها بتنمية المواطنة الرقمية لدى 

طالب الجامعة.والبحث الخامس بعنوان: دور قيم التسامح لتحقيق المواطنة العالمية في المجتمع السعودي.

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         

أ.د. حممد بن عبداهلل الشايع         
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ط
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ي

اأبحاث العدد



ملخص الدراسة

هدفت الدراس���ة إلى التعرف على أهم المعوقات الش���خصية والمجتمعية للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعي، 
باإلضافة إلى التعرف على أهم آليات استثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين في العمل التطوعي، معتمدة على المنهج 
الوصف���ي التحليل���ي على عينة من المتقاعدين في المجتمع الس���عودي، بأس���لوب العينة الصدفية وبلغت عينة الدراس���ة 
)083( مفردة ، وتوصلت الدراس���ة لمجموعة من النتائج أهمها الموافقة بدرجة ضعيفة )محايد( على وجود معوقات 
شخصية للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعيبمتوسط )32.2 من 3( والموافقة على وجود معوقات مجتمعية للمتقاعد 
عن القيام بالعمل التطوعي بمتوس���ط )6.2 من 3( باإلضافة على الموافقة على اآلليات المقترحة الس���تثمار الخبرات 
المهني���ة للمتقاعدي���ن ف���ي العمل التطوعي بمتوس���ط مرتفع جداً )48.2 من 3(، كما أظه���رت النتائج وجود فروق ذات 
دالل���ة إحصائي���ة بين متوس���طات اس���تجابات أفراد العينة ح���ول محور المعوقات الش���خصية تعزي لمتغي���ر فئات العمر 
والحالة االجتماعية ومدة التقاعد، عند مس���توى داللة )50.0(، بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية الس���تجابات 
العين���ة حول المعوقات االجتماعية وآليات اس���تثمار الخبرات المهني���ة للمتقاعدينتعزي لمتغير المؤهل العلمي أو جهة 
العمل أو مس���توى الدخل أو نظام التقاعد، حيث كانت قيمة مس���توى أكبر من )50.0(، واختتمت الدراس���ة بمجموعة 
م���ن التوصيات أهمها أن تعمل مؤسس���ات الدولة على االهتمام باس���تثمار المتقاعدين لديه���ا من خالل أعمال تطوعية 
خاصة بتلك المؤسسات أو إشراكهم في الفعاليات االجتماعية المختلفة وأن يكون هناك تواصل دائم بهم وخصوصاً 
المؤسسات الحكومية والمؤسسات الكبرى، وأن تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على توفير تسهيالت 
للمتقاعدي���ن ف���ي جمي���ع مرافق الحياة، وإنش���اء مراكز متخصص���ه تعني بش���ؤون المتقاعدين، وتقدي���م الدعم المعنوي 

والمادي لهم.

الكلمات المفتاحية:العمل التطوعي، الخبرات المهنية للمتقاعدين

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

* مدعوم من كرسي الشيخ محمد بن راشد الزنان ألبحاث التطوع بجامعة االميرة نوره بنت عبدالرحمن

استثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين في العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية)*(
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Abstract

The study aimed to identify the most important personal and societal obstacles for a 
retired person to do volunteer work. in addition to identifying the most important mech-
anisms for investing the professional experiences of retirees in volunteer work. based on 
the descriptive and analytical approach on a sample of retirees in Saudi society. using the 
random sample method and the study sample reached )380(. The study reached a set of 
results. the most important of which was the approval of a weak degree )neutral( of the 
existence of personal impediments to the retiree from carrying out volunteer work with 
an average of )2.23 out of 3( and the approval of the existence of societal obstacles for the 
retiree from doing voluntary work with an average of )2.6 out of 3( in addition to approval 
The proposed mechanisms for investing the professional experiences of retirees in volun-
teer work with a very high average )2.84 out of 3(. The results also showed that there are 
statistically significant differences between the average responses of the sample members 
on the axis of personal handicaps attributable to the variable of age groups. marital status 
and retirement period. at a significance level )0.05( While there are no statistically sig-
nificant differences in the sample responses about social obstacles and the mechanisms for 
investing the professional experiences of retirees due to the variable of qualification. The 
study concluded with a set of recommendations. the most important of which is that state 
institutions focus on investing their retirees through voluntary work for those institutions 
or their involvement in various social activities and that There shall be constant contact 
with them. especially government institutions and large institutions. and for the Ministry 
of Human Resources and Social Development to provide facilities for retirees in all life 
facilities. and to establish specialized centers concerned with the affairs of retirees. and to 
provide moral and material support to them.

Keywords:Volunteer work, professional experiences for retirees
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مقدمة الدراسة:

م���ا زال المتقاع���د ف���ي أغل���ب دول العال���م يحظ���ى 
بالعناي���ة واالهتم����ام ل�ي���س م�ن ِقب���ل حكومت���ه وقوانينها 
المشرعة فحسب، بل من ِقبل كافة أفراد مجتمعه لكونه 
أفنى حياته وش���بابه في تقدي���م طاقاته وإمكاناته وخبراته 
لبلده عامة والجهة التي يعمل فيها، بإتقانه واستمراريته. 
فالتقاعد ال يعد نهاية مطاف الحياة العملية واالجتماعية 
للموظ���ف؛ ب���ل ه���و بداي���ة اإلف���ادة م���ن خبرت���ه العملية 
والعلمي���ة. فتش���هد غالبي���ة دول العالم، وخاص���ة الدول 
ا  النامية زيادة في معدالت كبار الس���ن بش���كل أسرع ممَّ
ه���و عليه ف���ي الدول المتقدمة حيث إن���ه من المتوقع أن 
يش���كل س���كان العال���م ف���ي س���ن 60 عاما نص���ف النمو 
اإلجمال���ي لتعداد الس���كان بحلول ع���ام 2050م )األمم 
المتح���دة . 2014. 7(.وق���د أكد تقري���ر لألمم المتحدة 
أن ارتف���اع مع���دالت كب���ار الس���ن ل���ه تأثير عل���ى التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في العالم. وتعد ظاهرة التقاعد 
ظاهرة اجتماعية وحضارية موجودة في الوقت الحاضر 
ف���ي جميع دول العالم ف���ي كل المجتمعات، وقد ًعنيت 
م���ة بفئة المتقاعدي���ن وذلك بتقديم  بع���ض الدول الُمتقّدِ
���ة وأخ���رى  س���ات خاصَّ مه���ا مؤسَّ ع���ة، تُقّدِ برام���َج ُمتنّوِ
د المتقاع���د نش���اطه؛ فللمتقاعد  ���ة، بحي���ث يُج���ّدِ حكوميَّ
ا.  خب���رات كبي���رة وال س���يما إذا أصبح متفرغ���اً تفرًغا تامًّ
ويالح���ظ ف���ي الفت���رة األخيرة تزاي���د أع���داد المتقاعدين 
بش���كل كبير في المملكة العربية السعودية، ومنها بعض 
المدن في منطقة القصيم. لذا يمكن اإلفادة من القدرات 
واإلمكان���ات العقلي���ة والجس���مية للمتقاعدين في إنجاز 
البرامج التنموي���ة. وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030، 
لإلس���هام بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المس���تدامة، 
ونقل الخبرات المتراكمة إلى األجيال القادمة، ليس���تمر 
الجي���ل الحالي ف���ي مواصلة العمل وحص���د المزيد من 

اإلنجازات)البسام ، 2019: 2(. 

التقاع���د س���واء كان إجباري���اً أو اختياري���اً فهو ظاهرة 
اجتماعي���ة معق���دة يترتب عليه���ا آثار نفس���ية واجتماعية 

واس���رته  الف���رد  حي���اة  تعك���س  واقتصادي���ة  وصحي���ة 
ومجتمعه،ويعتبر العمل هو المكانة و المركز االجتماعي 
و القيمة األولى في حياة الفرد والتي بالتقاعد قد يفقدها 
جميعها، وقد تظهر مش���كالت جديدة تزداد حدتها ألن 
الف���رد ف���ي ه���ذه المرحلة يواج���ه الكثير م���ن المتغيرات 
الجس���مية والنفس���ية واالجتماعية، و عندم���ا يدرك الفرد 
م���ن هذا النوع أنه أوش���ك عل���ى التقاعد لكبر س���نه فإنه 
يش���عر ف���ي أعماق نفس���ه بالقل���ق و الخ���وف،  إن العمل 
هو الدور االجتماعي ال���ذي يرتبط باألدوار االجتماعية 
األخ���رى لإلنس���ان، وأي خل���ل ف���ي ه���ذا ال���دور يؤدي 
إل���ى اخت���الل األدوار االجتماعية األخ���رى، وينجم عنه 
مش���كالت اجتماعي���ة كانقط���اع العالق���ات االجتماعي���ة 
بي���ن المتقاعدي���ن ومجتمعهم، واإلحس���اس باإلهمال و 
االنعزالية، وزيادة وقت الفراغ ونقص الدخل، والشعور 

بأنه أصبح مستهلكاً غير منتج)محمد، 2014: 297(.

ومن أبرز الجهود المجتمعية لالستفادة من المتقاعدين 
المؤسس���ة العامة للتقاعد وهي مؤسسة حكومية مستقلة 
تبن���ت برنام���ج الخبرة ليتضم���ن ايجاد قاع���دة معلومات 
لتوظي���ف الخب���رات، ودور الرعاي���ة االجتماعي���ة الت���ي 
تنوعت فعالياتها وانش���طتها الثقافي���ة والمهنية والرياضية 
)وزارة الموارد البش���رية والتنمي���ة االجتماعية، 2021(. 
والجمعي���ات والمؤسس���ات التطوعية تعتم���د على كافة 
الفئات العمرية من شباب وكبار السن، حتى تجمع بين 
طاقة وحيوية الش���باب وخبرات كبار السن وتستفيد من 
ذل���ك في انجاز اعماله���ا التطوعية بأكبر قدر من الجودة 
والكفاءة والفعالية وأوصى على نشر التجارب الناجحة 
للمؤسس���ات التطوعي���ة الت���ي تعتم���د على كاف���ة الفئات 
العمرية من شباب وخبرات كبار السن في مجال تحقيق 

االمن المجتمعي. )بدوي ،2020: 409(

وبالرغ���م م���ن اهمي���ة العم���ل التطوع���ي في تس���ريع 
قضاي���ا التنمي���ة في المج���االت الثقافي���ة و االقتصادية و 
التعليمي���ة والصحي���ة و البيئي���ة ، اال ان ممارس���ة العم���ل 
التطوع���ي بي���ن المتقاعدي���ن ال يرتقي الى م���ا هو مأمول 



4

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )8(، ص ص 1-32 ديسمبر 2021م / ربيع ثان1443هــ

منه في دفع عجلة التنمية علما بأنهم يمتلكون كم هائل 
م���ن المعرفة والخب���رة، ويعتبر البع���ض التقاعد من أهم 
المش���كالت التي تواجه كبير السن ، ألنه غالبا ما يؤدي 
إل���ى تراجع دخل الف���رد إلى الثلث تقريبا، ويتزامن ذلك 
م���ع الخس���ارات الواقع���ة في الحال���ة الصحي���ة والكفاءة 
الذاتي���ة وش���بكة العالقات االجتماعي���ة ، فيمكن التوافق 
م���ع خبرة التقاع���د تعد مؤش���را متنبئا ب���أن التقاعد يمثل 
فت���رة انتقالية عصيبة وأنه عب���ارة عن أزمة حقيقية للهوية 
الش���خصية، وبعض األبحاث ركزت على اآلثار النفسية 
المحتملة لفقدان الدور على الصحة النفسية والجسمية 
الناج���م عن خس���ارة الوظيفة لدى المتقاعدين، وس���اهم 
ه���ذا التوّج���ه في هيمنة االفت���راض النظ���ري الذي يؤكد 
وجود أمراض نفس���ية وجس���دية مصاحبة لفترة االنتقال 
إل���ى التقاعد ف���ي العديد من الدراس���ات التجريبية لكبار 
الس���ن المتقاعدين، وقد أدى هذا المدخل الوظيفي إلى 
تعزي���ز التهمي���ش والتقليل من أهمي���ة القيمة االجتماعية 
لمجموعة كبار الس���ن مما اف���رز نماذج فردية للتقدم في 
السن مثل العزلة أو االنفصال أو الفعالية والنشاط )عالء 

الدين ، 2010 : 2(  

وتتمثل معوق���ات العمل التطوعي عن���د المتقاعدين: 
بمعوق���ات خاص���ة بالمجتمع ضع���ف الوعي الع���ام لدى 
المواطني���ن بقيم���ة التطوع، وع���دم ب���ث روح التطوع بين 
أبن���اء المجتم���ع من���ذ الصغ���ر ، وأن أهم المعوق���ات التي 
ق���د تق���ف أمام إقب���ال اإلفراد عل���ى العم���ل التطوعي هي 
غي���اب ثقافة التطوع ف���ي المجتمع وعدم وجود تش���جيع 
من قبل االس���رة. ونأتي إل���ى المعوقات الذاتية وهي عدم 
اإلحس���اس بالمس���ؤولية وانعدام االنضباط والخجل من 
القيام باألعمال التطوعية. )خليل، 2016 ، 11( باإلضافة 
إلى معوقات الصحية قد تتغير القدرات العقلية وأيًضا قد 
يصيب االنسان باالكتئاب مما يؤدي إلى ضعف االداء في 
الحياة اليومية. ومن المعوقات التنظيمية ضعف إمكانيات 
األجه���زة المس���ؤولة عن العمل التطوع���ي وعدم اإلعالن 
الكافي عن اهداف المؤسسة وأنشطتها، وان هناك حاجة 
لزي���ادة التوعي���ة اإلعالمي���ة. كذلك التعقي���د التنظيمي في 

اتخاذ إجراءات الس���ماح لممارسة المتطوعين ألنشطتهم 
وتعدد جهات اإلشراف )سالم،2019(.

ورؤي���ة المملكة 2030 تعطي فرص���ة أمام المتقاعد 
ليكون شريك تنمية فعاالً، تحقق له المزيد من التمكين 
التنموي والمعيش���ي والمجتمعي، وتعم���ل على اكتمال 
م���ا يخص المتقاع���د و الموظف في صحته���م البدنية و 
النفس���ية و االجتماعي���ة و جعله���م ينعم���ون بنم���ط حياة 
صحي���ة، ووس���ط محي���ط يتيح له���م بيئة إيجابي���ة جاذبة. 

)موقع رؤية 2021،2030 (.

م���ن هذا المنطلق جاءت الحاجة إلى القيام بدراس���ة 
للتعرف على اس���تثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين في 

العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية.

مشكلة الدراسة:

ق���ال اهلل تعال���ى ))وم���ا خلق���ت الج���ن واإلن���س إال 
ليعب���دون(( ]الذاريات:56[ ومفهوم العبادة في اإلس���الم 
يتس���ع ليش���مل جميع األعمال واألنشطة وحتى الرغبات 
التي يطلق لها العنان في سبيل اهلل ومرضاته، فالعمل جزء 
من العبادة. ويرتبط العمل بإتقانه واس���تمراريته. فالتقاعد 
ال يعد نهاية مطاف الحياة العملية واالجتماعية للموظف؛ 
بل هو بداية االس���تفادة من خبراته العملية والعلمية، وقد 
ينتاب اإلحباط عدداً كبيراً من المتقاعدين بعد تجريدهم 
من جميع صالحياتهم التي كانوا يمارسونها في عملهم، 
وه���و ش���عور طبيعي يأت���ي نتيجة الف���راغ، بع���د أن كانت 
أوقاته���م مش���غولة بأعمال يج���دوا نتائجها ف���ي المجتمع 
ال���ذي ينتم���ون إليه، وهذا الش���عور يبدو ب���ارزاً في الدول 
العربي���ة أكث���ر م���ن غيره���ا، إذ أن ال���دول المتقدمة كدول 
أوروب���ا وأميركا يتم االس���تفادة من المتقاعدين من خالل 
االس���تفادة م���ن طاقته���م وخبراته���م في المج���االت التي 
عمل���وا فيه���ا، وقد يتم تحويلهم إلى ناش���طين اجتماعيين 
في مختلف المؤسس���ات، كقائمة »المحّلفين« التي تضم 
عدداً من المتقاعدين الذين يستفاد من خبراتهم ونضجهم 
ف���ي قي���ادة ه���ذه المؤسس���ات وتوجيهه���ا، وهو م���ا يظهر 
جلي���اً ف���ي وجود ع���دد كبير من المتقاعدي���ن في مجالس 
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اإلدارات األجنبية التي تدير مؤسسات وشركات أكاديمية 
واقتصادي���ة واجتماعية في كثير من الدول الغربية وهو ما 
يس���اعد هؤالء المتقاعدي���ن بهذه الدول عل���ى أن يقوموا 

بدور أكبر من شغل فراغهم.)البسام، 2019 ، 2(.

وهن���اك ارتباط وثيق بين مفهوم المتقاعدين ومدلول 
كبار الس���ن، فكال اللفظين ارتبطا بس���ن الستين الذي هو 
س���ن مرحلة الكبر ومرحلة التقاعد، وهذه خصوصية ال 
ينفرد بها نظام التقاعد الس���عودي، بل أن معظم األنظمة 
العربية تعتبر سن الستين هو سن اإلحالة اإلجبارية على 
التقاعد، فالمملكة العربية السعودية من أكثر الدول عناية 
واهتمام���اً بالتقاعد والمتقاعدين في المنطقة حيث هناك 
جهة أساسية مسئولة عنهم وهي المؤسسة العامة للتقاعد 
، ولك���ن بع���ض أف���راد المجتم���ع ينظرون إل���ى المتقاعد 
كش���خص انتهى دوره ف���ي المجتمع ولم تعد له األهمية 
والس���لطة الت���ي ملكه���ا عندم���ا كان عل���ى رأس العم���ل، 
ب���ل أزاد تهميش���ه أو الس���خرية من���ه أو ربم���ا التندر عليه 
، م���ع أن كثيراً من الباحثي���ن أوصوا بعدم إهدار خبرات 
المتقاعدين العملية والتعليمية واالستفادة منها؛ إما برفع 
العمر النظامي للتقاع���د لمقدرة أغلب المتقاعدين على 
العطاء، أو إعادة التعاقد مع المتقاعد في مجال تخصصه 
ولو بساعات محدودة، وأن هناك فوائد عدة للمتقاعدين 
سواء كانت دينة أو اجتماعية وأسرية أو ذاتية أو رياضية 
وصحي���ة، و أكث���ر المجاالت التي يمكن أن يس���تفاد من 
خب���رات المتقاعد هي المجاالت االجتماعية واألس���رية 

)الملحم ، 2018 ، ص155( .

المؤش���رات  المل���ف  ذل���ك  ت���دارس  يحت���م  ومم���ا 
اإلحصائي���ة الت���ي تؤكد أن عدد األش���خاص الذي بلغوا 
60 س���نة فأكثر على مس���توى العالم عام 1980م وصل 
إلى 376 مليون شخص، وفي عام 1985م وصل العدد 
إل���ى 427 ملي���ون ش���خص، وبنس���بة 8.8% م���ن س���كان 
العال���م، وتزايد هذا العدد إلى 590 مليون ش���خص عام 
2000م وإل���ى 976 مليون ش���خص ع���ام 2020م وفي 
عام 2025 س���يبلغ 1171 مليون ش���خص ومن المتوقع 

أن يجد العالم نفسه وفيه 25% ممن هم فوق 60سنة في 
عام 2025م ، أي انه سيكون هناك واحد بين كل أربعة 
أش���خاص في هذه الفئة، وذلك وفق مؤشرات إلحصاء 
الس���كاني لألمم المتحدة، بينما س���تبلغ النسبة في منطقة 
الخليج العربي في العام 2025م نحو 25% من السكان 
أيض���اً، والمملك���ة العربية الس���عودية ليس���ت بمعزل عن 
ه���ذه الزي���ادة، ومع تلك النس���بة العالية تب���دو مجتمعاتنا 
مه���ددة بكثي���ر م���ن الظواهر ب���ل واألم���راض المجتمعية 
والصحية، إذا بقي مستقبل المتقاعدين مرهونا بالمقاهي 
أو بجلس���ات قت���ل الوقت ب���ال فائدة، ب���ل تتعاظم اآلثار 
الناجم���ة عن إهمال المتقاعدين ف���ي ضوء كم الخبرات 
الكبي���ر ال���ذي حصله المتقاع���د عبر س���نوات عمله التي 
أكسبته خبرات واسعة في شتى مجاالت الحياة، من غير 

المقبول إهمالها أو التفريط بها )أحمد، 2013(.

وثقافة العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية 
أصيل���ة ونابع���ة م���ن فط���رة اإلنس���ان الس���ليمة بدلي���ل أنه 
وحسب اإلحصائيات الرسمية فإن 65% من المتطوعين 
ف���ي المملك���ة هم ف���ي الفئ���ة العمرية أقل من 18 س���نة، 
و35% أكثر من 18 س���نة، وتمثل النس���اء قرابة 69% من 
المتطوع���ات، والرجال 31%، ب���ل الجميل في األمر أن 
شارك عام 2017 )38275( من كبار السن في المملكة 
والمتقاعدين بما نس���بته 4.5% من المسنين في المملكة 
ف���ي أعمال تطوعية، رغم أن هن���اك جهودا كثيرة خاصة 
في مجال التط���وع الديني واالجتماعي، لم يتم حصرها 
بس���بب رغبة كثير من المتطوعين بأن يبقى عملهم سرا، 
حيث أن الرغبة في التطوع في مجتمعنا هي فطرة داخلية 
في الش���خص، فقط تحت���اج لجهات توجه هذه الطاقات 

ليستفيد المجتمع منها )التركي، 2018(

ورؤية المملكة العربية الس���عودية )2030( لم تغفل 
جانب���ا مهما م���ن جوانب تطوي���ر المملك���ة، وهو جانب 
العمل التطوعي حيث تطمح السعودية من خالل رؤيتها 
2030 إل���ى تطوي���ر مجال العمل التطوعي، ورفع نس���بة 
ع���دد المتطوعين من 11 ألفا فقط إلى مليون متطوع قبل 
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نهاي���ة ع���ام 2030، وهو ما يلزمنا االهتم���ام بالمتقاعدين 
ودمجهم في منظومة التنمية المجتمعية ليكون عامال مهما 
لتصحيح األوضاع التي س���ببتها سياسات وخطط التنمية 
الس���ابقة الت���ي وضع���ت على أس���اس اعتب���ار المتقاعدين 
بعيدي���ن ع���ن إمكاني���ة المش���اركة الج���ادة أو الفعال���ة في 
العمل اإلنتاجي، إن استمرار المتقاعد في العمل والعطاء 
ومشاركته اإليجابية في مختلف مجاالت الحياة ال يعني 
تأمي���ن الجان���ب االقتص���ادي له، ف���إن ه���ذا الجانب على 
أهمية بالنسبة للمتقاعد يبدو أقل أهمية بالنسبة للجوانب 
األخرى التي يحققها العمل والنش���اط ف���ي حياته، ولعل 
منه���ا: ضم���ان حس���ن توافق المتقاع���د نفس���ياً واجتماعياً 
الذي يمك���ن أن يتعرض له في هذه المرحلة، والتخلص 
م���ن الفراغ والش���عور بالوحدة واإلحس���اس بعدم الفائدة 
المصاح���ب للخمول والكس���ل، كم���ا أن العمل يس���اعد 
المتقاعدين على حل الكثير من مش���كالتهم االجتماعية 
وتأمي���ن ف���رص الصداقة والعالق���ات واإلب���داع والمكانة 
االجتماعي���ة. بجان���ب الفائ���دة التي تعود عل���ى المجتمع 
ككل والمتمثل���ة ف���ي دعم الجه���ود التنموية واالس���تفادة 
من قدرات وإمكانيات وخبرات المتقاعدين واستثمارها 
لصال���ح المجتم���ع في برام���ج ومش���روعات تالئمهم من 
الن���اس بدالً من حرمان المجتمع من عطائهم وجهودهم 
خاص���ة وأن لديهم قدرات كامل���ة يتمثل بعضها في وفرة 
الوق���ت والخبرة، وحاجتهم إلى تحقيق الذات والش���عور 

بالقيمة والرضا عن النفس.

وفي السياق ذاته تؤكد الدراسات العلمية المتخصصة 
أن المتقاعدي���ن الذي���ن يعملون بعد التقاع���د أكثر توافقاً 
ورض���ا ع���ن الحياة م���ن المتقاعدين الذي���ن  ال يعملون، 
وأن المتقاعدين الذين يعملون بعد تقاعدهم اقل شعوراً 
باالكتئ���اب النفس���ي بالمقارن���ة مع المتقاعدي���ن الذي ال 
عمل لهم بع���د التقاعد، ولعل ما يعظم الفرص التنموية 
ف���ي ذلك الملف أن غالبية المتقاعدين لديهم الرغبة في 
المش���اركة التطوعي���ة وبخاصة في المؤسس���ات الخيرية 
والدينية والثقافية، في ضوء ما تؤكده الدراسات النفسية 
ب���أن معظم المتقاعدين لديهم رغبة كبيرة في العمل بعد 

التقاع���د خاصة ف���ي األعم���ال المش���ابهة ألعمالهم قبل 
تقاعدهم، أو الرغبة في المشاركة في أعمال تطوعية مع 

المؤسسات الخيرية أو الجمعيات التي تخدمهم.

إن االهتمام بالمتقاعدين أمرتفرضه ظروف المجتمع 
وس����عيه للتنمي����ة، ووض����ع البرامج والخط���ط التي تهتم 
بالمتقاعدي���ن ال يع���ود نفعها مباش���رًة عل���ى المتقاعدين 
فقط بل يع�ود على الشباب أنفسهم فعندما يشعر الشاب 
الذي يعمل بجد واجتهاد أن المجتمع لن ين�ساه ف�ي كبره 
وق���د وضع ل���ه البرامج التي تكفل له حي���اًة كريمًة فيزيد 
اهتمام���ه بعمله وتقديره لمجتمع����ه، ومن ضمن البرامج 
الت���ي ُقِدمت للمتقاع���دي ن في دول العالم هيئة الخبراء 
المس���نين ف����ي ألماني����ا وجامع���ة للمتقاعدين ف���ي اليابان 
وبرنام���ج المراف���ق الكبي���ر األمريك���ي والجمعي���ة العامة 
للمس���نين في مص���ر وجمعية المتقاعدين في الس���عودية 

وغيرها)حسن، 2011 : 118(

 أم���ا التج���ارب العربي���ة في ه���ذا المج���ال تبدو على 
اس���تحياء ويس���يطر عليه���ا المنظ���ور الخدم���ي أكث���ر منه 
التنموي ؛ كالجمعية العامة للمسنين في جمهورية مصر 
العربي���ة، وجمعي���ة رابط���ة األجيال في تون���س، وجمعية 
المتقاعدي���ن ف���ي المغ���رب، وجمعي���ة المتقاع���دون في 
المملكة العربية الس���عودية، وكله���ا جمعيات خيرية في 
أساس���ها تق���وم بالعديد من البرامج ولها لقاءات س���نوية 
ثابت���ة وتص���در بعضه���ا دوري���ات وصح���ف متخصص���ة 
ف���ي ش���ؤون التقاع���د. إضاف���ة إل���ى الجمعي���ات الخاصة 
بالش���يخوخة وكبار السن، وهي منتشرة في معظم البالد 
العربي���ة إن ل���م يك���ن جميعه���ا ، بحيث تخت���ص بتقديم 
الرعاي���ة الصحي���ة والنفس���ية واالجتماعي���ة والترويحي���ة 

للمسنين)علي و مهدي، 2019: 7(.

فالعم���ل  المتقاعدي���ن،  له���ؤالء  الكثي���ر  نه���دف  ال 
التطوعي س���مة للمجتمعات المتقدمة والمتحضرة التي 
تثبت انها حريصة على التنمية واالس���تثمار في كوادرها 
البش���رية حت���ى آخ���ر رم���ق، هذا م���ا نأمله وم���ا نرجو أن 
يتحق���ق لنقطف ثمار خبرات أبن���اء الوطن فالمتقاعدون 
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أ.د /هيفاء عبدالرحمن بن شلهوب/ د. هند فايع الشهراني: استثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين في العمل التطوعي 
في المملكة العربية السعودية

.. “خزان���ات الخب���رة المهملة”.. وف���رص واعدة لتنمية 
المجتمعات اإلسالمية فأوجه العمل التي تعطي للمتقاعد 
يمارس���ها الش���خص المتقاعد عن حب ورغب���ة، دون أن 
يجد من يلزمه بها، فهو يختار ما يناسبه من أوجه النشاط 
االجتماع���ي والثفافي غير متقيد بقوانين العمل ولوائحه، 
م���ع إتاحة قدر كبير من الحرية ل���ه، وعدم االرتباط، لهذا 
علي���ه أن يتأقل���م مع وضع���ه الجديد، ويتعاي���ش معه، وال 
ينظر له على أنه قرار لتنحيته عن العمل لعيب فيه، بل إنها 
سنة الحياة في التجديد، وإتاحة المجال لألجيال القادمة 
للعمل واالبتكار، دون أن ينقص ذلك من خبرات الكبار 
الذين قطعوا أشواطاً طويلة في العمل، وبنيت على أكتافهم 
المؤسس���ات، ليأخذ الموظف المتقاع���د دوراً جديداً في 
الحياة، يتناسب مع قدراته وخبراته التي ال بد أن ينفع بها 
اآلخرين بش���تى الطرق والوس���ائل، ويواصل أداء رسالته 
في الحياة بشكل جديد، ومن موقع جديد ، ولعل أهم ما 
يميز مجتمعاتنا العربية والخليجية قابليتها لجميع الجهود 
التطوعية في مجاالت الثقافة والتربية، ولتفعيل االستثمار 
البشري في شريحة المتقاعدين البد من تبني عدة خطط 
تقوم بها المؤسسات الحكومية ووزارات الشؤون والعمل 
وجمعي���ات المجتمع المدني  في االس���تفادة من طاقات 
وخب���رات المتقاعدي���ن للعمل أو التط���وع في الجمعيات 
والمؤسسات الخاصة، و تشجيع الجهود التطوعية للعمل 
في مجال رعاية المتقاعدين، وتنشيط مشاركة المتقاعدين 
في حياة المجتمع اإلنتاجية واالجتماعية ، باعتبار أن ذلك 
يمث���ل ضرورة م���ن ضروريات التنمية . وألهمية موضوع 
استثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين في العمل التطوعي 
بطريقة فعالة تحق���ق أهدافه ، وانطالقا من رؤية المملكة 
العربي���ة الس���عودية 2030 ، والتي تعتب���ر العمل التطوعي 
أحد أهم جوانب تطويرها ، إذ تطمح، من خالل رؤيتها، 
إلى تطوير هذا المجال، ورفع نس���بة عدد المتطوعين من 
11 ألف���اً فقط إل���ى مليون متطوع قبل نهاي���ة عام 2030. 
تحاول هذه الدراسة الوقوف على واقع استثمار الخبرات 
المهنية للمتقاعدين في العمل التطوعي ومعوقاته  وذلك 
به���دف التوص���ل ال���ى آليات اس���تثمار الخب���رات المهنية 

للمتقاعدي���ن في العمل التطوع���ي . وبناء على ماتقدم تم 
تحديد مشكلة الدراسة في السؤال التالي:ماواقع استثمار 
الخب���رات المهني���ة للمتقاعدي���ن في العم���ل التطوعي في 

المملكة العربية السعودية ؟

أهداف الدراسة:

تسعى الدراسة الحالية الى تحقيق االهداف التالية:

• تحديد واقع اس���تثمار الخب���رات المهنية للمتقاعدين 	
في العمل التطوعي.

• المهني���ة 	 الخب���رات  اس���تثمار  معوق���ات  تحدي���د 
للمتقاعدين في العمل التطوعي.

• الي���ات اس���تثمار الخب���رات المهني���ة 	 ال���ى  التوص���ل 
للمتقاعدين في العمل التطوعي.

تساؤالت الدراسة:  

من خالل أهداف الدراسة الحالية والتي يمكن صياغتها 
في مجموعة من التساؤالت اآلتية:

• م���ا واقع اس���تثمار الخبرات المهني���ة للمتقاعدين في 	
العمل التطوعي ؟

• م���ا معوقات اس���تثمار الخبرات المهني���ة للمتقاعدين 	
في العمل التطوعي)الشخصية – المجتمعية ( ؟   

• ما آليات اس���تثمار الخب���رات المهنية للمتقاعدين في 	
العمل التطوعي؟

• هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 	
استجابات عينة الدراسة محاور المعوقات الشخصية 
أو االجتماعي���ة للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعي 
أو آليات اس���تثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين في 

العمل التطوعي تعزي لبياناتهم األولية؟

أهمية الدراسة:

• األهمي���ة النظري���ة: تكمن أهمية الدراس���ة في تس���ليط 	
الض���وء عل���ى ش���ريحة مهم���ة ف���ي المجتم���ع وه���م 
المتقاعدين وكيفية استثمار القطاعات العامة والخاصة 
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لخبراته���م المهني���ة، وكيفي���ة تعزي���ز ش���عور باالنتماء 
للمجتم���ع وأهمي���ة مش���اركتهم ضم���ن اإلمكاني���ات 
المتاحة، كما تكمن أهمية الدراس���ة في إثراء المكتبة 
العربي���ة بخصائص المتقاعدي���ن ومعوقاتهم الصحية 

والنفسية التي تعيقهم عن العمل التطوعي.

• األهمي���ة التطبيقية: تتجلى أهمية الدراس���ة من النتائج 	
التطبيقي���ة له���ا، والتي يمك���ن أن يبنى عليه���ا قرارات 
مس���تقبلية بتس���ليط الض���وء عل���ى اس���تثمار الخبرات 
المهنية للمتقاعدي���ن في العمل التطوعي ويكون هذا 
تفعي���ل لرؤية المملكة العربية الس���عودية 2030 التي 
تس���عى الى وص���ول مليون متط���وع، واالس���تفادة من 
نتائ���ج الدراس���ة الحالية من قب���ل المهتمين بموضوع 
التقاعد في المج���ال التطوعي داخل المملكة العربية 

السعودية.

حدود الدراسة:

• الحدود البشرية: عينه من النساء والرجال المتقاعدين 	
في المجتمع السعودي.

• الحدود المكانية:المملكة العربية السعودية	

• الحدود الزمنية:العام الجامعي 1442ه.	

• المهني���ة 	 الخب���رات  الموضوعية:اس���تثمار  الح���دود 
للمتقاعدين في العمل التطوعي في المملكة العربية 

السعودية.

مصطلحات الدراسة:

يت���ردد في ثنايا الدراس���ة مجموعة من المصطلحات 
ما يستلزم تعريفها إجرائيا وذلك كخطوة منهجية. 

• االستثمار  هو استخدام المدخرات لتكوين الطاقات 	
االنتاجي���ة الجدي���دة الالزم���ة لعمليات انتاج الس���لع 
والخدم���ات والمحافظ���ة عل���ى الطاق���ات االنتاجي���ة 
القائمة وتجديدها. )عبدالصمد، 2007، ص37(    

ويمكن تعريفه إجرائياً:هو االس���تفادة ألقصى درجة 
ممكن���ة م���ن المخ���زون المعرف���ي والمه���اري والطاقات 

المتقاعدي���ن وتوظيفه���ا  ل���دى  المتوف���رة  واالمكاني���ات 
ف���ي قنوات نش���اط تطوع���ي بط���رق تحق���ق المنفعة لهم 

وللمجتمع.

• الخب���رات المهني���ة: يقص���د به���ا العم���ل ال���ذي يقوم 	
ب���ه الف���رد لم���دة طويل���ة م���ن حيات���ه، وه���ي الفرص 
الت���ي يحص���ل عليها الف���رد من فترة العمل الس���ابقة، 

)Hornby,2000, 439( والمؤهالت

ونع���رف الخب���رة المهني���ة اجرائي���ا في هذه الدراس���ة 
بأنه���ا: -حصيل���ة م���ا يكتس���به الموظ���ف م���ن التج���ارب 
العملي���ة نتيج���ة مواقف واجراءات ومش���كالت وأخطاء 
وحل���ول ومعرفة تامة باألم���ور الصحيحة، -وهي أيضا: 
الثروة المعرفية والمهارية المتراكمة والمتنامية والقائمة 
على أصول صحيحة وس���ليمة ، - وهي تجمعت خالل 
س���نوات طويلة م���ن العمل بحي���ث تظل كطاق���ة معرفية 
وعملية لدى الشخص حتى بعد أن يترك العمل ألسباب 
له���ا عالقة بوض���ع اإلحالة ال���ى التقاعد ع���ن العمل في 

المجتمع السعودي المعاصر.

المتقاعد : عرفه خطابي وآخرون )2015( بأنه  ه�و 
كل م�ن ت�رك الوظيف�ة الحكومي�ة وفق�ا ل�ش���روط التقاع�د 
المنص����وص عليه���ا ف���ي نظ����ام التقاع���د ويتقاضى دخال 
ش���هريا كمع���اش للتقاع���د، ويك���ون التقاعد إم���ا إجباريا 
وه����و الف�رد الذي بلغ الس����تين س����نة وأل���زم نظاميا بترك 
العم���ل س����واء أكان مدني�ا في القط����اع الحكوم�ي أم في 
القط�اع الخ�اص، أم�ا العس����كري فق�د يحال إلى التقاعد 
إجباريا دون بلوغ س���ن الستين، أو المتقاع�د االختي�اري 
نتيج����ة رغب����ة الف�رد ف���ي التوقف ع�ن العم���ل ال�ذي كان 
يقوم س�نة وفي ح�االت قليل�ة يح�ال ب�ه بغ�ض النظ�ر ع�ن 
بل�وغ الس����ن القانوني����ة وه�ي الفرد على التقاعد بس���بب 

اإلصابات الشديدة سواء في العمل أو خارجه.

وظيفت���ه  ت���رك  م���ن  كل  إجرائي���اً:  تعريف���ه  ويمك���ن 
الحكومية أو األهلية ممن بلغ س���ن الس���تين عاما أو من 
انته���ت خدمته ويتقاضى دخال ش���هريا كمعاش للتقاعد 

)ذكورا، واناثا( في المملكة العربية السعودية.
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• العم���ل التطوعي: العمل االنس���اني الذي يعكس فيه 	
الفرد رغبته الصادقة في إفادة مجتمعه والمجتمعات 
االنس���انية بم���ا يمتلك���ه م���ن امكانات مادي���ة وفكرية 
ومهاري���ة بهدف المس���اعدة في حل أزمة انس���انية أو 
فردية أو   تطوير منفعة عامة دون مقابل . )الربعاني، 

.)147 :2013

ويمك���ن تعريف���ه إجرائي���اً: النش���اط ال���ذي يق���وم ب���ه 
المتطوع وهو هنا المتقاعد الخبير طواعية دون اجبار من 
اآلخرين، فهو ارادة داخلية، وغلبة لسلطة الخير، ودليل 
عل���ى ازده���ار المجتمع، وفي���ه يقدم المتقاع���د المتطوع 
عص���ارة خبرته المعرفي���ة والمهارية في أش���كال متعددة 
من المس���اعدات والعون والجهد من أجل تحقيق الخير 

للمجتمع عموما وألفراده خصوصا.

اإلطار النظري:

المتقاعدين بالمملكة العربية السعودية:

ع���دد  ب���أن  للتقاع���د  العام���ة  المؤسس���ة  كش���فت 
المتقاعدي���ن ف���ي نهاية 2020 حوال���ي 731.184 منهم 
33.192 م���ن االناث المس���تفيدات من مؤسس���ة العامة 
للتقاع���د و12.187 من الذك���ور ، وفي عام 2019 تبين 
ب���أن عدد المتقاعدين بالس���عودية بلغ بنهاية 2019 نحو 
945.2 أل���ف متقاعد، وع���دد المتقاعدي���ن األحياء إلى 
نح���و 697.2 أل���ف متقاع���د بنهاي���ة ع���ام 2019 بزي���ادة 
قدره���ا 6% مقارن���ة بالع���ام الذي س���بقه، بينم���ا بلغ عدد 
المتوفين نحو 248.1 ألف متقاعد متوفى بزيادة قدرها 
1% مقارن���ة بع���ام 2018 ، وقد بين التقرير الس���نوي بأن 
ع���دد المتقاعدين الذك���ور 832.984 بمختلف االعمار 
م���ن المتقاعدين، أم���ا المتقاعدين اإلن���اث فبلغ عددهن 

112.236 )المؤسسة العامة للتقاعد .2020(

حض���ور المتقاعدي���ن ف���ي رؤية 2030 ف���ي المملكة 
العربية السعودية:

أه���داف الرؤية: تتعدد أه��داف الرؤي��ة لتش����مل كاف�ة 
ن�واح���ي الحي����اة ولك���ن اقتص���رت الباحث���ة عل����ى تع�داد 

بع�ض النق�اط الت�ي تخ�ص مش�كلة الدراسة: )موقع رؤية 
)2021 ،2030

- رفع نسبة مدخرات األسر من إجمالي دخلها من %6 
إلى %10.

 - تخفيض معدل البطالة من 11.6% إلى %7. 

- زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 إلى 80 عاما. 

- رفع نس���بة مش���اركة المرأة في س���وق العمل من %22 
إلى %30.

 - ارتف����اع نس����بة ممارس���ي الرياض���ة م����رة عل���ى األقل 
أسبوعيا ً م�ن 13% إل�ى 40%.

- ارتف���اع إنف���اق األس���ر عل���ى الثقاف���ة والترفي���ه داخ���ل 
المملكة من 2.9 إلى %6.

- االرتقاء بمؤش����ر رأس المال االجتماع�ي من المرتب�ة 
26 إل�ى المرتبة 10.

أبرز م���ا ورد في رؤية 2030 حول االس���تراتيجيات 
الت���ي س����يجد المتقاع��د نفس���ه فيه����ا ف�ي ظ����ل االهتمام 

بالج�وانب األس�اسية األخرى:

العم���ل على اكتمال ما يخ���ص المتقاع�د والموظ�ف   •
ف�ي ص�حتهم البدني�ة والنفسية واالجتماعية وجعلهم 
ينعم���ون بنمط حي�اة ص�حية وس����ط مح�يط يتيح لهم 
بيئ���ة إيجابي����ة جاذب�ة م�ن خ�الل إط����الق العدي�د م�ن 

األندي�ة المتخصصة.

تط�وي���ر دور الص�ناديق الحكومي����ة م�ن أج�ل إط�الق   •
مراك����ز بدني����ة وترفيهي���ة، م���ع دع���م الموهوبي���ن من 
الكّت���اب والمهني�ي���ن والفني�ي���ن وف�ق عم�ل مؤسس���ي 

يضمن االستدامة المقدمة.

زي����ادة االس����تثمار ف�ي التعلي�����م بأنواع����ه والت�دريب   •
بأص�ناف���ه، وه�ذا س���يجعل االس����تفادة م��ن أص�حاب 
الخب����رات المتقاع����دة متاح�اً  س����واء للقط���اع الع��ام 
كجان����ب استش�����اري أو للقط�اع الخ����اص ف�ي إع�ادة 
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تدويرها.

تعظيم المنفعة واألثر االجتماعي في القطاع الثال�ث   •
غي����ر الربح�ي ال�ذي لم تتجاوز مس���اهمته في الناتج 
المحل�ي ب�أكثر م�ن 3% ف�ي ح�ين أن�ه عالمياً  تجاوز%6 
وسيس���اهم في هذه النقل�ة القط�اع األهل�ي بع�د إق�رار 
نظ���ام الجمعي����ات والمؤسس����ات األهلي����ة م�ؤخ���راً  
وك�ذل���ك هيئ����ة األوق�اف العامة، وهذا سيس���اهم في 
رف�ع م�دخرات األس�ر المختلف�ة بالعدي�د م�ن الصور 
التي تطرق�ت له�ا الرؤي�ة الش�املة )الحرب�ي،2016(. 

وتؤك���د رؤية المملك���ة العربية الس���عودية 2030 على 
تمكين المسؤولية المجتمعية من خالل رفع مستوى تحمل 
المواطن للمسؤولية وتوجيه الدعم الحكومي للبرامج التي 
تحقق أعل���ى أثر اجتماعي، وتعزيز التع���اون بين الجهات 
الحكومي���ة، وبن���اء ثقافة العمل التطوعي وتش���جيعه ورفع 
نس���بة المتطوعي���ن م���ن 11 ألف متطوع فق���ط، إلى مليون 
متط���وع قبل نهاي���ة ع���ام 2030، باعتباره جان���ب مهم من 
جوانب التطوير والتنمية المس���تدامة. أيضاً تعطي الفرصة 
أمام المتقاعد ليكون شريك تنمية فاعالً، تحقق له المزيد 
من التمكين التنموي والمعيشي والمجتمعي، وتعمل على 
اكتمال ما يخص المتقاعد والموظف في صحتهم البدنية 
والنفسية واالجتماعية وجعلهم ينعمون بنمط حياة صحية، 

ووسط محيط يتيح لهم بيئة إيجابية جاذبة.

وقد أولت حكومة خادم الحرمين الشريفين اهتماماً 
بالغ���اً برعاي���ة كب���ار الس���ن حيث ج���رى إط���الق العديد 
م���ن المب���ادرات لتحس���ين ج���ودة الحياة ورفع مس���توى 
الخدمات المقدمة لكبار الس���ن في المجتمع عامة وفي 
دور الرعاي���ة الت���ي تش���رف عليها ال���وزارة خاصة، حيث 
يعم���ل كبار الس���ن على تقديم إس���هامات عدة للمجتمع 
ع���ن طريق العم���ل التطوع���ي ونقل الخب���رات والمعرفة 
لألجي���ال األخ���رى م���ن خالل خبرته���م التي اكتس���بوها 
ف���ي الحياة، ولمعرف���ة كمية المس���اهمات التي يقدمونها 
يت���م االحتفال عالمًي���ا كل عام باليوم العالمي للمس���نين 
أو الي���وم العالم���ي لكبار الس���ن )وزارة الموارد البش���رية 

والتنمية االجتماعية، 2021(.

سابعاً: نظريات الدراسة

نظري���ة النش���اط : وتفت���رض ه���ذه النظرية أن���ه، لكي 
يح���دث التوافق بش���كل فعال مع فق���دان عمل أو وظيفة 
فان���ه، يج���ب على الف���رد أن يجد بديال لتل���ك األهداف 
الشخصية التي كان ذلك العمل يقوم بتحقيقها وان ينمي 
اهتماماته ويواصل نش���اطاته بما يساعد على رفع روحة 
المعنوية. ويعتبر فريدمان وهافيجرس���ت وميلر مؤسسي 
ه���ذه النظري���ة، وقد ركز كل من فريدمان وهافيجرس���ت 
عل���ى أهمي���ة األنش���طة البديل���ة في حال���ة فق���د المتقاعد 
لوظيفت���ه وعمل���ه، والتي يمكن من خاللها ش���غل وقت 
فراغه وإعادة توافقه، أما ميلر فركز على األنشطة البديلة 
التي تمثل مصدرا جديدا للدخل. فاألنشطة البديلة التي 
يقوم بها الشخص بعد التقاعد تحقق له هدفين: األول: 
أن���ه يجد البديل عن العمل المفتق���د. والثاني: أنها تعتبر 
مص���درا جدي���دا للدخل ال���ذي تناقص بع���د التقاعد عن 

العمل )خليفة، 1997، ص36( 

وترك���ز ه���ذه النظرية عل���ى أهمية النش���اط االجتماعي 
ف���ي حياة الف�رد، وت�رى أن الن�ش���اط أس���اس الحياة لجميع 
أفراد المجتمع في مختلف أعمارهم، وتؤكد هذه النظرية 
على أهمية مواصلة كبار الس���ن بمجتمعهم، وعلى أهمية 
إيج���اد بدائل لألدوار والنش���اطات التي فقدوها وما يمكن 
أن يفقده الفرد بس���بب التقاعد لكبر الس���ن، كما ترى هذه 
النظري���ة أن تكي���ف المتقاع���د ف���ي المجتم���ع يعتمد على 
مقدرت���ه على تعوي���ض األدوار التي فقدها بالتقاعد ، فمن 
ه���ذا المنظ���ور فإن كب���ار الس���ن القادرين عل���ى االحتفاظ 
بنشاطاتهم االجتماعية سيكونون أكثر إيجابية ن�ح�و أنفسهم 
والمحيط�ي���ن بهم في مجتمعهم وأكثر رضى عن حياتهم. 

)1995،Thorson،ثورسن(

نظري���ة االس���تمرارية: ي���رى أصحاب ه���ذه النظرية من 
علم���اء االجتماع أن تجارب الفرد في مرحلة ما من حياته 
تعد للدور أو األدوار المطلوبة منه في المرحلة التالية، بل إن 
تربية األطفال تسهم في استمرار عملية التنشئة االجتماعية، 
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من خالل إعداد الطفل للمراحل المتعاقبة من الحياة. وبناء 
على ذلك يفس���ر أصحاب النظرية ما قد يصاحب التقاعد 
من مشكالت، على أساس أن التقاعد ال يحقق االستمرار، 
بل قد يعد انقطاعا عن مراحل العمر السابقة )توقف العمل 
ك���دور هام ف���ي الحياة، عدم الحاجة إل���ى مهارات العمل، 
ضع���ف دوافع اإلنجاز والنجاح( وتفترض هذه النظرية أن 
الشيخوخة الناجحة هي التي تتصف بالقدرة على المحافظة 
واالستمرار على األدوار والنشاطات والعالقات في مرحلة 
التقاع���د، فالفرد المتقاعد يحاول م���ا أمكن أن يتكيف مع 
مرحل���ة التقاعد من خالل إعطاء وقت أكب���ر لألدوار التي 
كان يزاولها ق�ب�ل التقاعد. فتكيف كبار السن يتوقف على 
زي���ادة الوقت ف���ي مزاول���ة األدوار والنش���اطات التي كانوا 
يزاولونها قبل التقاعد عوضاً عن البحث عن أداور جديدة، 
وهذا االستقرار ل�ألدوار ي�رتب�ط ارتب�اط�اً وث�ي�قاً ب�الرض�ى عن 

)1995،Thorson ،الح�ياة والمعيشة. )ثورسن

وإذا نظرن���ا إلى نظرية النش���اط والنظرية االس���تمرارية 
آخذي���ن في االعتب���ار الظ���روف االجتماعي����ة التي تحيط 
بكب���ار الس���ن المتقاعدي���ن بصف���ة خاص���ة ف����ي المجتم�ع 
العرب�ي ال�سعودي لوج�دنا النظريتين أكثر قدرة على تفسير 
المش���كالت التي تواجه المسنين المتقاعدين، ولعل أهم 
األس���باب له���ذا االفت���راض أن هن���اك نقص���اً     كبي���راً في 
الف���رص المتاحة لكبار الس���ن في مزاولة أنش���طة مختلفة 
وذلك ألن المؤسسات الرسمية وغير الرسمية قد أهملت 
البحث عن الوسائل التي من شأنها أن تساعد كبار السن 
عل���ى تنمي���ة الهواي���ات واألنش���طة  الت���ي يس���تطيعون من 

خاللها قضاء وقٍت مفي�ٍد وممتٍع )العبيدي، 2009(.

الدراسات السابقة

مما ال شك فيه أن فئة المتقاعدين تبقى على الدوام 
واحداً من الموضوع���ات المثيرة الهتمام المتخصصين 
ف���ي العل���وم االجتماعي���ة؛ اعتراف���اً بأهمي���ة الحفاظ على 
وف���ي  اس���تقرارها.  يه���دد  م���ا  كل  ومعالج���ة  مش���اكلها 
ه���ذا اإلط���ار فق���د اهتم���ت العديد م���ن الدراس���ات بفئة 
المتقاعدي���ن وإن تع���ددت زواي���ا التحلي���ل م���ن دراس���ة 

ألخ���رى. وس���وف نتطرق في ه���ذا المجال للدراس���ات 
الس���ابقة الت���ي تناولت هذه الفئة، س���واء على المس���توى 
المحلي أو على المس���توى الخليجي والعربي والعالمي 
عموما معتمدين على منهجية محددة نعرض فيها لتلك 
الدراسات وفقاً لتسلسلها الزمني من األقدم فاألحدث.

دراسة سميث  )Smith 2004( بعنوان “ التطوع بعد 
التقاعد:تص���ورات العاملين في منتص���ف العمر” هدفت 
هذه الدراسة إلى التعرف على تصورات عينة من العاملين 
ف���ي منتص���ف العمر ما بي���ن )50-64عام���اً( حول العمل 
التطوع���ي كجزء م���ن نمط حياة مثالي له���م بعد التقاعد، 
واس���تخدمت الدراس���ة المنه���ج الوصفي باس���تخدام أداة 
االستبانة اإللكترونية على عينة مكونة من )256( العاملين 
في منتصف العمر ما بين )50-64عاماً( من س���تة مناطق 
بجنوب وس���ط مدينة كانساس سيتي بالواليات المتحدة 
األمريكية، وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج أهمها 
أن نمط الحياة والسمات الشخصية للمتقاعد في سن قبل 
التقاعد يؤثر على نظرته واس���تجابته للعمل التطوعي بعد 
التقاعد حيث تم التأكد من فرضية أن هناك عوامل يمكن 
أن تتنبأ بس���لوك التطوع للفرد بعد التقاعد كنش���اط تقاعد 
مناسب، فالرجال أقل استجابة للتخطيط للعمل التطوعي 
بعد التقاعد عن النس���اء، كما أن مدى المشاركات الدينية 
للعاملين كان لها تأثير إيجابي في التخطيط لالشتراك في 
العمل التطوعي بعد التقاعد، كما أظهرت النتائج بصورة 
غي���ر متوقعة أن كلما اقترب الس���ن م���ن التقاعد للعاملين 
قل اتجاههم للمشاركة في العمل التطوعي بعد التقاعد.

دراس���ة حس���ن )2011م( بعنوان “الحياة االجتماعية 
لم���ا بع���د التقاع���د، دراس���ة ميداني���ة ع���ن المتقاعدين في 
مدين���ة الموصل” والتي هدف���ت لمعرفة عن كيفية تعامل 
المتقاعدي���ن مع ظروف حياتهم الجدي���دة بعد تقاعدهم، 
التعرف على الفروق بين المتقاعدين حسب متغير العمر 
والجنس فيما يتعلق بكيفية تعاملهم مع ظروفهم الحياتية 
الجدي���دة وكان بحثا م���ن البحوث الوصفي���ة التحليلية إذ 
تن���اول ظاه���رة التقاعد وحي���اة المتقاعدي���ن وصفاً تحليالً 
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واس���تخدم فيه منهج المس���ح االجتماعي بواسطة العينة، 
وأجريت على عينة من متقاعدي مدينة الموصل وبالطريقة 
العرضية حيث لم تستطع الباحثة الوصول للعدد الحقيقي 
للمتقاعدي���ن في مدينة الموصل خاص���ة انهم كانوا مزيج 
من العس���كريين والمدنيين ولهذا تم اختيار )50( مبحوثا 
لعين���ة الدراس���ة وتوصلت الدراس���ة إل���ى أن طبيعة الحياة 
االجتماعي���ة للمتقاعدي���ن في مدينة الموص���ل مختلفة إذا 
م���ا قورن بما كتب ع���ن المتقاعدين في األدبيات الخاصة 
بالموض���وع، فم���ا زال المتقاع���دون يتمتع���ون باالحت���رام 
والتقدي���ر ويش���عرون بمكانتهم ودوره���م االجتماعي بل 
أن اس���رهم بحاجة إليهم لمس���اعدتهم في أعمالهم، وقد 
اس���تطاع المتقاع���دون التكيف مع وض���ع التقاعد الجديد 
وقد اتجه معظمهم إلى أش���غال أوقات بممارسة األعمال 
داخل او خارج المنزل، إال أن المعاناة التي يعانيها أغلب 
المتقاعدين هي قلة الدخل الوارد إليهم الراتب التقاعدي 
وم���ا يصاحب���ه من م�ع�ان���اة اق�ت�ص�ادي���ة ، وأوقت الدراس���ة 
بدراسة امكانية تعديل الرواتب التقاعدية بما يتناسب مع 
مس���تويات المعيشة أسوة بالدول األخرى، دراسة امكانية 
تعديل س���ن التقاعد الى سن اعلى من السن المعمول به، 
إع���ادة زج المتقاعدين الراغبين بالعمل ف���ي دوائر الدولة 
بطريق���ة التقاع���د لإلفادة م���ن خبراتهم، تقديم تس���هيالت 
للمتقاعدي���ن ف���ي جميع مراف���ق الحياة أس���وة ببقية الدول 
كتقديم خصومات لهم، توعية المتقاعد بتنظيم واستغالل 
وقته بممارس���ة الرياضة والنشاطات المختلفة، تخصيص 

أندية ومراكز للمتقاعدين لممارسة هواياتهم.

 )2015(  .Okun, et al وآخ���رون  أوكان  دراس���ة 
بعن���وان “تحفيز المتطوعين القيمة للتط���وع من قبل كبار 
السن وعالقتها بالتدين والروحانية لديهم “ حيث هدفت 
الدراس���ة إل���ى التع���رف عل���ى م���دى التفاعل بي���ن التدين 
والروحاني���ة والداف���ع التطوع���ي لكبار الس���ن المتقاعدين 
عن العمل مس���تخدمة المنهج الوصفي من خالل استبانة 
على مجموعة من كبار السن ما بين 64 و 67 عاماً على 
عين���ة من المتقاعدين بلغت )8148( بوالية ويسكونس���ن 
ف���ي الوالي���ات المتحدة األمريكية مس���تخدمة األس���اليب 

اإلحصائية الخاصة بتحليل االنحدار للتنبؤ بدافع التطوع 
المعب���ر ع���ن القيم���ة والتط���وع م���ن التدي���ن والتحكم في 
الروحاني���ة، وأظهرت النتائج بوج���ود داللة إحصائية عند 
مس���توى معنوية )p <.001( للتدي���ن والروحانية بصورة 
إيجابي���ة واتج���اه الداف���ع التطوعي، حيث ج���اءت النتائج 
بجود تنبوء إيجابي للتدين بينما تنبوء سلبي للروحانية  مع 
العمل التطوعي، وهو ما فس���رته الدراسة أن الروحانية لم 
تكن ذات عامل إيجابي الش���تراك المتقاعدين في العمل 

التطوعي على عكس التدين الذي كان عامل إيجابي.

دراسة  العزة )2018( بعنوان »دور العمل التطوعي في 
تخفيف الضغوط النفسية لدى المتقاعدين العسكريين في 
محافظة بيت لحم« وهدفت الدراسة الى محاولة التعرف 
عل���ى دور العمل التطوعي لدى المتقاعدين العس���كريين 
ف���ي محافظة بي���ت لحم  في التخفيف الضغوط النفس���ية 
المتمثلة بالمجاالت)االس���رية . الصحي���ة . االجتماعية . 
النفس���ية( والتع���رف عل���ى اختالف دور العم���ل التطوعي 
ف���ي تخفي���ف الضغ���وط ل���دى المتقاعدي���ن العس���كريين 
ف���ي محافظة بي���ت لحم المتمثلة بالمجاالت )االس���رية . 
الصحية . االجتماعية . النفسية( .التعرف على الفروق في 
دور العمل التطوعي في تخفيف الضغوط النفس���ية لدى 
المتقاعدي���ن العس���كريين في محافظة بيت لحم حس���ب 
متغي���رات )الجن���س . المؤهل العلمي . س���نوات الخدمة 
. العم���ر . م���كان الس���كن . الحال���ة االجتماعي���ة . الرتب���ة 
العسكرية . الراتب ( وقد استخدمت الباحثة أداتين بحث 
وه���ي االس���تبيان والمقابلة الش���خصية وتتك���ون مجتمع 
الدراس���ة من جميع المتقاعدين العس���كريين في محافظة 
بيت لحم . وقد بلغ عدد المتقاعدين الى )158( متقاعد 
. وركزت الباحثة على اربع مجاالت وهي البعد النفسي 
للعمل التطوعية في تخفيف الضغوط .البعد االجتماعي 
للعم���ل التطوع���ي في تخفيف الضغ���وط والبعد الصحي 
للعم���ل التطوعي في تخفيف الضغوط و البعد االس���ري 
للعم���ل التطوعي ف���ي تخفيف الضغ���وط . وقد توصلت 
الدراس���ة إل���ى مجموع���ة من النتائ���ج أهمه���ا: أن انخراط 
المتقاعدي���ن باألنش���طة التطوعي���ة يس���اعدهم عل���ى تغير 
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البيئ���ة المحيطة بهم وبالتالي االهتمام بصحتهم وتجنبهم 
االمراض النفسية التي قد تكون أسبابها الوحدة واالنعزال 
عن االخرين . وباالعتماد على النتائج التي توصلت اليها 
الباحثة فهي توصي بما يلي: يجب العمل على ضع خطة 
استراتيجية إلنشاء نوادي ومؤسسات مجتمعية التي تدعم 
وجود المتقاعدين العسكريين وتوفر لهم األنشطة ضمن 
اعمالها . اعداد برامج تدريبية عسكرية ومجتمعية يشارك 

فيها المتقاعدين لتحقيق التوعية الثقافية االجتماعية .

دراسة البسام )2019م( بعنوان »دور المتقاعدين في 
التنمي���ة المس���تدامة: حالة منطقة القصي���م )بريدة وعنيزة 
والرس(/المملكة العربية الس���عودية« ، وهدفت الدراسة  
إلى التعرف على الخصائص الديموغرافية واالجتماعية 
واالقتصادي���ة للمتقاعدي���ن بمدن بري���دة وعنيزة والرس، 
ومدى التباين بينهم حسب التوزيع الجغرافي و التعرف 
عل���ى آراء المتقاعدي���ن ح���ول محوري أس���باب التقاعد 
وأهم المش���كالت التي تواجههم بعد التقاعد في المدن 
الثالث بمنطقة القصيم، و التعرف على آراء المتقاعدين 
حول محور محاس���ن وخبرات ما بعد التقاعد وإمكانية 
اإلف���ادة م���ن خبراتهم، بم���دن المناطق الث���الث لتحقيق 
التنمية المستدامة في ضوء توجهات المملكة في تحقيق 
رؤي���ة 2030 ، وتعتب���ر ه���ذه الدراس���ة وصفي���ة تحليلية، 
واعتمدت الدراس���ة على االستبانة كأداة للبحث، كانت 
العين���ة عل���ى )377( م���ن المتقاعدي���ن م���ن ث���الث مدن 
رئيسية في المنطقة وهي )بريدة وعنيزة والرس ( أخذت 
عن طريق المؤسس���ة العامة للمتقاعدين. ولقد توصلت 
الدراس���ة إلى عدة نتائج أهمها: أظهرت نتائج الدراس���ة 
أن )91%( م���ن المتقاعدي���ن كان���ت وظيفته���م )مدني���ا(. 
ومتزوج���ون والغالبي���ة منه���م تعليمه���م مدرس���ي. وأن 
)82%( م���ن أف���راد العينة لديهم س���نوات خدمة من )20 
س���نة إل���ى 40(. وأن )42%( منهم دخلهم الش���هري من 
)12000 ري���ال إلى 19000رياال(. وه���ي الفئة الغالبة، 
تبين من نتائج تحليل التباين األحادي أن هناك فروقات 
بين متوس���طات آراء أفراد عين���ة المدن الثالث تجاه كل 
محور، كش���فت الدراسة عن وجود اختالف معنوي بين 

آراء المتقاعدي���ن في كل من بريدة وعنيزة والرس حول 
مح���ور أس���باب التقاعد. كما أدت النتائ���ج إلى عدد من 
التوصي���ات أهمه���ا: االس���تفادة من خب���رات المتقاعدين 
وإش���راكهم ف���ي أي نش���اط عمل���ي وعلم���ي للتخطي���ط 
االس���تراتيجي الس���ليم والتنمية الش���املة ووضع الخطط 
التنموي���ة ف���ي الدولة، تش���جيعهم على المش���اركة بإلقاء 
المحاضرات والندوات وكتابة البحوث العلمية والكتب 
ف���ي اختصاصاته���م واإلفادة منها ف���ي األعمال التطوعية 
وغيرها، إجراء المزيد من الدراس���ات الميدانية المتعلقة 
بالمتقاعدين ودورهم في التنمية المس���تدامة لما لها من 
أهمي���ة في المجتمع. تبين أن دراس���ة البس���ام )2019م( 
تتش���ابه مع دراس���تنا م���ن حيث الموض���وع فكالهما عن 
المتقاعدين وعن أهمية اس���تثمار خبراتهم في المجتمع 
وتختلف في نوع العمل ومن حيث الس���نة والمكان فقد 
أجريت هذه الدراس���ة س���نة )2019(  في منطقة القصيم 

أما دراستنا فستكون سنة )2021( في منطقة الرياض.

  Taghian, et al.)2019 (  دراس���ة تاغيان وآخرون
بعن���وان “التط���وع في التقاع���د وتأثيره عل���ى نوعية الحياة 
الذاتية لكبار الس���ن من خالل التوقعات الشخصية:دراسة 
حالة على األستراليين األكبر سناً” حيث هدفت الدراسة 
إلى التعرف نوعية حياة المس���نين بعد التقاعد، من خالل 
منظور تطوعي وإش���راكهم في العمل التطوعي الرس���مي 
أي العم���ل م���ن خالل مؤسس���ات كأحد مش���اركات كبار 
الس���ن المتقاعدي���ن في العمل العام، وم���دى ما يوفره هذا 
العمل من ترابط اجتماعي، واستخدمت الدراسة المنهج 
الوصفي من خالل أداة الدراس���ة االس���تبانة على عينة من 
المس���نين األس���تراليين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً 
وذلك من خالل اإلنترنت، وبلغت عينة الدراس���ة النهائية 
)207( مس���ن، وخلصت الدراس���ة لمجموعة من النتائج 
أهمها وجود ارتباط إيجابي بين تصورات العمل التطوعي 
الرس���مي والمش���اركة فيه بين كبار السن المتقاعدين عينة 
الدراس���ة، حيث يفضل المسنين العمل التطوعي الرسمي 
وهو ما يزيد من نسب مشاركتهم فيه، كما أظهرت النتائج 
وج���ود اتج���اه عام لدى المس���نين للمش���اركة ف���ي العمل 
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التطوعي بص���ورة مرتفعة، وأن التط���وع بعد التقاعد يولد 
تقييم���اً ذاتياً مفي���داً وإيجابيا للمتطوعي���ن لنوعية حياتهم، 
ويبطئ تدهور الصحة العامة للمتقاعد، فضال عن خفض 
مستويات االكتئاب مع تحسين معدالت الوفيات لديهم، 
وهو ما يعود بالنفع والفائدة على كبار الس���ن المتطوعين 

ويعود بالنفع أيضاً على المجتمع ككل.

 .Russell, et al. )2019( دراس���ة راس���ال وآخرون
بعنوان “إدارة تقاعد المتطوعين كبار السن من وجهة نظر 
اإلداريين بالمؤسسات التطوعية “ حيث هدفت الدراسة 
إلى استطالع آراء اإلداريين في المؤسسات التطوعية حول 
إدارة المتطوعي���ن كبار الس���ن للتقاعد مس���تخدمة المنهج 
الوصف���ي من خ���الل أداة االس���تبانة اإللكتروني���ة التي تم 
توزيعها على قوائم إداريين في خدمات التطوع بالواليات 
المتحدة األمريكية وكندا، حيث ش���مل االس���تطالع )12 
سؤال( يخدم هدف البحث وتكونت عينة الدراسة من 69 
إداري متط���وع ممن تعرضوا لظاهرة تقاعد المتطوعين أو 
الش���يخوخة من العمل التطوعي، وخلصت الدراس���ة إلى 
مجموع���ة من النتائج أهمها أن )79%( من عينة الدراس���ة 
لديه���م قلق بخصوص تقاعد المتطوعين أو الش���يخوخة، 
وأن ه���ذه المش���كلة لدى الغالبي���ة لم تك���ون واضحة لذا 
يجب دراس���تها بشكل جيد وأن األسباب الرئيسية لتقاعد 
المتطوعين كبار الس���ن تشمل المشاكل الصحية الخاص 
بهم أو بسبب تغيير االهتمام وعدم جاذبية العمل التطوعي 
لهم أو مش���اكل لوجستية )مثل النقل أو إمكانية الوصول( 
وااللتزامات العائلية. بينما عبر البعض عن بعض المشاكل 
األخ���رى الفردية مثل التوقف عن التقاعد للعيش بالقرب 
م���ن األس���رة، كم���ا أك���دت النتائ���ج أن���ه ال يوجد سياس���ة 
واضحة لدى معظم المؤسس���ات التطوعية للمساعدة في 
إدارة التقاعد للمتطوعين كبار السن، وأن )41%( من عينة 
الدراس���ة من اإلداريين قام���وا بالتدخل إلقناع المتطوعين 
)كبار السن( للتقاعد عن العمل التطوعي من أجل صحتهم 
أو ظ���روف لديهم وهو م���ا أكد أن غالبية المتطوعين كبار 
السن أنفسهم هم من يتخذون قرار التقاعد أو ترك العمل 

التطوعي دون تدخل من اإلداريين المتطوعين.

اإلجراءات المنهجية للدراسة:

أوالً:منهجية الدراسة

اعتم���دت الدراس���ة على المنهج الوصف���ي التحليلي 
كون���ه أقرب المناهج لوص���ف الظ�اهرة مح�ل الدراس����ة 
حي���ث يقوم بتحلي���ل خصائصها والعوام���ل المؤثرة فيها 
للت���زود بمختل���ف المعلوم���ات الت���ي تش���رحه�ا والت����ي 
تع�ي���ن عل���ى الفه���م، وع���رف »)القحطان���ي وآخ���رون، 
2013:204(. ه���ذ المنه���ج بأن���ه »منهج الدراس���ة الذي 
يه���دف إل���ى وص���ف الظاه���رة المدروس���ة، أو تحدي���د 
المش���كلة أو تبري���ر الظ���روف والممارس���ات، أو التقييم 
والمقارنة، أو التعرف على ما يعمله اآلخرون في التعامل 
مع الحاالت المماثلة لوضع الخطط المس���تقبلية«، وقد 
تم االعتماد عليه كون الدراسة متعلقة استثمار الخبرات 
المهني���ة للمتقاعدي���ن ف���ي العمل التطوعي ف���ي المملكة 
العربية الس���عودية كدراس���ة مطبقة على عينة من النس���اء 

والرجال المتقاعدين في المجتمع السعودي.

ثانياً:مجتمع وعينة الدراسة:

والرج���ال  النس���اء  م���ن  الدراس���ة  مجتم���ع  تك���ون 
المتقاعدين في المجتمع الس���عودي، حيث تم استخدام 
أس���لوب العين���ة العمدي���ة م���ن خ���الل توزيع االس���تبيان 
إلكتروني���اً عل���ى المس���تفيدين م���ن خدم���ات الجمعي���ة 
الوطني���ة للمتقاعدي���ن من  خالل منص���ة تويتر ، وبلغت 

عينة الدراسة )380( مفردة.

ثالثاً:أدوات الدراسة:

اس���تخدام االس���تبانة كأداة دراس���ة لتحقي���ق أه���داف 
الدراس���ة واالجاب���ة على تس���اؤالت الدراس���ة وتكونت 
م���ن جزئيي���ن الجزء األول يش���مل البيان���ات الديمغرافية 
لعين���ة الدراس���ة، والجزء الثاني يش���مل محاور الدراس���ة 
الث���الث وهي المح���ور األول 1. المعوقات الش���خصية 
للمتقاع���د عن القيام بالعمل التطوعي ويتكون من )14( 
عبارة، المح���ور الثاني المعوق���ات المجتمعية للمتقاعد 
ع���ن القيام بالعمل التطوعي ويتك���ون المحور من )15( 
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عبارة. وأخيراً المحور الثالث آليات اس���تثمار الخبرات 
المهنية للمتقاعدين في العمل التطوعي ويتكون المحور 

من )16( عبارة.

ت���م التأكد من صدق أداة الدراس���ة من خالل الصدق 
الظاه���ري )ص���دق المحكمي���ن( وذلك م���ن بعرضها في 
صورته���ا األولي���ة عل���ى مجموع���ة م���ن المحكمي���ن م���ن 

األس���اتذة المختصي���ن إلبداء الرأي فيم���ا يتعلق في مدى 
مناس���بة العبارات وتم إعادة الصياغة لهذه العبارات، كما 
تم التأكد من صدق االتس���اق الداخلي وهو مدى اتس���اق 
كل فق���رة م���ن الفقرات مع المحور ال���ذي تنتمي إليه هذه 
الفق���رة، وذلك بحس���اب معام���الت ارتباط بيرس���ون بين 
درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، 

جدول رقم ) 1 ( صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة
معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة

المحور األول: المعوقات الشخصية 
للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعي

المحور الثاني: المعوقات المجتمعية 
للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعي

المحور الثالث: آليات استثمار الخبرات 
المهنية للمتقاعدين في العمل التطوعي

1**0,4271**0,6121**0,660

2**0,5842**0,6272**0,758

3**0,4493**0,6833**0,684

4**0,3514**0,6984**0,690

5**0,6505**0,6655**0,605

6**0,6956**0,6256**0,717

7**0,7267**0,5117**0,743

8**0,6748**0,5448**0,703

9**0,4169**0,6779**0,648

10**0,68110**0,61910**0,757

11**0,67211**0,66911**0,640

12**0,51012**0,63812**0,752

13**0,55713**0,49313**0,695

14**0,60114**0,67114**0,735

15**0,65015**0,669

** دالة إحصائية عند مستوى داللة 0.01.



16

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )8(، ص ص 1-32 ديسمبر 2021م / ربيع ثان1443هــ

يتض���ح من الجدول رق���م)2( أن كل عبارة بالمحور 
ترتب���ط ارتباط طرديا موجب���اً ذو داللة إحصائية بالدرجة 
الكلي���ة للمحور المح���ور الذي تنتمي إليه عند مس���توى 
دالل���ة 0.01، كم���ا ت���م التأكد من الثبات ألداة الدراس���ة 
 Cronbach›s ألفا-كرونب���اخ  معام���ل  باس���تخدام 
Alpha، والج���دول التالي يبين قيم معامل ألفا كرونباخ 

لمحاور أداة الدراسة.

جدول رقم ) 2 ( معامل ألفا-كرونباخ لمحاور أداة الدراسة

عدد الفقراتمعامل ألفا كرونباخالمحور

0.84614المحور األول

0.88315المحور الثاني

0.92115المحور الثالث

0.90944كامل األداة

يتضح من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا-كرونباخ 
لكام���ل أداة الدراس���ة بلغ���ت )0.909(، وبلغ���ت قيم���ة 
معام���ل ألفا-كرونباخ لعبارات المحور األول )0.846( 
وعب���ارات المحور الثان���ي )0.883( ولعبارات المحور 
الثالث )0.921(، ويشير ذلك لوجود ثبات مرتفع ألداة 

الدراسة.

رابعاً:المعالجة اإلحصائية

لكي تتحقق أهداف الدراس���ة، وللكشف عن النتائج 
الم���راد الوص���ول إليها، فإنه تم إدخ���ال القيم المتحصلة 
من أداة الدراس���ة )االس���تبانة( في برام���ج خاصة إلجراء 
المعالج���ات اإلحصائية الالزمة، وتم اس���تخدام برنامج 
الح���زم اإلحصائي���ة للعل���وم االجتماعي���ة SPSS ، وبعد 

ذلك تم استخدام المقاييس اإلحصائية التالية:

أداة  لتقني���ن  اس���تخدامه  س���بق  م���ا  إل���ى  باإلضاف���ة 
 Person( ”الدراس���ة مثل معامل االرتباط ل� “بيرس���ون
Product-moment correlation(، ومعامل “ألفا 
كرونب���اخ” )Cronbach Alpha(، فإن���ه تم اس���تخدام 

األساليب اإلحصائية التالية:

اإلحصاء الوصفي:وذلك من خالل:

• اس���تخدام التكرارات والنسب المئوية، للتعرف على 	
الخصائص الش���خصية التي تساهم في وصف أفراد 

عينة الدراسة.

• 	 ،)Mean( اس���تخدام معادل���ة المتوس���ط الحس���ابي
وذلك لبيان معدل ارتفاع أو انخفاض درجة استجابة 
أف���راد العين���ة عل���ى كل فقرة م���ن فقرات االس���تبانة، 

وعلى االستبانة بكامل فقراتها.

• 	 Standard( المعي���اري  االنحراف���ات  اس���تخدام 
Deviation(، وذل���ك للتع���رف على مدى انحراف 

استجابات أفراد العينة عن المتوسط الحسابي.

اإلحصاء االستداللي:وذلك من خالل:

• 	 One Way( تحلي���ل التباين األحادي )اختب���ار )ف
ANOVA( وهو من االختبارات المعلمية للتعرف 
عل���ى ما إذا كانت هنالك فروق ذات داللة إحصائية 
بي���ن اتجاهات مف���ردات عينة الدراس���ة نحو محاور 
الدراس���ة باختالف المتغيرات التي تنقس���م إلى أكثر 

من فئتين.

• اختبار شيفية )Scheffe( للتعرف على اتجاه صالح 	
الف���روق نح���و أي فئ���ة م���ن فئ���ات المتغي���رات الت���ي 
تنقس���م إلى أكث���ر من فئتين وذلك إذا م���ا بين اختبار 
تحلي���ل التباين األحادي وجود فروق بين فئات هذه 

المتغيرات.

نتائج الدراسة الميدانية:

خصائص عينة الدراسة:

جاءت خصائص هذه العينة وفقاً لآلتي:
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جدول رقم ) 3 ( توزيع البيانات الديمغرافية لعينة الدراسة 
عينة من النساء والرجال المتقاعدين في المجتمع السعودي   

%نالمتغير

العمر

12031.6أقل من 40 سنة.
8121.3من 40 إلى أقل من 50 سنة.
6416.8من 50 إلى أقل من 55 سنة.

7319.2من 55 إلى أقل من 60.
4211.1من 60 فأكثر.

الجنس
19250.5أنثى.
18849.5ذكر.

الحالة 
االجتماعية

143.7أرمل/ة.
6416.8غير متزوج/ة.

28575.0متزوج/ة.
174.5مطلق/ة.

المستوى 
التعليمي

18949.7بكالوريوس
14538.2ثانوي

225.8دكتوراه
246.3ماجستير

المهنة
5915.5أعمال حرة.
26670.0حكومي.

5514.5قطاع خاص.

مستوى 
الدخل

3810.0عالي.
29778.2متوسط.
4511.8منخفض.

نوع 
التقاعد

15039.5تقاعد مبكر.
23060.5تقاعد نظامي.

عدد 
سنوات 
التقاعد

13034.2أقل من سنتين.
9324.5من 2 سنوات إلى 4 سنة.

من 4 سنوات الى أقل من 6 
15741.3سنوات.

%نالمتغير
ما مدى 

رضاك عن 
الخدمات 
المقدمة 

للمتقاعدين

5013.2راضي تماماً.
18949.7راضي.

14137.1غير راضي.

380100.0اإلجمالي
يتض���ح من الجدول رقم )1( عينة الدراس���ة من  النس���اء 
والرج���ال المتقاعدين ف���ي المجتمع الس���عودي تنوعت 
وفق���اً للنوع حي���ث جاءت النس���ب متقاربة بي���ن الذكور 
واإلن���اث حي���ث بلغت نس���بة الذك���ور 50.5% م���ن عينة 
الدراس���ة، بينم���ا الذك���ور 49.5%، وهو ما يؤك���د تغطية 
العين���ة المس���تهدف م���ن الفئتين، في حين ج���اءت فئات 
العم���ر بنس���بة مختلفة حيث جاءت فئ���ة العمر األقل من 
40 سنة بنسبة 31.6%، يليها عينة الدراسة من أصحاب 
الفئة العمرية من 40 س���نة إلى أقل من 50 س���نة بنس���بة 
21.3% ، تليها عينة الدراس���ة من أصحاب الفئة العمرية 
م���ن 55 إل���ى أقل من 60 س���نة بنس���بة 19.2% ، ثم عينة 
الدراس���ة م���ن أصح���اب الفئ���ة العمرية م���ن 50 إلى أقل 
من 55 س���نة بنسبة 16.8% وأخيراً فئة عينة الدراسة من 
النس���اء والرج���ال المتقاعدين ف���ي المجتمع الس���عودي 
أصحاب الفئة العمرية من 60 س���نة فأكثر بنسبة %11.1 
، وه���و م���ا يظهر أن المتقاعدين لم يكون لهم فئة عمرية 
متعارف عليها وهي األكبر من 60 س���نة بل تنوعت بين 
الفئ���ات العمرية المختلفة وهو م���ا يؤكد أهمية موضوع 
الدراس���ة اس���تثمار الخب���رات المهني���ة للمتقاعدي���ن ف���ي 

العمل التطوعي في المملكة العربية السعودية.

ويتضح من الجدول أيضاً أن هناك  تنوع في الحاالت 
االجتماعي���ة لعينة الدراس���ة ولكن لطبيعته���ا غلب عليها 
نس���بة المتزوجي���ن والمتزوجات بنس���بة 75% من العينة، 
كم���ا كانت هن���اك نس���بة 16.8% غير مت���زوج ، و %4.5 
مطلق وأخيراً 3.7% أرمل، ومن خالل بيانات المستوى 
التعليمي بالجدول يتضح أن هناك تمييز في المستويات 
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التعليمية لعينة الدراسة فجاءت النسبة األكبر من حاملي 
درجة البكالوريوس بنس���بة 49.7%، كما أن هناك نس���بة 
م���ن لديهم مس���توى تعليم���ي ثانوي، ولكن أيض���اً تتميز 
عين���ة الدراس���ة بوجود نس���بة من الحاصلي���ن على درجة 
الماجس���تير بنس���بة 6.3% ودرجة الدكتوراه بنسبة %5.8 
من عينة الدراس���ة، كما غلب على عينة الدراس���ة العمل 
بالقط���اع الحكوم���ي بنس���بة 70%، ف حي���ن أن %15.5 

كانوا أعمال حرة، و 14.5% كانوا بالقطاع الخاص.

ويتض���ح م���ن الج���دول أن مس���تويات الدخ���ل لعينة 
الدراس���ة جاءت في الغالب متوس���طة بنسبة 78.2% من 
العين���ة، ولكن كانت هناك نس���بة 11.8% منخفضة  وهو 
م���ا يؤكد احتي���اج الس���تثمار ه���ذه الطاق���ات والخبرات 
للمتقاعدي���ن، ولك���ن هن���اك نس���بة أيضاً بلغ���ت 10% ذو 
مس���توى دخل عال���ي، ومن حي���ث ن���وع التقاعد جاءت 
نسبة 60.5% بنظام التقاعد النظامي، بينما النسبة المتبقة 
بنظام التقاعد المبكر، وحول عدد سنوات التقاعد بلغت 
41.3% من عينة الدراسة ضمن فئة عدد سنوات التقاعد 

من 4 س���نوات الى أقل من 6 س���نوات،  ونس���بة %34.2 
لعدد سنوات تقاعد أقل من سنتين، وأخيراً نسبة %24.5 

لعدد سنوات من 2 إلى 4 سنوات.

وح���ول تس���اؤل موج���ه لعينة الدراس���ة عن مس���توى 
الرض���ا عن الخدمات المقدمة للمتقاعدين جاءت نس���بة 
49.7% م���ن عينة الدراس���ة راضية عن المس���توى، بينما 

37.1% غير راضية، و13.2% راضية تماماً.

تم تحليل محاور الدراس���ة الس���تخراج نتائجها وفقاً 
لتساؤالتها المختلفة وجاءت النتائج كاالتي:

اإلجابة على التساؤل األول:ما المعوقات الشخصية 
للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعي:

ت���م حس���اب المتوس���طات الحس���ابية واالنحراف���ات 
المعيارية لعبارات محور المعوقات الشخصية للمتقاعد 
ع���ن القي���ام بالعم���ل التطوع���ي م���ن وجه���ة نظر النس���اء 
والرج���ال المتقاعدين ف���ي المجتمع الس���عودي وكانت 

النتائج كالتالي:

جدول رقم ) 4 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب عبارات المعوقات الشخصية للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعي 

غير محايدموافقالعباراتم
المدلولالترتيباالنحرافالمتوسطموافق

عدم المعرفة الكافية بطرق العمل التطوعي.1
2548838ك

موافق2.570.6673
%%66.8%23.2%10.0

الخجل من القيام باألعمال التطوعية.2
11796167ك

محايد1.870.85413
%%30.8%25.3%43.9

عدم توفر الوقت الكافي لألعمال التطوعية.3
17411789ك

محايد2.220.8017
%%45.8%30.8%23.4

البحث عن مصدر دخل إضافي.4
2866133ك

موافق2.670.6291
%%75.3%16.1%8.7

االصابة  بمرض مزمن.5
16299119ك

محايد2.110.8529
%%42.6%26.1%31.3
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غير محايدموافقالعباراتم
المدلولالترتيباالنحرافالمتوسطموافق

ضعف الحالة الصحية.6
175101104ك

محايد2.190.8368
%%46.1%26.6%27.4

وجود مشكالت اسريه.7
125121134ك

محايد1.980.82510
%%32.9%31.8%35.3

ضعف االحساس بالمسؤولية 8
االجتماعية.

122107151ك
محايد1.920.84412

%%32.1%28.2%39.7

قلة األعمال التطوعية المناسبة .9
2468153ك

موافق2.510.7275
%%64.7%21.3%13.9

الشعور بالوحدة والعزلة .10
135101144ك

محايد1.980.85711
%%35.5%26.6%37.9

وجود خالفات مع العاملين الدائمين .11
97124159ك

محايد1.840.80414
%%25.5%32.6%41.8

ضعف الدعم المعنوي للقيام باألعمال 12
التطوعية .

2637542ك
موافق2.580.6812

%%69.2%19.7%11.1

االنشغال  باألسرة .13
2488250ك

موافق2.520.7164
%%65.3%21.6%13.2

االنشغال بمشاريع خاصة.14
19110386ك

محايد2.280.8086
%%50.3%27.1%22.6

محايد2,230,452المتوسط

    من الجدول السابق يتضح أن عينة الدراسة من النساء 
والرجال المتقاعدين في المجتمع الس���عودي قد وافقوا 
بدرج���ة ضعيفة )محايد( على وجود معوقات ش���خصية 
للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعي بمتوس���ط حس���ابي 
بل���غ )2.23 من 3( وهو متوس���ط حس���ابي يقع في الفئة 
الثاني���ة ضمن مقي���اس ليكرت الثالث والذي يش���ير إلى 
درجة محايد، حيث تكون هذا المحور من أربعة عش���ر 

عبارة تمثل مجموعة من المعوقات لش���خصية للمتقاعد 
للقي���ام بالعم���ل التطوع���ي ، وق���د تنوعت المتوس���طات 
الحس���ابية للعب���ارات ما بي���ن موافق ومحاي���د فتراوحت 
المتوس���طات ما بين )1.84 و2.67 من 3درجات( وهو 
ما أثر على المتوس���ط الحس���ابي الكلي للمحور وجعله 

بالحياد.

وجاءت العبارة رقم )1( “ البحث عن مصدر دخل 
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إضافي “ في المرتبة األولى بمتوس���ط حس���ابي )2.67( 
أي مواف���ق وبانح���راف معي���اري متوس���ط بل���غ 0.629 
ليظهر وجود اختالف بس���يط في آراء عينة الدراسة حول 
ه���ذه المعوقة الش���خصية حي���ث أيده���ا 75.3% من عينة 
الدراس���ة ورفضه���ا 8.7% وأش���ار 16.1% فق���ط بالحي���اد 
نحوه���ا، وفي الترتيب الثاني ج���اءت العبارة رقم )12( “ 
االنش���غال باألسرة. “ بمتوسط حس���ابي بلغ )2.52( أي 
مواف���ق أيضاً، وتنوعت باقي عب���ارات هذا المحور والتي 
تش���ير إل���ى الموافقة حيث جاءت العب���ارة رقم )9( “ قلة 
األعمال التطوعية المناس���بة. “ في الترتيب الخامس بين 
عبارات المحور بمتوسط حسابي بلغ 2.51 أي الموافقة 
وانح���راف معياري بلغ 0.727 لتؤكد وجود اختالف في 
اآلراء بين عينة الدراسة حولها حيث أيدها 64.7%، بينما 

رفضه 13.9%، كما جاءت نسبة 21.3% بالحياد.

في حين جاءت تس���ع عبارات تش���ير متوسطاتها إلى 
درج���ة محايد فج���اءت العب���ارة رقم )14( “ االنش���غال 
بمش���اريع خاص���ة. “ ف���ي الترتي���ب الس���ادس بمتوس���ط 
حس���ابي بل���غ 2.28 وبانح���راف معي���اري بل���غ 0.808 
لتظه���ر االخت���الف ف���ي آراء عينة الدراس���ة حولها حيث 
الدراس���ة ورفضه���ا %22.6  عين���ة  م���ن  أيده���ا %50.3 
وجاءت النس���بة المتبقي���ة بالحياد، وفي الترتيب الس���ابع 
ج���اءت العب���ارة رق���م )3( “ ع���دم توفر الوق���ت الكافي 
لألعم���ال التطوعي���ة. “ بمتوس���ط حس���ابي بل���غ 2.22 
وبانح���راف معياري بل���غ 0.801 وتنوعت باقي عبارات 
المحور والتي تش���ير إلى الحياد حيث جاءت أقل عبارة 
بالمح���ور ه���ي العبارة رقم )11( “ وج���ود خالفات مع 
العاملي���ن الدائمين. “ بمتوس���ط حس���ابي بلغ 1.84 أي 
محاي���د القريب���ة م���ن الرفض حي���ث أيدها نس���بة %25.5 
من عينة الدراس���ة ورفضها 41.8% بينما النس���بة المتبقية 

جاءت بالحياد.

بع���ض  عل���ى  الموافق���ة  النتائ���ج  أظه���رت  وعام���ة 
المعوق���ات الش���خصية للمتقاع���د ع���ن القي���ام بالعم���ل 
التطوع���ي والموافق���ة الضعيف���ة أو الحياد عل���ى البعض 
اآلخ���ر حي���ث تم���ت الموافق���ة عل���ى أن م���ن المعوقات 
الش���خصية للمتقاعد للقيام بالعمل التطوعي هو انشغاله 
بالبح���ث ع���ن مص���در دخل إضاف���ي، أو ضع���ف الدعم 
المعن���وي للقي���ام باألعم���ال التطوعية، أو ع���دم المعرفة 
الكافي���ة بط���رق العمل التطوعي أو انش���غالهم باألس���رة، 

وأخيراً قلة األعمال التطوعية المناسبة لهم.

بينما جاءت الموافقة الضعيفة حول بعض المعوقات 
األخرى وهذا يرجع الختالف آراء عينة الدراس���ة حولها 
والتي يرجع الختالف ظروفهم الشخصية وبيانتهم األولية 
حيث تم الموافقة الضعيفة حول من المعوقات الشخصية 
للمتقاع���د للقي���ام بالعمل التطوعي االنش���غال بمش���اريع 
خاصة، أو عدم توفر الوقت الكافي لألعمال التطوعية، أو 
ضع���ف الحالة الصحية، أو إصابته مرض مزمن، وجاءت 
الموافق���ة الضعيفة اق���رب إلى الرفض أن م���ن المعوقات 
الش���خصية للمتقاعد للقيام بالعمل التطوعي وجود لدى 
البعض مش���كالت أس���رية تعيقه عن العم���ل التطوعي أو 
الش���عور بالوحدة والعزلة وضعف اإلحساس بالمسئولية 
االجتماعي���ة، أو الخجل من القيام باألعمال التطوعية  أو 

وجود خالفات مع العاملين الدائمين بالعمل التطوعي.

اإلجابة على التساؤل الثاني:ما المعوقات المجتمعية 
للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعي؟

ت���م حس���اب المتوس���طات الحس���ابية واالنحراف���ات 
المجتمعي���ة  المعوق���ات  مح���ور  لعب���ارات  المعياري���ة 
للمتقاع���د ع���ن القيام بالعم���ل التطوعي م���ن وجهة نظر 
النس���اء والرج���ال المتقاعدين ف���ي المجتمع الس���عودي 

وكانت النتائج كالتالي:
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جدول رقم ) 5 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب عبارات المعوقات المجتمعية للمتقاعد عن 
القيام بالعمل التطوعي

غير محايدموافقالعباراتم
المدلولالترتيباالنحرافالمتوسطموافق

1
ضعف الدعم المجتمعي للعمل التطوعي 

للمتقاعدين .
2896526ك

2.690.5926
موافق

%%76.1%17.1%6.8

ضعف تقدير الخبرات المهنية .2
2688626ك

2.640.6079
موافق

%%70.5%22.6%6.8

3
قلة مجاالت االعمال التطوعية المتوفرة 

للمتقاعدين.
3025820ك

2.740.5452
موافق

%%79.5%15.3%5.3

4
ضعف استثمار المؤسسات لخبرات 

المتقاعدين.
3075617ك

2.760.5201
موافق

%%80.8%14.7%4.5

5
ضعف نظام التعويضات والخدمات 

االجتماعية للمتقاعدين.
2906327ك

2.690.5967
موافق

%%76.3%16.6%7.1

تخصيص االعمال التطوعية للشباب .6
2499734ك

2.570.65211
موافق

%%65.5%25.5%8.9

7
عدم مناسبة قدرات ومؤهالت المتقاعدين 

لألعمال التطوعية .
21210167ك

2.380.76713
موافق

%%55.8%26.6%17.6

إرهاق المتطوع بالكثير من األعمال.8
17513867ك

2.280.74615
محايد

%%46.1%36.3%17.6

ضعف ثقافة  التطوع في المجتمع.9
2509436ك

2.560.66012
موافق

%%65.8%24.7%9.5

10
ضعف دور وسائل االعالم في نشر ثقافة 

التطوع.

2717633ك

2.630.63910

موافق

%%71.3%20.0%8.7

11
عدم وضوح اهداف االعمال التطوعية 

للمتقاعدين .
2767430ك

2.650.6218
موافق

%%72.6%19.5%7.9
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غير محايدموافقالعباراتم
المدلولالترتيباالنحرافالمتوسطموافق

ضعف الحوافز المجتمعية للمتطوعين.12
2867222ك

2.690.5734
موافق

%%75.3%18.9%5.8

العمل التطوعي يتطلب  جهد بدني.13
19412660ك

2.350.73814
موافق

%%51.1%33.2%15.8

14
ضعف التخطيط لالستفادة من طاقات 

المتقاعدين.
2887418ك

2.710.5483
موافق

%%75.8%19.5%4.7
15

قلة المؤسسات الكافية لألعمال التطوعية.
موافق28769242.690.5835ك

%%75.5%18.2%6.3

موافق2,600,388المتوسط

م���ن الجدول الس���ابق يتضح أن عينة الدراس���ة من النس���اء 
والرج���ال المتقاعدي���ن في المجتمع الس���عودي قد وافقوا 
على وجود معوقات مجتمعية للمتقاعد عن القيام بالعمل 
التطوعي بمتوس���ط حسابي بلغ )2.6 من 3( وهو متوسط 
حسابي يقع في الفئة األولى ضمن مقياس ليكرت الثالث 
والذي يش���ير إلى درجة مواف���ق، حيث تكون هذا المحور 
من خمس���ة عش���ر عب���ارة تمث���ل مجموعة م���ن المعوقات 
المجتمعي���ة للمتقاعد للقيام بالعمل التطوعي ، وقد غلب 
على المتوس���طات الحسابية للعبارات الموافقة فتراوحت 
المتوس���طات ما بي���ن )2.28 و2.76 م���ن 3درجات( وهو 
م���ا أثر على المتوس���ط الحس���ابي الكلي للمح���ور وجعله 

بالموافقة.

وجاءت العبارة رقم )4( “ ضعف استثمار المؤسسات 
لخب���رات المتقاعدي���ن. “ ف���ي المرتب���ة األول���ى بمتوس���ط 
حسابي )2.76( أي موافق وبانحراف معياري متوسط بلغ 
0.52 ليظهر وجود اختالف بس���يط في آراء عينة الدراسة 
حول هذه المعوقة المجتمعية حيث أيدها 80.8% من عينة 
الدراسة ورفضها 4.5% وأشار 14.7% فقط بالحياد نحوها، 
وفي الترتيب الثاني جاءت العبارة رقم )3( “ قلة مجاالت 

االعمال التطوعية المتوفرة للمتقاعدين” بمتوسط حسابي 
بل���غ )2.74( أي موافق أيضاً ، وتنوعت باقي عبارات هذا 
المحور والتي تشير إلى الموافقة حيث جاءت العبارة رقم 
)13( “ العمل التطوعي يتطلب  جهد بدني “ في الترتيب 
الراب���ع عش���ر بين عبارات المحور بمتوس���ط حس���ابي بلغ 
2.35 أي الموافق���ة وانحراف معياري بلغ 0.738  لتؤكد 
وج���ود اختالف في اآلراء بين عينة الدراس���ة حولها حيث 
أيده���ا 51.1% ، بينم���ا رفضه���ا 5.8% ، كم���ا جاءت نس���بة 

33.2% بالحياد.

في حين جاءت عبارة واحدة يش���ير متوس���طاتها إلى 
درج���ة محاي���د وهي العب���ارة رقم )8( »إره���اق المتطوع 
بالكثير من األعمال« في الترتيب الخامس عشر واألخير 
بمتوس���ط حس���ابي بل���غ 2.28 وبانح���راف معي���اري بلغ 
0.746 لتظهر االختالف في آراء عينة الدراس���ة حولها 
حيث أيدها 46.1% من عينة الدراس���ة ورفضها %17.6 

وجاءت النسبة المتبقية بالحياد.

وعامة أظهرت النتائج الموافقة على جميع المعوقات 
االجتماعي���ة للمتقاعد عن القي���ام بالعمل التطوعي حيث 
تم���ت الموافقة على أن من المعوقات االجتماعية وجود 
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ضعف اس���تثمار المؤسس���ات لخبرات المتقاعدين وقلة 
مجاالت االعم���ال التطوعية المتوف���رة للمتقاعدين وقلة 
المؤسسات الكافية لألعمال التطوعية وضعف التخطيط 
لالس���تفادة من طاقات المتقاعدي���ن ولحوافز المجتمعية 
التطوع���ي  للعم���ل  المجتمع���ي  والدع���م  للمتطوعي���ن 
للمتقاعدي���ن، وضع���ف نظ���ام التعويض���ات والخدم���ات 

االجتماعية للمتقاعدين، وتقدير الخبرات المهنية.

كما تم الموافقة على معوقات اجتماعية خاصة بعدم 
وضوح اهداف االعمال التطوعية للمتقاعدين، أو ضعف 
دور وس���ائل االع���الم في نش���ر ثقافة التط���وع، أو ضعف 
ثقافة التطوع في المجتمع، وأن هناك تخصيص لألعمال 

التطوعي���ة للش���باب، أو عدم مناس���بة ق���درات ومؤهالت 
المتقاعدي���ن لألعم���ال التطوعي���ة، أو أن العمل التطوعي 
يتطلب جهد بدني، في حين جاءت الموافقة ضعيفة حول 

أن هناك إرهاق للمتطوع بالكثير من األعمال.

اإلجاب���ة عل���ى التس���اؤل الثالث:م���ا آليات اس���تثمار 
الخبرات المهنية للمتقاعدين في العمل التطوعي؟

ت���م حس���اب المتوس���طات الحس���ابية واالنحراف���ات 
المعياري���ة لعب���ارات مح���ور آلي���ات اس���تثمار الخب���رات 
المهني���ة للمتقاعدي���ن في العمل التطوعي من وجهة نظر 
النس���اء والرج���ال المتقاعدين ف���ي المجتمع الس���عودي 

وكانت النتائج كالتالي:

جدول رقم ) 6 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وترتيب عبارات آليات استثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين 
في العمل التطوعي

غير محايدموافقالعباراتم
مدلولالترتيباالنحرافالمتوسطموافق

إنشاء مراكز متخصصه تعني بشؤون المتقاعدين.1
337376ك

2.870.3794
موافق

%%88.7%9.7%1.6

تطوير البرامج التي تقدمها وسائل االعالم المرئية 2
والمسموعة والمقروءة لفئة المتقاعدين.

3294011ك
2.840.44111

موافق
%%86.6%10.5%2.9

توجيه المؤسسات لالهتمام بفئة المتقاعدين .3
344306ك

2.890.3601
موافق

%%90.5%7.9%1.6

توجيه المؤسسات لالستفادة من خبرات المتقاعدين 4
العلمية والعملية.

335405ك
2.870.3753

موافق
%%88.2%10.5%1.3

توعية المتقاعد بتنظيم وقته.5
3045818ك

2.750.53015
موافق

%%80.0%15.3%4.7

تخصيص اندية ومراكز خاصه بالمتقاعدين ليمارسوا 6
هواياتهم وأعمالهم بحريه تامه.

329456ك
2.850.3997

موافق
%%86.6%11.8%1.6

توفير فرص العمل التطوعية المناسبة للمتقاعدين بما 7
يساعدهم على استثمار وقت فراغهم.

332399ك
2.850.4188

موافق
%%87.4%10.3%2.4

تقديم برامج توعويه عن العمل التطوعي للمتقاعدين.8
325478ك

2.830.42513
موافق

%%85.5%12.4%2.1
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غير محايدموافقالعباراتم
مدلولالترتيباالنحرافالمتوسطموافق

العمل على تطوير قدرات ومهارات المتقاعدين 9
لمواجهة المشكالت.

328439ك
2.840.42710

موافق
%%86.3%11.3%2.4

توفير فرص تطوعية للمتقاعدين في جميع القطاعات 10
كالقطاع الصحي والعسكري واالجتماعي....

330446ك
2.850.3976

موافق
%%86.8%11.6%1.6

التعاون مع المراكز الخاصة بالمسنين لالستفادة من 11
الخبرات المهنية للمتقاعدين فيها

3134522ك
2.770.54314

موافق
%%82.4%11.8%5.8

12
اطالق قاعدة معلومات لجميع المتقاعدين الراغبين 
في توظيف خبراتهم في العمل التطوعي بعد التقاعد 

سواًء للمدنيين أو العسكريين

322517ك
2.830.42312

موافق

%%84.7%13.4%1.8

13
تقديم تسهيالت للمتقاعدين في جميع مرافق الحياة 
أسوة ببقية دول العالم كتقديم خصومات عند الشراء 

او غير ذلك..

332453ك
2.870.3632

موافق

%%87.4%11.8%0.8

االهتمام بفئه المتقاعدين من خالل تقديم الدعم 14
المعنوي والمادي .

335396ك
2.870.3845

موافق
%%88.2%10.3%1.6

تخصيص لجنة للمتقاعدين في الجهات الحكومية 15
واالهلية تقدم استشارات فنية متخصصة.

3333710ك
2.850.4249

موافق
%%87.6%9.7%2.6

موافق2.840.291المتوسط

     م���ن الج���دول الس���ابق يتض���ح أن عين���ة الدراس���ة من 
النس���اء والرجال المتقاعدين في المجتمع الس���عودي قد 
وافقوا على اآلليات المقترحة الستثمار الخبرات المهنية 
للمتقاعدين في العمل التطوعي بمتوس���ط حسابي مرتفع 
جداً  بلغ )2.84 من 3( وهو متوسط حسابي يقع في الفئة 
األول���ى ضمن مقي���اس ليكرت الثالث والذي يش���ير إلى 
درجة موافق، حيث تكون هذا المحور من خمس���ة عشر 
عبارة تمثل مجموعة من آليات استثمار الخبرات المهنية 
للمتقاعدين في العمل التطوعي ، وجاءت جميع عباراتها 
بالموافقة فتراوحت المتوسطات ما بين )2.2.75 و2.89 
من 3درجات( وهو ما أثر على المتوسط الحسابي الكلي 

للمحور وجعله بالموافقة العالية.
وج���اءت العب���ارة رق���م )3( “ توجي���ه المؤسس���ات 
لالهتمام بفئة المتقاعدين “ في المرتبة األولى بمتوس���ط 

حس���ابي )2.89( أي موافق وبانحراف معياري قليل جداً 
بل���غ 0.36 ليظه���ر ي���كاد ال يوجد اختالف ف���ي آراء عينة 
الدراس���ة حول ه���ذه اآللية حيث أيده���ا 90.5% من عينة 
الدراسة ورفضها 1.6% وأشار 7.9% فقط بالحياد نحوها، 
وف���ي الترتيب الثاني ج���اءت العبارة رق���م )13( “ تقديم 
تسهيالت للمتقاعدين في جميع مرافق الحياة أسوة ببقية 
دول العالم كتقديم خصومات عند الش���راء او غير ذلك” 
بمتوسط حسابي بلغ )2.87( أي موافق أيضاً ، وتنوعت 
باقي عبارات هذا المحور والتي تشير إلى الموافقة العالية 
حي���ث جاءت العبارة رق���م )5( “ توعية المتقاعد بتنظيم 
وقته.” في الترتيب الخامس عش���ر واألخير بين عبارات 
المحور بمتوسط حسابي بلغ 2.75 أي الموافقة المرتفع 
أيضاً وبقيمة إنحراف معياري منخفضة أيضاً بلغت 0.53 
لتؤك���د ع���دم وج���ود اخت���الف كبير ف���ي اآلراء بي���ن عينة 
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الدراس���ة حوله���ا حيث أيدها 80%، بينم���ا رفضها %4.7، 
كما جاءت نسبة 15.3% بالحياد.

وعام���ة أظهرت النتائج الموافقة على جميع اآلليات 
المقترحة الس���تثمار الخب���رات المهني���ة للمتقاعدين في 
العمل التطوعي حيث تمت الموافقة على آليات توجيه 
المؤسس���ات لالهتم���ام بفئ���ة المتقاعدين لالس���تفادة من 
خبرات المتقاعدين العلمية والعملية، وتقديم تسهيالت 
للمتقاعدي���ن ف���ي جميع مراف���ق الحياة أس���وة ببقية دول 
العال���م كتقدي���م خصوم���ات عن���د الش���راء او غي���ر ذلك 
وإنش���اء مراك���ز متخصص���ه تعن���ي بش���ؤون المتقاعدين، 
واالهتم���ام بفئ���ه المتقاعدي���ن م���ن خالل تقدي���م الدعم 
المعن���وي والم���ادي، وتخصي���ص اندي���ة ومراكز خاصه 

بالمتقاعدين ليمارسوا هواياتهم وأعمالهم بحريه تامه.
كم���ا ت���م الموافق���ة عل���ى آلي���ة توفي���ر ف���رص تطوعية 
للمتقاعدي���ن ف���ي جمي���ع القطاع���ات كالقط���اع الصح���ي 
والعس���كري واالجتماعي وتوفير ف���رص العمل التطوعية 
المناس���بة للمتقاعدين بما يس���اعدهم على اس���تثمار وقت 
فراغهم وتخصيص لجنة للمتقاعدين في الجهات الحكومية 
واالهلية تقدم استش���ارات فنية متخصص���ة، والعمل على 
تطوير قدرات ومهارات المتقاعدين لمواجهة المشكالت. 
والعمل على تطبيق آلية لتطوير البرامج التي تقدمها وسائل 

االعالم المرئية والمس���موعة والمقروءة لفئة المتقاعدين، 
وإط���الق قاع���دة معلوم���ات لجميع المتقاعدي���ن الراغبين 
ف���ي توظيف خبراته���م في العم���ل التطوعي بع���د التقاعد 
س���واًء للمدنيين أو العسكريين، وتقديم برامج توعويه عن 
العمل التطوعي للمتقاعدين، هذا باإلضافة إلى التعاون مع 
المراكز الخاصة بالمسنين لالستفادة من الخبرات المهنية 
للمتقاعدين فيها، وتوعية المتقاعدين بأهمية بتنظيم وقتهم.

السؤال الرابع: حول وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطات استجابات عينة الدراسة محاور المعوقات 
الش���خصية أو االجتماعي���ة للمتقاع���د عن القي���ام بالعمل 
التطوعي أو آليات استثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين 

في العمل التطوعي تعزي لبياناتهم األولية:
تم اس���تخدام اختبار تحلي���ل التباي���ن األحادي)أنوفا( 
للعينات المس���تقلة للمقارنة بين متوس���طات اس���تجابات 
أف���راد العين���ة ح���ول مح���اور المعوق���ات الش���خصية أو 
االجتماعي���ة للمتقاع���د ع���ن القي���ام بالعم���ل التطوعي أو 
آليات اس���تثمار الخبرات المهني���ة للمتقاعدين في العمل 
التطوعي من وجهة نظرهم تعزي لمتغيرات )فئات العمر 
– الحال���ة االجتماعية-المؤه���ل العمل���ي – جهة العمل- 
مس���توى الدخل - نظام التقاعد-م���دة التقاعد(، وجاءت 

النتائج كالتالي:

جدول رقم ) 7 ( نتائج  تحليل التباين األحادي )أنوفا( لداللة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول محارو الدراسة 
تعزي لمتغيرات )فئات العمر – الحالة االجتماعية-المؤهل العملي – جهة العمل-مستوى الدخل - نظام التقاعد-مدة التقاعد(.

المحور
مدة التقاعدنظام التقاعدمستوى الدخلجهة العملالمؤهل العلميالحالة االجتماعيةفئات العمر

قيمة قيمة ف
قيمة قيمة فالداللة

قيمة قيمة فالداللة
قيمة قيمة فالداللة

قيمة قيمة فالداللة
قيمة قيمة فالداللة

قيمة قيمة فالداللة
الداللة

المعوقات 
0.0016*6.5238  0.0000.1380.9370.71180.49140.69110.50170.04590.8305 *0.00011.334*7.571الشخصية

المعوقات 
0.6831  0.3815  0.2950.8811.6350.1810.2820.8390.85910.42440.22680.79720.75770.3846االجتماعية

آليات استثمار 
الخبرات المهنية 
للمتقاعدين

1.1610.3280.1230.9461.0790.3581.24200.29001.62570.19811.80040.1805  0.2794  0.7564
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يتض���ح م���ن النتائج الموضح���ة في الج���دول )7( وجود 
ف���روق ذات داللة إحصائية بين متوس���طات اس���تجابات 
أف���راد العينة ح���ول مح���ور المعوقات الش���خصية تعزي 
لمتغي���ر فئات العمر والحال���ة االجتماعية ومدة التقاعد، 
حي���ث كان���ت قيمة مس���توى الدالل���ة في اختب���ار تحليل 
التبابي���ن األحادي)أنوف���ا( تس���اوي )0.000(، وهي قيمة 
دال���ة عن���د )0.05(، بينم���ا ال يوج���د ف���روق ذات دالل���ة 
إحصائي���ة لباق���ي المح���اور، وع���دم وج���ود ف���روق ذات 
داللة إحصائية بين متوس���طات اس���تجابات أف���راد العينة 

حول محاور الدراس���ة تعزي لمتغير المؤهل العلمي أو 
جه���ة العمل أو مس���توى الدخل أو نظ���ام التقاعد، حيث 
كانت قيمة مس���توى الدالل���ة في اختبار تحلي���ل التبابين 

األحادي)أنوفا( أكبر من )0.05(

 ونظراً لوجود معنوية في اختبار التباين حول محور 
المعوقات الش���خصية تعزي لمتغير فئات العمر والحالة 
االجتماعي���ة، وم���دة التقاع���د، ت���م إج���راء اختبار ش���يفية 

لداللة الفروق وكانت النتائج كالتالي:

جدول رقم ) 8 ( نتائج اختبار شيفيه للتعرف على اتجاه الفروق حول المعوقات الشخصية للمتقاعد عن القيام 
بالعمل التطوعي تعزي لمتغير فئات العمر ، والحالة االجتماعية، ودة التقاعد.

مستوى الداللةالفرق بين المتوسطاتالمتوسطفئة العمر )2(المتوسطفئة العمر )1(

أقل من 40 
2.3964سنة

0.271430.003*2.1250من 50 إلى أقل من 55 سنة.
0.256510.004*2.1399من 55 إلى أقل من 60.

0.333500.001*2.0629من 60 فأكثر.
مستوى الداللةالفرق بين المتوسطاتالمتوسطالحالة )2(المتوسطالحالة )1(

2.4475غير متزوج/ة
2.1642متزوج/ة

*0.283380.000
0.458290.002*2.6224أرمل/ة

مدة التقاعد 
مستوى الداللةالفرق بين المتوسطاتالمتوسطمدة التقاعد )2(المتوسط)1(

2.3451أقل من سنتين.
0.174550.016*2.1705من 2 سنوات إلى 4 سنة.

من 4 سنوات الى أقل من 6 
0.173990.005*2.1711سنوات.

*وجود داللة عند مستوى 0.05

يتض���ح م���ن الج���دول أن الف���روق بي���ن متوس���طات 
اس���تجابات أف���راد العين���ة ح���ول المعوق���ات الش���خصية 
للمتقاعد عن القيام بالعمل التطوعي تعزي لمتغير فئات 
العمر حيث كانت متوسط استجابات فئة العمر )أقل من 
40 س���نة( أعلى من متوسط استجابات فئات العمر )من 
50 إلى أقل من 55 سنة.( و )من 55 إلى أقل من 60.( 
و)م���ن 60 فأكث���ر.( وه���ذه الفروق ذات دالل���ة إحصائية 
عند مستوى معنوية )0.05(، كما يتضح أن المتوسطات 

الحس���ابية الس���تجابات عينة الدراس���ة )المتزوج/ة( أقل 
م���ن الحال���ة االجتماعية لعينة الدراس���ة )غير متزوج/ة و 
أرمل/ة( وهذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
معنوية )0.05( ، ومتوس���ط اس���تجابات فئة مدة التقاعد 
)أقل من س���نتين( أعلى من متوس���ط اس���تجابات فئة مدة 
التقاعد )من 2 س���نوات إلى 4 س���نة( و )م من 4 سنوات 
ال���ى أق���ل م���ن 6 س���نوات( وه���ذه الف���روق ذات دالل���ة 

إحصائية عند مستوى معنوية )0.05( .
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مناقشة نتائج:
أظه���ر النتائ���ج أن عينة الدراس���ة تكونت من  النس���اء 
والرج���ال المتقاعدي���ن ف���ي المجتمع الس���عودي وبلغت 
)380( مف���ردة وبلغ���ت نس���بة الذك���ور به���ا 50.5% ، كما 
ج���اءت فئ���ة العمر األقل من 40 س���نة هي النس���بة األكبر 
م���ن العينة بنس���بة 31.6%، وهو ما يؤك���د أن المتقاعدين 
يمكن أن يكون صغاراً في الس���ن ويمكن االستفادة منها 
وهذا ما ظهر من وجود ش���ريحة كبيرة من عينة الدراس���ة 
م���ن المتقاعدي���ن أصفر من 40 س���نة ، كما أن هناك تنوع 
بين الفئات العمرية المختلفة وهو ما يؤكد أهمية موضوع 
الدراسة استثمار الخبرات المهنية للمتقاعدين في العمل 
التطوعي في المملكة العربية الس���عودية، كما غلب علي 
عينة الدراسة نسبة المتزوجين والمتزوجات بنسبة %75 ، 
وكذلك هناك تمييز في المستويات التعليمية لعينة الدراسة 
فجاءت النس���بة األكبر م���ن حاملي درج���ة البكالوريوس 
بنسبة 49.7%، كما أن أغلب العينة كانوا يعملوا بالقطاع 
الحكوم���ي بنس���بة 70%، وأن غالبي���ة العين���ة من أصحاب 
الدخل المتوسط بنسبة 78.2% من العينة، كما أن %60.5 
م���ن العينة كانوا متقاعدين بنظام التقاعد النظامي، وهناك 
نسبة 41.3% من العينة ضمن فئة عدد سنوات التقاعد من 
4 س���نوات الى أقل من 6 س���نوات وهي مدة كبيرة يمكن 
يس���تفاد منه���ا المتقاعد ف���ي أعمال كثي���رة ومنها خدمات 
التط���وع، وأظه���رت النتائ���ج ايضاً أن مس���توى الرضا عن 
الخدمات المقدمة للمتقاعدين 49.7% من العينة راضية ، 

بينما 37.1% غير راضية، و13.2% راضية تماماً.
وتوافقت هذه النتائج بعض الش���ئ مع نتائج دراس���ة 
البسام )2019م( التي أظهرت أن )91%( من المتقاعدين 
كان���ت وظيفته���م )مدني���ا(. ومتزوج���ون والغالبي���ة منهم 
تعليمه���م مدرس���ي. وأن )82%( من أف���راد العينة لديهم 
سنوات خدمة من )20 سنة إلى 40(. وأن )42%( منهم 
دخلهم الشهري من )12000 ريال إلى 19000رياال(.  
أظه���رت النتائ���ج أن هن���اك موافق���ة بدرج���ة ضعيف���ة 
)محاي���د( على وج���ود معوقات ش���خصية للمتقاعد عن 
القي���ام بالعم���ل التطوعي بمتوس���ط )2.23 من 3( حيث 
تم���ت الموافق���ة عل���ى أن م���ن المعوق���ات الش���خصية 

للمتقاع���د للقي���ام بالعمل التطوعي هو انش���غاله بالبحث 
ع���ن مص���در دخل إضاف���ي، أو ضعف الدع���م المعنوي 
للقي���ام باألعم���ال التطوعي���ة، أو ع���دم المعرف���ة الكافي���ة 
بط���رق العم���ل التطوعي أو انش���غالهم باألس���رة، وأخيراً 
قل���ة األعم���ال التطوعي���ة المناس���بة لهم، بينم���ا الموافقة 
الضعيف���ة حول بع���ض المعوق���ات األخرى وه���ذا يرجع 
الختالف آراء عينة الدراسة حولها والتي يرجع الختالف 
ظروفهم الش���خصية مثل االنش���غال بمش���اريع خاصة، أو 
عدم توف���ر الوقت الكافي لألعم���ال التطوعية، أو ضعف 
الحال���ة الصحي���ة، أو إصابته مرض مزمن،  أو وجود لدى 
البعض مشكالت أسرية التي تعيقه عن العمل التطوعي أو 
الش���عور بالوحدة والعزلة وضعف اإلحساس بالمسئولية 
االجتماعي���ة، أو الخجل من القيام باألعمال التطوعية  أو 

وجود خالفات مع العاملين الدائمين بالعمل التطوعي.
وتفس���ر الدراسة هذه النتائج تأثير الظروف الشخصية 
للمتقاع���د عل���ى القي���ام بأعم���ال التط���وع وهو ما س���وف 
يتضح أن كانت الفروق بين متوسطات استجابات أفراد 
العين���ة حول المعوقات الش���خصية للمتقاع���د عن القيام 
بالعم���ل التطوعي تعزي لمتغير فئات العمر حيث كانت 
متوس���ط اس���تجابات فئة العمر )أقل من 40 س���نة( أعلى 
من متوس���ط اس���تجابات فئ���ات العمر )م���ن 50 إلى أقل 
م���ن 55 س���نة.( و )من 55 إلى أق���ل من 60.( و)من 60 
فأكث���ر.( وه���ي فروق ذات داللة إحصائية، واس���تجابات 
عين���ة الدراس���ة )المتزوج/ة( أقل من الحال���ة االجتماعية 
لعينة الدراس���ة )غير مت���زوج/ة وأرم���ل/ة( وهذه الفروق 
ذات داللة إحصائية أيضاً، ومتوس���ط استجابات فئة مدة 
التقاعد )أقل من س���نتين( أعلى من متوس���ط اس���تجابات 
فئ���ة م���دة التقاعد )من 2 س���نوات إلى 4 س���نة( و )م من 
4 س���نوات الى أقل من 6 س���نوات( وهذه الفروق ذات 

داللة إحصائية عند مستوى معنوية )0.05(.

وتوافق���ت ه���ذه النتائ���ج م���ع نتائ���ج دراس���ة س���ميث  
Smith )2004( الت���ي أك���دت نم���ط الحياة والس���مات 
الش���خصية للمتقاع���د في س���ن قب���ل التقاع���د يؤثر على 

نظرته واستجابته للعمل التطوعي بعد التقاعد .

أظهرت النتائج الموافقة على وجود معوقات مجتمعية 
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للمتقاع���د عن القيام بالعمل التطوعي بمتوس���ط )2.6 من 
3( حي���ث الموافقة عل���ى جميع المعوق���ات االجتماعية 
للمتقاع���د عن القي���ام بالعمل التطوع���ي كوجود ضعف 
استثمار المؤسسات لخبرات المتقاعدين وقلة مجاالت 
االعمال التطوعية المتوفرة للمتقاعدين وقلة المؤسسات 
الكافية لألعمال التطوعية وضعف التخطيط لالس���تفادة 
من طاقات المتقاعدين ولحوافز المجتمعية للمتطوعين 
للمتقاعدي���ن،  التطوع���ي  للعم���ل  المجتمع���ي  والدع���م 
وضع���ف نظ���ام التعويض���ات والخدم���ات االجتماعي���ة 
للمتقاعدي���ن، وتقدي���ر الخب���رات المهني���ة، أو وض���وح 
اه���داف االعمال التطوعي���ة للمتقاعدين، أو ضعف دور 
وس���ائل االعالم في نش���ر ثقافة التطوع، أو ضعف ثقافة 
التط���وع ف���ي المجتم���ع، وأن هناك تخصي���ص لألعمال 
التطوعية للش���باب، أو عدم مناس���بة ق���درات ومؤهالت 
المتقاعدي���ن لألعمال التطوعي���ة، أو أن العمل التطوعي 
يتطل���ب جه���د بدني، في حي���ن ج���اءت الموافقة ضعيفة 

حول أن هناك إرهاق للمتطوع بالكثير من األعمال.

وت���رى الدراس���ة أن هذه النتائج تعك���س أهمية توفير 
المناخ االجتماعي للمتقاعد الستثمار خبراته في العمل 
التطوير من خالل التوعية المجتمعية وتوفير المجاالت 
التطوعية التي تتوافق مع ظروف كل فئة من المتقاعدين 
وتوفي���ر جه���ات مس���ئولة ع���ن توظي���ف ه���ذه الخب���رات 
بالش���كل الالئ���ق والمناس���ب لهم وخصوص���اً أصحاب 

الظروف الصحية المختلفة.

وتوافقت هذه النتائج مع نتائج دراسة راسال وآخرون 
Russell. et al. )2019(. المش���اكل الوجس���تية )مثل 
النقل أو إمكاني���ة الوصول( وااللتزامات العائلية. وعدم 
وجود سياسة واضحة لدى معظم المؤسسات التطوعية 

للمساعدة في إدارة التقاعد للمتطوعين كبار السن.

أظه���رت النتائ���ج الموافقة عل���ى اآللي���ات المقترحة 
الس���تثمار الخب���رات المهني���ة للمتقاعدي���ن ف���ي العم���ل 
التطوع���ي بمتوس���ط مرتفع ج���داً  )2.84 م���ن 3( حيث 
الموافق���ة العالية على توجيه المؤسس���ات لالهتمام بفئة 

المتقاعدين لالس���تفادة من خب���رات المتقاعدين العلمية 
والعملي���ة، وتقدي���م تس���هيالت للمتقاعدي���ن ف���ي جميع 
مرافق الحياة أس���وة ببقية دول العالم كتقديم خصومات 
عند الش���راء او غير ذلك وإنش���اء مراكز متخصصه تعني 
بش���ؤون المتقاعدي���ن، واالهتم���ام بفئ���ه المتقاعدين من 
خ���الل تقدي���م الدع���م المعن���وي والم���ادي، وتخصيص 
اندي���ة ومراكز خاص���ه بالمتقاعدين ليمارس���وا هواياتهم 
وأعمالهم بحريه تامه، وتوفير فرص تطوعية للمتقاعدين 
ف���ي جمي���ع القطاع���ات كالقط���اع الصح���ي والعس���كري 
واالجتماع���ي وتوفي���ر ف���رص العم���ل التطوعية المناس���بة 
للمتقاعدي���ن بما يس���اعدهم على اس���تثمار وق���ت فراغهم 
وتخصي���ص لجن���ة للمتقاعدي���ن ف���ي الجه���ات الحكومية 
واالهلية تقدم استش���ارات فنية متخصص���ة، والعمل على 
تطوير قدرات ومهارات المتقاعدين لمواجهة المشكالت. 
والعمل على تطبيق آلية لتطوير البرامج التي تقدمها وسائل 
االعالم المرئية والمس���موعة والمقروءة لفئة المتقاعدين، 
وإط���الق قاع���دة معلوم���ات لجميع المتقاعدي���ن الراغبين 
ف���ي توظيف خبراته���م في العم���ل التطوعي بع���د التقاعد 
س���واًء للمدنيين أو العسكريين، وتقديم برامج توعويه عن 
العمل التطوعي للمتقاعدين، هذا باإلضافة إلى التعاون مع 
المراكز الخاصة بالمسنين لالستفادة من الخبرات المهنية 
للمتقاعدين فيها، وتوعية المتقاعدين بأهمية بتنظيم وقتهم.

وتفس���ر الدراس���ة هذه الموافقة العالية تالمس اآلليات 
المقترحة من الدراس���ة لس���بل اس���تثمار الخب���رات المهنية 
للمتقاعدي���ن في العمل التطوعي، وأن هذه اآلليات يمكن 
العمل عليها من خالل منظومة متكاملة تحقق االس���تثمار 
األمثل لهذه الطاقات الغير مستغلة للمتقاعدين وخصوصاً 
ف���ي مجال العمل التطوعي الت���ي اهتمت به رؤية المملكة 
2030 وهدفت إلى تش���جيع العمل التطوعي ورفع نس���بة 
المتطوعي���ن من 11 ألف متط���وع فقط، إلى مليون متطوع 

قبل نهاية عام 2030.

وتوافق���ت ه���ذه النتائ���ج مع توصيات دراس���ة البس���ام 
)2019م(  والت���ي أوصل���ت بأهمية االس���تفادة من خبرات 
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المتقاعدي���ن وإش���راكهم ف���ي أي نش���اط عمل���ي وعلم���ي 
للتخطيط االس���تراتيجي الس���ليم والتنمية الشاملة ووضع 
الخطط التنموية في الدولة، تشجيعهم على المشاركة بإلقاء 
المحاضرات والندوات وكتابة البحوث العلمية والكتب في 
اختصاصاتهم واإلفادة منها في األعمال التطوعية وغيرها،

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات استجابات أفراد العينة حول محور المعوقات 
الشخصية تعزي لمتغير فئات العمر والحالة االجتماعية 
وم���دة التقاع���د، عن���د مس���توى دالل���ة )0.05(، بينما ال 
يوج���د ف���روق ذات داللة إحصائي���ة الس���تجابات العينة 
ح���ول المعوقات االجتماعية وآليات اس���تثمار الخبرات 
المهني���ة للمتقاعدي���ن تع���زي لمتغير المؤه���ل العلمي أو 
جه���ة العمل أو مس���توى الدخل أو نظ���ام التقاعد، حيث 

كانت قيمة مستوى أكبر من )0.05(.

ويمكن تفس���ير ذل���ك أن المعوقات الش���خصية تتأثر 
بالبيان���ات األولي���ة لعين���ة الدراس���ة كالمرحل���ة العمري���ة 
والحال���ة االجتماعية هذا باإلضافة إلى المدة التي قضها 
المتقاعد في التقاعد، بينما مشاكل التقاعد عامة مشتركة 
بين المؤهالت العلمية المختلفة وجهات العمل وأنظمة 

التقاعد المختلفة وهذا ما أكدته النتائج السابقة.

توصيات الدراسة:

بناء على النتائج السابقة توصي الدراسة باآلتي:

ان تعم���ل وزارة الثقاف���ة - وزارة االع���الم  حمالت 
اعالني���ة للتوعي���ة بدور المتقاعدين ف���ي العمل التطوعي 
واهميته للمجتمع في مختلف وسائل االعالم، المكتوبة 

والمرئية والمسموعة بشكل مستمر.

• أن تعم���ل وزارة التعليم على تش���كيل  لجنة مختصة 	
في الجامعات  للتواصل مع المتقاعدين ذوي الخبرة 
المهنية ودعوتهم للمش���اركة في األنشطة والندوات 

المقامة في الجامعة .

• أن تعم���ل وزارة الرياض���ة الس���عودية على تخصيص 	
اندية ومراكز خاصه بالمتقاعدين ليمارس���وا الرياضة 

وتتوافق مع قدراتهم الصحية والجسدية.

• أن تعمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة 	
للتأمينات االجتماعية على : 

- اع���داد برنامج للحصول على قاعدة معلومات لجميع 
المتقاعدين الراغبين في توظيف خبراتهم  واس���تثمار 
اوقاتهم في التطوع لكل جهة س���واء حكومية او قطاع 

خاص.

-  إيج���اد صن���دوق لالس���تثمار يك���ون االس���هام فيه في 
ح���دود 2% م���ن الرات���ب الش���هري وتع���اد المدخرات 
بأرباحه���ا ألصحابها دفعة واحدة عن التقاعد تس���هيالً 

للمتقاعدين القيام باألعمال التطوعية.

• أن تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية 	
على االتي  : 

 توفير تسهيالت للمتقاعدين في جميع مرافق الحياة، 	 
وإنش���اء مراكز متخصصه تعني بش���ؤون المتقاعدين ، 

وتقديم الدعم المعنوي والمادي  لهم.

إنش���اء لجن���ة للمتقاعدي���ن ف���ي الجه���ات الحكومي���ة 	 
واالهلي���ة تقدم استش���ارات فنية متخصص���ة للجهات 
الت���ي تق���وم باالس���تفادة م���ن المتقاعدي���ن ف���ي أعمال 

التطوع .

ق���درات ومه���ارات 	  لتطوي���ر  تدريبي���ة  توفي���ر دورات 
المتقاعدين لمواجهة المشكالت في مجاالت العمل 

التطوعي.

إنش���اء قاع���دة معلومات لجمي���ع المتقاعدين الراغبين 	 
ف���ي توظيف خبراتهم في العمل التطوعي بعد التقاعد 

سواًء للمدنيين أو العسكريين.

عم���ل دليل ألعمال التطوع الت���ي يمكن ان تتوافق مع 	 
قدرات ومؤهالت المتقاعدين لألعمال التطوعية .

أوال: المراجع العربية

أب���و س���مرة، محم���ود أحم���د؛ الطيطي، محم���د عبد 
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العوامل االجتماعية المرتبطة بوعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة البدنية 
»دراسة ميدانية على عينة من المشتركات باألندية الرياضية«

ملخص البحث:

هدفت هذه الدراس���ة الكش���ف عن العوامل االجتماعية المرتبطة بوعي المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة البدنية، 
وذلك من خالل التعرف على دور األس���رة في تش���كيل وعي المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، والتعرف على دور 
وس���ائل التواصل االجتماعي في تش���كيل وعي المرأة السعودية لممارس���ة الرياضة، والتعرف على دور جماعة األقران 
في تش���كيل وعي المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، يليه هدف التعرف على األس���باب التي تدفع المرأة لممارس���ة 
الرياضة، والتعرف على األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية على االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة، و التعرف على 
أهم المعوقات التي تواجه المرأة لممارس���ة الرياضة، متبعة منهج المس���ح االجتماعي بالعينة، دراس���ة وصفية، وتكونت 
العينة من )002( مشتركة في األندية الرياضة، بواسطة االستبيان ، معتمدة على العينة القصدية، و توصلت الدراسة الى 
عدة نتائج منها: أن الفئة األعلى من العينة تتراوح أعمارهن ما بين 62 إلى 03 س���نة،وغير متزوجات، مس���توى دخلهن 
متوس���ط، ويعملن بالقطاع الخاص، ومس���توى تعليمهن جامعي، كما أنهن يمارس���ن الرياضة كل يوم تقريبا، ويفضلن 
الحصص الجماعية، وأن أكثر من يشجعهن لممارسة الرياضة هي« األم«، كما توصلت الدراسة الى وجود دور لألسرة 
وجماعة األقران ووسائل التواصل االجتماعي في تشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، كما وضحت أن أكثر األسباب 
الت���ي تدف���ع الم���رأة لممارس���ة الرياضة هي من أجل زيادة قوة الجس���م وبناء العضالت، كما بينت الدراس���ة أن من أكثر 
األسباب التي تشجع المرأة الرياضية على االستمرار هي نظرتها للرياضة كثقافة وأسلوب حياة، و من أهم المعوقات 

التي تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة هي ارتفاع أسعار األندية.

الكلماتالمفتاحية: الرياضة البدنية ، الوعي، ممارسة، األندية الرياضية، العوامل االجتماعية
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كلية اآلداب - جامعة الملك سعود

د.أسماء قريان العاصي الرويلي
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Abstract:
 this study aimed to reveal the social factors related to the Saudi women awareness of        
practicing exercises. by identifying the family role in shaping the Saudi women aware-

 ness to practice exercises. it aims also to identify the social media role in shaping the Saudi
 women awareness to practice exercises. and to identify the peers role in shaping the Saudi
 women awareness to practice exercises. and to identify the reasons that drives the woman
 to practice exercises. also to identify the reasons that encourage sports woman to continue
 practicing exercises. and finally to identify the most important obstacles facing women
 to practice exercises. The study adopted the social survey approach. descriptive study.
the study sample consisted of )200( subscribers in sports clubs in Riyadh. by a question-

 naire designed for this purpose. based on intentionality sample. the study reached to a set
 of results including: that the first study sample  category’s ages ranges between 26 to 30
 years. unmarried . with an average income. employed in the private sector. and with a
 university level of education. as they practice exercises daily. and prefers group classes. and
 the one who encourages them the most to exercise is ”the mother.“ The study also founds
the existence of the family role in encouraging women to practice exercises through fi-

 nancial and moral support. there is also a social media role in shaping women’s awareness
 of practicing exercises by raising their awareness. encouraging them and correcting their
view towards practicing exercises. also there is the peer  role for the peers role in shap-

 ing women’s awareness to practicing exercises by encouraging their peers or to join the
 in practicing exercises. the study also shows that one of the most important reasons that
 drive women to practice exercises is to increase body strength and build muscle . the study
 showed also that one of the most important reasons that encourage women to continue
 practicing exercises is their view to sport as a culture and lifestyle.  the study revealed that
 one of the most important obstacles facing Saudi women to practice exercises is: sports
.clubs’ subscription’s high prices

Key words: Physical Exercise. Awareness. Practicing. Sports Clubs. Social Factors
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المقدمة:

ل���م تعد ممارس���ة الرياضة في المجتمع���ات القديمة 
بمفهومه���ا المتداول في الوقت الحالي، إال أن األنس���ان 
اهتم منذ القدم بالعناية بجسده وتقويته من اجل مواجهة 
صعوب���ات الحي���اة وخ���وض الح���روب واألزم���ات وأن 
يمارس حياته بكل كفاءة وفاعلية وذلك من خالل طرق 

مختلفة في تدريب الجسد على القوة والتحمل.

فنج���د بالرغ���م م���ن التق���دم والتط���ور الحاص���ل في 
مختل���ف جوان���ب الحياة، إال أن األنس���ان الي���زال حتى 
اآلن يبحث عن مختلف الطرق والوسائل للحفاظ على 
صحته وجس���ده واالهتمام بهما، حيث تعد الرياضة من 
أقدم وأفضل الط���رق حتى وقتنا الحالي للمحافظة على 
صحة الجس���د وتقويته، ولكن ف���ي وقتنا الحالي لم تعد 
ممارس���ة الرياضة مقتصرة على تقوية الجسد فقط كونها 
تعود بالكثير من الفوائد اإليجابية على المجتمع ككل.

حيث تعد ممارسة األنشطة الرياضية أحد المؤشرات 
العام���ة الت���ي يحك���م م���ن خاللها عل���ى مس���توى التقدم 
والتحض���ر االجتماع���ي والثقاف���ي للمجتمع���ات، حي���ث 
تعتب���ر الرياض���ة ظاه���رة اجتماعية ثقافية نفس���ية متداخلة 
بش���كل عضوي ف���ي نظام البن���اء االجتماع���ي، فالرياضة 
ليست ظاهرة تخدم الالعبين والمهتمين بها فحسب بل 
أصبح���ت ظاه���رة تخدم مجاالت متع���ددة وتعود بالنفع 

على الفرد والمجتمع )رشوان:2011(.

فق���د أثبتت الرياض���ة أنه���ا أداة فعالة التكلف���ة ومرنه 
لتعزيز أهداف الس���الم والتنمية وأحد العناصر التمكينية 
المهم���ة للتنمي���ة المس���تدامة، ولمس���اهمتها ف���ي تمكين 
الم���رأة والش���باب وأف���راد المجتمع في بل���وغ األهداف 
المنشودة في شتى مجاالت الصحة والتعليم واالندماج 

االجتماعي)موقع منظمة األمم المتحدة،2015(.

فالرياض���ة تعتب���ر اآلن بمثاب���ة حق ع���ام لجميع أفراد 
المجتم���ع حيث برز مفه���وم »الرياضة للجميع« ويقصد 

به���ا » إتاح���ة الفرص ل���كل فرد ليمارس بداف���ع من ذاته 
قدرا من النشاط الحركي حسب رغباته وحاجياته، وفي 

حدود قدراته« )الحشحوش،93:2013(.

ويقصد بالرياضة بش���كل عام » أنها كل نش���اط بدني 
يتص���ف ب���روح اللع���ب يمارس���ه الف���رد برغب���ة وصدق، 
ويتضم���ن طرقا تنافس���ية مع الغي���ر، أو مع الذات، أو مع 

عناصر الطبيعة« )رشوان،184:2011(.

فنالح���ظ ف���ي المجتمع���ات المتقدم���ة أن ممارس���ة 
الرياضة تعد من الضروريات في حياة األفراد حيث تهتم 
األس���رة بتشجيع أبنائها على ممارسة الرياضة كجزء من 
أس���لوب الحياة اليومية، كونها تع���ود على الفرد بالعديد 
م���ن الفوائ���د النفس���ية واالجتماعية واالرتقاء بمس���توى 

الصحة العامة للجسم.

إن مث���ل ه���ذه األهمي���ة للرياض���ة ت���كاد تك���ون ش���به 
غائب���ة في مجتمعنا الس���عودي وذلك ق���د يرجع إلى قلة 
الوع���ي الرياض���ي حي���ث ال تحظ���ى الرياض���ة باالهتمام 
المطل���وب، فه���ي ال تعد جزءا من ثقاف���ة المجتمع، كما 
أن معدل مش���اركة الم���رأة في مج���ال الرياضة منخفض 
مقارن���ة بالرياض���ة ل���دى الرج���ل، وق���د يرج���ع ذلك إلى 
ثقافة المجتمع السعودي المحافظ، حيث ارتبط خروج 
الم���رأة من بيتها للضرورة فقط كالدراس���ة والعمل،أيضا 
ق���د يرج���ع إل���ى عدم وج���ود دعم وتش���جيع م���ن خالل 
الم���دارس ف���ي إدراج حصص وأنش���طة رياضية تش���جع 
الطالب���ات عل���ى تعلم وممارس���ة األنش���طة الرياضة.كما 
ق���د يرتبط أيضا بالنظر للرياضة على أنها أنش���طة خاصة 

بالرجل وأنها تؤثر على كيان المرأة وأنوثتها.

مما أثرت تلك النظرة في قلة النش���اط البدني للمرأة 
خاص���ة ف���ي الوقت الحال���ي وفي ظل التق���دم واالعتماد 
الكبير على األجهزة التكنولوجية المتقدمة مما أدى إلى 
قل���ة الحرك���ة وانخفاض اللياق���ة البدنية لديه���ا وإصابتها 
بالس���منة وبع���ض األم���راض المزمنة، باإلضاف���ة إلى أن 
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طبيع���ة التكوي���ن الجس���مي للم���رأة يختلف ع���ن الرجل 
كونها تتعرض للحمل والوالدة حيث تؤثر تلك العوامل 
عل���ى صح���ة المرأة الت���ي تتطلب منها مزيدا م���ن العناية 

واالهتمام بالمظهر الخارجي والصحة العامة.

مشكلة الدراسة

تطم���ح المملك���ة العربي���ة الس���عودية الي���وم ف���ي ظل 
قيادته���ا الكريم���ة إلى تحقيق التنمية الش���املة وأن تكون 
م���ن ال���دول المتقدم���ة والنه���وض بالمجتم���ع وتحقي���ق 
الس���عادة والرفاهية للمواطنين، فتس���عى من خالل ذلك 
إل���ى توفي���ر الخدم���ات المتنوع���ة ف���ي ش���تى المجاالت 
لخدم���ة  وذل���ك  والصحي���ة  واالجتماعي���ة  االقتصادي���ة 

مواطنيها والنهوض بالمجتمع السعودي.

حي���ث تركز رؤي���ة المملكة 2030 إلى تحقيق جودة 
الحي���اة للمواطنين من خالل النهوض بأعلى مس���تويات 
الصح���ة لألف���راد ورفع الوعي الصح���ي والرياضي لدى 
المواطنين،حي���ث تس���عى م���ن خ���الل مح���اور الخط���ة 
)مجتم���ع حيوي:بيئ���ة عام���رة( إلى رفع نس���بة ممارس���ي 
الرياضي من 13%الى 40% بشكل عام، وذلك من أجل 
النهوض بالصحة العامة وتحسين جودة حياة المواطنين، 
حيث يعتبر هدف » تعزيز ممارسة األنشطة الرياضية في 
المجتمع« من األهداف المباش���رة لبرنامج جودة الحياة 
2020 ) موق���ع رؤي���ة المملكة العربية الس���عودية2030 

)1440.

فف���ي ظ���ل التط���ورات التكنولوجية وعص���ر العولمة 
ف���ي الوقت الحالي واالعتماد على وس���ائل التكنولوجيا 
الحديث���ة نالح���ظ قلة النش���اط البدني في الحي���اة اليومية 
لدى األفراد كبارا وصغارا حيث سيطرت تلك األجهزة 
عل���ى األفراد،كم���ا أناعتمادن���ا عل���ى األجه���زة المتقدمة 
كالس���يارات والمصاعد والس���اللم الكهربائية، باإلضافة 
إل���ى أن معظ���م األعم���ال الت���ي يش���غلها الن���اس تتطلب 
الجلوس الطويل على أجهزة الكمبيوتر كل ذلك ساهم 

في تقليل الحركة والنش���اطوظهور سلوكيات خاطئة في 
أم���ور الحياة اليومية،مما أدى إلى زيادة نس���بة البدانة في 

المجتمع )الهيتي،2012(.

وض���ح الف���الح: »إن انتش���ار الس���منة ف���ي المملك���ة 
ق���د حظ���ي باهتمام كبير عل���ى المس���توى الوطني، إذ أن 
17% من الس���كان السعوديين مصابين بمرض السكري، 
وثلثه���م يعان���ون من الس���منة المفرطة التي ق���د تقود إلى 
مضاعف���ات طبي���ة أخ���رى« )موق���ع مدينة الملك س���عود 

الطبية،2018(

فممارس���ة األنش���طة الرياض���ة م���ن العوام���ل المهمة 
الت���ي تس���هم في رفع مس���توى الصحة والوقاي���ة بإذن اهلل 
م���ن األم���راض المعاص���رة كالس���كر والضغ���ط والقلب 
والسرطان وغيرها من األمراض، فاذا كان التقدم الطبي 
يس���عى إلى عالج هذه األمراض، فأن ممارس���ة الرياضة 
يع���د عام���ل وقائي ب���إذن اهلل م���ن الوقوع ف���ي األمراض 

وتخفيف حدة هذه األمراض.

كما أن ممارسة الرياضة تعد أحد األنشطة االجتماعية 
التي تس���اعد في تخفيف الضغوط اليومية والترويح عن 
النفس وقضاء وقت الفراغ بش���كل إيجابي،والمس���اهمة 
ف���ي تحقي���ق الثق���ة بالنف���س وتطوي���ر ال���ذات م���ن خالل 

المظهر االجتماعية.

فالرياضي���ة ال تقتص���ر على الناحي���ة الصحية فقط بل 
أنه���ا ظاهرة اجتماعية حيث أصب���ح للرياضة اليوم ثق�افة 
خاصة تميزها وذلك من خالل بعض الماركات العالمية 
الخاصة بها واألزياء المخصصة بالرياضة التي أصبحت 
تج���ذب جمي���ع الجنس���ين بمختل���ف أعماره���م، فق���د 
أصبح���ت الرياضة تؤثر في س���لوك األف���راد وتصرفاتهم 
وذلك ألن المجتمعات المعاصرة أصبحت تفرض على 
الم���رأة الجميل���ة والجذابة صورة معينة للجس���م النحيل 
والرياض���ي الممش���وق فالمظه���ر الخارج���ي والجمال���ي 
للش���خص يؤث���ر ف���ي تقيي���م اآلخري���ن للف���رد، فنجد أن 
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وسائل التواصل االجتماعي دائما ما تنشر ثقافة الرياضة 
وتبث الصورة اإليجابية للمرأة الرياضية بأنها أكثر أنوثه 
وجم���ال وما إل���ى ذلك.. حي���ث أصب���ح الحصول على 
الجس���م الرياضي هاجس���اً لدى المرأة، وذلك الن نظرة 
المجتم���ع تحك���م عليها ذل���ك، مما ينعك���س أيضا على 
تصوره���ا لنفس���ها والرضا ع���ن ذاتها وتحقي���ق الثقة في 
النف���س ذل���ك ألن نظ���رة المجتم���ع تؤثر في نظ���رة الفرد 

لنفسه.

فم���ن هذا المنطلق تأتي أهمي���ة تثقيف األفراد ورفع 
مس���توى الوعي الرياضي والصحي لديهم، السيما لدى 
المرأة الس���عودية حيث نرى أن ممارسة المرأة للرياضة 
البدني���ة عل���ى وج���ه الخصوص أقل نس���بة من ممارس���ة 
الرج���ل لألنش���طة الرياضية وق���د يعود ذل���ك إلى بعض 
األس���باب االجتماعي���ة والثقافي���ة والسياس���ية التي تقف 

عائقا أمام ممارستها للرياضة.

حي���ث وضح���ت دراس���ة الكعب���ي)2013( أن القي���م 
الديني���ة م���ن أب���رز القي���م المؤثرة عل���ى ممارس���ة المرأة 

للرياضة في المجتمع السعودي.

وتوضح دراس���ة القطان؛ النج���ار؛ آل خليفة؛ مهدي 
)2015( أن أهم األس���باب االجتماعية التي تمنع المرأة 
البحرينية من ممارس���ة الرياضة هي انشغالها بالواجبات 

األسرية. 

فنالحظ مؤخرا الجه���ود المبذولة من جانب الدولة 
من أجل المساهمة في رفع نسبة ممارسة المرأة للرياضة 
وذل���ك من خ���الل الس���ماح بافتت���اح األندي���ة الرياضية، 

وافتتاح قسم خاصة بالتربية البدنية في الجامعات.

حي���ث بلغ عدد األندي���ة الرياضة النس���ائية في مدينة 
الري���اض )163( ن���ادي رياضي حس���ب إحصائية وزارة 

الرياضة في عام 1441ه�.

من خالل ذلك يتضح لنا أهمية رفع مس���توى الوعي 

الرياض���ي لدى المرأة الس���عودية وتش���جيعها لممارس���ة 
األنش���طة الرياضية لما في ذل���ك من مردود إيجابي كبير 
على المرأة وذلك باعتبار أن الرياضة كمش���روع يتم من 
خالله االس���تثمار في الجس���د وتش���كيله مما يعود على 
الف���رد بالعديد من الفوائد الصحية والجس���دية للحاضر 
والمس���تقبل ك���دوام الصح���ة والش���باب، أيض���ا يت���م من 
خالله تكوين هوية الفرد وشعوره بالرضا والثقة بالنفس 

والقبول االجتماعي من قبل اآلخرين.

وذلك م���ن حيث حصول المرأة على الوزن المثالي 
والرضا عن مظهرها الخارجي المؤثر في تقييم اآلخرين 
تجاهه���ا، وقضائها وقت ممتع أثناء ممارس���تها للرياضة 
مم���ا يش���عرها بالس���عادة والتروي���ح عن نفس���ها وتكوين 
عالقات اجتماعية مع اآلخرين، باإلضافة إلى المحافظة 
عل���ى صحتها ورف���ع لياقتها، إن كل ه���ذه العوامل دافع 
للمرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضية وتحديد وقت من 

يومها لألنشطة الرياضية.

البح���ث  مش���كلة  تتمح���ور  المنطل���ق  ه���ذا  وم���ن 
بوعيالم���رأة  المرتبط���ة  االجتماعي���ة  حول)العوام���ل 

الس�ع��ودية لمم��ارسة الرياضة البدني�ة(

األهمية النظرية:

• تبرز أهمية هذا الدراسة في معرفة العوامل االجتماعية 	
المرتبط���ة بوع���ي الم���رأة لممارس���ة الرياض���ة البدنية، 
وذل���ك م���ن أجل إث���راء الجان���ب المعرف���ي والنظري 

المتعلق بممارسة المرأة للرياضة.

• كم���ا تبرز أهمية ه���ذا البحث فيمايمكن أن يقدمه من 	
أهمية في إث���راء علم االجتماع الرياضي كونه يحتاج 
إل���ى المزيد من الدراس���ات المتعلق���ة بمجال رياضة 

المرأة.

•  تب���رز أيضا أهمية هذا الدراس���ة فيما يمكن أن يقدمه 	
في إثراء معرفي لمجال علم اجتماع الجسد.
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األهمية التطبيقية:

• تبرز أهمية هذا البحث للوصول إلى نتائج وُمقترحات 	
تتعلق بتطوير رياضة المرأةحيث تُسهم بمشيئة اهلل في 
خدم���ة المراكز والهيئات الحكومي���ة المهتمة بمجال 

الرياضة بشكل وعام ورياضة المرأة بشكل خاص.

• تفي���د نتائج الدراس���ة المس���ؤولين في االس���تناد على 	
أساس علمي عند تنفيذ البرامج والخطط التي تخدم 
رياض���ة المرأة والرياضة بش���كل عام، كون ممارس���ة 
الرياضة من األهداف المباش���رة لبرنامج جودة الحياة 

وهو أحد برامج رؤية 2030

• تقديم المزيد من األبحاث المتخصصة التي تس���اهم 	
ف���ي دعم وتطوي���ر مجال رياض���ة الم���رأة، وذلك من 
أجل رفع نس���بة ممارسي الرياضة في المجتمع، كون 
رؤية 2030 تس���عى إلى رفع نس���بة ممارسي الرياضة 

من 13% إلى %40.

أهدافالدراسة

1- اله���دف األول للدراس���ة ه���و التعرف عل���ى العوامل 
االجتماعية المرتبطة بوعي المرأةلممارسة الرياضة، 

ويتفرع منه:

التع���رف عل���ى دور األس���رةفي تش���كيلوعي الم���رأة . أ
السعودية لممارسة الرياضة

التعرف على دور وس���ائل التواص���ل االجتماعي في . ب
تشكيلوعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة

التع���رف على دور جماع���ة األقران في تش���كيلوعي . ج
المرأة السعودية لممارسة الرياضة

اله���دف الثان���ي: التعرف عل���ى األس���باب التي تدفع - 2
المرأة لممارسة الرياضة

الهدف الثالث: التعرف على األس���باب التي تش���جع - 3
المرأة الرياضية على االستمرار في ممارسة الرياضة

اله���دف الراب���ع: التع���رف على أه���م المعوقات التي - 4
تواجهالمرأة لممارسة الرياضة

خامساً: تساؤالت الدراسة

1- التس���اؤالألول للدراس���ة هو التعرف عل���ى العوامل 
االجتماعية المرتبطة بوعي المرأةلممارسة الرياضة؟

ويتفرع من هذا مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:

م���ا دور األس���رةفي تش���كيلوعي الم���رأة الس���عودية . أ
لممارسة الرياضة؟

ما دور وس���ائل التواصل االجتماعي في تشكيلوعي . ب
المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟

م���ا دور جماع���ة األق���ران ف���ي تش���كيلوعي الم���رأة . ج
السعودية لممارسة الرياضة؟

التس���اؤل الثان���ي: م���ا األس���باب الت���ي تدف���ع الم���رأة - 2
لممارسة الرياضة؟

التس���اؤل الثال���ث: م���ا األس���باب التي تش���جع المرأة - 3
الرياضية على االستمرار في ممارسة الرياضة؟

التساؤل الرابع: ما أهم المعوقات التي تواجه المرأة - 4
السعودية لممارسة الرياضة؟

: مفاهيم الدراسة

1 -social factorsالعوامل االجتماعية

• يقصد بالعوامل االجتماعية” مجموعة الظروف التي 	
تحيط بالشخص منذ مولده ويؤثر على تكوين شخصيته 
وتوج���ه س���لوكه مث���ل: األس���رة، األصدقاء،العم���ل، 
الحي، وقت الف���راغ باإلضافة للعوامل الديموغرافية 

واالقتصادية”)الحكيم،6:1998(.

البح���ث  ه���ذ  ف���ي  االجتماعي���ة  بالعوام���ل  ويقص���د 
أنها)العوام���ل االجتماعي���ة المحيطة بالف���رد والتي أثرت 
على حياته وس���اهمت في تش���كيل وتكوي���ن وعي لدى 
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المرأة السعودية لإلقبال على ممارسة األنشطة الرياضية 
المختلف���ة، مثل دور: األس���رة،جماعة األقران، وس���ائل 

التواصل االجتماعي.   

consciousness -2 - الوعي

• يع���رف بأنه »اتجاه عقلي انعكاس���ي، يمكن الفرد م�ن 	
إدراك ذات����ه والبيئ���ة المحيطة به بدرجات متفاوتة من 
الوض���وح والتعقيد ويتض�من ال�وع���ي إذا وع�ي الفرد 
بوظائفه العقلية والجس�مية، ووعي�ه باألش�ياء وبالع�الم 
الخ�ارج���ي، وإدراك����ه لذات�ه بوصفه ف���ردا وعضوا في 

الجماعة«)غيث،88:1995(.

ويقص���د بالوعي في هذا البحث هو جملة المعارف 
واالتجاه���ات والس���لوك المكونة لدى المرأة الس���عودية 
عند ممارس���تها الرياضة البدنية والفوائد المترتبة عليها، 

واعتبارها حق من حقوقها العامة.

3 -practiceممارسة

• “األصل في كلمة ممارس���ة مشتق من الفعل)مارس(	
أو)المراس( وتعني الممارسة أوالمعالجة، والممارسة 
في اللغة ه���ي المزاولة والتدريب والتعود على عمل 
معي���ن، وه���ي تش���ير كذل���ك إل���ى الفع���ل والتدري���ب 
ومزاولة العمل وتكراره واس���تخدام المعرفة والخبرة 

في العمل)رشوان،3067:2012(.   

ويقص���د بالممارس���ة ف���ي ه���ذا البحث: ه���ي مزاولة 
واس���تمرار الم���رأة الس���عودية عل���ى ممارس���ة األنش���طة 

الرياضية المختلفة.

4 -sportsphysical الرياضة البدنية

• ب���روح 	 يتص���ف  بدن���ى  نش���اط  الرياض���ة:” ه���ي كل 
اللعب يمارس���ه الفرد برغبة وص���دق، ويتضمن طرقا 
تنافس���ية م���ع الغي���ر، أو م���ع ال���ذات، أو م���ع عناص���ر 

الطبيعة”)رشوان،184:2011(.

• “الب���دن: ما ِس���وى ال���رأس واألطراف من الجس���م” 	
)معجم المعاني،2010( 

ويقص���د بممارس���ة الرياضة البدنية ف���ي هذا البحث: 
أنه���ا كافة األنش���طة والتمرينات الرياضية التي تمارس���ها 
المرأة الس���عودية في المنزل وخارجه كاألندية الرياضية 
وتتمث���ل في: المش���ي والهرولة والس���باحة ولعب الكرة 
)الق���دم- الس���لة( والتماري���ن البدني���ة المتنوع���ة، وكاف���ة 

األجهزة الرياضية المختلفة.

الدراسات السابقة:

دراس���ة عبدالجبار )2015( هدفت هذه الدراسة إلى 
التعرف على أهم المنافع التي يحصل عليها المشتركون 
م���ن تماري���ن اللياقة البدنية وأهم دوافع مش���تركي مراكز 
اللياق���ة البدنية والتعرف على أهم المعوقات التي تواجه 
المش���تركين في ممارس���ة تمارين اللياقة البدنية، مجتمع 
الدراس���ة فيتك���ون م���ن مراك���ز اللياق���ة البدني���ة الرجالي���ة 
ف���ي مدينة الري���اض والمش���تركين فيها، أه���م نتائج هذه 
الدراس���ة:أن أه���م دواف���ع االش���تراك ف���ي مراك���ز اللياقة 
البدني���ة كانت من أج���ل الرغبة في الحف���اظ على صحة 
جيدة ومس���تدامة، يليها تحس���ين ش���كل الجسم، كما أن 
أهم المعوقات التي تواجه المش���تركين تمثلت في: آالم 
العض���الت واإلصاب���ات، واإلرهاق والتع���ب، وازدحام 

المراكز، عدم توفر الوقت لممارسة التمارين.

ه���ذه  وته���دف  وآخ���رون)2015(  القط���ان  دراس���ة 
الدراس���ة إلى التع���رف على اهم التحدي���ات التي تواجه 
الم���رأة البحريني���ة عن���د ممارس���تها لألنش���طة الرياضية، 
وذل���ك من خالل عينة مكونة من )752( امرأة بحرينية، 
وتوصل���ت نتائ���ج ه���ذه الدراس���ة إل���ى أنأكثر األس���باب 
الت���ي تدف���ع المرأة البحرينية لعدم ممارس���ة الرياضة هي 
»األس���باب المتعلق���ة باإلمكانات« بنس���بة بلغت )%73( 
مث���ل قلة توف���ر الس���احات والمالعب المناس���بة وبُعدها 
عن موقع الس���كن، يليها األس���باب النفس���ية واألس���باب 
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االجتماعية وأخيرا األسباب الصحية، وان أكثر األسباب 
االجتماعي���ة التي تدف���ع المرأة البحرينية لعدم ممارس���ة 
الرياض���ة هي«الواجبات األس���رية« بنس���بة بلغت)%63(.

كما توصلت النتائج المتعلقة بفئة الممارسات لألنشطة 
الرياضية إلى أن )66.7%( يمارس���ن األنش���طة الرياضية 
من أجل الصحة،و)15.3%( من أجل الترويح، و)%18( 

من أجل الصحة والترويح في نفس الوقت.

دراسة الهبدان )2017( وتهدف الدراسة إلى تحديد 
اآلثار لممارس���ة الرياضة على الفتيات الس���عوديات في 
منطقة الرياض، كما تهدف إلى تحديد إسهامات ممارسة 
الرياض���ة ف���ي تنمي���ة ال���ذات عن���د الفتيات الس���عوديات 
ف���ي منطقة الري���اض، وتحديد اآلثار الصحية لممارس���ة 
الرياضة على الفتيات، وتوصلت نتائج الدراس���ة إلى أن 
80% من الفتيات اتفقن على أن ممارستهن للرياضة لها 
آثار إيجابية من الناحية النفسية عليهن حيث ساهمت في 
التقليل من شعورهم بالخجل السلبي واالكتئاب، وإزالة 
ش���عورهن بالعزلة واإلحباط، كما أكدت نتائج الدراسة 
أن )82%( من الفتيات بأن ممارس���ة الرياضة تس���هم في 
زيادة ثقتهن بأنفسهن وإحساسهن بالمسؤولية وتعظيهم 
الش���عور بقيمته���م، وأنه���ا تس���هم ف���ي بن���اء ش���خصيتهم 
وقدرته���م عل���ى اتخاذ الق���رار، كما أش���ارت )83%( من 
الفتيات بأن ممارس���ة الرياضة تس���هم ف���ي التمتع بصحة 
جيدة وتحسين لياقتهن البدنية حيث تساعد في اكتساب 
مرونة في العضالت، وتخلصهن من الس���منة وخس���ارة 

الدهون، وتساعدهن في تنظيم النوم لديهن.

الدراسات األجنبية:

دراس���ة Cheryl Cooky )2013 ( وتهدفلمعرف���ة 
مدى تغطية وسائل األعالم للرياضة النسائية تم استخدام 
منه���ج تحليل المضمون للمقاط���ع المرئية. كان الهدف 
األساس���ي من الدراس���ة الحالية هو مقارنة كمية ونوعية 
األخب���ار التي تم بثه���ا عبر التلفزي���ون وتغطية األحداث 

الب���ارزة لألحداث الرياضية للنس���اء والرجال، وأظهرت 
النتائ���ج أن: عدم التغطية الش���املة لرياض���ة المرأة، على 
الرغم من زيادة مشاركة الفتيات والنساء بشكل كبير في 
الرياضة بش���كل عام على مختلف األصعدة، أيضا كمية 
ونوعي���ة التغطي���ة اإلعالمية تركز عل���ى الرياضة الرجالية 
وتهم���ش الرياض���ة النس���ائية، وغالب���ا م���ا ترك���ز التغطي���ة 
الرياضي���ة للرياض���ة النس���ائية عل���ى األح���داث المثي���رة 

للجدل، بينما تظل تغطية األحداث التنافسية نادرة.

دراسة )Christelle Hayoz )2019 بهدف معرفة 
تأثير طريقة حياة األسرة والجنس والعمر والجنسية على 
نمط الرياضة الذي يمارسها األفراد من عمر 15 سنة إلى 
30 وذلك عن طريق االستبيان على عينة عشوائية بلغت 
4039 ش���خص 54% م���ن النس���اء و46% رجال وكانت 
النتائج كما اآلتي:أن خصائص العائلة ونمط حياتها تؤثر 
بش���كل مباشر وغير مباش���ر في ممارسة أبناءها للرياضة 
عندما يكبرون، وجود دعم نفس���ي واجتماعي بين أفراد 
األس���رة يع���وض عن نقص تعليم الوالدين ويحس���ن من 
نمط حياتهم وممارس���ة أبناءه���م للرياضة، أن خصائص 
العائلة ونمط حياتها تؤثر على ممارس���ة أبناءها للرياضة 

بغض النظر عن متغير العمر.

النظريات المفسرة للدراسة

أوالً: نظري���ة التبادل االجتماعي: تؤم���ن النظرية بأن 
الحي���اة االجتماعي���ة م���ا هي إال عملي���ة تفاعلي���ة تبادلية، 
بمعنى أن أطراف التفاعل أو طرفي التفاعل تأخذ وتعطي 
لبعضها البعض،فكل طرف من أطراف التفاعل ال يعطي 
للط���رف األخر فقط بل يأخ���ذ منه. واألخذ والعطاء بين 
الطرفين المتفاعلين إنما يسبب ديمومة العالقة التفاعلية 
وتعميقها بينما إذ استند الفرد عالقته التفاعلية على مبدأ 
األخ���ذ دون العط���اء أو العط���اء دون األخذ ف���ان العالقة 
الب���د أن تفت���ر وتبرد بل وتنقطع وتتالش���ى عن األنظار« 

)الحسن،2005م:183(.
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عند النظر لعملية التبادل في تشجيع الدولة لممارسة 
المرأة للرياضة على المستوى المجتمعي نجد أن المملكة 
العربية السعودية تسعى من خالل برنامج جودة الحياة في 
رؤية 2030 إلى تشجيع ورفع الوعي الرياضي وزيادة نسبة 
ممارس���ي الرياض���ة لدى أفراد المجتم���ع، الن ذلك يعود 
بمردود إيجابي كبير سواء على األفراد أو المجتمع ككل، 
حيث أن ممارسة الرياضة البدنية تساهم في تحسين جودة 
حياة المواطنين واالرتقاء بمس���توى الصحة العامة ألفراد 
المجتمع ، كما تساهم في تحقيق التنمية الشاملة للمملكة 
، ودع���م وتمكين المرأة في ش���تى المج���االت، أيضا من 
الفوائد المترتبة على ممارسة أفراد المجتمع للرياضة أنها 
تع���ود في دع���م االقتصاد القوميللدول���ة وذلك من خالل 
انخف���اض تكلفة عالج بعض األمراض المزمنة، وصرف 
بعض األدوية الطبية التي تساهم ممارسة الرياضة بإذن في 
الوقاي���ة منها وتخفيف حدتها، إذا فان إنفاق الدولة لدعم 
لألنش���طة الرياضية و رفع نسبة ممارس���ي الرياضي يعود 
عليها بالكثير من األرباح السياسية والتنموية واالقتصادية 

والصحية.

أيضا يمكن القول على المس���توى الشخصيأن إقبال 
المرأة الس���عودية لممارسة الرياضة يتم من خالل قياس 
المرأة للفوائد واألرباح العائدة عليها من خالل ممارسة 
الرياضة البدنية كالفوائد الصحية والنفسية واالجتماعية، 
حي���ث أن ه���ذه الفوائد تدفع المرأة إل���ى اإلنفاق المالي 
و تحدي���د وقت من يومها لممارس���ة األنش���طة الرياضة، 
وذلك من أجل المردود الصحي والمعنوي العائد عليها 
مقابل ممارستها للرياضة، اذا فعملية التبادل تستند على 
مبدأ األخذ والعطاء ومدى استمرارية العالقة باستمرارية 
األخذ والعطاء، إذا فأن ممارس���ة المرأة للرياضة تستمر 
إذا كان هناك عائد مقابل ما تنفقه من وقت وجهد ومال 

من أجل ممارسة الرياضة.

ثانياً: الجسد والنظرية االجتماعية

» م���ن رواد ه���ذا االتج���اه الجدي���د عال���م االجتم���اع 
األمريكي المعاصر »تيرنر« 1984 )الجس���د والمجتمع( 

وشيلنك 1993 الذي كتب في موضوع الجسد والنظرية 
االجتماعي���ة لك���ن عل���ى الرغم م���ن بروز هذه األس���ماء 
الحديث���ة ف���ي ه���ذا الموض���وع إال أن���ه يمث���ل »الحضور 
الغائب« للجس���د أو« التاريخ الس���ري للجس���د في علم 
االجتماع الكالس���يكي بم���ا فيهم أعمال كل من ماركس 
وانجلز و فيبر ودور كايم وزمل.«  )العمر،336:2001( 

»يطرح مفه���وم جيدن)1991( عن »الحداثة العالية« 
صيغة مختلفة لكيف يكون الجس���د وخصائص المبادئ 
االجتماعي���ة الرئيس���ة للمجتم���ع محددة بش���كل تبادلي، 
عوارض العال���م االجتماعي المعاصر إنما تدمج وتعزز 
م���ن قب���ل ع���وارض الجس���د، توفر ق���درة الحداث���ة على 
ضبط الجس���د لألفراد إمكاني���ة تغيير مظهرهم وقدراتهم 

الجسدية.«)شلنج،301:2009(

فعن���د الكثي���ر م���ن الحداثيي���ن تس���تلزم مالحظ���ة أن 
الجس���د أصبح مش���روعا قبول أن مظهر الجسد وحجمه 
وشكله وحتى محتواه قابلة إلعادة البناء وفق تصميمات 
صاحبة،معامل���ة الجس���د عل���ى ان���ه مش���روع ال يس���تلزم 
ض���رورة انش���غاال بتغيي���ره كلي���ا، فإنها تس���تلزم أن يكون 
الفرد واعيا ومهتما بشكل فعال بترويض جسده ومظهره 
والحفاظ عليه، يتضمن هذا اعترافا علميا بأهمية الجسد 
موردا ش���خصيا ورمزا اجتماعيا يبعث برسائل عن هوية 
الش���خص الذاتية، فيصبح الجسد في هذا السياق كينونة 
طيعة يمكن تشكيلها وشحذها عبر ما يبدي صاحبة من 

حرص وما يبذل من جهد.« )شلنج،25:2009(

 فنالحظ أنبعض األفراد باستطاعته تكوين هويته 
الشخصية واالجتماعية من خالل بعض الممارسات في 
جس���ده مثل)ممارس���ة األنش���طة الرياضة( والتي يستطيع 
الفرد من خاللها تش���كيل جس���ده لصب���ح أداة أو واجهة 
اجتماعية يس���تطيع م���ن خاللها أن يبع���ث لألفراد هويته 
أو شخصيته االجتماعية، كبناء بعض الرجال للعضالت 
التي توحي لآلخرين بالقوة، فالجسد هنا أصبح مشروع 
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يستطيع الفرد من خالله أن يبعث برسائل تعبر لآلخرين 
عن هويته الذاتية.

كم���ا نالحظ ف���ي المجتمعات المعاص���رة اآلن كيف 
أصبح الجس���د موضع اهتمام كبير لألفراد، حيث أصبح 
الف���رد يش���عر ان���ه مس���ؤول ع���ن جس���ده فيس���عى جاهداً 
م���ن أج���ل المحافظة علي���ه والبحث عن أفض���ل الطرق 
والوس���ائل الستمرار شبابه وصحته وجماله لكي تصبح 
بأفض���ل ح���ال ممكن. ويك���ون ذلك من خالل أش���كال 
متع���ددة ال حص���ر له���ا لصيان���ة جس���ده واالس���تثمار فيه 

والمحافظة عليه.

فنرىأن المرأة الس���عودية قد تسعى لممارسة الرياضة 
البدني���ة كونه���ا م�ش���روع تس���عى م���ن خاللهإل���ى تكوين 
هويتها الذاتية الخاصة بها، وذلك من خالل االس���تث��مار 
عن طريق جس���دها كونه قابل للتش���كيل كإنقاص الوزن 
أو زيادة الوزن وبناء العضالتوش���د الجس���م والمحافظة 
عل���ى ش���كلة وحجم���ه ومظهره م���ن اج���ل دوام الصحة 
والشباب، بحكم أن المظهر الخارجي والجمالي للمرأة 
يتأثر دائما بانطباع اآلخرين تجاه بعضهم وتقييم وحكم 
األخري���ن للف���رد والقبول االجتماع���ي وذلك من خالل 
الجس���دوالمظهر الخارجي،كم���ا يؤثر ف���ي الرضا الذاتي 
للف���رد ع���ن مظه���ره وحصول���ه عل���ى الش���كل أو ال���وزن 

المطلوب مما يسهم في تحقيق الثقة بالنفس.

فالجس���د يصب���ح هن���ا أداة ووس���يلة يس���تطيع الف���رد 
م���ن خالل بعض الممارس���ات أن يُوح���ي لآلخرين عن 
شخصيته وهويته الذاتية، وتكوين عالقات اجتماعية من 
خالله، كما يعبر به عن ثقافة مجتمعه وعاداته وتقاليده.

كما تعد ممارس���ة الرياضة استثماراً من ناحية أخرى 
ف���ي المحافظ���ة عل���ى صحة الجس���د وس���المته والوقاية 
بإذن اهلل من بعض األمراض المزمنة في عصرنا الحالي 
كالس���كر والضغط وأم���راض القلب والس���رطان، أو في 
التخفي���ف عل���ى المرض���ى م���ن ح���دة بع���ض األمراض 

كالسكر واأللم المفاصل وغيرها..

       إذا عندم���ا ننظ���ر إل���ى إقب���ال الم���رأة لممارس���ة 
الرياضة كمش���روع تس���عى من خالله في تكوين هويتها 
الذاتي���ة واالس���تث��مار ف���ي جس���دها م���ن خالل ممارس���ة 
الرياضة،ف���ان ه���ذا المش���روع يع���ود عليه���ا بالعديد من 
الفوائ���د الجمالية المتعلقة بالمظهر الش���خصي والقبول 
االجتماعي، أيضا يعود عليها بالفوائد الصحية والوقائية 

المتعلقة بالجسد.

اإلطار النظري:

رياضة المرأة في المملكة العربية السعودية:

واجه���ت المملك���ة العربي���ة الس�����عودية العدي���د م���ن 
التحدي���ات من أج���ل نقلة من مجتمع تس���وده العنصرية 
والتفرقة والتمييز، وتحكمه العادات والتقاليد التي تركز 
عل���ى حماي���ة الفرد ذك���را وأنثىال���ى مجتمع نام تس�����وده 
العدال���ة االجتماعية والمش���اركة بين أبنائه ذكورا أو إناثا 

لإلسهام في دفع تنمية المجتمع السعودي. 

وقد أس�����همت المرأة الس��عودية بدور فعال في نهضة 
مجتمعه���ا، وحقق���ت الكثي���ر م���ن اإلنجازات في ش�����تى 
الميادي�����ن وف���ي زمن قياس���ي؛ لتكون ش���ريك فاع��ال في 
عملية التنمية بمفهومها الش��امل، حيث أت��اح لها المجتمع 
فرصة المش�����اركة في العديد م���ن الميادين في القطاعين 
الحكوم���ي واألهل���ي. ويرجع ما حققته المرأة الس���عودية 
م���ن نجاحات إلى إصرارها في مس���يرة عجلة التنمية في 
مجتمعها، ويعود نجاح المرأة إلى إدراك الدولة السعودية 
ألهمية مش���اركتها، حيث إنها تمثل نصف المجتمع وال 
يمكن تحقيق أي تنمية إذا ما كان نصف المجتمع معطال 

أو مهمشا. )الميزر، 2017: 129(

يع���د ع���ام 2017”ع���ام تمكي���ن الم���رأة الس���عودية” 
إذ ص���در ع���دد م���ن الق���رارات التاريخية ف���ي عهد خادم 
الحرمي���ن الش���ريفين المل���ك س���لمان ب���ن عبدالعزيز آل 
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س���عود، وذل���ك لتمكي���ن المرأة في مختل���ف المجاالت 
االقتصادي���ة والعلمي���ة والرياضية وغيره���ا، فقد تمكنت 
الم���رأة الس�����عودية م���ن تقل���د مناص���ب تاريخي���ة مهم���ة 
ف���ي عدة مج���االت مختلفة، منه���ا الرياضي�����ة. )صحيفة 

الوطن،2017(

حيثكان���ت البداي���ة م���ع األمي���رة ريم���ا بن���ت بندر آل 
س���عود، حي���ث ت���م تعيينها نائ���ب وكيل الرئيس للقس���م 
النس���ائي، بالمرتب���ة ال���� 15، بالهيئ���ة العام���ة للرياضة في 
ش���هر أغسطس عام 2016، ثم رئيس االتحاد السعودي 

للرياضة المجتمعية، الذي تم تأسيسه مؤخًرا.

ويُهدف االتحاد الس���عودي للرياضة المجتمعية إلى 
تش���جيع العائ���الت والمواطني���ن وتحدي���ًدا الم���رأة على 
ممارسة الرياضة تحت شعار “مجتمع صحي رياضي”.

)صحيفة المواطن اإللكترونية، 2018(

كم���ا صدر إع���الن الهيئ�����ة العامة للرياضة بالس���ماح 
للم���رأة بدخ���ول المالعب الرياضية رس�����ميا، وذلك من 
خ��الل رئيس مجل��س إدارة الهيئة تركي بن عبدالمحسن 
آل الش���يخ، الذي كش���ف في مؤتمر صحف��ي توجيه��ات 
القي���ادة الرش���يدة، وم���ا تولي���ه م���ن اهتم���ام بكاف���ة فئات 
المجتمع، وقال إنه تقرر البدء في تهيئة 3 مالعب، وهي 
إس�����تاد المل���ك فهد في الرياض، ومدين���ة الملك عبداهلل 
ف���ي ج�����دة، وملع���ب األمير محمد ب���ن فهد ف���ي الدمام 
لتك���ون جاه���زة لدخول العائ���الت إلى المالع���ب، فيما 
تعد ه��ذه الخطوة األولى من نوعها في تاريخ المملكة. 

)صحيفة الوطن،2017(

جاءاإلعالنعنالسماحللمرأةالس���عوديةبدخوال وق���د 
لمالعبالرياضيةرس���مياًخطوة مهمة ف���ي تمكينها رياضياً 
منخاللرئيسمجلس���إدارةالهيئةالعامةللرياضةتركيبنعبد 

المحسنآاللشيخ. 

حيث أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى قرارا 
يقض���ي بالبدء بتطبيق برنامج التربي���ة البدنية في مدارس 

البنات اعتبارا من العام الدراسي 1438/1439، بحيث 
يت���م تنفي���ذ البرنامج وف���ق الضوابط الش���رعية وبالتدريج 
حس���ب اإلمكان���ات المتوفرة في كل مدرس���ة، إلى حين 
تهيئ���ة الص���االت الرياضي���ة في م���دارس البن���ات وتوفير 
الكف���اءات البش���رية النس���ائية المؤهلة،وجاء ه���ذا القرار 
تحقيق���ا ألحد أهداف رؤية المملكة 2030 في الس���عي 
إلى رفع نس���بة ممارس���ي الرياضة ف���ي المجتمع. )موقع 

صحيفة مكة، 2017يوليو(

كم���ا يه���دف برنامج جودة الحي���اة 2030 من خالل 
إح���دى المبادرات المتعلقة بالرياض���ة الى إعداد وتنفيذ 
برنام���ج أكاديمي يمن���ح درجة البكالوري���وس في التربية 
البدنية في جامعة تبوك باإلضافة الى 4 جامعات كبرى، 
وتأهي���ل خريج���ات في مجال التربية البدنية لس���د حاجة 
المنطق���ة والمملك���ة، أيضا تأهيل خريج���ات للعمل في 

مراكز للياقة البدنية.

حيث أطلقت جامعة الملك س���عود -ممثلة في كلية 
علوم الرياضة والنش���اط والبدن���ي- برنامج بكالوريوس 
علوم الرياضة والنش���اط البدني للطالبات، باإلضافة إلى 
برنام���ج الدبلوم العالي ف���ي التربية البدنية بالش���راكة مع 
وزارة التعليم؛ بداية من الفصل الدراسي الثاني 1439/ 

1440ه�.

ويأتي البرنامج بهدف المس���اهمة في إعداد الكوادر 
النس���ائية المؤهلة لرفع مس���توى الوع���ي المجتمعي عن 
أهمي���ة ممارس���ة الم���رأة الس���عودية للرياضة واألنش���طة 
البدني���ة، ويه���دف الدبل���وم إل���ى إع���ادة تأهيل ع���دد من 
ف���ي  الس���عودية  الجامع���ات  وخريج���ات  المعلم���ات 
التخصص���ات ذات العالق���ة؛ ليصبح���ن متمكن���ات م���ن 
تدريس مادة التربية البدنية للبنات بجميع مراحل التعليم 

العام. )صحيفة سبق اإللكترونية،2019 فبراير10(

أول نادي رياضي نسائي في السعودية:

منحت الرئاس���ة العام���ة لرعاية الش���باب في المنطقة 



44

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )8(، ص ص 33-66 ديسمبر 2021م / ربيع ثان1443هــ

الش���رقية، أول رخص���ة لمرك���ز رياض���ي نس���ائي تدي���ره 
المس���تثمرة الس���عودية”هناء الزهير”، وبذلك تنهي هذه 
الخط���وة مش���كلة المخالف���ات التي تس���جلها المش���اغل 
والمراكز النس���ائية للتجميل التي كانت مسرحا لألنشطة 
الرياضي���ة غير المس���موح بها. المركز ال���ذي ضم ألول 
مرة نخبة من المدربات الس���عوديات المسجالت رسميا 
يض���م عدداً من األقس���ام، كاللياق���ة البدني���ة، والكاراتيه، 
وبرامج إلنقاص الوزن، وأخرى لألطفال، تجمع ما بين 
النش���اطين الذهني والبدني.)جريدة الع���رب االقتصادية 

الدولية،2013يونيو3(

اإلجراءات المنهجية

نوع الدراس���ة: دراس���ة وصفية، حيث تسعى الدراسة 
الحالي���ة إل���ى وص���ف واق���ع ممارس���ة الم���رأة للرياضة، 
والتع���رف على العوام���ل االجتماعية التي س���اهمت في 

تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة.

منهج الدراس���ة: المنهج المستخدم في هذه الدراسة 
هو منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة.

الالت���ي  الس���عوديات  النس���اء  الدراس���ة:  مجتم���ع 
يمارس���ن األنش���طة الرياضة ف���ي مدينة الري���اض، ممثلة 
باألندي���ة الرياضية، وذل���ك الن األندية الرياضية المكان 
المخصص لممارسي الرياضة بشكل عام، والجهة التي 
نس���تطيع من خاللها الوصول بس���هولة إلى فئة الدراس���ة 
المس���تهدفة،وقد بلغ عدد األندية الرياضية النس���ائية في 
مدين���ة الري���اض )163( ن���ادي رياض���ي في ع���ام 2019 

/1441 وذلك حسب إحصائية وزارة الرياضة.

عين���ة الدراس���ة: تعتم���د ه���ذه الدراس���ة عل���ى العين���ة 
القصدية،ويرج���ع س���بب اختيار هذه العين���ة إلى صعوبة 
تحدي���د عدد النس���اء الالتي يمارس���ن الرياضة في مدينة 
الري���اض، أيض���ا يع���ود ذلك إل���ى صعوبة تحدي���د أعداد 
النس���اء المشتركات في األندية الرياضية بسبب اختالف 
مدة اشتراكهن باألندية، وعدم استقرارهم بنادي رياضي 

معين.

ووفق���اً لإلحصائيةفق���د بل���غ ع���دد األندي���ة حس���ب 
وزارة الرياض���ة )163( ن���ادي رياض���ي نس���ائي وذل���ك 
ف���ي ع���ام 2019 /1441 ، بع���د ذل���ك تم تقس���يم العينة 
على أربع مناطق من الرياض )ش���مال، ش���رق، جنوب، 
غ���رب( حيث ت���م أخذ ناديي���ن رياضيين م���ن كل منطقة 
ليصب���ح المجموع 8 أندية رياضية نس���ائية، بعد ذلك تم 
توزي���ع االس���تبيانإلكترونياً على المش���تركات في األندية 
الرياضي���ة، وق���د ت���م جم���ع )200( اس���تبانة موزعة على 
أربع مناطق في مدينة الرياض )ش���مال، ش���رق، جنوب، 
غ���رب(، وذلك خ���الل الفترة الزمني���ة 2020/1/11 الى 
تاري���خ 2020/2/29، حي���ث تم تقس���يمها على 8 أندية 
رياضي���ة.، حيث ت���م أخذ ناديين رياضيين من كل منطقة 

في مدينة الرياضة، وهي كالتالي:

شمال الرياض- 1

 	 )nu yu( نادي نيويو الرياضي- فرع الربيع

 	orange theory fit- )ن���ادي اورنج -ح���ي حطي���ن
)ness

شرق الرياض- 2

 	 Active(ن���ادي وق���ت النشاطالنس���ائي- فرع الري���ان
)time fitness

 	)LAVA fitness(نادي الفا فتنس- حي القدس 

غرب الرياض- 3

 	)fit you fitness( 34 نادي فت يو- فرع لبن

 	)fitness code(نادي رمز الرشاقة - حي البديعة 

جنوب الرياض- 4

 	SOLO fit- )نادي س���ولو الرياض���ي- فرع الح���زم 
)ness
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 	)Xfit fitness(نادي اكس فت- فرع الشفاء 

أداة الدراسة: اعتمدت الدراسة على أداة االستبيان، 
وذل���ك لتوافقه���ا مع طبيعة الدراس���ة وأهدافه���ا، كما أنه 
يتميز بس���هولة جمع البيانات من أفراد مجتمع الدراس���ة 
والتوص���ل إل���ى البيان���ات المطلوبة، بحك���م أن مرتادي 
األندي���ة الرياضية من النس���اء غالباً اليتوفر لديهم الوقت 
الكاف���ي وع���دم تفرغه���م بس���بب ممارس���تهم لألنش���طة 

الرياضية. 

وقد تم تقس���يم االس���تبيان على 6 مح���اور، المحور 
األول يتمح���ور ح���ول دور األس���رة ف���ي تش���كيل وع���ي 
المرأة لممارس���ة الرياضة، حيث تكون هذا المحور من 
10 عب���ارات، أما المحور الثاني يركز على دور وس���ائل 
التواصل االجتماعي في تش���كيل وعي المرأة السعودية 
لممارس���ة الرياض���ة حي���ث تكون م���ن 10 عب���ارات، أما 
المحور الثالث فهو عن دور جماعة األقران في تشكيل 
وعي المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياض���ة ويتكون هذا 
المحور من 8 عبارات، أما المحور الرابع يركز على اهم 
األس���باب التي تدفع المرأة السعودية لممارسة الرياضة 
ويش���مل على 8 عبارات، والمحور الخامس يركز على 
أهم األسباب التي تشجع المرأة لالستمرار في ممارسة 
الرياضة ويش���مل عل���ى 9 عبارات، أم���ا المحور األخير  
فه���و يركز على أهم الصعوبات التي تعيق عن ممارس���ة 

الرياضة ويشمل على 11 عبارة.

مجاالت الدراسة

المجال البشري:النس���اء الس���عوديات اآلتي يمارسن 	 
الرياضة في األندية الرياضية النسائية.

المجال المكاني:األندية الرياضية في مدينة الرياض، 	 
المملكة العربية السعودية.

ع���ام 	  الدراس���ة  ه���ذه  طبق���ت  الزمان���ي:  المج���ال 
2020وذلك خالل الفت���رة الزمنية 2020/1/11 الى 

تاريخ 2020/2/29

سادساً: الصدق والثبات

ص���دق أداة الدراس���ة:تم التأك���د م���ن ص���دق أدوات 
الدراسة من خالل:

أ – الصدق الظاهري للدراسة:

تم عرضأداة الدراسة بعد االنتهاء منها على مجموعة 
م���ن المحكمي���ن المتخصصين ف���ي المج���ال للتأكد من 
صحة عباراتها وبناءها، وقد تنوع أفراد تحكيم االستبانة 
ف���ي تخصصاته���م ودرجاته���م العلمية من أعض���اء هيئة 
التدري���س، وذل���ك للتأك���د من م���دى مالئم���ة العبارات 
واتصاله���ا بالموض���وع، وبعد االطالع عل���ى مالحظات 
ومقترح���ات األس���اتذة المحكمي���ن واألخذ به���ا، قامت 
الباحث���ة بالتعديل والحذف واإلضافة حتى تم بناء األداة 

في صورتها النهائية.

ب – صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة:

بع���د التأكد م���ن الصدق الظاهري ألداة الدراس���ة تم 
تطبيقه���ا ميداني���اً على عينة اس���تطالعية مكونة من )30( 
مبحوث، وبعد تجميع االستبانات قامت الباحثة باستخدام 
Statisti- ةبرنامج الح���زم اإلحصائية للعلوم االجتماعي

SPSS(cal Package For Social Sciences( ومن 
 Pearson”ثم قامتباس���تخدام معامل االرتباط بيرس���ون
Correlation” لحس���اب معامل االرتب���اط بين درجة 
كل فق���رة من فقرات االس���تبانة بالدرجة الكلية للمحور 
ال���ذي تنتمي إليه الفقرة، وج���اءت النتائج كما توضحها 

الجدولين أدناه:
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جدول رقم )1(

يوضح معامالتارتباطبيرسونلفقرات محاور االستبانةبالدرجةالكليةللمحور الذي تنتمي إليه 

دور األسرة في 
تشكيل وعي المرأة 
السعودية لممارسة 

الرياضة

دور وسائل التواصل 
االجتماعي في تشكيل 
وعي المراة السعودية 

لممارسة الرياضة

دور جماعة األقران 
في تشكيل وعي 
المراة السعودية 
لممارسة الرياضة

ما أهم األسباب 
التي دفعتك 

لممارسة الرياضة؟

ما أهم األسباب 
التي تشجعك 
لألستمرار في 

ممارسة الرياضة؟

ما أهم الصعوبات 
التي قد تعيقك عن 
ممارسة الرياضة 

مستقبالً؟

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

رقم 
العبارة

معامل 
االرتباط

1**736.1**906.1**839.1*369.1**482.1**718.

2**696.2**880.2**683.2**506.2**464.2**596.

3**445.3**797.3*410.3**516.3**623.3**687.

4**659.4**884.4**758.4**723.4**654.4**720.

5**515.5**807.5**762.5**813.5**572.5**809.

6**559.6**823.6**841.6**779.6**442.6**661.

7**498.7**892.7**765.7**633.7**445.7**702.

8**587.8**584.8**538.8**500.8**382.8**791.

9**689.9**510.9**549.9**685.

10**659.10**686.10**782.

11**567.

يبينالجدول رقم )1( أنقيممعامالرتباطكل فقرة من فقرات محاور أداة الدراسة بالدرجةالكلية للمحور الذي تنتمي 
إليهدالةإحصائياعندمستوىداللة )0.01( لجميع فقرات المحاور.

 Cronbach›s Alpha( )ثبات أداة الدراسة: لقياس مدى ثبات أداة الدراسة استخدم الباحثة )معادلة ألفا كرونباخ
α((( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، كما هو مبين بالجدول التالي. 
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جدول رقم )2(

يوضح معامل ألفا كرونباخلقياس ثباتمحاور أداة 
الدراسة

عدد المحاور
العبارات

ثبات 
المحور

دور األسرة في تشكيل وعي المرأة 
100.80السعودية لممارسة الرياضة

دور وسائل التواصل االجتماعي 
في تشكيل وعي المرأة السعودية 

لممارسة الرياضة
100.91

دور جماعة األقران في تشكيل 
وعي المرأة السعودية لممارسة 

الرياضة
80.85

ما أهم األسباب التي دفعتك 
80.76لممارسة الرياضة؟

ما أهم األسباب التي تشجعك 
90.63لالستمرار في ممارسة الرياضة؟

ما أهم الصعوبات التي قد تعقيك 
110.90عن ممارسة الرياضة مستقبالً؟

يتض���ح م���ن الج���دول رق���م )2(أن معام���ل الثب���ات 
لمحاورأداة الدراس���ة ت���راوح بي���ن )0.63و0.91( بينما 
بل���غ معامل الثب���ات العام لجمي���ع محاور أداة الدراس���ة 
)0.93( وه���ذا ي���دل على أن أداة الدراس���ة تتمتع بدرجة 
عالي���ة م���ن الثب���ات يمك���ن االعتم���اد عليها ف���ي التطبيق 

الميداني للدراسة.

التحلي���ل اإلحصائ���ي: ت���م اس���تخدام برنام���ج الحزم 
وذل���ك   )SPSS( االجتماعي���ة  للعل���وم  اإلحصائي���ة 
لمعالج���ة الدراس���ة م���ن خ���الل العدي���د م���ن األدوات 
المئوي���ة  اإلحصائي���ة كم���ا اآلتي:التك���رارات والنس���ب 
لوص���ف خصائ���ص أف���راد العين���ة، معام���ل الثب���ات ألفا 

كرونب���اخ “Cronbach›s Alpha )α( “ لقياس ثبات 
 “ Pearson “ أداة الدراس���ة، معام���ل ارتب���اط بيرس���ون
لحس���اب صدق االس���تبانة، المتوس���ط الحسابي؛ وذلك 
لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض إجابات عينة الدراسة 
عن 1 المحاور الرئيس���ة. التي تفيد في ترتيب العبارات 
حس���ب أعلى متوس���ط حس���ابي، االنح���راف المعياري؛ 
للتع���رف على م���دى انح���راف إجاب���ات أفراد الدراس���ة 
ل���كل عبارة م���ن 2 عبارات االس���تبانة. ولكل محور من 
المحاور الرئيس���ة عن متوس���طها الحسابي. ويالحظ أن 
االنح���راف المعياري يوضح التش���تت في إجابات أفراد 
عين���ة الدراس���ة لكل عبارة م���ن عبا رات االس���تبانة. إلى 
جانب المحاور الرئيسة. فكلما اقتربت قيمته من الصفر 

تركزت اإلجابات. وانخفض تشتتها .

نتائج الدراسة:

البيان���ات األولية:وضح���ت الدراس���ة أن غالبية أفراد 
العينةتت���راوح أعماره���ن ما بين 26 إلى 30 س���نة وذلك 
بنسبة بلغت )29.5%(، وأنهن غير متزوجات وذلك بنسبة 
بلغ���ت )53.5%(، وأنه���ن موظفات ف���ي القطاع الخاص 
وذلك بنسبة بلغت )26.5%(. كما يتراوح دخل أسرهن 
الشهري ما بين 5000 إلى أقل من 10000 ريال وذلك 
بنس���بة بلغ���ت )34.5%(. وأن مس���توى تعليمهن جامعي 
وذلك بنس���بة بلغت )60.5%(.كما بينت أن غالبية أفراد 
الدراس���ة يمارس���ن الرياضة كل يوم تقريباً وذلك بنس���بة 
بلغ���ت )38.0%(، وأنه���ن يفضل���ن الحص���ص الجماعية 
وذلك بنس���بة بلغت )61.5%(، وأن غالبية أفراد الدراسة 
تشجعهن أمهاتهن لممارسة الرياضة وذلك بنسبة بلغت 

.)%37.5(

اإلجابة على تساؤالت الدراسة

الس���ؤال األول: م���ا دور األس���رة ف���ي تش���كيل وعي 
المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟
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جدول رقم )3(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير موافق 

المتوسط المجموعبشدة
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

عل���ى . 1 أس���رتي  تش���جعني 
ممارسة الرياضة

1115030452004.290.963ك
%55.525.015.02.02.5100

ي���ش���ارك���ن���ي أح�����د أف�����راد . 2
أس����رت����ي ف����ي م���م���ارس���ة 

الرياضة

7978152172004.011.14ك
%39.539.07.510.53.5100

يحثني أفراد أسرتي على . 3
ممارسة الرياضة ألسباب 

جمالية فقط

10424287192002.691.0610ك
%5.021.021.043.59.5100

ي��ح��ث��ن��ي أف�������راد أس���رت���ي . 4
كثقافة  الرياضة  لممارسة 

ونمط حياة

7657372462003.871.146ك
%38.028.518.512.03.0100

ي��ح��ث��ن��ي أف�������راد أس���رت���ي . 5
ألجل  الرياضة  لممارسة 

أسباب صحية فقط

38576134102003.41.129ك
%19.028.530.517.05.0100

تساعدني أسرتي في دفع . 6
الرياضي  النادي  تكاليف 

عندما احتاج

80651824132003.881.245ك
%40.032.59.012.06.5100

ت��س��اع��دن��ي أس���رت���ي في . 7
ت����وف����ي����ر ال����م����واص����الت 

لممارسة الرياضة

1096413952004.320.962ك
%54.532.06.54.52.5100

ترى أسرتي أن ممارستي . 8
ل���ل���ري���اض���ة ت���س���اه���م ف��ي 

تحسن صحتي ولياقتي

1205619412004.450.791ك
%60.028.09.52.05.100

تشجعني أسرتي على ممارسة . 9
ال���ري���اض���ة ل��ك��ن ل��ي��س على 

حساب مهامي وواجباتي

5780461072003.851.017ك
%28.540.023.05.03.5100

ت��س��اع��دن��ي أس��رت��ي على . 10
واألدوات  األج���ه���زة  ت��وف��ي��ر 

الرياضية في المنزل

4353652811200ك
3.451.148

%21.526.532.514.05.5100

 3,82المتوسط الحسابي
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يتبين من النتائج الموضحة بالجدول حيث تم جمع 
موافق وموافق بش���دة أن غالبية أفراد الدراس���ة تشجعهم 
أسرهم على ممارس���ة الرياضة وذلك بنسبة80.5%، أما 
العبارة رقم )2( فأن مجموع موافق وموافق بش���دة تمثل 
غالبية أفراد الدراسة وذلك بنسبة 78.5% حيث يشاركهم 
أحد أفراد األسرة في ممارسة الرياضة، وفي العبارة رقم 
)3( نالح���ظ أن 53% م���ن أفراد الدراس���ة غي���ر موافقات 
وغير موافقات بش���دة على أن أس���رهم تحثهم لممارسة 
الرياض���ة ألس���باب جمالي���ة فق���ط، بينما 21% م���ن أفراد 
الدراسة كانوا محايدات، و26% من أفراد الدراسة كانوا 
موافقات على أن أس���رهم تحثهم على ممارسة الرياضة 
ألس���باب جمالية فقط، أما في العب���ارة رقم )4( نجد أن 
الموافق���ة تمثل نس���بة 66.5% من أفراد الدراس���ة تحثهم 
أسرهم على ممارس���ة الرياضة كثقافة ونمط حياة، بينما 
ف���ي العبارة رقم )5( نجد أن 47.5% من أفراد الدراس���ة 
تحثهم أس���رهم لممارسة الرياضة ألسباب صحية فقط، 
بينم���ا 30.5% منه���م محاي���دات على حث أس���رهم لهم 
لممارس���ة الرياض���ة ألس���باب صحية فق���ط، و 22% غير 
موافقات وغير موافقات بش���دة على أن أس���رهم تحثهم 
لممارس���ة الرياضة ألس���باب صحية فقط، أما في العبارة 

رقم )6( نجد أن غالبية أفراد الدراسة تساعدهم أسرهم 
في دفع تكاليف النادي الرياضي عندما يحتاجون وذلك 
بنس���بة 72.5%، أما في العبارة رقم )7( نجد أن %86.5 
من أفراد الدراسة حيث تمثل األغلبية تساعدهم أسرهم 
في توفير المواصالت لممارسة الرياضة، أما في العبارة 
رقم )8( نرى أن غالبية أفراد الدراسة وذلك بنسبة %88 
م���ن الموافق���ات ت���رى أس���رهم أن ممارس���تهم للرياضة 
ساهمت في تحسن صحتهم ولياقتهم، و في العبارة رقم 
)9( ن���رى أن نس���بة 68.5% من أفراد الدراس���ة موافقات 
على تشجيع أس���رهم على ممارسة الرياضة ولكن ليس 
عل���ى حس���اب المه���ام والواجبات، بينما ما نس���بته %23 
من أفراد الدراس���ة محايدات، أم���ا في العبارة رقم )10( 
نالح���ظ أن 48% م���ن أف���راد الدراس���ة يوافق���ون على أن 
أسرهم تساعدهم في توفير األجهزة واألدوات الرياضية 
في المنزل، بينما 32.5 من أفراد الدراسة محايدات في 
توفير أس���رهم لألجهزة واألدوات الرياضية في المنزل، 

بينما 19.5% من أفراد الدراسة غير موافقات.

الس���ؤال الثاني: ما دور وسائل التواصل االجتماعي 
في تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟

جدول رقم )4(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

س����اه����م����ت وس����ائ����ل . 1
االجتماعي  التواصل 
على  ت��ش��ج��ي��ع��ي  ف���ي 

ممارسة الرياضة

107651972200ك
4.340.866

%53.532.59.53.51.0100

س�����اه�����م�����ت وس�����ائ�����ل . 2
التواصل االجتماعي في 
رفع الوعي لدي ألهمية 

ممارسة الرياضة

119591732200ك
4.450.794

%59.529.58.51.51.0100
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موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

صححت مواقع التواصل . 3
نحو  نظرتي  االجتماعي 

ممارسة الرياضة

1006331422004.280.878ك
%50.031.515.52.01.0100

ساهمت وسائل التواصل . 4
اكتسابي  في  االجتماعي 
معلومات رياضية جديدة

12762832004.570.651ك
%63.531.04.01.5100

ساهمت وسائل التواصل . 5
تطويري  في  االجتماعي 

في مجال الرياضة

109662142004.40.765ك
%54.533.010.52.0100

توجه . 6 ه��ن��اك  أن  أرى 
وإق���ب���ال ع��ب��ر وس��ائ��ل 
االجتماعي  التواصل 
ن���ح���و دع�����م ال����م����رأة 

لممارسة الرياضة

124611221200ك
4.530.72

%62.030.56.01.05.100

انتشار . 7 هناك  أن  أرى 
الرياضية  للحسابات 
وسائل  عبر  التوعوية 

التواصل االجتماعي

121611521200ك
4.50.723

%60.530.57.51.05.100

تسويق . 8 هناك  أن  أرى 
واألدوات  للمنتجات 
وسائل  عبر  الرياضية 

التواصل االجتماعي

9476246200ك
4.290.797

%47.038.012.03.0100

ت��س��وي��ق . 9 ه���ن���اك  أن  أرى 
ل�������ألزي�������اء ال����ري����اض����ي����ة 
ع��ب��ر وس���ائ���ل ال��ت��واص��ل 

االجتماعي

897425111200ك
4.20.8910

%44.537.012.55.55.100

متابعة . 10 على  اح��رص 
ال���ح���س���اب���ات ال��م��ه��ت��م��ة 
الرياضي بشكل  بالمجال 

مستمر

9759395200ك

4.240.859
%48.529.519.52.5100

 4,38المتوسط الحسابي
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يتبين من نتائج الجدولرقم )12(في العبارة رقم )1(
أن غالبية أفراد الدراس���ة يوافقون ويوافقون بشدة في أن 
وس���ائل التواصل االجتماعي قد ساهمت في تشجيعهم 
على ممارسة الرياضة وذلك بنسبة86% ، أما في العبارة 
رقم )2( نرى أن غالبية أفراد الدراسة وذلك بنسبة %89 
موافقات في أن وس���ائل التواصل االجتماعي س���اهمت 
ف���ي رف���ع الوعي لديهم ألهمية ممارس���ة الرياضة، و في 
العبارة رقم )3( نجد موافقة على أن غالبية أفراد الدراسة 
صحح���ت مواق���ع التواص���ل االجتماع���ي نظرته���م نحو 
ممارس���ة الرياضة وذلك بنس���بة 81.5%، أم���ا في العبارة 
رق���م )4( نرى عن���د موافقة في أن غالبية أفراد الدراس���ة 
وذل���ك بنس���بة 94.5% ق���د س���اهمت وس���ائل التواص���ل 
االجتماع���ي ف���ي اكتس���ابهم معلومات رياضي���ة جديدة، 
أم���ا في العب���ارة رقم )5( نج���د أن غالبية أفراد الدراس���ة 
وذلك بنس���بة 87.5% يوافقون على أن وسائل التواصل 
االجتماعي قد ساهمت في تطويرهم في مجال الرياضة، 
أما في العبارة رقم )6( أن غالبية أفراد الدراسة يرون أن 

هناك توجه وإقبال عبر وسائل التواصل االجتماعي نحو 
دعم المرأة لممارس���ة الرياضة وذلك بنسبة 92.5%، أما 
ف���ي العب���ارة رقم )7(نجد أن غالبية أفراد الدراس���ة يرون 
أن هن���اك انتش���ار للحس���ابات الرياضي���ة التوعوي���ة عب���ر 
وس���ائل التواص���ل االجتماعي وذلك بنس���بة 91%، وفي 
العب���ارة رق���م )8( ن���رى أن غالبي���ة أف���راد الدراس���ة %85 
ي���رون أن هناك تس���ويق للمنتج���ات واألدوات الرياضية 
عبر وس���ائل التواص���ل االجتماعي، أما ف���ي العبارة رقم 
)9( نجد أن غالبية أفراد الدراس���ة موافقات حيث بلغت 
النس���بة 81.5% يرون أن هناك تس���ويق لألزياء الرياضية 
عبر وس���ائل التواص���ل االجتماعي، أما ف���ي العبارة رقم 
)10( نج���د أن مجموع الموافقات يمثل نس���بة 78% من 
أفراد الدراسة يحرصون على متابعة الحسابات المهتمة 

بالمجال الرياضي بشكل مستمر.

الس���ؤال الثالث: ما دور جماعة األقران في تش���كيل 
وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟

جدول رقم )5(

يوضح دور جماعة األقران في تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

رف���اق���ي على . 1 ي��ش��ج��ع��ن��ي 
ممارسة الرياضة

8080261132004.120.942ك
%40.040.013.05.51.5100

يشاركني رفاقي في ممارسة . 2
التمارين الرياضية

5166433462003.611.135ك
%25.533.021.517.03.0100

ي�������درك رف����اق����ي أه��م��ي��ة . 3
ممارسة الرياضة

678636832004.030.93ك
%33.543.018.04.01.5100

على . 4 أص��دق��ائ��ي  يحثني 
ممارسة الرياضة وجعلها 

نمط حياة لي

6573421642003.91.014ك
%32.536.521.08.02.0

100
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موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

على . 5 أص��دق��ائ��ي  يحثني 
ألجل  الرياضة  ممارسة 

أسباب جمالية فقط

25516740172003.141.137ك
%12.525.533.520.08.5

100
على . 6 أص��دق��ائ��ي  يحثني 

ألجل  الرياضة  ممارسة 
أسباب صحية فقط

3753643882003.371.116ك
%18.526.532.019.04.0

100
يرى رفاقي أن ممارستي . 7

ل��ل��ري��اض��ة س��اه��م��ت في 
تحسن صحتي ولياقتي

946827112004.230.881ك
%47.034.013.55.5

100
ممارسة . 8 أن  رف��اق��ي  ي��رى 

الرياضة تخص أصحاب 
الوزن الزائد فقط

3121446638200ك
2.711.328

%15.510.522.033.019.0
100

 3,64المتوسط الحسابي

يتبي���ن من نتائج الجدولرقم )13(أن العبارة رقم )1( 
أن نس���بة 80% م���ن أفراد الدراس���ة موافق���ات وموافقات 
بشدةعلى تش���جيع رفاقهم لهم على ممارسة الرياضة،و 
في العبارة رقم )2( نجد موافقة في أن 58.5% من أفراد 
الدراسة يشاركهم رفاقهم في ممارسة التمارين الرياضية، 
بينما 21.5% من أفراد الدراس���ة محايدات نحو مشاركة 
رفاقه���م في ممارس���ة التمارين الرياضي���ة، أما في العبارة 
رقم )3( نجد أن غالبية أفراد الدراسة توافق وذلك بنسبة 
76.5% ي���درك رفاقه���م أهمية ممارس���ة الرياضة، أما في 
العبارة رقم )4( نجد أن مجموع الموافقات تمثل نس���بة 
69% من أفراد الدراس���ة يحثهم أصدقائهم على ممارسة 
الرياضة وجعلها نمط حياة لهم، أما في العبارة رقم )5( 
نالحظ أن نسبة الموافقات تمثل 38% من أفراد الدراسة 
يحثهم أصدقائهم على ممارس���ة الرياضة ألجل أس���باب 
جمالية فقط، بينما ما نسبته محايد تمثل 33.5% يحثهم 
أصدقائهم على ممارس���ة الرياضة ألجل أسباب جمالية 
فق���ط، بينما تمثل نس���بة 28.5% مجموع غير الموافقات 

يحثهم أصدقائهم على ممارس���ة الرياضة ألجل أس���باب 
جمالي���ة فق���ط، و في العبارة رقم )6( نالحظ أن مجموع 
الموافق���ات تمثل نس���بة 45% من أفراد الدراس���ة يحثهم 
أصدقائهم على ممارس���ة الرياضة ألجل أس���باب صحية 
فقط، بينما ما نسبته محايد تمثل 32% يحثهم أصدقائهم 
على ممارسة الرياضة ألجل أسباب صحية فقط، أما في 
العب���ارة رقم )7( نالحظ أن غالبية أفراد الدراس���ة وذلك 
بنس���بة 81% من الموافقات يرى رفاقهم أن ممارس���تهم 
للرياضة س���اهمت في تحسن صحتهم ولياقتهم، أما في 
العب���ارة رق���م )8( نالحظ أن غالبية أفراد الدراس���ة تمثل 
غي���ر موافق وغير موافق بش���دة وذلك بنس���بة 52% يرى 
رفاقي أن ممارسة الرياضة تخص أصحاب الوزن الزائد 
فق���ط، بينم���ا م���ا نس���بته موافق وموافق بش���دة تمثل���ت ب��� 
26% من أفراد الدراس���ة يرى رفاقي أن ممارسة الرياضة 
تخ���ص أصحاب ال���وزن الزائد فقط، بينم���ا تمثل محايد 

نسبة 22% من أفراد الدراسة.
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السؤال الرابع: ما األسباب التي تدفع المرأة لممارسة الرياضة؟

جدول رقم )6(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق
غير 

موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

م����ن أج�����ل ت��خ��ف��ي��ف . 1
الوزن

10848152272004.14ك
 

1.16
 

2
%54.024.07.511.03.5100

م������ن أج�������ل زي�������ادة . 2
ق����وة ال��ج��س��م وب��ن��اء 

العضالت

123551662004.48ك
 

0.77
 

1
%61.527.58.03.0

100

توجيه من طبيب. 3
37233576292002.82ك

 
1.34

 
6

%18.511.517.538.014.5100

شغل وقت الفراغ. 4
64622731162003.64ك

 
1.29

 
4

%32.031.013.515.58.0100

ل���ت���ك���وي���ن ع���الق���ات . 5
اجتماعية جديدة

16296857302002.72ك
 

1.13
 

7
%8.014.534.028.515.0100

على . 6 اإلق��ب��ال  بسبب 
مناسبة اجتماعية

13204572502002.37ك
 

1.15
 

8
%6.510.022.536.025.0100

م����ن أج�����ل ت��خ��ف��ي��ف . 7
الضغوط

8370261562004.05ك
 

1.06
 

3
%41.535.013.07.53.0100

االس��ت��م��ت��اع ب��ق��ض��اء . 8
زميالتي  مع  الوقت 
ال�����الت�����ي ي���م���ارس���ن 

الرياضة

2844574823200ك

3.031.225
%

14.022.028.524.011.5

100

 3,41المتوسط الحسابي

تبين نتائج جدولرقم )14(موافقةغالبية أفراد الدراسة 
في العبارة رقم )1( أن من األسباب التي تدفعهم لممارسة 
الرياضة من أجل تخفيف الوزن وذلك بنس���بة 78%، أما 
في العبارة رقم )2( نالحظ موافقة غالبية أفراد الدراس���ة 
وذلك بنس���بة 89% من األس���باب التي تدفعهم لممارسة 

الرياض���ة م���ن أجل زيادة قوة الجس���م وبن���اء العضالت، 
أم���ا في العب���ارة رقم )3( نج���د أن غالبية أفراد الدراس���ة 
تمثل غير موافق وغير موافق بشدة على أن من األسباب 
التي تدفعهم لممارس���ة الرياضة توجيه من طبيب وذلك 
بنس���بة تمث���ل 52.5%، بينم���ا نالح���ظ أن 30% من أفراد 
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الدراسة تمثل موافق وموافق بشدة على أن من األسباب 
التي تدفعهم لممارس���ة الرياضة توجيه من طبيب، بينما 
17.5% من أفراد الدراسة محايدات، أما في العبارة رقم 
)4( يمثل مجموع الموافقات يرون أن شغل وقت الفراغ 
من األس���باب التي تدفع لممارس���ة الرياضة وذلك نسبة 
63% م���ن أفراد الدراس���ة، أما في العب���ارة رقم )5( نجد 
43.5% م���ن أف���راد الدراس���ة تمثل غي���ر الموافقات على 
أن من األس���باب التي تدفعهم لممارسة الرياضة تكوين 
عالق���ات اجتماعي���ة جدي���دة، بينما تمثل نس���بة 34% من 
أفراد الدراسة محايد، و22.5% من أفراد الدراسة توافق 
عل���ى أن من األس���باب التي تدفعهم لممارس���ة الرياضة 
تكوي���ن عالق���ات اجتماعية جديدة، أما ف���ي العبارة رقم 
)6( نرى أن 61% من أفراد الدراسة التوافق على أن من 
األس���باب التي تدفعهم لممارسة الرياضة بسبب اإلقبال 

على مناس���بة اجتماعي���ة جديدة، بينم���ا 22.5% من أفرد 
الدراسة محايدات ، وتمثل نسبة الموافقات 16.5% من 
أفراد الدراس���ة أن من األس���باب التي تدفعهم لممارس���ة 
الرياضة بس���بب اإلقبال على مناس���بة اجتماعية جديدة، 
أم���ا في العب���ارة رقم )7( نج���د أن غالبية أفراد الدراس���ة 
توافق وذلك بنس���بة 76.5% على أن من األس���باب التي 
تدفعهم لممارس���ة الرياضة م���ن أجل تخفيف الضغوط، 
أما في العبارة رقم )8( نالحظ أن أفراد الدراسة انقسمت 
م���ا بين المؤيدين والمعارضي���ن حيث نجد أن 36% من 
أفراد الدراس���ة والتي تمثل مجم���وع الموافقات ترى أن 
االس���تمتاع بقضاء الوقت مع الزميالت الالتي يمارس���ن 
الرياضة من األسباب التي تدفع لممارسة الرياضة، بينما 
35.5% من أفراد الدراسة تمثل مجموع غير الموافقات 

، و28.5% من أفراد الدراسة محايدة.

السؤال الخامس: ما األسباب التي تشجع المرأة الرياضية على االستمرار في ممارسة الرياضة؟

جدول رقم )7(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

نظرتي للرياضة كثقافة . 1
وأسلوب حياة

1316452004.630.532ك
%65.532.02.5100

وج����������������ود ال�������دع�������م . 2
والتشجيع من أسرتي

846536962004.061.036ك
%42.032.518.04.53.0100

وج����������������ود ال�������دع�������م . 3
م���ن قبل  وال��ت��ش��ج��ي��ع 

النادي

6358492642003.751.18ك
%31.529.024.513.02.0100

مقابلة صديقاتي. 4
23306260252002.831.189ك
%11.515.031.030.012.5100

الجيدة . 5 الخدمة  وجود 
في النادي

6170462032003.831.027ك
%30.535.023.010.01.5100
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موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

شكل . 6 على  الحصول 
مقبول للجسم

12669412004.60.563ك
%63.034.52.05.100

ت��خ��ف��ي��ف ال���ض���غ���وط . 7
اليومية

1116017932004.340.924ك
%55.530.08.54.51.5100

ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة ع��ل��ى . 8
الصحة والشباب

14846422004.70.561ك
%74.023.02.01.0100

ق�������رب ال������ن������ادي م��ن . 9
المنزل

1114924115200ك
4.251.035

%55.524.512.05.52.5100

 4,11المتوسط الحسابي

يتبي���ن من الجدولرق���م )15(أن العبارة رقم )1( نجد 
غالبية أفراد الدراس���ة تمثل موافق وموافق بش���دة وذلك 
بنس���بة تبلغ 97.5% في أن األس���باب التي تشجع المرأة 
الرياضي���ة على االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة نظرتها 
للرياض���ة كثقاف���ة وأس���لوب حياة، أم���ا في العب���ارة رقم 
)2( ن���رى أن غالبية أفراد الدراس���ة تمثل الموافقة وذلك 
بنس���بة تمث���ل 74.5% ت���رى أن وجود الدعم والتش���جيع 
من األس���رة من األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية 
عل���ى االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة، أما ف���ي العبارة 
رق���م )3( نج���د أن مجموع الموافقة تمثل نس���بة %60.5 
ي���رون أن وج���ود الدعم والتش���جيع من قب���ل النادي من 
األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية على االس���تمرار 
في ممارس���ة الرياض���ة، أما في العبارة رق���م )4( نرى أن 
42.5% من أفراد الدراس���ة تمثل غير موافق وغير موافق 
بش���دة في أن مقابلة األصدقاء من األس���باب التي تشجع 
الم���رأة الرياضية على االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة، 
بينم���ا 31% م���ن أفراد الدراس���ة محايدات س���بب مقابلة 
األصدق���اء، أما ف���ي العبارة رقم )5( نرى أن 65.5% من 

أفراد الدراس���ة موافق���ات أن وجود الخدم���ة الجيدة في 
النادي من األس���باب التي تش���جع الم���رأة الرياضية على 
االستمرار في ممارسة الرياضة، أما في العبارة رقم )6( 
نالحظ أن غالبية أفراد الدراس���ة ترى أن الحصول على 
ش���كل مقبول للجس���م من األس���باب التي تشجع المرأة 
الرياضي���ة على االس���تمرار ف���ي ممارس���ة الرياضة حيث 
بلغت النسبة 97.5% ،أما في العبارة رقم )7( نالحظ أن 
غالبية أفراد الدراس���ة 85.5% ترى أن تخفيف الضغوط 
اليومية من األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية على 
االس���تمرار ف���ي ممارس���ة الرياض���ة، أما في العب���ارة رقم 
)8( ن���رى أن غالبي���ة أف���راد الدراس���ة ت���رى أن المحافظة 
على الصحة والش���باب من األس���باب التي تشجع المرأة 
الرياضي���ة على االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة وذلك 
بنسبة بلغت 97%، أما في العبارة رقم )9( نجد أن %80 
م���ن أفراد الدراس���ة موافق���ات على أن ق���رب النادي من 
المنزل من األس���باب التي تش���جع المرأة الرياضية على 

االستمرار في ممارسة الرياضة.
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السؤال السادس: ما أهم المعوقات التي تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة؟

جدول رقم )8(

موافق 
غير محايدموافقبشدة

موافق

غير 
موافق 
بشدة

المتوسط المجموع
الحسابي

االنحراف 
المعياري

ترتيب 
العبارة

34555241182003.231.217كالضغوط األسرية. 1
%17.027.526.020.59.0100

ض�����غ�����وط ال���ع���م���ل . 2
والدراسة

5278363042003.721.072ك
%26.039.018.015.02.0100

ارتفاع أسعار األندية . 3
الرياضية

9067251712004.140.971ك
%45.033.512.58.55.100

بُ���ع���د ال�����ن�����ادي ع��ن . 4
المنزل

67513436122003.631.283ك
%33.525.517.018.06.0100

عدم وجود دعم من . 5
األسرة

25355945362002.841.278ك
%12.517.529.522.518.0100

عدم وجود مشاركة . 6
األص��دق��اء  قبل  م��ن 

لممارسة الرياضة

15234670462002.461.1811ك
%7.511.523.035.023.0100

عدم توفر الخدمات . 7
المناسبة في النادي

40535139172003.31.235ك
%20.026.525.519.58.5100

ع������������������دم ت�������وف�������ر . 8
المواصالت

54453546202003.341.354ك
%27.022.517.523.010.0100

ص������ع������وب������ة ع���م���ل . 9
التمارين الرياضية

15244671442002.481.1810ك
%7.512.023.035.522.0100

ع��������دم ال�����ت�����زام . 10
ال���ن���ادي ب��ال��ض��واب��ط 

الشرعية

24245353462002.641.299ك
%12.012.026.526.523.0100

3957433922200كاألسباب الصحية. 11
3.261.286 %19.528.521.519.511.0100

 3,19المتوسط الحسابي
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يتبي���ن من النتائ���ج الموضحة في جدولرقم )16( في 
العبارة رقم )1( أن ما نس���بته 44.5% من أفراد الدراس���ة 
تواف���ق أن الضغوط األس���رية أحد أه���م المعوقات التي 
تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة، بينما %29.5 
من أفراد الدراسة غير موافقات، أما في العبارة رقم )2( 
نرى أن نس���بة الموافقات تمثل 65% من أفراد الدراس���ة 
حي���ث ترى أن ضغ���وط العم���ل والدراس���ة تعدمن أحد 
أهمالمعوق���ات الت���ي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة 
الرياض���ة، أما ف���ي العبارة رقم )3( نج���د أن غالبية أفراد 
الدراس���ة تمث���ل النس���بة 78.5% ت���رى أن ارتفاع أس���عار 
األندي���ة الرياضي���ة من أح���د أهمالمعوقات الت���ي تواجه 
المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، أما في العبارة رقم 
)4( نرى أن 59% من أفراد الدراسة توافق بأن بُعد النادي 
ع���ن المن���زل يعد م���ن أح���د أهمالمعوقات الت���ي تواجه 
المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، أما في العبارة رقم 
)5( نجد أن مجموع الغير موافقات تمثل النسبة %40.5 
أن عدم وجود دعم من األسرة يعد أحد أهم المعوقات 
الت���ي تواج���ه المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، بينما 
انقس���م أفراد الدراس���ة ما بين )المحاي���دات والموافقات 
والموافقات بش���دة( الى 30% موافقات وموافقات بشدة 
أن عدم وجود الدعم من األسرة يعد أحد أهم المعوقات 
الت���ي تواج���ه المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، بينما 
29.5% محايدات عدم وجود الدعم من األسرة.أما في 
العب���ارة رق���م )6( نجد أن مجموعغي���ر الموافقات تمثل 
النس���بة 58% من أفراد الدراس���ة ال ترى بأن عدم وجود 
مش���اركة من قبل األصدقاء لممارس���ة الرياضة يعد أحد 
أه���م المعوقات التي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة 
الرياضة، أما في العبارة رقم )7( نجد أن النسبة %46.5 
من أفراد الدراسة توافق وتوافق بشدة على أن عدم توفر 
الخدمات المناس���بة في النادي يعد أحد أهم المعوقات 
التي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، أما في 
العبارة رقم )8( نجد أن 49.5% من أفراد الدراسة ترى 

أن ع���دم توف���ر المواص���الت يع���د أحد أه���م المعوقات 
التي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، أما في 
العبارة رقم )9( نالحظ أن غالبية أفراد الدراسة %55.5 
ال تواف���ق بأن صعوبة عم���ل التمارين الرياضية تعد أحد 
أه���م المعوقات التي تواجه المرأة الس���عودية لممارس���ة 
الرياض���ة، أم���ا ف���ي العبارة رق���م )10( نرى أن ما نس���بته 
49.5% من أفراد الدراس���ة غير موافقات بأن عدم التزام 
النادي بالضوابط الشرعية يعد أحد أهم المعوقات التي 
تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة، أما في العبارة 
رقم )11( نالحظ أن 48% من أفراد الدراسة توافق على 
أن األس���باب الصحي���ة تع���د أحد أه���م المعوق���ات التي 
تواجه المرأة السعودية لممارسة الرياضة، بينما %30.5 

من أفراد الدراسة تمثل غير موافقات.

أهم النتائج:

أوالً: التع���رف عل���ى دور األس���رة في تش���كيل وعي 
المرأة السعودية لممارسة الرياضة:

وضحت نتائج الدراس���ة أن »األم« أكثر أفراد األسرة 
تش���جيعاً لممارس���ة الرياضة وذلك بنسبة 37.5% ، تليها 
األخ���ت، وه���ذا يتفق مع م���ا جاءت به دراس���ة البطيخي 
)2013( حي���ث أكد أن لألم دور في خلق جيل رياضي 
من خالل الس���ماح ألبنائها بمرافقتها لممارس���ة النشاط 
الرياضي والحث على ممارسة الرياضة، كون األم قدوة 
ألبنائها من خالل تاريخها الرياضي المليء باإلنجازات 
الرياضي���ة وه���ذا بحد ذاته داف���ع قوي لألبناء لممارس���ة 

الرياضة.

وضحت النتائج أن غالبية أفراد الدراس���ة تش���جعهم 
أس���رهن عل���ى ممارس���ة الرياض���ة وذلك بنس���بة %80.5 
، بينم���ا 15% منه���م محاي���دات، 4.5% غي���ر موافق���ات، 
وق���د يرج���ع ذل���ك للتأثير الكبي���ر الذي تقوم به األس���رة 
ف���ي حي���اة األف���راد باعتبارها الخلية األساس���ية ف���ي بناء 
المجتمع ،فنالحظ أن وجود الوعي والتش���جيع من قبل 
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أفراد األس���رة، كان ل���ه أثر كبير في تش���جيع المرأة على 
ممارس���ة الرياض���ة، وه���ذا يتفق مع ما جاءت به دراس���ة 
Christelle Hayoz)2019( أن وج���ود دع���م نفس���ي 
واجتماع���ي بين أفراد األس���رة يعوض ع���ن نقص تعليم 
الوالدين ويحس���ن من نم���ط حياتهم وممارس���ة أبناءهم 
للرياض���ة، كم���ا تتفق مع ما ج���اءت به دراس���ة )2004(

Tess Kayأن الس���ياق األسري له أهمية عالمية لتحليل 
السلوك الرياضي والترفيهي لذلكيبدو أن “األسرة” هي 
نقط���ة مهمة وفعالة وُمش���ِرقة ومنتجة للتركي���ز عليها من 
قب���ل الباحثين،كما أنه���ا غائبة إلى حد كبير في األبحاث 
 Sharon الرياضي���ة حت���ى اآلن، كم���ا تتف���ق مع دراس���ة
Wheeler)2012(أن الخلفي���ات الرياضي���ة لآلباء تؤثر 
على مش���اركتهم في رياضة أطفالهم بدرجة ما،كما يتفق 
مع ما جاءت به دراس���ة الكعبي)2013( أن تأثير األسرة 
على ممارس���ة الرياضة يتضح من خالل تش���جيع المرأة 

على ممارسة الرياضة.

كما نجد أن أغلبية أفراد العينة 78،5% يشاركهنأحد 
أفراد األس���رة ممارس���ة الرياضة،  فقد نالحظ أن وجود 
مشاركة من قبل األسرة يعد دافع كبير في تشجيع ورفع 
وعي المرأة لممارسة الرياضة، حيث تنعكس سلوكيات 
األس���رة عل���ى بقي���ة األف���راد، كمش���اركة األم أبنته���ا في 
ممارس���ة الرياض���ة أو مش���اركة األخوات مما يش���جعهم 
ذل���ك بش���كل أكبر، حي���ث أكدت الكثير من الدراس���ات 
أهمية وجود مش���اركة من قبل أفراد األسرة في التشجيع 
على ممارسة الرياضة وهذا يتفق مع ما جاءت به دراسة 
البطيخ���ي )2013(أن ل���ألم دور في خل���ق جيل رياضي 
من خالل الس���ماح ألبنائها بمرافقتها لممارس���ة النشاط 
الرياضي والحث على ممارسة الرياضة، كون األم قدوة 
ألبنائها من خالل تاريخها الرياضي المليء باإلنجازات 
الرياضي���ة وه���ذا بحد ذاته داف���ع قوي لألبناء لممارس���ة 
 Christelle الرياضة، كما تتفق مع ما جاءت به دراسة
Hayoz)2019(أن خصائص العائلة ونمط حياتها تؤثر 

بش���كل مباشر وغير مباش���ر في ممارسة أبناءها للرياضة 
عندما يكبرون.

الدراس���ة  أف���راد  م���ن   %47.5 أن  وضح���ت  كم���ا 
تحثهم أس���رهن على ممارس���ة الرياضة ألسباب صحية 
فقط،بينما30.5% من أفراد الدراس���ة محايدات ،و %22 
غي���ر موافقات، مما يفس���ر أن األس���رة تعي أن ممارس���ة 
الرياض���ة تعود بالعديد من الفوائد الصحية ومس���اهمتها 
ف���ي الوقاي���ة م���ن األم���راض حي���ث ت���رى أن الرياض���ة 
وس���يلة فعالة للمحافظة على صحة أفراد أس���رتها، مثل: 
تش���جيع مريض السكر على ممارس���ة الرياضة لتخفيف 
ح���دة الم���رض، حيث أكدت دراس���ة ح���داد)2007( أن 
الدواف���ع الصحي���ة جاءت ف���ي المرتبة األولى لممارس���ة 
األنشطة الرياضية وذلك من اجل اكتساب اللياقة البدنية 
 Sharonوالصح���ة، كم���ا تتفع مع م���ا جاءت به دراس���ة
Wheeler )2012(حيث كانت األسباب الرئيسية التي 
أبلغ عنها اآلباء لدعمهم وتش���جيعهم األنشطة الرياضية 
ألطفالهم هي أن أطفالهم استمتعوا بها، وحافظت على 

لياقتهم وصحتهم.

كما أس���فرت النتائ���ج أن 72.5% من أفراد الدراس���ة 
تس���اعدهم أس���رهن ف���ي دفع تكالي���ف الن���ادي الرياضي 
محاي���دات،  منه���م   %9 ذلك،بينم���ا  يحتاج���ون  عندم���ا 
و18.5% من أفراد الدراسة غير موافقات، حيث نالحظ 
أهمي���ة وج���ود الدع���م الم���ادي للم���رأة من قبل أس���رتها 
مم���ا يش���جعها عل���ى ممارس���ة الرياض���ة ودف���ع تكاليف 
الن���ادي الت���ي من الممكن أن تكون عائ���ق لديها في ظل 
ارتفاع أس���عار األندية الرياضة النس���ائية، حيث تتفق مع 
م���ا ج���اءت به دراس���ة الكعبي )2013( أن تأثير األس���رة 
على ممارس���ة الم���رأة للرياضة يتضح من خالل: اهتمام 
األس���رة بالرياضة وتوفير االشتراكات المادية في األندية 

النسائية الرياضية.

كم���ا وضحت النتائج أن 86.5% من أفراد الدراس���ة 
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تس���اعدهم أس���رهن ف���ي توفي���ر المواصالت لممارس���ة 
الرياضة، بينما 6.5% من أفراد الدراسة محايدات، و%7 
غير موافقات، مما قد يدل على وجود الدعم والتشجيع 
من قبل األس���رة في توفير كافة االحتياجات التي تساعد 
المرأة من اجل الذهاب للنادي، وعدم جعل ذلك عائقا 

يمنعها عن ممارسة الرياضة.

• كما وضحت النتائج أن 88% من أفراد الدراسة والتي 	
تمثل األغلبية ترى أس���رهن أن ممارستهن للرياضة 
س���اهمت في تحسن صحتهن ولياقتهن،بينما %9.5 
من أفراد الدراسة محايدات، و2.5% غير موافقات، 
مما يفسر وجود وعي وإدراك لدى األسرة بالفوائد 
المترتبة لممارس���ة المرأة للرياضة كونها تعود على 
الف���رد بالعديد من الفوائد الصحية وتحس���ن اللياقة 
البدني���ة مم���ا ق���د يدفعه���م لدع���م وتش���جيع الم���رأة 
لممارس���ة الرياض���ة وتوفير كاف���ة االحتياجات التي 

تتطلبها

وهذا يتفق مع نظرية التبادل االجتماعي التي تس���تند 
عل���ى مب���دأ األخذ والعط���اء وم���دى اس���تمرارية العالقة 
باس���تمرارية األخذ والعطاء فنرى أنه كلما كانت األسرة 
تهتم وتش���جع الم���رأة على ممارس���ة الرياضة من خالل 
الدعم المعنوي كالتحفيز والتوعية، أو من خالل الدعم 
المادي كدفع أس���عار االشتراكات وتوفير وسائل التنقل 
وغيرها، فأن ذلك من ش���أنه أن ينعكس على المرأة من 
خ���الل ارتفاع وعيها لممارس���ة الرياض���ة واتخاذها نمط 
حي���اة لها كونها تعود عليها بالكثير من الفوائد واألرباح 
لصح���ة جس���دها وارتف���اع مس���توى لياقته���ا وتخفي���ف 
ح���دة بعض المش���اكل الصحية لديها كمرض الس���كري 

والضغط وتقوية العظام باإلضافة الى تحسن النفسية.

كم���ا وضحت النتائج أن 68،5% من أفراد الدراس���ة 
تشجعهم أسرهم على ممارسة الرياضة ولكن ليس على 
حساب مهامهموواجباتهم،بينما 23% من أفراد الدراسة 

محايدات، و8.5% غير موافقات ويمكن أن نفس���ر ذلك 
م���ن خالل اهتم���ام األس���رة وحرصها بأولوي���ات المرأة 
بحي���ث ال تأثر ممارس���تها للرياضة على دراس���تها أو أال 

تكون على حساب مسؤوليتها تجاه أبنائها ومنزلها.

حيث يمكن تفس���ير ذلك بنظرية التبادل االجتماعي 
فاألس���رة تح���اول أن تحق���ق المنافع المترتب���ة من خالل 
ممارس���ة الرياض���ة ولك���ن لي���س عل���ى حس���اب المه���ام 

والواجبات األساسية للمرأة.

• كم���ا بين���ت النتائ���ج أن 48% م���ن أف���راد الدراس���ة 	
تس���اعدهم أس���رهم في توفي���ر األجه���زة واألدوات 
الرياضية في المنزل،بينما 32.5% من أفراد الدراسة 
محايدات، و19.5% غير موافقات، وقد يعود ذلك 
الى رغبة األس���رة في مس���اعدة المرأة على ممارسة 
الرياض���ة داخ���ل منزله���ا مم���ا يس���اعدها عل���ى أداء 
تمارينها دون الحاجة الى الذهاب للنادي الرياضي 
عندما ال تمس���ح لها الظروف بذلك كوجود األبناء 
الصغ���ار أو عدم توفر المواصالت الالزمة للذهاب 
للنادي أو كانتهاء فترة االشتراك في النادي الرياضي 
أو ع���دم توفر الوقت للذهاب الى النادي،فأن توفير 
ه���ذه األدوات في المنزل تس���اعدها على ممارس���ة 
الرياضة في أي وقت تشاء بما يتناسب مع ظروفها.

• يمكننا خالل هذه الدراس���ة أن نفس���ر دور األس���رة 	
ف���ي تش���كيل الوع���ي، حي���ث أتض���ح ال���دور الكبير 
ال���ذي تقوم به أس���رة المرأة الس���عودية التي تمارس 
الرياضة في األندية الرياضية من خالل توفر الدعم 
المعن���وي والم���ادي وكاف���ة االحتياج���ات الالزم���ة 
لممارسة الرياضة كدفع االشتراكات للنادي وتوفير 
المواص���الت الالزم���ة وتوفي���ر األدوات واألجهزة 
الرياضية مما ساهم في ورفع وعي المرأة لممارسة 
الرياض���ة وجعلها نمط حياة،فنج���د أن وجود وعي 
لدى األس���رة قد ينعكس على بقية أفرادهاويس���اهم 



60

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )8(، ص ص 33-66 ديسمبر 2021م / ربيع ثان1443هــ

ف���ي تربي���ة األبن���اء على ممارس���ة الرياض���ة والوعي 
بالفوائ���د المترتب���ة عليه���ا، باعتب���ار أن األس���رة أداة 
وعام���ل مهم وأساس���ي ف���ي تعزيز ممارس���ة المرأة 

للرياضة .

ثانياً: التعرف على دور وسائل التواصل االجتماعي 
في تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة:

• توضح النتائج أن 92.5% من أفراد الدراسة ترى أن 	
هناك توجه وإقبال عبر وس���ائل التواصل االجتماعي 
نح���و دع���م المرأة لممارس���ة الرياض���ة، بينما 6% من 
أفراد الدراس���ة محاي���دات، و 1.5% غي���ر موافقات، 
وق���د يرجع ه���ذا لوج���ود دع���م متزايد نح���و رياضة 
الم���رأة عب���ر وس���ائل التواص���ل االجتماع���ي وذل���ك 
ف���ي ظل الظ���روف المتط���ورة ف���ي المملك���ة العربية 
الس���عودية وذل���ك تزامنا مع رؤي���ة 2030 نحو دعم 
وتمكين المرأة في كافة القطاعات، واعتبار الرياضة 
ح���ق من حقوق المرأة، وتختلف ه���ذه النتيجة ع ما 
ج���اءت ب���ه دراس���ة Cooky Cheryl )2013( أن 
كمي���ة ونوعية التغطية اإلعالمي���ة تركز على الرياضة 

الرجالية وتهمش الرياضة النسائية.

يمكنن���ا من خالل ذلك أن نفس���ر ال���دور الذي تقوم 
به وس���ائل التواصل االجتماعي في تشكيل وعي المرأة 
الس���عودية لممارس���ة الرياضة، حيث نالحظ وجود دور 
فع���ال في تش���جيع ورفع وع���ي المرأة الس���عودية وذلك 
من خالل نش���ر ثقافة الرياضة و الرس���ائل التوعوية التي 
تتعلق بالرياضة حيث أتضح أنها س���اهمت في تش���جيع 
ورف���ع الوعي ل���دى غالبية أفراد الدراس���ة ،كم���ا أنها قد 
تعتب���ر أداة فعال���ة ف���ي تغيي���ر نظ���رة المجتم���ع و األف���راد 
نح���و ممارس���ة الم���رأة للرياض���ة والتوعي���ة بش���أن بعض 
التقالي���د والمعتقدات الخاطئة المتعلقة بالرياضة، حيث 
بينت نتائج دراس���ة الكعب���ي )2013( أن بعض العادات 
والتقاليد تؤثر على ممارس���ة المرأة للرياضة مثل: النظر 

ال���ى رياض���ة المرأة كس���لوك يخ���دش الحياء وكس���لوك 
رجال���ي، أيض���ا اعتبار الرياضة من األم���ور الدخيلة على 

المجتمع.

كم���ا نالح���ظ ال���دور ال���ذي تلعب���ه وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي ف���ي التس���ويق لألزياء والمالب���س الرياضية 
النس���ائية التي ش���كلت ثقافة جديدة وخاصة لممارسات 
الرياض���ة وذل���ك عن طري���ق بعض المالب���س واألحذية 
المتخصصة وبع���ض الماركات الرياضي���ة المتخصصة، 

حيث أصبحت تجذب المرأة لشرائها.

أيض���ا التس���ويق لألجه���زة واألدوات الرياضي���ة التي 
تس���اعد الم���رأة وتش���جعها عل���ى ممارس���ة الرياض���ة في 
المن���زل والتعل���م عل���ى التدريب���ات الرياضي���ة من خالل 
ما تنش���ره وس���ائل التواصل االجتماعي عب���ر التطبيقات 

والبرامج.

ثالث���اً: التعرف على دور جماعة األقران في تش���كيل 
وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة:

وضح���ت النتائ���ج أن غالبي���ة أف���راد الدراس���ة وذلك 
بنسبة 80% يوافقن على وجود تشجيع من رفاقهن على 
ممارس���ة الرياض���ة،و13% منه���ن محاي���دات، و7% غي���ر 
موافقات، مما قد يدل على أهمية وجود الدعم من قبل 
الرفاق للتش���جيع على ممارس���ة الرياضة حيث أنها تؤثر 
على الفرد بشكل أكبر، فعندما نرى تأثير جماعة األقران 
على عملية التنش���ئة بش���كل عام نرى أنها تقوم بعدد من 
الوظائ���ف كنقل األنماط الثقافي���ة من خالل تعلمهم من 
بعضهم البعض أثن���اء تفاعلهم المتبادل اإليجابية، منها: 
التعاون والتضحي���ة، والصبر، والمثابرة، والغيرة، وحب 

األغاني واأللعاب. )الحاج محمد.126:2014(

وه���ذا يتف���ق م���ع م���ا جاءت ب���ه دراس���ة عب���د الجبار 
)2017( حي���ث وضحت أن من المحددات االجتماعية 
أهمية دور األسرة واألصدقاء في دعم وتشجيع ممارسة 

النشاط البدني.
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• من خالل ذلك يمكننا أن نفس���ر دور جماعة األقران 	
في تشكيل وعي المرأة السعودية لممارسة الرياضة، 
فنالحظ الدور الذي تقوم به جماعة الرفاق باعتبارها 
أح���د العوام���ل المؤثرة عل���ى المرأة الس���عودية التي 
تم���ارس الرياض���ة، حي���ث نالحظ أن وج���ود الدعم 
و التش���جيع من قبل رفيقاتها على ممارس���ة الرياضة 
ومالحظ���ة الفوائ���د الصحية والجمالي���ة العائدة على 
الم���رأة كان ل���ه دور كبير دعمها وتش���جيعها، كما أن 
مش���اركة رفيقاتها لها قد يش���جعها أكثر بااللتزام في 
ممارس���ة الرياضة واالستمتاع بقضاء الوقت بالنادي 
الرياض���ي وأداء التمرين���ات الرياضية بحماس ودافع 
أكب���ر، كم���ا يتضح لن���ا أن هن���اك وجود وع���ي بثقافة 
الرياضة لدى غالبية أفراد الدراس���ة وذلك من خالل 
وعيه���م بأهمية ممارس���ة الرياضة كنم���ط حياة كونها 

تعود بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية.

رابع���اً: التع���رف عل���ى األس���باب الت���ي تدف���ع المرأة 
السعودية لممارسة الرياضة:

يمكننا من خالل هذه الدراس���ة أن نفس���ر األس���باب 
الت���ي تدف���ع المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة، حيث 
نالحظ أن غالبية دوافع المش���تركات لممارس���ة الرياضة 
كان���ت م���ن أج���ل زي���ادة ق���وة الجس���م وبن���اء العضالت 
وتخفي���ف الوزن، يليهاتخفيف الضغوط اليومية وش���غل 
وق���ت الف���راغ، أيض���ا وجود توجي���ه م���ن الطبيب ألجل 
ممارس���ة الرياضة ، ووجود دوافع اجتماعية مثل تكوين 
عالق���ات اجتماعية جدي���دة وقضاء الوقت مع الزميالت 
واقت���راب مناس���بة اجتماعية ولكنها ال تأت���ي في المرتبة 
األول���ى مقارن���ة بالدواف���ع الذاتية كالوع���ي بالصحة وما 
تع���ود ب���ه الرياضة على الجس���د والوقاية م���ن األمراض 
وتخفي���ف الوزن والوصول الى الوزن المطلوب، وتتفق 
هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة أحمد )2015( حيث 
بينت نتائج الدراس���ة أن أهم دوافع االش���تراك في مراكز 
اللياق���ة البدني���ة كانت من أجل الرغبة ف���ي الحفاظ على 

صحة جيدة ومستدامة، يليها تحسين شكل الجسم.

كم���ا تتف���ق مع ما جاءت به دراس���ة الهبدان )2017( 
حيث توصلت نتائج الدراس���ة إلى أن 80% من الفتيات 
اتفق���ن على أن ممارس���تهن للرياضة لها آثار إيجابية من 
الناحية النفس���ية عليهن حيث س���اهمت ف���ي التقليل من 
شعورهم بالخجل الس���لبي واالكتئاب،وإزالة شعورهن 

بالعزلة واإلحباط.

كما تتفق مع ما جاءت به دراس���ة احمد )2017( أن 
من أهم دوافع ممارس���ة النشاط البدني من أجل إنقاص 

الوزن والوقاية من األمراض.

كم���ا تتفق م���ع ما جاءت به دراس���ة القطان وآخرون 
)2015( حيث توصلت النتائج المتعلقة بفئة الممارسات 
لألنش���طة الرياضية إلى أن )66.7%( يمارس���ن األنش���طة 
الرياضية من أجل الصحة،و)15.3%( من أجل الترويح، 

و)18%( من أجل الصحة والترويح في نفس الوقت.

كم���ا تتفق مع ما جاءت دراس���ة ح���داد )2007( فقد 
ج���اءت »الدواف���ع الصحي���ة« بالمرتبة األولى لممارس���ة 
األنش���طة الرياضي���ة وذل���ك م���ن أج���ل اكتس���اب اللياقة 
البدني���ة والصح���ة، و ج���اء بالمرتب���ة الثاني���ة لممارس���ة 
األنش���طة الرياضي���ة » الدواف���ع االجتماعي���ة« وذلك من 
أجل الحصول على حياة اجتماعية متميزة،وذلك بنس���بة 

.%74.20

ويمكنن���ا تفس���ير ذل���ك م���ن خ���الل نظري���ة التب���ادل 
االجتماعي حيث يمكننا القولعلى المستوى الشخصيأن 
إقبال المرأة الس���عودية لممارس���ة الرياضة يتم من خالل 
قي���اس المرأة للفوائد واألرب���اح العائدة عليها من خالل 
ممارس���ة الرياضة البدنية كالفوائد الصحية مثل تخفيف 
ال���وزن ورفع مس���توى اللياق���ة وزيادة قوة الجس���م وبناء 
العض���الت، وتقوي���ة الجه���از المناع���ي للجس���م للوقاية 
م���ن األمراض والفايروس���ات، كما تع���ود عليها بالفوائد 
النفس���ية واالجتماعية كتخفيف للضغوط اليومية وقضاء 
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الوقت مع الزميالت، حيث أن هذه األرباح تدفع المرأة 
إل���ى اإلنفاق المالي و تحديد وقت من يومها لممارس���ة 
األنش���طة الرياض���ة، وذلك م���ن أجل الم���ردود الصحي 
والمعن���وي العائد عليه���ا مقابل ممارس���تها للرياضة،إذا 
فعملي���ة التبادل تس���تند على مبدأ األخ���ذ والعطاء ومدى 
اس���تمرارية العالقة باس���تمرارية األخذ والعطاء، إذا فأن 
ممارس���ة المرأة للرياضة تس���تمر إذا كانت ترى أن هناك 
عائ���د مقابل م���ا تنفقه م���ن وقت وجهد وم���ال من أجل 

ممارسة الرياضة.

خامس���اً: التعرف على األس���باب التي تش���جع المرأة 
الرياضية على االستمرار في ممارسة الرياضة:

• أن 	 يريّ���ن   %97.5 أن  الدراس���ة  نتائ���ج  وضح���ت 
الحصول على ش���كل مقبول للجس���م من األسباب 
الت���ي تش���جع الم���رأة الرياضية على االس���تمرار في 
ممارسة الرياضة، بينما 2% منهم محايدات، و%0.5 
معارضات، وهذا قد يوضح أن حصول المرأة على 
وزن صحي ومثالي وجس���م متناسق ورشيق يشكل 
داف���ع كبير الس���تمرار المرأة في ممارس���ة الرياضة، 
وه���ذا قد يرجع إلى ما يتطلب���ه المجتمع في العصر 
الحال���ي ال���ذي يؤك���د على أهمي���ة العناي���ة بالمظهر 
الخارجي واالهتمام بالصحة حيث أصبح الجس���د 
الصحي والرش���يق رمزا اجتماعياً يدل على الجمال 
وم���ن خالله يُحكم على بعض األف���راد في النجاح 
بتكوي���ن العالقات االجتماعي���ة وغيرها، كما تُروج 
لذلك وس���ائل التواصل االجتماعي التي تؤكد على 
أهمية العناية بالجس���د واالعتناء به كمعيار للجمال 
من خالل عرض النس���اء ذوات األجس���ام الرش���يقة 
لبعض المش���اهير والفنانات، حيث أصبح تش���كيل 
الجسم والوصول به للوزن المطلوب هاجساً لدى 

الكثير من النساء.

فنج���د أق���رب مث���ال لذلك عندم���ا ق���ررت الحكومة 

السعودية منع التجول والجلوس بالمنازل جراء اجتياح 
فايروس كورونا على المملكة العربية السعودية،فنشاهد 
أن وس���ائل التواص���ل االجتماعي أصبحت تنش���ر الكثير 
م���ن الص���ور ومقاطع الفيديو الس���اخرةعن زي���ادة الوزن 
التي قد تتس���بب به���ا هذه الجائحة والجل���وس بالمنزل، 
وكيف أن هناك خوف من السمنة وزيادة الوزن من قبل 
األخرين كونها قد تأثرت بنظرة وتقييم أفراد المجتمع.

فنالح���ظ أن الكثي���ر م���ن األفراد بعد إغ���الق األندية 
الرياضية أصبحوا يمارس���ون الرياض���ة بالمنزل وإقبالهم 
على ش���راء األجه���زة واألدوات الرياضي���ة أو طلبها عبر 
المواقع اإللكترونية، أو االش���تراك عبر وسائل التواصل 
االجتماع���ي م���ع المتخصصي���ن ف���ي برام���ج التدري���ب 
والتغذي���ة وذلك للمحافظة على أجس���ادهم من الس���منة 
وزي���ادة ال���وزن، أيض���ا للحف���اظ عل���ى صحته���م ووقاية 
أنفس���هم م���ن خالل تقوي���ة المناع���ة، حيث نج���د الدور 
الذي ساهمت به وسائل التواصل االجتماعي من خالل 
نش���ر الوعي بأهمية ممارس���ة الرياضة ودورها في تعزيز 

المناعة والوقاية بأذن اهلل من األمراض.

• يمكنن���ا م���ن خ���الل نتائ���ج هذه الدراس���ة أن نفس���ر 	
عل���ى  الرياضي���ة  الم���رأة  تش���جع  الت���ي  األس���باب 
االس���تمرار في ممارس���ة الرياضة، حيث نالحظ أن 
غالبي���ة أف���راد العينة ت���رى أن النظ���ر للرياضة كثقافة 
وأس���لوب حي���اة. والحصول على الش���كل المقبول 
للجس���م، والمحافظ���ة على الصحة والش���باب، من 
أه���م األس���باب التي تش���جعها ف���ي االس���تمرار في 
ممارس���ة الرياض���ة، يليها تخفيف الضغ���وط اليومية 
ثم قرب النادي من المنزل ثم الدعم من األسرة ثم 
توف���ر الخدم���ات الجيدة في الن���ادي ووجود الدعم 
والتشجيع من قبل النادي الرياضي، من خالل ذلك 
نرى أن أهم األس���باب التي تشجع المرأة السعودية 
لالس���تمرار ف���ي ممارس���ة الرياض���ة تعود ألس���باب 
ودوافع خاصة ترغب من خالل ممارستها للرياضة 
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في أن تحققها وتصل إليها.

• ووفق���ا لمبادئ نظرية الجس���د والنظرية االجتماعية 	
نجد أن دوافع ممارس���ة المرأة للرياضة واألس���باب 
الت���ي تش���جعها لالس���تمرار كله���ا أس���باب تجعله���ا 
تنظر للرياضة على أنها مش���روع تس���عى من خاللها 
لالستثمار بجسدها، فنالحظ أن المرأة باستطاعتها 
تكوي���ن هويته���ا الش���خصية واالجتماعية من خالل 
بع���ض الممارس���ات ف���ي جس���دها والت���ي تس���تطيع 
من خاللها تش���كيل جس���دها لصب���ح أداة أو واجهة 
اجتماعي���ة تس���تطيع م���ن خالل���ه أن تبع���ث لألف���راد 
هويتها أو شخصيتها االجتماعية، وذلك عن طريق 
ممارسة الرياضة والوصول للوزن المثالي لجسمها 
كون���ه قاب���ل للتش���كيل مث���ل: إنق���اص الوزن وش���د 
الجسم بالنسبة للمرأة التي تعاني من الوزن الزائد، 
أو مث���ل: زي���ادة ال���وزن وبناء العض���الت للحصول 
على جس���م متناس���ق للمرأة التي تعاني من النحافة 
، وذلك م���ن أجل الظهور أمام األفراد بمظهر الئق 
وج���ذاب ويواك���ب متطلبات العص���ر الحالي الذي 
ينظر الى الجسم الرشيق والرياضي كرمز للجمال، 
كم���ا أنه ارتبط جمال األزياء عندم���ا ترتديها المرأة 
الرشيقة حيث تشكلت تلك النظرة في أذهان الكثير 
من النس���اء، فنرى أن غالبي���ة الماركات العالمية في 
مراكز التسوق التجارية ومواقع التسوق اإللكترونية 
دائماً تعرض األزياء من خالل عرضها على المرأة 
الرشيقة، كما أنها تهمل تصميم األزياء والمقاسات 
التي تناس���ب المرأة الس���مينة، فنجد أن هناك معناة 
ل���دى الكثي���ر من النس���اء ف���ي الحصول عل���ى أزياء 
تناس���ب أذواقه���م الن غالبي���ة المقاس���ات صغي���رة، 
مقارنة باألزياء التي تناسب الجسم الرشيق فأصبح 
الوصول الى وزن مثالي الرتداء تلك األزياء يشكل 
هاجس���اً ل���دى الكثير من النس���اء، كم���ا أنها تختلف 
نظرة كل مجتمع وأخر لمعايير الجمال وفقاً لعاداته 

وتقالي���ده ففي المجتمعات الس���ابقة كانت الس���منة 
معي���اراً للجم���ال مما يدف���ع الم���رأة للحصول على 
جسم ممتلئ كونها قد تمثل دالالت أخرى كالترف 
و الراحة في الحياة، فلم تكن المرأة تحاول إنقاص 
وزنها والوصول الى جس���م رش���يق كونه قد يشكل 
رمزاً للفقر و ضعف المرأة و غيرها من األس���باب، 
بينم���ا اآلن ف���ي المجتمع���ات المعاص���رة نرى كيف 
أصبح الجسد موضع اهتمام كبير لألفراد، فنالحظ 
اآلن وج���ود وعي واهتماماً متزايداً من األش���خاص 
ف���ي حماي���ة أجس���ادهم وذل���ك من خالل ممارس���ة 
بع���ض األنش���طة الرياضي���ة وإتب���اع أنظم���ة غذائي���ة 
س���ليمة، وذلك للوقاية من بعض األمراض وحماية 
أنفس���هم وأجسادهم من المخاطر المحيطة بهم في 
ظ���ل التطورات الس���ريعة واالعتماد عل���ى األجهزة 
الحديثة وقلة الحركة والنش���اط، فيس���عى الشخص 
جاه���داً من أج���ل المحافظة على جس���ده والبحث 
ع���ن أفض���ل الطرق والوس���ائل الس���تمرار الش���باب 
والصح���ة والجمال لكي تصبح بأفضل حال ممكن 
ويك���ون ذل���ك من خالل أش���كال متع���ددة ال حصر 
لها لصيانة جسده واالستثمار فيه والمحافظة عليه، 
إذا عندم���ا ننظر إلى إقبال المرأة لممارس���ة الرياضة 
كمش���روع تس���عى م���ن خالل���ه ف���ي تكوي���ن هويتها 
الذاتية واالس���تث��مار في جسدها من خالل ممارسة 
الرياض���ة، ف���ان هذا المش���روع يعود عليه���ا بالعديد 
م���ن الفوائ���د الصحي���ة والوقائي���ة المتعلقة بالجس���د 
وتحس���ين جودة الحياة ، أيض���ا يعود عليها بالفوائد 
الجمالي���ة المتعلق���ة بالمظه���ر الش���خصي والقب���ول 
االجتماعي وتخفيف الضغوط اليومية وشغل وقت 
الف���راغ بش���كل إيجابي، مما يدفعها لالس���تمرار في 
ممارسة الرياضة والنظر لها كثقافة وأسلوب حياة.

سادس���اً: التع���رف على أه���م المعوق���ات التي تواجه 
المرأة السعودية عن ممارسة الرياضة:
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يمكنن���ا م���ن خالل هذه الدراس���ة أن نس���تعرض اهم 
المعوق���ات الت���ي تواج���ه الم���رأة الس���عودية لممارس���ة 
الرياضة، حيث نالحظ أن غالبية أفراد الدراس���ة ترى أن 
ارتف���اع أس���عار األندية يمث���ل عائقاً أمام ممارس���ة المرأة 
للرياض���ة، يلها ضغوط العمل والدراس���ة ثم بُعد النادي 
م���ن المن���زل ثم عدم توف���ر المواصالت تليها األس���باب 
الصحي���ة ثم ع���دم توفر الخدمات المناس���بة ف���ي النادي 

الرياضي ثم الضغوط األسرية.

وذل���ك يتفق مع ما جاءت به دراس���ة عقدة )2009( 
حيث توصلت هذه الدراسة الى أن الضغوط االجتماعية 
ه���ي أح���د األس���باب األساس���ية الت���ي تمن���ع الم���رأة من 
ممارس���ة الرياض���ة، كم���ا تتفق م���ع ما جاءت به دراس���ة 
القطان وآخرون)2015( أن أكثر األس���باب االجتماعية 
الت���ي تدف���ع الم���رأة البحريني���ة لع���دم ممارس���ة الرياضة 

هي«الواجبات األسرية« بنسبة بلغت)%63(.

أيض���ا يتفق مع ما جاءت به دراس���ة القطان وآخرون 
)2015(حيث توصلت نتائج هذه الدراس���ة الى أن اكثر 
األس���باب الت���ي تدف���ع الم���رأة البحريني���ة لعدم ممارس���ة 
الرياض���ة هي »األس���باب المتعلق���ة باإلمكانات« بنس���بة 
بلغ���ت )73%( مث���ل قل���ة توف���ر الس���احات والمالع���ب 

المناسبة وبعدها عن موقع السكن.

ووفق���ا لمب���ادي نظرية التب���ادل االجتماع���ي نرى أن 
هناك عملية تبادلية من حيث تش���جيع األس���رة وجماعة 
الرفاق ودور وس���ائل التواصل االجتماعي إلقبال المرأة 
على ممارس���ة الرياضة، فكلما كان هناك دعم وتش���جيع 
سواء معنويا أو ماديا كلما ساهم ذلك في تشجيع المرأة 
ورف���ع وعيه���ا لممارس���ة الرياضة، على الخ���الف عندما 
ال نرى دعم وتش���جيع من قبل األس���رة وجماعة الرفاق 
ووس���ائل التواصل االجتماعي فق���د ال يكون هناك دافع 

ورغبة لممارسة المرأة للرياضة.

كم���ا أن هن���اك عملي���ة تبادلي���ة بي���ن دع���م وجه���ود 
الدولة لممارس���ة الم���رأة للرياضة فاهتم���ام الدولة برفع 

نس���بة ممارس���ي الرياض���ة والح���رص عل���ى توفي���ر كافة 
االحتياجات والخدمات التي تساعد المرأة على ممارسة 
الرياضة يساهم ذلك بشكل كبير في رفع نسب ممارسي 
الرياضة، وتقليل نسبة المرضى خصوصا مرضى السمنة 
والس���كري والضغ���ط. ومما اليخفى عل���ى أحد المبالغ 
الطائلة التي تتكبده���ا الدولة لمعالجة المرضى وصرف 
بعض األدوية الطبية، التي قد تس���اهم ممارس���ة الرياضة 
بإذن اهلل في الوقاية منها وتخفيف حدتها والمساعدة في 
دعم االقتص���اد القوميللدولة وذلك من خالل انخفاض 
تكلف���ة ع���الج بع���ض األم���راض المزمنة، ،كما يس���اهم 
في تحس���ين جودة حي���اة المواطنين واالرتقاء بمس���توى 
الصحة العامة ألفراد المجتمع ، وتحقيق التنمية الشاملة 
للمملك���ة ودع���م وتمكي���ن المرأة في ش���تى المجاالت، 
فذل���ك النف���ع إذا يعود عل���ى الدولة بالكثي���ر من األرباح 
السياسية والتنموية واالقتصادية والصحية، ولذلك البد 
م���ن الس���ماح بافتتاح األندي���ة الرياضي���ة والحرص على 
توزعها في كافة األحياء مما يوفر للمرأة سهولة الوصول 
للن���ادي الرياض���ي، وإدراج مق���ررات التربي���ة البدنية في 
المناه���ج الدراس���ية للطالبات، وافتت���اح تخصص التربية 
البدنية في الجامعات ، واالهتمام بنشر الوعي لدى أفراد 
المجتم���ع بأهمية الرياضة كثقاف���ة ونمط حياة وأنها حق 
للجميع كالمرأة واألطفال وكبار الس���ن وعدم االقتصار 
على أنها ممارس���ات تخص اللعبين والمحترفين أو أنها 
مقص���ورة على الذك���ور وتقلل من أنوثة الم���رأة، أو أنها 
تخ���ص أصح���اب الوزن الزائ���د فقط، كل ذلك يس���اهم 
في رفع نس���بة ممارس���ي الرياضة وتحقي���ق أهداف خطة 

المملكة العربية السعودية 2030.

التوصيات: - 1

ض���رورة تش���جيع وزارة الرياضة على افتتاح المزيد - 2
م���ن األندية الرياضية النس���ائية وانتش���ارها في كافة 
األحياء السكنية بحيث تكون قريبة من مكان السكن 

مما يساهم في رفع نسبة ممارسات الرياضة.
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افتت���اح وزارة الرياضة المزيد م���ن األندية المتنوعة - 3
ف���ي األنش���طة الرياضية لكي تتناس���ب م���ع مختلف 

األذواق ومختلف الفئات العمرية.

افتت���اح أندية رياضية تناس���ب جميع فئات المجتمع - 4
بحيث تكون األسعار ما بين األندية ذات االشتراك 

المرتفع واألندية متوسطة األسعار.

توفير حضان���ة لألطفال في األندية الرياضية بحيث - 5
تس���اعد األمه���ات الالتي ال يوجد لديه���م من يهتم 
بأبنائه���م عن���د ممارس���تهم للرياض���ة، أيض���ا توفي���ر 
األندي���ة حص���ص وبرامج رياضية لألطفال تش���جع 
المرأة وأطفالها على ممارسة الرياضة منذ الصغر.

الدع���م الحكوم���ي ف���ي افتت���اح المزي���د م���ن أندي���ة - 6
الحي الرياضية حيث تش���جع النس���اء ذوات الدخل 

المنخفض على ممارسة الرياضة.

وج���ود دع���م م���ن وزارة الرياض���ة لعم���ل بطوالت - 7
وتحدي���ات نس���ائية ف���ي رياضات جدي���دة ومختلفة 
وتناس���ب كيان المرأة ويكون ذلك من خالل تبيني 

األندية الرياضية للفرق وتدريبهم.

نش���ر الوعي بأهمية ممارسة المرأة للرياضة وكونها - 8
ح���ق من حقوقها وذلك م���ن خالل برامج التواصل 

االجتماعي كونها تساهم بشكل كبير في التوعية.

إقام���ة المعارض والمهرجانات الت���ي تدعم رياضة - 9
الم���رأة وتنش���ر ثقاف���ة الرياض���ة م���ن خ���الل التوعية 
بأهمي���ة ممارس���ة الرياض���ة، والتعري���ف باألنش���طة 
الرياضي���ة المتنوع���ة التي تناس���ب مختلف األذواق 
وعدم حصرها في نش���اط رياضي معين، أيضا دعم 
األزي���اء والمالبس الرياضية وأدوات ومس���تلزمات 
الرياضة بحيث تجذب النساء وتخلق ثقافة رياضية 
جديدة تخص المرأة وتشجعها لممارسة الرياضة.

إط���الق المزي���د م���ن المب���ادرات الحكومية ل���وزارة 
الرياضة ووزارة الصحة بحيث تعزز من الوعي الصحي 
وأهمية ممارسة الرياضة سواء في المنزل أو في األندية 

الرياضية أو المشي في الحدائق والمتنزهات.
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اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه
دراسة ميدانية على عينة من األسر السعودية في مدينة الرياض

الباحثة: غرام منصور العتيبي
جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية

د. نوف إبراهيم ال الشيخ
أستاذ علم اجتماع مشارك )أسرى(، قسم الدراسات االجتماعية

كلية اآلداب، جامعة الملك سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية

الملخص

هدفتالدراسة التعرف على اتجاهات األسرة السعودية في األبعاد المعرفيةوالوجدانية والسلوكية نحو برامج الهيئة 
العامة للترفيه،المنهجيةاستخدمت الدراسة الوصفية منهج المسح االجتماعي بأسلوب العينة الميسرة على )500( من 
اف���راد األس���ر الس���عودية في مدينة الرياض، منه���م )300( من اإلناث، و)200( من الذكور. وتوصلت الدراس���ة للنتائج 
التالية:أن اتجاهات أفراد عينة الدراس���ة نحو برامج الهيئة العامة للترفيه موافقون إلى حد ما بمتوس���ط )3.04(، تمثّلت 

في البعد الوجداني بمتوسط )3.32(، يليه السلوكي بمتوسط )2.96(، وأخيراً جاء المعرفي بمتوسط )2.88(، 

 أبرز مالمح االتجاه المعرفي لدى األسرة السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، تتمثل في أن التحوالت التي 
تش���هدها األس���رةتتطلب وجود الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط )3.30(، كماأن أفراد عينة الدراس���ة غير موافقين على أن 
رس���وم الفعاليات مناس���بة لألس���رة السعوديةبمتوس���ط بلغ )2.41(.واالتجاه الوجداني نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، 
تتمثل في التنوع في فعاليات الهيئة العامة للترفيه)3.68(، وكانت أقل نسبة موافقه من أفراد العينة على أن برامج الهيئة 
العامة للترفيه تعزز الهوية الوطنية بمتوسط)2.86(.أما االتجاه السلوكي نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، تتمثل في أن 
أفراد عينة الدراسة يحّبذون شغل وقت فراغهم في مزاولة أي عمل على الذهاب إلى برامج الهيئة العامة للترفيهبمتوسط 
بل���غ )3.45(، وكان أف���راد العينة غير موافقين على عبارة ذهبت إلى فعاليات الهيئة العامة للترفيه الس���تعراض ذلك في 

مواقع التواصل االجتماعي بمتوسط )2.51(.

الكلمات المفتاحية: االتجاه، برامج الترفيه، الهيئة العامة للترفيه، األسرة السعودية.
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Saudi Families› Attitudes towards General Entertainment Authority programs
A field study on a sample of Saudi families in Riyadh City

Abstract

The study aimed to identify the attitudes of the Saudi family in the informational. emotional 
and the behavioral dimensions towards the programs of the General Entertainment Authority 
)GEA(. Methods. this descriptive study used a social survey on a random sample of Saudi families. 
where the study sample consisted of )500( Individuals. of whom )300( are females. and )200( are 
males.  The study reached the following results: the attitudes of the sampled persons towards 
the programs of the GEA include »somewhat agree« with a median of )3.04(. in the emotional 
dimension with a median of )3.32(. followed by the behavioral dimension )2.96(. and final the 
informational dimensions )2.88(.

The most prominent feature of the knowledge dimension Saudi families towards the programs 
of the GEA is that the transformations that the Saudi family is witnessing requires the presence of 
the GEA in the first place in terms of approval of the sample members. with a median of )3.30(. 
The participants did not agree that the event fees are appropriate for the Saudi family )2.41(.
The most prominent features of the emotional dimension of the participants towards the GEA 
programs is the diversity in the activities in the first place in terms of approval of the sample 
members )3.68(. The lowest agreement scores was noted where the respondents did not agree 
that the GEA’s programs enhance the national identity )2.86(. While the behavioral dimension of 
the study participants towards the GEA programs is reflected by the following statements;first. the 
participants prefer spending their free time doing any activity over going to the GEA activities. 
with a median of )3.45(. The sample members did not agree with »I went to the GEA activities to 
flaunt it on social media« with a median of )2.51(.

Key words: attitude - entertainment programs - General Entertainment Authority - Saudi 
family.
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غرام منصور العتيبي/ د. نوف إبراهيم ال الشيخ: اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه دراسة 
ميدانية على عينة من األسر السعودية في مدينة الرياض

مدخل الدراسة:

يُعد التغير م���ن الظواهر االجتماعية التي تحدث في 
المجتمعات اإلنس���انية، وحدوثه يؤثر على جميع أجزاء 
البن���اء االجتماع���ي، والمجتم���ع الس���عودي ف���ي الوقت 
الراهن يعيش في تغير س���ريع يؤث���ر على جميع األنظمة 
االجتماعي���ة، وم���ن أهم ه���ذه األنظمة هي األس���رة التي 
بدوره���ا ت���ؤدي وظائ���ف مهم���ة للف���رد، ومنه���ا وظائف 
الترفي���ه التي أصبحت م���ن الوظائف المهمة والضرورية 
في الوقت الحالي، وترجع أيًضا أهمية الوظيفة الترفيهية 
ألنشطة وقت الفراغ والتي أصبحت جزءاً هاماً من حياة 
األفراد، فالترفيه أصبح في الوقت الحاضر لدى كثير من 
األسر شيئاً ثابتاً في حياتهم، له برامجه المنظمة وأوقاته 
المح���ددة، وق���د يك���ون أم���راً ال يس���تطيعون االس���تغناء 
عن���ه، وهو األمر الذي بينه روس���و في مراحل النمو »أن 
المجتم���ع يمر بمرحلة االس���تهالك الوفي���ر، وتتميز تلك 
المرحل���ة بزيادة اإلنتاج وتنوعه، وتزداد قدرة المواطنين 
على الش���راء، فيتحقق الرف���اه االجتماعي، وينعم األفراد 
بمزي���د من الخدم���ات الصحي���ة والتعليمي���ة والترفيهية« 

)الدقس، 2005: 206(.

ويُعتب���ر الترفيه أحد المج���االت الحيوية التي تحظى 
باهتم���ام الحكوم���ات والمس���تثمرين بمختل���ف ال���دول، 
وه���ي تُمثّ���ل ب���ؤرة اهتم���ام رئيس���ة القتص���اد العديد من 
ال���دول ف���ي العال���م، كم���ا تُع���ّد أح���د الروافد األساس���ية 
للدخ���ل الوطني القومي؛ مما يس���اهم في تنميتها إقليمًيا 
واقتصادًيا، كما يُعد من أبرز المجاالت التي تساعد في 
استثمار وقت الفراغ، وتساعد في تنمية شخصية األفراد 
اجتماعياً وبدنياً ونفس���ياً، خاصة إذا ُمارس ما يتالءم مع 
احتياجاتهم وميولهم من أنش���طة، سواء كانت اجتماعية 
أو ثقافية أو رياضية )السهلي، 2015(. كما يعتبر الترفيه 
بمثابة الس���عادة التي ينش���دها كل فرد، مهما اختلف في 

الجنس والعمر )محمود،2016: 113(.

وق���د اهت���م ع���دد م���ن الباحثي���ن بموض���وع الترفي���ه، 
فأجريت عدة دراسات في هذا المجال، منها دراسة ابن 

عمر )2014( دلل على أهمية دراسة هذا المجال في أن 
عل���م االجتماع كتخصص اهتم بالمواضيع التي تختص 
بالترفيه بنس���بة 5%، كذلك دراسات ركزت على ضرورة 
الترفيه بالنسبة للمجتمع فأوضحت نتائج دراسة الغريب 
)2009( إل���ى أن أكث���ر م���ن نص���ف المبحوثي���ن كان���ت 
آراؤهم إيجابية نحو الترفيه، ودراسة السدحان )2004( 
استنتجت أن هناك تزايداً في امتالك وسائل الترويح بين 
الشباب. هناك عدة عوامل مستجدة تدفع أفراد المجتمع 
للبحث عن وس���ائل ترفيهية مختلفة نوعاً ما تتناسب مع 
مس���توياتهم العمرية والثقافية، وتتمثل تلك العوامل في 
زي���ادة وقت الفراغ وارتف���اع دخل الفرد، ومن ثم ارتفاع 
القدرة الش���رائية لألفراد )الس���دحان، 2004(، ودراس���ة 
)اليمين���ي ،2020( أن م���ن أس���باب حض���ور الفعالي���ات 
ل���دى طالب���ات الجامعة ه���و الترفيه عن النف���س، وذلك 
بنس���بة 90%، ولتمضية وقت الفراغ بنس���بة 88%، وأيضا 

لمجاراة زميالتهن بنسبة %78.

موضوع الدراسة:

يُعتب���ر الترفي���ه خط���وة اجتماعية واقتصادي���ة فلم َيعّد 
من األمور الثانوية، بل أصبح أحد المكونات األساس���ية 
للمجتمع والمؤسس���ات الترفيهية التي ينبغي أن تس���عى 
جاهدة في وضع الخطط والبرامج والفعاليات بما يعود 
عل���ى المجتمع بنف���ع الم���ادي والمعنوي، وف���ي الوقت 
ال���ذي تس���ير فيه المملك���ة على خطة 2030 تماش���ياً مع  
تحقيق الرؤية ألهدافها، وفي ضوء ذلك تأسس���ت الهيئة 
العام���ة للترفيه في 2016، لتقوم على تنمية قطاع الترفيه 
في المملكة، وإلثراء جودة الحياة، وخلق فرص ترفيهية 
ش���املة ومتنوعة تتماش���ى مع المعايير العالمية وإتاحتها 
ف���ي جمي���ع أنح���اء المملك���ة. وتوفي���ر خي���ارات تالئ���م 
كافة ش���رائح المجتم���ع من مواطني���ن ومقيمين )الموقع 

اإللكتروني لرؤية المملكة العربية السعودية 2030(.

فأصبحت األس���رة الس���عودية تتطلع إل���ى ترفيه أكثر 
تنوًعا ويضاهي وس���ائل الترفي���ه التي في الدول األخرى 
بن���اًء على ذلك أقام���ت الهيئة العامة للترفي���ه العديد من 
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المواسم، منها )موس���م الرياض، موسم السودة، موسم 
الطائف، موس���م الش���رقية، موس���م جدة، موس���م العال، 
موس���م الدرعية، موس���م اليوم الوطني السعودي(، وكلٌّ 
منه���ا حمل ف���ي طّياِته العدي���َد من الفعالي���ات المتنوعة، 
والعدي���َد من الحف���الِت الغنائية العربي���ة والغربية )الهيئة 

العامة للترفيه، 2020(.

وم���ا كش���فته إحصائّي���ات الهيئة العام���ة لإلحصاء أن 
أع���داد المهرجان���ات الس���نوية التي أقيمت ف���ي المملكة 
العربية السعودية عام 2016 وصلت إلى )85( مهرجاناً، 
وع���دد  ف���كان )468( معرض���اً،  المع���ارض  ع���دد  أم���ا 
الع���روض المس���رحية التي قدم���ت )55( مس���رحية، أما 
عدد الحفالت الغنائية )13( حفلة، أما إنفاق السعوديين 
على أنش���طة منتزهات الترفيه والمالهي عام 2016 فقد 
بل���غ )1.188.239( ) الهيئة العامة لإلحصاء، 2019(، 
وع���دد الفعاليات ف���ي 2017)438( واحمالي الحضور 
80167858، وف���ي 2018 )547( فعالي���ة، وحض���ور  
203940910)الهيئ���ة العام���ة لإلحص���اء، الع���دد 17(، 
وتلك اإلحصائيات قد تفسر وجود إنفاق عاٍل في المال 
والوق���ت على تلك األنش���طة الترفيهية واهتمام األس���رة 

السعودية بها ) مركز ماس، 2019(.  

وف���ي الوقت ال���ذي يُواج���ه فيه المجتمع الس���عودي 
َتغّي���رات اجتماعي���ة س���ريعة ترت���ب عليها تح���ّوالت في 
االتجاه���ات واآلراء نحو ما تُقّدم���ه الهيئة العامة للترفيه 
م���ن فعالي���ات، فالبع���ض يراها تتج���ه نحو تق���ّدم وتطّور 
المجتمع نحو الترفيه والسياحة الداخلية، والبعض يراها 
ال تتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع، والبعض يرغب 
بتعديل بعض محتوى هذه الفعاليات؛ حتى َتتناسب مع 

هوية المجتمع السعودي. 

لذلك كث���ر الحديث في اآلونة األخيرة عن موضوع 
فعاليات الهيئة العامة للترفيه في مختلف وسائل االعالم 
ووس���ائل التواصل االجتماعي، وانقس���مت االتجاهات 
نح���و مؤيد ومع���ارض ومحايد ولكل فئ���ة مبررات نحو 
ه���ذه الفعاليات وبذلك أصبح���ت من القضايا الهامة في 

مجتمعناً حالياً، وبما أن هناك قلة في الدراسات السابقة 
ح���ول موض���وع فعالي���ات الهيئ���ة العام���ة للترفيه س���وف 
تكون هذه الدراسة مهتمة بتسلط الضوء على اتجاهات 
األسرة الس���عودية نحو البرامج والفعاليات المقدمة من 

ِقَبل الهيئة العامة للترفيه. 

أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها من المحاور التالية: 

• تب���رز أهمي���ة الموض���وع بكون���ه موضوع���اً معاصراً 	
يش���غل المهتمي���ن في ميادي���ن العل���وم االجتماعية، 

والسياحية في آٍن واحٍد.

• يُع���د مفه���وم الترفي���ه م���ن المفاهي���م الحديث���ة التي 	
اهت���م به���ا عدد م���ن العل���وم المختلف���ة، ومنها علم 
االجتم���اع، عل���م اجتم���اع الترفيه، وبالتالي س���وف 
تفت���ح آفاقاً جديدة لتناول هذا المفهوم من الجانب 
السوس���يولوجي، فنأم���ل أن تك���ون ه���ذه الدراس���ة 
إس���هاماً في تنمي���ة اإلطار النظري لعل���م االجتماع، 

ونواة ألبحاث أخرى تهتم بهذا الموضوع.

• تُفيد نتائج الدراسة في تحديد اتجاهات األسرة 	
السعودية نحَو برامِج للترفيه، مما قد يساعد في 
تطوير وتحسين مستوى الخدمات، مما ينعكس 
إيجابياً على الجانب صياغة البرامج التنموية في 

قطاع الترفيه. 

أهداف الدراسة:

الهدف الرئيس���ي هو التعرف على اتجاهات األس���رة 
السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه.

األهداف الفرعية هي:

التعرف على اتجاه األس���رة الس���عودية المعرفي نحو أ- 
برامج الهيئة العامة للترفيه.

التعرف على اتجاه األسرة السعودية الوجداني نحو ب- 
برامج الهيئة العامة للترفيه.
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 التعرف على اتجاه األسرة السعودية السلوكي نحو ج- 
برامج الهيئة العامة للترفيه.

تساؤالت الدراسة:

م���ا اتجاهات األس���رة الس���عودية نحو برام���ج الهيئة . 1
العامة للترفيه؟

م���ا اتجاه األس���رة الس���عودية المعرفي نح���و برامج . 2
الهيئة العامة للترفيه؟

 م���ا اتجاه األس���رة الس���عودية الوجداني نحو برامج 3. 
الهيئة العامة للترفيه؟

ما اتجاه األس���رة الس���عودية الس���لوكي نح���و برامج . 4
الهيئة العامة للترفيه؟

مفاهيم الدراسة:

• االتجاهات	

“  استعداد مكتسب يتكون لدى الفرد نتيجة لعوامل 
مختلفة تؤثر في حياته، بحيث يوجه اس���تجاباته سلباً أو 
إيجاباً نحو األش���خاص أو األفكار أو األشياء أو المهن 
التي تختلف فيها وجهات النظر حس���ب قيمتها الخلقية 

واالجتماعية” )حماد،2012: 1578(.

ويعرفها ش���عيبي )2019م( بأنها "تعبير عن المشاعر 
الداخلي���ة ل���دى األفراد، والتي تعكس أو تكش���ف إذا ما 
كان لديه���م مي���ول إيجابي���ة أو س���لبية نحو ش���يء معين" 

)ص239(.

 ويعرف إجرائياً بأنه: هي اس���تجابة األسرة السعودية 
نح���و برام���ج الهيئ���ة العام���ة للترفيه، س���واء كان���ت ردود 
أفعاله���م بالقب���ول أو بالرفض لهذه البرام���ج، وتقويمهم 

لها بالمشاعر والميول والسلوك.

• البرامج الترفيهية	

عرف الترفيه لغًة »التَّْنِفيِس َعْنُه، وَتْس���ِلَيِتِه« )المعاني، 
1442ه(.

كما عرف الترفيه بأنه »نش���اط اختياري ممتع وس���ار 

يشغل به اإلنسان جزءاً من وقته وليس له مردود مادي، 
وقد يكون هذا النشاط اجتماعياًّ أو فنيًّا أو ثقافيًّا«)العواد، 
8:1992(، كما يعرف أيضا بأنه »نش���اط إنساني له دور 
ه���ام ف���ي إش���باع حاج���ات األس���رة وبخاصة تل���ك التي 
ال يمك���ن إش���باعها م���ن خالل العم���ل وفي أثن���اء وقت 
االرتب���اط وااللتزام بواجبات« )غول���ي، 2007: 146(، 
ويرتب���ط مفه���وم التروي���ح بالترفيه بأنه »نش���اط ال يتعلق 
بالعم���ل، يق���وم به الفرد م���ن أجل اإلحس���اس باالرتياح 

والشعور بالسعادة«. )صالح، 1999: 443(. 

كم���ا ُعرفت البرام���ج الترفيهي���ة بأنه���ا« البرامج التي 
تعمل على إبعاد المشاهد عن مشكالت العالم الواقعي، 
وتلج���أ إل���ى العاطف���ة وتق���ّوي الخي���ال، مث���ال: البرامج 
الكوميدي���ة واأللع���اب الرياضي���ة، وبرام���ج المنوع���ات 
الكرت���ون«  وأف���الم  الكوميدي���ا  وأف���الم  والمس���ابقات، 
)صوش���ه، 7:2016(، كما عّرفها السهلي )2015م( أنها 
»ه���ي تلك النش���اطات والخب���رات التي تنت���ج عن وقت 
الف���راغ، والتي يتم اختيارها وفًقا إلرادة األفراد، بغرض 
تحقيق الس���رور والمتعة لذاته واكتسابه العديد من القيم 

الشخصية واالجتماعية« )ص 2732(.

ويعرف إجرائياً بأنه البرامج المقدم من الهيئة العامة 
للترفيه في مدينة الرياض.

والمقص���ود بالهيئ���ة العامة للترفيه هي هيئة س���عودية 
أنش���ئت بتاريخ 2016/7/5م، تماش���ياً مع رؤية المملكة 
2030، لتق���وم عل���ى تنظي���م وتنمي���ة قط���اع الترفي���ه ف���ي 
المملك���ة وتوفي���ر الخي���ارات والف���رص الترفيهي���ة لكافة 
ش���رائح المجتم���ع ف���ي كل مناط���ق المملك���ة، إلث���راء 
الحي���اة ورفع من ج���ودة الحياة. ولتقوم على تحفيز دور 
القطاع الخاص في بناء وتنمية نش���اطات الترفيه، وخلق 
ف���رص ترفيهي���ة ش���املة ومتنوع���ة تتماش���ى م���ع المعايير 
العالمي���ة وإتاحته���ا ف���ي جميع أنح���اء المملك���ة. وتوفير 
خي���ارات تالئ���م كاف���ة ش���رائح المجتم���ع م���ن مواطنين 
ومقيمين، وتناس���ب مستوياِت الدخل المختلفة، وتعزيز 
الرواب���ط االجتماعية، من خ���الِل توفيِر فرص للعائالت 
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واألصدقاء لمش���اركة أوقاته���م الممتع���ة« )الهيئة العامة 
للترفيه، 1442ه(.

وأما المقصود باألسرة في هذه الدراسة أفراد األسرة 
السعودية سواء كانوا ذكوًرا أم إناًثا في مدينة الرياض.

الدراسات السابقة:

يعتب���ر الترفي���ه م���ن القضايا الت���ي أفرزته���ا التغيرات 
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة في ظل تحقي���ق أهداف رؤية 
2030 وأنشاء هيئة الترفيه. وباستقراء الدراسات السابقة 
الحظنا قلة في الدراس���ات السابقة لجدة الموضوع؛ لذا 
رأت الدراس���ة عرض عدد من الدراس���ات العلمية ذات 

العالقة، وجاءت على النحو التالي: 

فدراسة السدحان )2004( هدفت إلى التعرف على 
كمي���ة وق���ت الفراغ الت���ي يمتلكها الش���باب الس���عودي، 
ونوع وس���ائل الترويح التي يجدها الش���باب الس���عودي، 
ونوع الممارس���ات الترويحية التي يقوم بها الش���اب في 
وقت فراغه، الدراسة وصفية، والعينة عشوائية عنقودية، 
واس���تخدم الدراس���ة االس���تبانة، طبق���ت عل���ى )1082( 
م���ن ط���الب الص���ف الثال���ث الثان���وي بمدين���ة الرياض، 
وأوضحت نتائج الدراس���ة أن األنش���طة األكثر ممارس���ة 
ل���دى الطالب هي األنش���طة الترفيهي���ة، وأن هناك تزايدا 
ف���ي امتالك وس���ائل الترويح بين الش���باب. والتعامل مع 
اإلنترن���ت، وأظهرت الدراس���ة تراجع ممارس���ة الرياضة 

البدنية في قائمة الترويح لدى فئة الشباب.

كم���ا هدف���ت دراس���ة الغري���ب )2009( إل���ى تحديد 
آراء كب���ار الس���ن نح���و الترفيه، واألنش���طة الترفيهية التي 
يفضلونه���ا م���ن حيث نوعه���ا وأهميته���ا، والجهات التي 
يفضلون أن تكون مس���ؤولة عن توفير األنشطة الترفيهية 
له���م، وأخيرا تحديد أس���باب تفضيل األنش���طة الترفيهية 
كما يراها كبار الس���ن. الدراس���ة طبقت على عينة بلغت 
)237( مس���نة. كم���ا أوضح���ت نتائ���ج الدراس���ة إل���ى أن 
أكث���ر من نصف المبحوثين كان���ت آراؤهن إيجابية نحو 
الترفي���ه. وج���اء ترتیب األنش���طة الترفيهية الت���ي يفضلها 

كبي���رات الس���ن عل���ى النح���و التال���ي: حف���الت الس���مر، 
تقديم الخبرة، افتتاح مشروع، األنشطة الرياضية، نشاط 
القراءة، أوصت الدراسة بإعداد دليل لألنشطة الترويحية 
الموجودة في مناطق المملكة، وذلك بمختلف األعمار 

بمن فيهم فئة كبار السن.

وكذلك دراسة الحربي )2010( هدفت إلى التعرف 
عل���ى كيفية اس���تثمار طالبات المرحل���ة الثانوية ألوقات 
فراغه���ن، واألنش���طة التي يفرغن فيها حاجتهن النفس���ية 
الترويحي���ة، وبي���ان  والعقلي���ة والجس���دية، وحاجاته���ن 
م���دى تأثير األنش���طة الترويحة على الطالب���ات في تنمية 
ش���خصيتهن وتطويره���ن، الدراس���ة وصفي���ه باس���تخدام 
االس���تبانة، اقتصرت على طالبات الم���دارس الحكومية 
واألهلي���ة وتحفي���ظ الق���رآن بالصف الثال���ث الثانوي في 
مكة المكرمة. وأوضحت نتائج الدراس���ة أن نسبة منهن 
ت���رى أن الهدف األساس���ي من األنش���طة الترويحية لهن 
ه���ي إلش���باع حاجتهن الجس���دية األساس���ية والنفس���ية. 
وج���اءت األنش���طة االجتماعية أكثر األنش���طة ممارس���ة، 
تليها األنشطة الترفيهية والثقافية والحركية، وفي األخير 
األنش���طة اإلبداعية والفنية. أعرب ما يقارب )56%( من 
الطالب���ات عن حاجتهن إلى مراك���ز وأندية صيفية، وإلى 

معاهد رياضية.

وأيضاً دراسة السدحان )2006( هدفت إلى التعرف 
عل���ى حجم وقت الفراغ ال���ذي تمتلكه الطالبة الجامعية 
في مدينة الرياض واألنش���طة الترويحية، التي تمارس���ها 
وأث���ر العوامل االجتماعي���ة واالقتصادية عل���ى متغيرات 
الترويح لديها، استخدم الدراسة الوصفية أداة االستبانة، 
وحجم العينة )1014( طالبة يدرس���ن في جامعة الملك 
س���عود وجامع���ة اإلم���ام محم���د بن س���عود اإلس���المية، 
وكلي���ات البن���ات التابعة لوزارة التربي���ة والتعليم بمنطقة 
الري���اض. أوضحت نتائج الدراس���ة أن هن���اك كمية فراغ 
كبير بين الفتاة يصل متوسطها اليومي إلى أربع ساعات، 
كم���ا أظه���رت الدراس���ة أن األنش���طة الترفيهي���ة تأتي في 
مقدمة األنش���طة التي تمارس���ها الطالب���ة الجامعية، يليها 
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األنشطة الثقافية، ثم األنشطة االنفعالية، ثم الحركية.

ودراس���ة اليميني )2020( هدفت الدراسة إلى معرفة 
اتجاه طالبات الجامعة نحو فعاليات الهيئة العامة للترفيه، 
الدراس���ة الوصفي���ة اس���تخدمت أداة االس���تبانة على عينة 
عشوائية قوامها )375( من طالبات جامعة الملك سعود. 
أوضح���ت النتائ���ج أن الطالب���ات يري���ن أن الهيئ���ة العام���ة 
للترفيه تسعى للتنوع في فعاليتها، وذلك بنسبة 74%، ومن 
أس���باب حضور الفعاليات ل���دى الطالبات هو الترفيه عن 
النفس، وذلك بنس���بة 90%، ولتمضية وقت الفراغ بنس���بة 
88%، وأيضا لمجاراة زميالتهن بنسبة 78%، ويرين بنسبة 
75% أن للمستوى االقتصادي عامالً مهماً في ممارستهن 
األنش���طة الترفيهي���ة، واقتراحاته���ن ه���ي االهتم���ام بالبنية 
األساس���ية لصناعة الترفيه في الرياض، وهذا بنسبة %94، 
وكذلك تخصي���ص فعاليات لذوي االحتياجات الخاصة 

وإقامة فعاليات ثقافية بطابع الترفيه.

وكان���ت دراس���ة الرويل���ي )2014( هدف���ت الدراس���ة 
إلى التعرف على أس���اليب الترويح للشباب الجامعي من 
طالب وطالبات جامعة الملك س���عود الكليات اإلنسانية 
ف���ي مدينة الري���اض، واعتم���دت الدراس���ة الوصفية على 
منهج المسح االجتماعي والعينة العمدية، واالستبانة أداة 
لجمع البيانات ، وأظهرت النتائج إلى أن )41.4 %( يرون 
أن المقاهي من األماكن الترويجية المفضلة لدى الشباب، 
كما ي���رون أن أكثر الوس���ائل الترويحية المفضلة تركزت 
حول الرياضة، حيث احتلت المرتبة األولى بنسبة )77.8 
%(، وأه���م المعوق���ات التي تواجه الش���باب الجامعي هي 

عدم توفر الوسائل الترويحية المفضلة بالجامعة.

وايض���اً دراس���ة الش���هري )2019( هدف���ت الدراس���ة 
التع���رف على وتصور الش���باب نحو الترفي���ه والتحوالت 
االجتماعي���ة وآراءه���م نح���و أوقات الفراغ ف���ي المجتمع 
الس���عودي. استخدمت الدراس���ة الوصفية العينة العمدية 
باستخدام االس���تبانة اإللكترونية على )204( من الذكور 
واإلن���اث ف���ي منطقة مكة المكرمة. أوضح���ت النتائج أن 
)56%( م���ن أفراد العينة ليس لهم وقت محدد لممارس���ة 

الترفي���ه. أجمع أغلبية أفراد العينة على أن الترفيه ضرورة 
ف���ي وقتنا الحالي، وذلك بنس���بة )77%(، كما أش���ار أفراد 
العين���ة أن الهدف من الترفيه هو تجديد النش���اط وتخطي 
القلق والتوتر، وذلك بنسبة )60%(، كما فضل أفراد العينة 
قض���اء وقت الف���راغ مع األصدق���اء والعائل���ة، يليها النوم 

واالسترخاء، ثم ممارسة بعض األنشطة الترفيهية.

وأش���ارت دراس���ة مصطف���ى )2008( هدف���ت إل���ى 
التعرف على »واقع ممارسة األنشطة الترويحية والرياضية 
في أوقات الفراغ لدى طالب جامعة س���نار، اس���تخدمت 
الدراسة الوصفية أداة االستبانة، على عينة من )500( طلبة 
وطالب���ات. أوضح���ت النتائج أنه يوجد وق���ت فراغ لدى 
الطالب، وكانت األنش���طة االجتماعية في المرتبة األول 
م���ن حيث الممارس���ة، تليها األنش���طة العقلي���ة والثقافية، 

وتليها األنشطة الفنية، وأخيراً األنشطة الرياضية.

بينما دراس���ة الس���هلي )2015( هدفت الدراس���ة إلى 
التعرف على معوقات االس���تفادة من األنش���طة الترويحية 
لدى المس���نات، واس���تخدمت الدراسة الوصفية الستبانة 
والمقابلة المقننة لجمع البيانات، وشمل مجتمع الدراسة 
عينة عشوائية من النساء السعوديات من عمر 60 سنة فأكثر 
ف���ي مدينة الرياض، وأوضح���ت النتائج وجود صعوبات 
تمنع المسنات من االستفادة من األنشطة الترويحية تتنوع 
عل���ى عوامل خاصة بالمس���نات وأخ���رى بالمجتمع منها 
الحالة التعليمي���ة والخبرات العملية والوضع االقتصادي 

لهن.

وأج���رى الناهي والناهي )2006( دراس���ة هدفت إلى 
معرفة األنش���طة في أوقات الفراغ والفروق في األنشطة، 
وأوق���ات الف���راغ، حس���ب متغي���ر الجن���س لدى الش���باب 
الجامعي، ومعوقات ممارسة أنشطة وقت الفراغ لديهم. 
طبقت االستبانة على )312( من طلبة الدراسات األولية 
ف���ي كلي���ة التربي���ة في جامع���ة البص���رة؛ باس���تخدام العينة 
العش���وائية. أوضح���ت النتائ���ج أن األنش���طة االجتماعي���ة 
والتلفزيونية والدينية من األنشطة الممارسة بدرجة كبيرة، 
والذكور أكثر اهتماما بممارس���ة أنش���طة وقت الفراغ من 



74

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )8(، ص ص 67-90 ديسمبر 2021م / ربيع ثان1443هــ

اإلناث، وكان أبرز معوقات ممارس���ة أنشطة وقت الفراغ 
هو عدم توفر وقت المتالء اليوم الدراسي بالمحاضرات، 
وانشغال الرجال بالعمل بسبب المصاعب المادية، وعدم 

وجود أنشطة في الكلية أو خارجها تلبي رغباتهم.

عل���ى  التع���رف   )2016( دراس���ة صوش���ة  وهدف���ت 
اتجاهات الطلبة الجامعين في جامعة المسلية نحو برامج 
الترفيهي���ة المستنس���خة، وأس���باب مش���اهدتهم له���ا، وما 
اإلشباعات لهذه البرامج، واستخدمت االستبانة لعينة من 
)100( من الطلبة. أوضحت النتائج أن معظم أفراد العينة 
مهتمون ببرامج الترفيه بنس���بة 92%، وذلك يعود لبحثهم 
ع���ن وق���ٍت للراحة والتخفيف عن النف���س والخروج عن 
الواقع. وأن 88% من أفراد العينة يشاهدون برامج الترفيه 
المستنسخة؛ بسبب تأثرهم بهذه البرامج في الفضائيات، 
وذلك بنس���بة 56%، وهذا ما يش���ير ألهمي���ة محتوى هذه 
البرامج من أفكار حديثة تش���بع اهتمامات ورغبات أفراد 
العينة. بنسبة 52% من أفراد العينة هدفهم من متابعة هذه 
البرام���ج ه���و الترفيه والتس���لية. أولياء األم���ور ال يمنعون 

أبناَءهم من المشاهدة لهذه البرامج. 

ودراسة الفوتاوي )2020( هدفت إلى التعرف على 
اتجاهات الترويح لدى األس���ر السعودية، والكشف عن 
م���دى تأثير هذه االتجاهات على جودة الحياة في ضوء 
رؤي���ة 2030، وأظه���رت النتائج أن ج���ودة الحياة ترتبط 
ارتباط���اً وثيق���اً بالترويح عن النفس والرض���ا عن الذات 
وعن الحياة، وأظهرت األنشطة الثقافية والترويحية لدى 
األس���ر الس���عودية في المملك���ة مدى الوع���ي لديهم في 
القط���اع في ع���ام 2018، وبينت التقارير أن الس���عوديين 
أعماره���م 15 فأكثر زاروا األماك���ن الثقافية والترويحية 

في مقر أقامتهم في عام 2019. 

أم���ا دراس���ة LOI )2009( هدف���ت إلى استكش���اف 
الترفي���ه )دوره ووظيفت���ه( في التنمية الس���ياحية، اعتمدت 
على دراسة مقارنة بين ماكاو وست وجهات ألعاب دولية 
رئيس���ة أخرى، وأوضحت المقارنة أن ماكاو تعد منافسة 
مع أفضل وجهات األلعاب، واس���تخدمت أداة االستبانة 

على عينة من )200( س���ائح، وم���ن )48( موظفين، ومن 
الس���كان )200(، وأوضحت النتائج أن األنشطة الترفيهية 
المتعلق���ة باأللعاب ل���م تؤّدِ دوراً مهماً ف���ي عملية اختيار 
الوجه���ة؛ ولكنه���ا أثّرت بش���كل كبير عل���ى تجربة وجهة 
الس���ائحين، أدَّت عناص���ر الترفيه غي���ر المتعلقة باأللعاب 
دوراً أكبر في عملية اختيار الوجهة، كان للرضا عن توفير 
الترفيه تأثي���ر إيجابٌي كبير على تجربة الوجهة اإلجمالية، 
واس���تخدمت الدراسة أيًضا تحليل الخطاب الستكشاف 
آف���اق تطوي���ر الترفي���ه في م���اكاو من خ���الل مقابالت مع 
أصحاب المصلحة الرئيس���ين، وأوضح تحليل الخطاب 
أهمية الترفيه في تنمية الس���ياحة ف���ي ماكاو، ولكن كانت 

هناك قيود على هذا الحماس لدور الترفيه.

 Brajša-Žganec.Merkaš. Šverko ودراس���ة 
)2010( هدف���ت إلى استكش���اف كيف تعمل األنش���طة 
الترفيهي���ة عل���ى تحس���ين الرفاهي���ة الذاتي���ة، والتمييز بين 
األنواع المختلفة من األنش���طة الترفيهية والتي تسهم في 
الرفاهية الذاتية للنس���اء والرجال م���ن مختلف األعمار. 
المواطني���ن   )4000( م���ن  عين���ة  الدراس���ة  اس���تخدمت 
الكرواتيين. وأوضح���ت النتائج أنَّ هناك ارتباًطا إيجابيًّا 
بي���ن أوق���ات الفراغ والمش���اركة في األنش���طة الترفيهية، 
وتختلف األنش���طة الترفيهية الممارسة باختالف الفئات 
العمرية والجنس، إن المواطنين يقضون أوقات فراغهم 
ف���ي أغلب األحي���ان في مش���اهدة التلفزيون، والش���باب 
يقض���ون أوق���ات فراغهم ف���ي كثير من األحيان بأنش���طة 
خارج المنزل، إّن االنخراط في األنشطة الترفيهية يسهم 

في الرفاهية الذاتية.

التعقيب على الدراسات السابقة:

تنّوع���ت الدراس���ات منه���ا القديم والحدي���ث، ولكن 
جميعه���ا تناول���ت موض���وع الترويح، وهو ج���زء مهّم من 
أه���داف برام���ج الهيئ���ة العام���ة للترفيه موضوع دراس���تنا، 
اتفقت دراسة )الس���دحان،2004(، و)السدحان،2006(، 
Brajša-Žganec.( ودراس���ة   )2008 و)مصطف���ى، 

Merkaš.Šverko ،2010(، وأيًض���ا دراس���ة )اليميني، 
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2020( على وجود وقت فراغ لدى فئة الشباب وحاجتهم 
إل���ى برام���ج ترفيهي���ة فّعال���ة، وتتفق ه���ذه الدراس���ات مع 
الدراس���ة الحالية بأنها تتعّرف اتجاهات األسرة السعودية 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه التي تشغل وقت الفراغ.

كم���ا بّينت دراس���ة كّلٍ من )القطبان،1992( ودراس���ة 
)الحربي، 2013( والفوتاوي )2020( واتفقتا على سبب 
ممارس���ة األنش���طة الترويحي���ة، وه���و إلش���باع الحاجات 
والرغبات والميول لدى الشباب، وهذا ما تسعى الدراسة 
الحالية لتعرف سبب الذهاب لبرامج الهيئة العامة للترفيه، 
وذلك ضمن الهدف الفرعي لتعرف البعد السلوكي لدى 
األس���رة الس���عودية نحو برامج الهيئة العام���ة للترفيه، كما 
بّينت دراسة )الغريب،2009(، أّن آراء كبار السن إيجابية 
نحو الترفيه، كما بّينت دراسة )LOI. 2009( إذ ترى أن 
وجود الترفيه أثر إيجابي كبير على السياحة، وهذا يلتقي 
ف اتجاهات أفراد  مع الدراسة الحالية التي تسعى إلى تعرُّ
مة  األس���ر س���واء كانوا صغاًرا أم كباًرا نحو البرامج المقدَّ

من الهيئة العامة للترفيه.

بّين���ت دراس���ة )الس���هلي،2014( وج���ود صعوب���ات 
تعوق المس���نّات من االس���تفادة من األنشطة الترويحية، 
وتتنّوع، منها ما هو خاّص بالمسنّات؛ وأخرى بالمجتمع 
المحي���ط، وأيًض���ا أوضح���ت دراس���ة )حمي���دة،2015( 
أن الصعوب���ات الت���ي تح���ّد م���ن االس���تفادة من النش���اط 
الرياض���ي الترويح���ي ه���ي األف���كار والقيم الس���ائدة في 
المجتمع واألس���رة، كما بّينت دراستا )الرويلي،2014( 
و)الفريح،1992( أّن الفتيات وأسرهّن يرون نقصاً كبيراً 
ف���ي المراف���ق الترفيهي���ة، ويطمحون إلى تفعي���ل البرامج 
الترفيهي���ة ف���ي األحي���اء واألندي���ة وأماكن أخ���رى، بعيداً 
ع���ن المن���زل، وهذا ما يلتقي م���ع الدراس���ة الحالية التي 
ف المعوقات التي تحّد اس���تفادة األسرة  س���عت إلى تعرُّ

السعودية من برامج الهيئة العامة للترفيه.

)الش���هري،2019(  م���ن  كّلٍ  دراس���ة  اتفق���ت 
و)صوش���ه،2016( عل���ى أهمية وقت الترفي���ه وبرامجه؛ 
 )2006 والناه���ي،  )الناه���ي،  دراس���تا  بين���ت  كم���ا 

Brajša-Žganec.(ًودراسة أيضا )و)مصطفى، 2008
الممارس���ة  األنش���طة  أن   )MerkašŠverko.2010
بدرجة كبيرة هي األنشطة االجتماعية، ولذلك تهتم هذه 
الدراس���ة بالتعرف إلى اتجاهات األس���رة السعودية نحو 
برام���ج الهيئ���ة العامة للترفي���ه لما للترفيه م���ن أهمية بناًء 

على الدراستين السابقتين.

أوج���ه االتف���اق بي���ن الدراس���ة الحالية والدراس���ات 
الس���ابقة ه���ي أنه���ا جميعه���ا تناول���ت موض���وع الترفي���ه 
س���واء كانت العينة ذكورا أم إناًثا، أيضاً اتفقت الدراس���ة 
الحالية ودراس���ة كّلٍ من )السهلي،2015م(، و)القبطان، 
Brajša-Žganec.( و)صوش���ه،2016م(  1992م(، 

Merkaš.Šverko،2010( ف���ي تناولها برامج الترفيه، 
لك���ن اتفق���ت أكث���ر م���ع دراس���ة )اليمين���ي،2020م( في 

تناولها برامج الهيئة العامة للترفيه تحديداً.

أوج���ه االختالف بين الدراس���ة الحالية والدراس���ات 
الس���ابقة ه���ي أنها جميعه���ا لم تتناول اتجاهات األس���رة 
السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، وكانت العينة 
الميس���رة ول���م تس���تخدمها أي من الدراس���ات الس���ابقة، 
وكان االس���تبيان اإللكتروني وهذا لم يس���تخدم من قبل 
الدراس���ات الس���ابقة، تم���ت االس���تفادة م���ن الدراس���ات 

السابقة في بلورة الموضوع وتحديد أبعاده.

االتجاهات النظرية المفسرة للدراسة: 

التغير االجتماعي حقيقة واقعية في كل المجتمعات 
عل���ى اختالف أنواعه���ا ويمس جوانب الحياة المادية أو 
المعنوية، وال تختلف المجتمعات إال من حيث الدرجة 
���ر  بالتحضُّ يرتب���ط  كم���ا  )الغري���ب، 2010:27(،  فق���ط 
واإلع���الم،  والتكنولوجي���ا  م  والتق���دُّ والنم���ّو  والتنمي���ة 
كم���ا يمّس التنش���ئة االجتماعي���ة وطريقة الحي���اة )طبال، 

.)407:2012

والتغي���ر ال���ذي يح���دث ف���ي المجتمع يصي���ب أوالً 
األش���خاص؛ فهم الذي���ن يغّيرون وهم الذي���ن يتغيرون، 
ونظريات العوامل تعتقد بأن التغير يحدث بسبب عامل 
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رئي���س واحد، ومن ه���ذه العوامل: العام���ل البيولوجي، 
والعام���ل الجغراف���ي، والعام���ل االقتص���ادي، والعام���ل 
الثقافي، والنظريات التطويرية تؤمن بأن التغّير تصاعدّي 
نح���و األحس���ن؛ واالخت���الف ف���ي النظري���ات التطويرية 
يكم���ن ف���ي مراح���ل التط���ور والعوام���ل المؤدي���ة إليه أو 
الدواف���ع. والنظري���ات الدائري���ة تعتق���د ب���أن التغيير ليس 
تصاعديًّا دائًما، بل يوجد أيًضا نزول يعيد المجتمع إلى 

البدايات )الفرى، 2019( و)بدوي، 2018(. 

والمجتم���ع بطبيعت���ه متغي���ر فه���و يأخ���ذ م���ن الجيل 
الس���ابق جوان���ب ثقافية ويضيف عليه���ا توافًقا مع واقعه 
االجتماعي ومتطلباته المس���تجّدة، وأّما ما مدى س���رعة 
تغير اتجاهاته؛ فذلك يعتمد على طبيعة المجتمع نفس���ه 
وعلى سياس���ته التنموي���ة )الدق���س، 2005 :13(. وأمام 
االهتم���ام التنم���وي ب���دأت تأخ���ذ المجتمع���ات بالتغي���ر 
المخط���ط وفق دراس���ة علمية تس���توعب الواقع وترس���م 
األه���داف الم���راد تحقيقها من أجل النهوض بمس���توى 
المعيش���ة وتحقيق أكبر قدر من الرفاهية ألفراد المجتمع 

)الدقس، 2005 :40(.

وإنش���اء هيئة خاصة بالجانب الترفيهي في المجتمع 
أصب���ح مطلًب���ا نتيجة التغير الس���يكولوجي ل���دى األفراد 
وأفكاره���م، فالمجتمع ل���م يعد ذلك المجتمع البس���يط 
ال���ذي يح���اول توفي���ر احتياجات���ه األولي���ة والضروري���ة، 
ويكتف���ي ويقبل بوس���ائل ترفيهية متواضع���ة وغير منظمة 
أو ق���د ال يهت���م بها كلياً، بل عل���ى العكس أصبح يحتاج 
ويطال���ب بوس���ائل وبرام���ج ترفيهي���ة تضاهي تل���ك التي 
يراه���ا في دول العال���م المتقدم، وذلك نتيج���ة التغيرات 
والتط���ورات والخط���ط التنموي���ة الت���ي تهدف له���ا رؤية 
الس���عودي،  المجتم���ع  رفاهي���ة  مس���توى  لرف���ع   2030
وأيًض���ا نتيجة التغيرات في جوان���ب المجتمع المختلفة 
منها االقتصادية، كارتفاع المس���توى المعيش���ي لألس���رة 
الس���عودية والتغي���رات االجتماعي���ة واالنفت���اح الثقافي. 
ويع���د إنش���اء الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه خطوة ق���د تزيد من 
تصاعد الجانب الترفيهي، وقد تؤدي إلى انحدار الترفيه 

ف���ي المجتم���ع الس���عودي ال���ذي يظهر أثره على األس���ر 
السعودية بكل شرائحه وطبقاته.

ومن الجان���ب األخر تهتم نظري���ة االختيار المنطقي 
بدراس���ة كيفية اختي���ار الفرد لقرارته ويؤك���د أنصار هذه 
النظرية أن الفرد ال يصدر قراراته بشكل عشوائي ولكن 
ع���ادة م���ا يختار الف���رد أكثر الق���رارات منطقية من وجهة 
نظره والتي تتالءم مع ظروفه )الخطيب،2015: 275(.

تركز فكرة النظرية على الفرضية بأن االفراد منطقيون 
في قرارتهم، وانهم يؤدون أعمالهم بفاعلية فائقة لتحقيق 
أكب���ر األهداف ويس���تخدمون أق���ل اإلمكان���ات لتحقيق 
األهداف، يمارس���ون س���لوكا يجلب لهم منافع ويش���بع 
لديه���م حاجات، لذا فإن أنش���طتهم تركز في اإلجراءات 
العقالني���ة الت���ي يتبعونها في تقرير أفعالهم ولعل أس���هل 
طريق���ة إليض���اح الخصائ���ص الممي���زة لنظري���ة االختيار 
العقالن���ي هو التركيز في محاولته���ا بناء نماذج لما يقوم 
ب���ه الفرد إذا ما تصرف بعقالني���ة في موقف معين فهناك 
جان���ب نفع���ي واضح في نظري���ة االختي���ار العقالني في 

اختيار ما يجلب أكبر درجة من اإلشباع أو المنفعة.
وه���م يرون أن ق���رارات االفراد وس���لوكهم نابعه عن 
اختي���ار واع���ي لالختي���ارات المتاحة أمامه���م، وأن قانون 
العرض والطلب هو الذي يوجه قرارات االفراد، وحاول 
علم���اء ه���ذه النظري���ة معرفة العوام���ل التي تدف���ع االفراد 
الختيار س���لعة دون أخرى، ويرى أنصار هذه النظرية أن 
العامل األساس���ي الذي يدفع االفراد الختيار ش���يء دون 
آخ���ر يعتمد على المنفعة التي يحصل���ون عليها من وراء 
هذا االختيار، ويرى سميل أن تفاعل االفراد مع بعضهم 
البع���ض يؤدي الى تحقيق من تبادل الخدمات فيما بينهم 
مما يؤدي الى تماسكهم )الخطيب،2015: 272-271(.

والمجتم���ع كبني���ة بأج���زاء مترابط���ة مصمم���ة لتلبي���ة 
االحتياجات البيولوجي���ة واالجتماعية ألفراد المجتمع، 
يعم���ل كل ج���زء م���ن المجتم���ع م���ع األج���زاء األخرى، 

ليسهم بالكل )بركات،2019 :24(.

الوظائف التي تؤديها المؤسسة تشبع حاجات األفراد 
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المنتمي���ن له���ا، وأن كل ج���زء من أجزاءها ل���ه وظائف، 
وعلى الرغ���م من االختالف في األجزاء، إال أنها تؤدي 
وظائ���ف تكاملية بينه���ا، ووجود نظام قيم���ي أو معياري 
يسّير البنى الهيكلية للمجتمع. فهو الذي يحدد واجبات 
كل فرد وحقوقه، كما يحدد أساليب اتصاله وتفاعله مع 
اآلخري���ن. إضافة إلى تحديده لماهية األفعال التي يكافأ 
عليها الفرد أو يعاقب. علًما أن النظام القيمي الذي تسير 
عليه المؤسس���ة يكون متأتًيا من طبيعة البيئة االجتماعية 

التي يخرج منها النظام )الحسن 2005: 57، 56(.

والهيئة العامة للترفيه كجزء اجتماعي له وظيفة بنائية، 
وتنموي���ة تنظيم القطاع الترفيهي والس���ياحي في المملكة 
العربي���ة الس���عودية، وتوفير خي���ارات متنوعة م���ن الترفيه 
والترويح لجميع فئات المجتمع، وذلك عن طريق البرامج 
والفعاليات الت���ي تقدمها للمجتمع، واألفراد كونهم أبناء 
مجتمع واحد، فغالًبا هن���اك اتفاق بين اتجاهاتهم العامة، 
فنجاح برامج وفعاليات الهيئة العامة للترفيه يتوقف على 
���ل أف���راد المجتمع له���ذه الفعالي���ات والبرامج، وعلى  تقبُّ
الهيئ���ة العامة للترفي���ه في برامجها وفعالياته���ا مراعاة قيم 

المجتمع السعودي وثقافته.

وبرام���ج الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه يفت���رض أن تك���ون 
مكمل���ة لبعضه���ا، فمنها الجزء المس���ؤول ع���ن الصحة، 
وهناك الجزُء المس���ؤول عن التعليم، والجزء المسؤول 
عن الس���ياحة، وهكذا، فإن المجتم���ع عند تكامله يؤدي 
إلى التخصيص أكثر في أجزائه، ولكي يستمّر االستقرار 
بين أجزاء المجتمع استلزم استحداث جزء مسؤول عن 
الترفيه، وهي الهيئة العامة للترفيه، ويكون بذلك التوازن 
ألن الترفيه يخلق التوازن الداخلي بين أجزاء المجتمع، 
وعل���ى الرغ���م من أنها مؤسس���ة مس���تقلة بذاته���ا إال أنها 

تؤدي إلى التكامل في كل أجزاء المجتمع السعودي.

اإلجراءات المنهجية:
نوع الدراسة ومنهجها:

تنتم���ي ه���ذه الدراس���ة للدراس���ات الوصفي���ة، وم���ن 
المبررات هو اتفاقها مع أهداف الدراسة الحالية؛ وذلك 

ألنه���ا تهت���م بوص���ف اتجاهات االس���رة الس���عودية نحو 
برامج الهيئة العامة للترفيه، والذي يُقاس باألبعاد التالية 
البع���د المعرف���ي، والبع���د الوجداني، والبعد الس���لوكي، 
م���ن أج���ل الوص���ول إلى معرف���ة تفصيلي���ة، وفهم أفضل 
وأدق لعناص���ر المش���كلة. كم���ا اس���ُتخدم منهج المس���ح 

االجتماعي بطريقة العينة.

مجتمع وعينة الدراسة:

تمث���ل مجتم���ع الدراس���ة الحالي���ة ف���ي أفراد األس���رة 
الس���عودية س���واء كانوا ذكوًرا أم إناًثا في مدينة الرياض. 
وقد تمَّ االعتماُد في هذه الدراس���ِة على العينة الميس���رة؛ 
م���ع جائح���ة  البيان���ات  وذل���ك بس���بِب صعوب���ة جم���ع 
في���روس كورونا، وتم توزيع االس���تبيان اإللكتروني عبر 
منص���ات التواصل االجتماعي التالية )تويتر، واتس أب، 

تيليجرام(، وتم سحب عينة مكونة من )500( مفردة.

أداة الدراسة:

بع���د االط���الع عل���ى األط���ر النظري���ة، والدراس���ات 
الس���ابقة اس���تخدمت الدراس���ة الحالية اس���تبياناً؛ وتمت 

صياغة عبارات محاورة حيث تكّونت من:

الديموغرافي���ة  بالبيان���ات  يتعل���ق  األول:  المح���ور 
الخاص���ة بمف���ردات الدراس���ة: والمتمثلة ف���ي: )النوع – 
العمر – الدخل الش���هري لألس���رة – المؤهل العلمي – 

موقع السكن(.

المحور الثاني: يتناول اتجاهات مفردات الدراس���ة، 
وتتكون م���ن )23( عبارة، موزعة عل���ى محورين، البعد 
المعرف���ي)9( عبارات، والبع���د الوجدان���ي)7( عبارات، 

والبعد السلوكي )7( عبارات،

ليك���رت  مقي���اس  عل���ى  الدراس���ة  اعتم���دت  وق���د 
)الخماس���ي(، وف���ق درج���ات الموافق���ة التالي���ة: )موافق 
بش���دة– مواف���ق – مواف���ق إلى حد ما-غي���ر موافق -غير 
موافق بش���دة(. ومن ثم التعبير عن ه���ذا المقياس كمياً، 
بإعط���اء كل عب���ارة م���ن العبارات الس���ابقة درج���ة، وفقاً 
للتالي: موافق بش���دة )5( درجات، موافق )4( درجات، 
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موافق إلى حد ما )3( درجات، غير موافق )2( درجتان، 
غير موافق بشدة )1( درجة واحدة. ولتحديد طول فئات 
مقياس ليكرت الخماسي، تم حساب المدى بطرح الحد 
األعل���ى م���ن الح���د األدنى )5– 1 = 4(، ثم تم تقس���يمه 
عل���ى أكب���ر قيمة ف���ي المقي���اس )4 ÷ 5 = 0.80(، وبعد 
ذل���ك تم إضاف���ة هذه القيمة إلى أق���ل قيمة في المقياس 
)1(؛ لتحدي���د الح���د األعل���ى لهذه الفئ���ة، وهكذا أصبح 

طول الخاليا كما يتضح بالتالي:

موافق 
بشدة

موافق إلى موافق
حد ما

غير موافق غير موافق
بشدة

من4.21 
إلى5.00

من3.41 
إلى4.20

من 2.61 
إلى3.40

من1.81
إلى2.60

من1.00
إلى1.80

صدق األداة

اعتمدت الدراس���ة على الصدق الظاهري، حيث تم 
ع���رض األداة على مجموعة من عضوات هيئة التدريس 
بقسم الدراسات االجتماعية، وتم تعديل األداة وفقا لما 

ورد من مالحظات.   

 ثبات أداة الدراسة

 جدول )1(
ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل الفاكرونباخ

عدد االبعاد
العبارات

قيمة 
ألفاكرونباخ

90.954البعد المعرفي
70.849البعد الوجداني
70.868البعد السلوكي

230.959الثبات العام لألبعاد
ت���م قي���اس ثب���ات أداة الدراس���ة باس���تخدام معام���ل الفا 
كرونب���اخ، وبلغت قيم���ة معامل الثب���ات للعبارات ككل 
0.959، ودرج���ة ثب���ات أبع���اد المقي���اس تت���راوح بي���ن 
)0.849 – 0.954( وهي درجة ثبات يمكن الوثوق بها 

في تطبيق الدراسة الحالية.

حدود الدراسة

الحدود المكانية: تقتصر على مدينة الرياض 
المملكة العربية السعودية.

م���ن 24/ 2/  الدراس���ة  الزماني���ة: طبق���ت  الح���دود 
2021م الى 16 /2021/3م. 

الح���دود البش���رية: تقتص���ر على جميع أفراد األس���ر 
السعودية في مدينة الرياض.

خصائص أفراد العينة:

تم تحديد عدد من المتغيرات الرئيسة لوصف أفراد 
عينة الدراسة ذلك فيما يلي:

النوع:( 1

يتضح من الشكل رقم )1( أن )300( من أفراد عينة 
الدراسة يمثلون ما نسبته 60.0% إناث، بينما )200( من 
أفراد عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 40.0% من إجمالي 
أفراد عينة الدراس���ة ذكور، وذلك بسبب سهولة الوصل 

إليهّن. 

شكل رقم )1(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير 
النوع

العمر:( 2

يتضح من الشكل رقم )2( أن )264( من أفراد عينة 
الدراس���ة يمثلون ما نسبته 52.8% أعمارهم من 20 إلى 
أق���ل من 30س���نة، بينم���ا )126( منهم يمثلون ما نس���بته 
25.2% من إجمالي أفراد عينة الدراسة أعمارهم من30 
إل���ى أق���ل م���ن 40س���نة، و)55( منه���م يمثلون ما نس���بته 
11.0% م���ن إجمال���ي أفراد عينة الدراس���ة أعمارهم من 
40 إلى أقل من 50س���نة، و)29( منهم يمثلون ما نس���بته 
5.8% من إجمالي أفراد عينة الدراس���ة أعمارهم من 50 
فأكثر، و)26( منهم يمثلون ما نس���بته 5.2% من إجمالي 
أف���راد عين���ة الدراس���ة أعماره���م أقل من 19 س���نة، وقد 



79

غرام منصور العتيبي/ د. نوف إبراهيم ال الشيخ: اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه دراسة 
ميدانية على عينة من األسر السعودية في مدينة الرياض

يعزى ذلك إلى أن االس���تبيان كان إلكترونيًّا؛ مما يجعله 
ف���ي متن���اول من يس���تخدم مواقع التواص���ل االجتماعي؛ 
وأغلبهم من فئات عمرية بين 20 و40 س���نة، وهم أكثر 

من في العينة.

شكل رقم )2(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق 
متغير العمر

الدخل الشهري لألسرة:( 3

يتض���ح م���ن الش���كل رق���م )3( أن )150( م���ن أفراد 
عينة الدراس���ة يمثلون ما نسبته 30.0%؛ الدخل الشهري 
ألسرهم من 5000 إلى أقل من 10000 ريال سعودي، 
بينما )132( منهم يمثلون ما نس���بته 26.4% من إجمالي 
أف���راد عين���ة الدراس���ة؛ الدخ���ل الش���هري ألس���رهم أقل 
م���ن 5000 ري���ال س���عودي، و)100( منه���م يمثل���ون ما 
نس���بته 20.0% من إجمالي أفراد عينة الدراس���ة؛ الدخل 
الش���هري ألس���رهم م���ن 10000 إلى أقل م���ن 15000 
ريال س���عودي، و)47( منهم يمثلون ما نسبته 9.4% من 
إجمالي أفراد عينة الدراس���ة؛ الدخل الش���هري ألسرهم 
من 15000 إلى أقل من 20000 ريال سعودي، و)29( 
منه���م يمثل���ون ما نس���بته 5.8% م���ن إجمالي أف���راد عينة 
الدراس���ة؛ الدخل الش���هري ألس���رهم م���ن 20000 إلى 
أق���ل من 25000 ري���ال س���عودي، و)25( منهم يمثلون 
ما نس���بته 5.0% من إجمالي أفراد عينة الدراسة؛ الدخل 
الش���هري ألس���رهم م���ن 30000 ريال س���عودي فأكثر، 
و)17( منه���م يمثلون ما نس���بته 3.4% من إجمالي أفراد 
عينة الدراس���ة؛ الدخل الش���هري ألس���رهم من 25000 
إلى أقل من 30000 ريال سعودي، نرى أن هناك تفاوًتا 

ملحوًظا في دخل بين مفردات الدراسة.

شكل رقم )3(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق 
متغير الدخل الشهري لألسرة

المؤهل العلمي:( 4

يتض���ح م���ن الش���كل رق���م )4( أن )325( م���ن أفراد 
عينة الدراسة يمثلون ما نسبته 65.0%؛ مؤهلهم العلمي 

جامع���ي، بينما )85( منهم يمثلون ما نس���بته 17.0% من 
إجمالي أفراد عينة الدراس���ة؛ مؤهلهم العلمي دراس���ات 
عليا، و)69( منهم يمثلون ما نسبته 13.8% من إجمالي 
أف���راد عينة الدراس���ة؛ مؤهله���م العلمي ثان���وي، و)12( 
منه���م يمثل���ون ما نس���بته 2.4% م���ن إجمالي أف���راد عينة 
الدراس���ة؛ مؤهلهم العلمي ابتدائ���ي، و)9( منهم يمثلون 
ما نسبته 1.8% من إجمالي أفراد عينة الدراسة؛ مؤهلهم 

العلمي متوسط.

شكل رقم )4(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير 
المؤهل العلمي

موقع السكن:( 5

يتضح من الشكل رقم )5( أن )147( من أفراد عينة 
الدراس���ة يمثلون ما نس���بته 29.4% موقع س���كنهم غرب 
الري���اض، بينم���ا )119( منهم يمثلون ما نس���بته %23.8 
م���ن إجمالي أفراد عينة الدراس���ة موقع س���كنهم ش���مال 
الري���اض، و)101( منه���م يمثلون ما نس���بته 20.2% من 
إجمالي أفراد عينة الدراسة موقع سكنهم شرق الرياض، 
و)73( منهم يمثلون ما نس���بته 14.6% من إجمالي أفراد 
عينة الدراسة موقع سكنهم وسط الرياض، و)60( منهم 
يمثلون ما نسبته 12.0% من إجمالي أفراد عينة الدراسة 

موقع سكنهم جنوب الرياض.

شكل رقم )5(: توزيع أفراد عينة الدراسة وفق متغير 
موقع السكن

نتائج الدراسة:

إجابة التساؤل الرئيس: ما اتجاهات األسرة 
السعودية نحو برامج الهيئة العامة للترفيه؟

لتحديد اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة 
العام���ة للترفي���ه، تم حس���اب المتوس���ط الحس���ابي لهذه 

األبعاد، والجدول )2( يوضح النتائج لهذا المحور.

جدول رقم )2(: استجابات أفراد عينة الدراسة 
على اتجاهات األسرة السعودية نحو برامج الهيئة 
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العامة للترفيه

المتوسط البعد
الرتبةالفئةالحسابي

موافق إلى 2.88البعد المعرفي
3حد ما

موافق إلى 3.32البعد الوجداني
1حد ما

موافق إلى 2.96البعد السلوكي
2حد ما

اتجاه األسرة السعودية 
نحو برامج الهيئة العامة 

للترفيه
موافق إلى 3.04

حد ما

يتض���ح من خ���الل النتائج الموضح���ة أعاله أن أفراد 
عين���ة الدراس���ة موافق���ون إلى حد ما على اتجاه األس���رة 
الس���عودية نح���و برام���ج الهيئة العام���ة للترفيه بمتوس���ط 
)3.04 من 5(، واتضح من النتائج أن أبرز اتجاه لألسرة 
الس���عودية نح���و برامج الهيئ���ة العامة للترفي���ه تمثّلت في 
البعد الوجداني بمتوس���ط )3.32(، يليها البعد السلوكي 
بمتوس���ط )2.96(، وأخيراً جاء البعد المعرفي بمتوسط 

 ،)2.88(

 إجابة السؤال: ما اتجاه األسرة السعودية المعرفي 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه؟

للتعرف إلى البعد المعرفي لدى األس���رة الس���عودية 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه جاءت النتائج كما يلي:

جدول رقم )3(: استجابات أفراد عينة الدراسة حول البعد المعرفي نحو برامج الهيئة العامة للترفيه

العبارات

درجة الموافقة
المتوسط 
تبةالفئةالحسابي

الر

موافق %
موافق بشدة

موافق 
إلى 
حد ما

غير 
موافق 

غير 
موافق 
بشدة

أرى أن التحوالت التي تشهدها األسرة 
السعودية تتطلب وجود الهيئة العامة للترفيه.

1131071517653ك
موافق إلى 3.30

1حد ما
%22.621.430.215.210.6

أرى أن أوقات انعقاد الفعاليات مناسبة لألسرة 
السعودية.

831291557756ك
موافق إلى 3.21

2حد ما
%16.625.831.015.411.2

أماكن انعقاد الفعاليات مناسبة لألسرة 
السعودية.

801391467659ك
موافق إلى 3.21

3حد ما
%16.027.829.215.211.8

أرى أن محتوى الفعاليات مناسبة لحاجة 
األسرة إلى الترفيه.

679214111585ك
موافق إلى 2.88

4حد ما
%13.418.428.223.017.0

تغطّي فعاليات الهيئة العامة للترفيه احتياجات 
األسرة السعودية.

608813113289ك
موافق إلى 2.80

5حد ما
%12.017.626.226.417.8

تتوافق برامج الهيئة العامة للترفيه مع ثقافة 
األسرة السعودية.

6088125118109ك
موافق إلى 2.74

6حد ما
%12.017.625.023.621.8
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العبارات

درجة الموافقة
المتوسط 
تبةالفئةالحسابي

الر

موافق %
موافق بشدة

موافق 
إلى 
حد ما

غير 
موافق 

غير 
موافق 
بشدة

تتوافق فعاليات الهيئة العامة للترفيه مع قيم 
األسرة السعودية.

5976119137109ك
موافق إلى 2.68

7حد ما
%11.815.223.827.421.8

أعتقد أن فعاليات الهيئة العامة للترفيه تتوافق 
مع عادات وتقاليد األسرة السعودية.

6567116135117ك
موافق إلى 2.66

8حد ما
%13.013.423.227.023.4

أعرف أن رسوم الفعاليات مناسبة لألسرة 
السعودية.

435797169134ك
9غير موافق2.41

%8.611.419.433.826.8
موافق إلى حد ما2.88المتوسط العام

يتض���ح ف���ي الج���دول )3( أن أف���راد عين���ة الدراس���ة 
موافق���ون إلى حد ما على االتج���اه المعرفي نحو برامج 
الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )2.88 من 
5.00(، وه���و متوس���ط يق���ع في الفئ���ة الثالثة م���ن فئات 

المقياس الخماسي )من 2.61 إلى 3.40(.

ويتض���ح من النتائ���ج أن أبرز مالم���ح البعد المعرفي 
تتمثل في العبارات التي تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة 
أف���راد عينة الدراس���ة عليها إلى حد م���ا، كالتالي: جاءت 
العب���ارة: »أرى أن التح���والت الت���ي تش���هدها األس���رة 
الس���عودية تتطلب وجود الهيئة العامة للترفيه.« بالمرتبة 
األول���ى من حيث موافقة أفراد عينة الدراس���ة عليها إلى 
حد ما بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )3.30(، والعبارة: »أرى 
أن أوقات انعقاد الفعاليات مناس���بة لألس���رة السعودية.« 
بالمرتبة الثانية بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )3.21(، جاءت 
مناس���بة لألس���رة  الفعالي���ات  انعق���اد  »أماك���ن  العب���ارة: 
الس���عودية.« بالمرتبة الثالثة م���ن حيث موافقة أفراد عينة 
الدراس���ة بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )3.21(، كم���ا جاءت 
العب���ارة: »أرى أن محت���وى الفعالي���ات مناس���ب لحاجة 
األس���رة إلى الترفيه.« بالمرتبة الرابعة بمتوس���ط حسابي 
بل���غ )2.88(، والعب���ارة: »تغطّ���ي فعالي���ات الهيئة العامة 

للترفيه احتياجات األس���رة السعودية.« بالمرتبة الخامسة 
م���ن حي���ث موافقة أفراد عينة الدراس���ة عليها إلى حد ما 
بمتوسط حسابي بلغ )2.80(، وجاءت العبارة: »تتوافق 
برامج الهيئة العامة للترفيه مع ثقافة األس���رة السعودية.« 
 ،)2.74( بل���غ  حس���ابي  بمتوس���ط  السادس���ة  بالمرتب���ة 
والعب���ارة: »تتوافق فعالي���ات الهيئة العامة للترفيه مع قيم 
األسرة السعودية.« بالمرتبة السابعة حيث بلغ المتوسط 
فعالي���ات  أن  »أعتق���د  والعب���ارة:   ،)2.68( الحس���ابي 
الهيئ���ة العامة للترفيه تتوافق مع عادات وتقاليد األس���رة 
الس���عودية.« بالمرتبة الثامنة من حيث موافقة أفراد عينة 
الدراسة عليها إلى حد ما بمتوسط حسابي بلغ )2.66(.

أم���ا العب���ارة »أع���رف أن رس���وم الفعالي���ات مناس���بة 
لألس���رة الس���عودية.« هي العبارة األقل موافقه من أفراد 

عينة الدراسة بمتوسط حسابي بلغ )2.41(.

إجابة السؤال: ما اتجاه األسرة السعودية الوجداني 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه؟

للتعرف إلى البعد الوجداني لدى األس���رة السعودية 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه جاءت النتائج كما يلي:
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جدول رقم )4(: استجابات أفراد عينة الدراسة حول البعد الوجداني نحو برامج الهيئة العامة للترفيه 

العبارات

درجة الموافقة
المتوسط 
تبةالفئةالحسابي

الر

موافق النسبة
موافق بشدة

موافق 
إلى 
حد ما

غير 
موافق 

غير 
موافق 
بشدة

أرغب بالتنويع في فعاليات الهيئة العامة 
للترفيه.

168144905543ك
1موافق3.68

%33.628.818.011.08.6

أعتقد أن برامج الهيئة العامة للترفيه تقليد 
للغرب.

177981097838ك
2موافق3.60

%35.419.621.815.67.6

الهيئة العامة للترفيه ساعدت في توفير 
فرص عمل.

1081481397233ك
3موافق3.45

%21.629.627.814.46.6

تدعم برامج الهيئة العامة للترفيه 
المواهب.

1021251318062ك
موافق3.25

4إلى حد ما
%20.425.026.216.012.4

تنشر برامج الهيئة العامة للترفيه البهجة 
في األسر السعودية.

1011141379157ك
موافق3.22

5إلى حد ما
%20.222.827.418.211.4

أود الذهاب إلى فعاليات الهيئة العامة 
للترفيه.

1121071237979ك
موافق3.19

6إلى حد ما
%22.421.424.615.815.8

أشعر أن برامج الهيئة العامة للترفيه تعّزز 
الهوية الوطنية.

799410512399ك
موافق2.86

7إلى حد ما
%15.818.821.024.619.8

موافق إلى حد ما3.32المتوسط العام

       يتض���ح ف���ي الج���دول )4( أن أف���راد عين���ة الدراس���ة 
موافق���ون إلى حد ما على االتجاه الوجداني نحو برامج 

الهيئة العامة للترفيه بمتوسط حسابي بلغ )3.32(.

وتبي���ن النتائج أن أفراد عينة الدراس���ة موافقون على 
ث���الث من عب���ارات البع���د الوجداني نحو برام���ج الهيئة 
العامة للترفيه؛ العبارات تم ترتيبها تنازلياً حسب موافقة 
أف���راد عين���ة الدراس���ة عليه���ا، كالتال���ي: العب���ارة »أرغب 
بالتنوي���ع ف���ي فعالي���ات الهيئة العام���ة للترفي���ه.« بالمرتبة 

األولى بمتوس���ط حس���ابي بلغ )3.68(، والعبارة »أعتقد 
أن برام���ج الهيئة العامة للترفيه تقلي���د للغرب.« بالمرتبة 
الثاني���ة م���ن حي���ث موافق���ة أف���راد عين���ة الدراس���ة عليها 
بمتوس���ط حس���ابي بلغ )3.60(، جاءت العب���ارة »الهيئة 
العامة للترفيه س���اعدت في توفير فرص عمل.« بالمرتبة 

الثالثة بمتوسط حسابي بلغ )3.45(.

ويتض���ح أن أقل مالمح البع���د الوجداني نحو برامج 
الهيئ���ة العامة للترفيه تتمثل في العبارات التي تم ترتيبها 
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تنازلي���اً حس���ب موافق���ة أف���راد عين���ة الدراس���ة عليها إلى 
ح���د م���ا، كالتال���ي: العبارة: »تدع���م برامج الهيئ���ة العامة 
للترفي���ه المواه���ب.« بالمرتبة الرابعة بمتوس���ط حس���ابي 
بلغ )3.25(، والعبارة: »تنشر برامج الهيئة العامة للترفيه 
البهجة في األسر السعودية.« بالمرتبة الخامسة بمتوسط 
حس���ابي بلغ )3.22(، كما جاءت العبارة: »أوّد الذهاب 
إلى فعاليات الهيئة العامة للترفيه.« بالمرتبة السادسة من 
حيث الموافقة بمتوس���ط حسابي بلغ )3.19(، والعبارة: 

»أش���عر أن برام���ج الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه تع���ّزز الهوي���ة 
الوطنية.« بالمرتبة الس���ابعة بمتوسط حسابي بلغ )2.86 

من 5(.

إجابة السؤال: ما اتجاه األسرة السعودية السلوكي 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه؟

للتعرف على البعد الس���لوكي لدى األسرة السعودية 
نحو برامج الهيئة العامة للترفيه، جاءت النتائج كما يلي:

جدول رقم )5(: استجابات أفراد عينة الدراسة حول البعد السلوكي نحو برامج الهيئة العامة للترفيه مرتبة تنازلياً 

العبارات

درجة الموافقةالتكرار
المتوسط 
تبةالفئةالحسابي

الر

النسبة
دة

بش
ق 

واف
م

ق 
واف

م

ى 
ق إل

واف
م

 ما
حد

ق 
واف

ر م
غي

ق 
واف

ر م
غي

دة
بش

أحبذ شغل وقت فراغي في مزاولة 
أي عمل على الذهاب إلى برامج 

الهيئة العامة للترفيه.

1341091408433ك
1موافق3.45

%26.821.828.016.86.6

ذهبت إلى الفعاليات للترفيه عن 
النفس.

1091141188079ك
موافق إلى 3.19

2حد ما
%21.822.823.616.015.8

ذهبت إلى الفعاليات لقضاء وقت 
الفراغ.

911171249672ك
موافق إلى 3.12

3حد ما
%18.223.424.819.214.4

أستمتع ببرامج الهيئة العامة 
للترفيه.

981111158195ك
موافق إلى 3.07

4حد ما
%19.622.223.016.219.0

أحرص على الذهاب إلى فعاليات 
الهيئة العامة للترفيه الجديدة.

815812314494ك
موافق إلى 2.78

5حد ما
%16.211.624.628.818.8

ذهبت إلى الفعاليات لمجاراة 
اآلخرين.

577295160116ك
6غير موافق2.59

%11.414.419.032.023.2

ذهبت إلى الفعاليات الستعراض ذلك 
في مواقع التواصل االجتماعي.

458189153132ك
7غير موافق2.51

%9.016.217.830.626.4

موافق إلى حد ما2.96المتوسط العام
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يتض���ح ف���ي الج���دول )5( أن أف���راد عين���ة الدراس���ة 
موافق���ون إل���ى حد ما عل���ى البعد الس���لوكي نحو برامج 
الهيئ���ة العام���ة للترفيه بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )2.96(، 
أن أفراد عينة الدراس���ة موافقون بمتوس���ط حس���ابي بلغ 
)3.45( عل���ى العب���ارة “أحّب���ذ ش���غل وق���ت فراغي في 
مزاول���ة أي عمل على الذهاب إل���ى برامج الهيئة العامة 

للترفيه.” 

أما العبارات األخرى فهم موافقون إلى حد ما على 
أرب���ع من عب���ارات؛ تتمثل في العبارات الت���ي تم ترتيبها 
تنازلياً حس���ب موافقة أفراد عينة الدراس���ة عليها إلى حد 
م���ا، كالتالي: العبارة “ذهبت إل���ى الفعاليات للترفيه عن 
النف���س.” بالمرتب���ة الثاني���ة من حيث الموافقة بمتوس���ط 
حس���ابي بلغ )3.19(، والعب���ارة: “ذهبت إلى الفعاليات 
لقضاء وقت الفراغ.” بالمرتبة الثالثة بمتوس���ط حس���ابي 
بلغ )3.12(، كما جاءت العبارة: “أستمتع ببرامج الهيئة 
العام���ة للترفيه.” بالمرتبة الرابعة بمتوس���ط حس���ابي بلغ 
)3.07(، والعبارة: “أحرص على الذهاب إلى فعاليات 
الهيئ���ة العام���ة للترفيه الجدي���دة” بالمرتبة الخامس���ة من 

حيث الموافقة بمتوسط حسابي بلغ )2.78(.

ويتض���ح أن أف���راد عينة الدراس���ة غي���ر موافقين على 
اثنتين من عبارات البعد السلوكي؛ تتمثالن في العبارتين 
اللتي���ن ت���م ترتيبهم���ا تنازلي���اً حس���ب موافقة أف���راد عينة 
الدراس���ة عليهما جاءت العبارة: “ذهبت إلى الفعاليات 
لمج���اراة اآلخرين.”  بمتوس���ط حس���ابي بل���غ )2.59(، 
والعب���ارة “ذهبت إل���ى الفعاليات الس���تعراض ذلك في 
مواق���ع التواص���ل االجتماعي.”  بمتوس���ط حس���ابي بلغ 

.)2.51(

مناقشة النتائج وتفسيرها:

اس���تهدفت الدراس���ة الحالية التعرف على اتجاهات 
األسرة الس���عودية المعرفية، والوجدانية، السلوكية نحو 

برامج الهيئة العامة للترفيه.

وبين���ت نتائ���ج التس���اؤل األول: اتجاه���ات األس���رة 
الس���عودية نح���و برام���ج الهيئة العام���ة للترفي���ه توصلت 
الدراسة الحالية أن اتجاه أفراد عينة الدراسة موافقون إلى 
ح���د نحو برامج الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط )3.04(، 
واتضح من النتائج أن اتجاه األسرة السعودية نحو برامج 
الهيئة العامة للترفيه تمثّلت في البعد الوجداني بمتوسط 
) 3.32(، وقد يعود إلى سرعة التعبير عن المشاعر لدى 
األس���رة الس���عودية، يليها الس���لوكي بمتوس���ط )2.96(، 
وق���د يكون ذلك ألن البعد الس���لوكي يحتاج للكثير من 
التفكير قبل اإلقدام على أي سلوك، وأخيراً جاء االتجاه 
المعرف���ي بمتوس���ط )2.88(، وق���د يع���ود ه���ذا التفاوت 
ف���ي االتجاهات إل���ى حداثة الهيئة العام���ة للترفيه وعدم 
وض���وح الرؤي���ا بالنس���بة للبرامج التي تقدمه���ا والخوف 
م���ن كل تغيي���ر في القي���م والتراث الحض���اري للمجتمع 
مم���ا يظهر عدم ت���وازن في أجزاء من البن���اء االجتماعي 
ي���ؤدي إلى فجوة ثقافية؛ أي يختّل التوازن في النمّو بين 
العناصر الثقافة من حيث السرعة، بحيث تتغير العناصر 
بس���رعه متفاوتة عن بعضها )وزناجى، 2019(. والترفيه 
بصورت���ه الحالي���ة عنص���ر مادي تط���ور واس���تحدث من 
الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه، وهذا التغير قد يكون س���ريع في 
بع���ض العناص���ر، التي ال تواكب تغي���ر العناصر الثقافية، 
وقد يكون هذا ُمش���ابًها لما حدث في بداية ظهور تعليم 
ٌد في تعليم الفتيات، ولكن مع  الفتي���ات إذ كان هناك تردُّ
م���رور الوقت تغيَّر هذا االتجاه لدى األس���رة الس���عودية 
وأصبحت تح���ّث على تعليم الفتيات فكل ما هو جديد 

على المجتمع يكون حوله الكثير من التساؤالت.

وأش���ارت نتائ���ج الس���ؤال الثاني: اتجاهات األس���رة 
الس���عودية المعرفي���ة نح���و برامج الهيئ���ة العام���ة للترفيه 
أن اتجاه���ات أف���راد عينة الدراس���ة نجو البع���د المعرفي 
موافقون إلى حد ما بمتوسط بلغ )2.88(، وأبرز مالمح 
البع���د المعرف���ي تتمثل ف���ي أن التحوالت التي تش���هدها 
األس���رة الس���عودية تتطلب وجود الهيئة العام���ة للترفيه، 
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بمتوس���ط )3.30(، وتفّس���ر هذه النتيجة بأن التحويالت 
الت���ي حدثت نتيج���ة العامل التقن���ي والعامل االقتصادي 
والتنموي الذي تسعى له رؤية المملكة العربية السعودية 
2030 أف���رزت العديد م���ن االحتياج���ات؛ ومنها ما هو 
متعلق بالترويح والترفيه عن النفس بطريقة منظمة؛ ترى 
األس���رة أن أوق���ات انعق���اد الفعاليات مناس���بة بمتوس���ط 
حسابي بلغ )3.21(، وقد يكون أن الهيئة العامة للترفيه 
���ذ برامجها في فترات اإلجازات وف���ي المناطق التي  تنفَّ
يكون فيها المناخ مناس���ًبا مثل موسم الطائف الذي كان 
يتزام���ن مع موس���م ال���ورد الطائف���ي؛ مما جع���ل أوقات 
انعق���اد الفعاليات مناس���بة لألس���رة في غال���ب األوقات. 
كذل���ك أماك���ن انعق���اد الفعالي���ات مناس���بة إل���ى ح���د ما 
بمتوس���ط بلغ )3.21(، وتفس���ر هذه النتيج���ة بأن برامج 
الهيئ���ة العامة للترفي���ه تنفذ عادة في أماكن مناس���بة لنوع 
الفعالية وجمهورها؛ مم���ا جعل أماكن انعقاد الفعاليات 
مناس���بة لألس���رة الس���عودية، وتختل���ف ه���ذه النتيجة مع 
دراس���ة )LOI، 2009( التي ترى أن األنش���طة الترفيهية 
المتعلق���ة باأللعاب لم ت���ؤّدِ دوراً مهماً في عملية اختيار 
الوجه���ة ولكنه���ا أثرت بش���كل كبير عل���ى تجربة وجهة 
الس���ائحين. كما يرى أفراد العين���ة أن محتوى الفعاليات 
مناسب لحاجة األسرة إلى الترفيه بمتوسط بلغ )2.88(، 
وتفس���ر ه���ذه رغب���ة المبحوثات وأس���رهّن في ممارس���ة 
وس���ائل التروي���ح الخارج���ي. ويؤكد ذل���ك موافقة أفراد 
عين���ة الدراس���ة عليه���ا إلى حد م���ا بأن الفعالي���ات تغطّي 
احتياج���ات األس���رة الس���عودية بمتوس���ط بل���غ )2.80(، 
وتفس���ر هذه النتيج���ة بأن محتويات برام���ج الهيئة العامة 
للترفيه تتميز بالتنويع وفق احتياجات األس���ر، مما جعل 
فعالي���ات الهيئة العام���ة للترفيه تغط���ي احتياجات أغلب 
األس���رة، وتختلف ه���ذه النتيجة ونتائج دراس���ة الرويلي 
)2014( التي يرى فيها أفراد العينة فيها بعدم التنوع في 
الترفي���ه، مم���ا يعطي داللة بأن وجود الهيئ���ة للترفيه نظم 

الفعاليات ونوعها بحيث غطت احتياجات األسر. 

وبالنس���بة لتوافق برامج الهيئة العامة للترفيه مع ثقافة 
األس���رة السعودية فقد جاءت موافقة أفراد عينة الدراسة 
إل���ى حد ما بمتوس���ط بلغ )2.74(، وتفس���ر هذه النتيجة 
ب���أن محتويات برامج الهيئة العام���ة للترفيه قد ال تتوافق 

مع اتجاهات ورغبات وتوجهات كل األسر.

ويؤك���د ذل���ك أن أف���راد عين���ة الدراس���ة ال ي���رون أن 
فعالي���ات الهيئة العامة للترفيه تتوافق مع عادات وتقاليد 
األسرة الس���عودية بمتوسط)2.66(، وتتفق نتيجة دراسة 
حم���دي م���ع م���ا أوصت ب���ه دراس���ة الحرب���ي )2010(؛ 
فق���د أوصت بض���رورة مراعاة القيم اإلس���المية وعادات 

المجتمع عند التخطيط لبرامج ترفيهية.

ويتض���ح أن أف���راد عين���ة الدراس���ة غي���ر موافقي���ن أن 
رس���وم الفعاليات مناسبة لألسرة السعودية بمتوسط بلغ 
)2.41(، وه���ذه النتيجة تؤكد لنا إح���دى المعوقات من 
حضور بعض األس���ر هي الرس���وم، وه���ذه النتيجة تتفق 
مع دراس���ة كّلٍ من اليميني )2020( والس���هلي )2015( 
وأيضا دراسة صوشه )2016( أن للمستوى االقتصادي 

أهمية في ممارسة الترفيه وقد يكون عائًقا.

كما أش���ارت نتائج السؤال الثالث: اتجاهات األسرة 
الس���عودية الوجداني���ة نحو برام���ج الهيئة العام���ة للترفيه 
أن أف���راد عين���ة الدراس���ة موافقون على الرغب���ة في تنوع 
فعالي���ات الهيئ���ة العام���ة للترفي���ه بمتوس���ط حس���ابي بلغ 
)3.68(، وتتف���ق ه���ذه النتيجة مع نتيجة دراس���ة اليميني 
)2020( التي ترى أن الهيئة العامة للترفيه تسعى للتنوع 
في فعالياتها؛ وذلك بنس���بة 74%، وتختلف هذه النتيجة 
مع نتيجة دراس���ة الرويلي )2014( التي ترى عدم تنوع 
في وس���ائل الترفيه. أما عن البرامج الهيئة العامة للترفيه 
وه���ل ه���ي تقليد للغرب فق���د جاءت موافق���ة أفراد عينة 
الدراس���ة بمتوس���ط بلغ )3.60(، تفس���ر هذه النتيجة بأن 
���ذ من خالل فرق  بع���ض برامج الهيئ���ة العامة للترفيه تنفَّ
أجنبي���ة؛ وهذه النتيجة تتفق مع دراس���ة اليميني )2020( 
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والت���ي بين���ت أن 61% م���ن المبحوث���ات وه���ن أكثر من 
النص���ف يعتقدن أن فعالي���ات الهيئة العامة للترفيه مقّلِدة 

للمجتمعات الغربية.

كما أن أفراد عينة الدراس���ة موافقون أن الهيئة العامة 
للترفي���ه س���اعدت ف���ي توفير ف���رص عمل بمتوس���ط بلغ 
)3.45(، تتفق مع نتيجة دراسة الغريب )2009( إذ كان 
أكثر من نصف المبحوثين آراؤهم إيجابية نحو الترفيه.

ويتض���ح أن اتجاه���ات عينة الدراس���ة نحو أن برامج 
الهيئ���ة العامة للترفيه تدعم المواه���ب موافقة أفراد عينة 
الدراس���ة عليه���ا إلى حد م���ا بمتوس���ط )3.25(، والهيئة 
العام���ة للترفي���ه قام���ت ببرامج مثل حكايا مس���ك؛ وهي 
فعالي���ة متخصص���ة للمبدعي���ن وللتعليم أيض���اً وبداخلها 
العديد من الورش التعليمية )اإلنتاج، األنميشن، الرسم، 
الكتابة(، وتتطور فعالية حكايا مس���ك كل سنة، وتحمل 
ف���ي طياته���ا العدي���د م���ن البرام���ج الداعم���ة للموهوبين 

والمبدعين.

كم���ا ج���اءت موافقة اف���راد عينة الدراس���ة إلى حد ما 
أن برام���ج الهيئة العامة للترفيه تنش���ر البهجة في األس���ر 
األس���رة  رغب���ة  كذل���ك   ،)3.22( بمتوس���ط  الس���عودية 
الذهاب إلى فعاليات الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط بلغ 
)3.19(، وقد يكون العائق أمام الذهاب لفعاليات الهيئة 
العام���ة للترفيه بس���بب أّن هذه الدراس���ة طُّبِقت في أثناء 
جائحة كورونا )كوفيد-19(؛ مما أدى إلى التخوف من 

الخروج خارج المنزل.

أما شعور االسرة أن برامج الهيئة العامة للترفيه تعّزز 
الهوية الوطنية جاء أقل نسبة بمتوسط بلغ )2.86(.

وأخي���راً، أش���ارت نتائ���ج الس���ؤال الراب���ع اتجاه���ات 
األس���رة الس���عودية الس���لوكية نح���و برامج الهيئ���ة العامة 
للترفيه أن أفراد عينة الدراس���ة موافقون إلى حد ما على 
برامج الهيئة العامة للترفيه بمتوسط حسابي بلغ )2.96(، 
ويتض���ح م���ن النتائ���ج أن أف���راد عين���ة الدراس���ة يحّبذون 

ش���غل وق���ت فراغي ف���ي مزاولة أي عم���ل على الذهاب 
إل���ى برام���ج الهيئة العامة للترفيه بمتوس���ط بلغ )3.45(، 
أما عن أس���باب الذهاب للفعاليات فمن أفراد العينة من 
يرى أن سبب الذهاب إلى الفعاليات للترفيه عن النفس 
بمتوس���ط )3.19 (، والبع���ض يرى أن أس���باب الذهاب 
إلى الفعاليات لقضاء وقت الفراغ حسابي بلغ )3.12(، 
وتتف���ق ه���ذه النتيج���ة م���ع نتيج���ة الفوت���اوي )2020(، 
ودراس���ة القطبان )1992م( والتي بّينت أن اإلقبال على 
األنشطة الرياضية وأنشطة التجوال والمعسكرات يكون 
م���ن الطلب���ة لقضاء وقت ف���راغ مفيد ومثم���ر، وتتفق مع 
نتيجة دراسة اليميني )2020( والتي أكدت أن 88% من 
المبحوثات يذهبن لفعاليات الهيئة العامة للترفيه لقضاء 

وقت الفراغ.

أما عن مدى مالئمة واالس���تمتاع لبرامج المقدمة من 
الهيئة فقد كانت بينت النتائج أن اس���تمتاع األسرة ببرامج 
الهيئ���ة العام���ة للترفيه إلى حد ما بمتوس���ط بل���غ )3.07(، 
وم���دى حرص األس���رة على الذهاب إل���ى فعاليات الهيئة 
العام���ة للترفي���ه الجدي���دة إل���ى حد ما بمتوس���ط حس���ابي 
)2.78(، وتفسر هذه النتيجة بأن برامج الهيئة العامة للترفيه 
قد تجذب بعض األس���ر بعرض األنشطة الجديدة بصورة 
مس���تمرة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كّلٍ من السدحان 
)2004( ودراسة السدحان )2006( التي بينت أن األنشطة 

الترفيهية تأتي في مقدمة األنشطة التي تمارس.

ويتضح أن أفراد عينة الدراسة غير موافقين أن ذهابهم 
إل���ى الفعالي���ات لمج���اراة اآلخري���ن حي���ث بلغ متوس���ط 
)2.59(، وأن ذهابه���م للفعالي���ات الس���تعراض ذل���ك في 
مواق���ع التواص���ل االجتماعي بمتوس���ط )2.51(، وتفس���ر 
هذه النتيجة بأن األسر تذهب لحضور برامج الهيئة العامة 
���ن من النتائج،  للترفي���ه بغ���رض الترفيه عن النفس كما تبيَّ
ولذلك نجد أن األسر واألفراد ال يحضرون هذه الفعاليات 

الستعراض ذلك في مواقع التواصل االجتماعي.
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توصيات الدراسة: 

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الدراسة 
توصي بما يلي:

الهيئة العامة الترفيه:. 1

•  دراسة الرسوم وأسعار التذاكر لفعاليات برامج الهيئة 	
العامة للترفي���ه وم���دى تناس���بها م���ع فئ���ات المجتمع 

المختلفة.

• وضع اللوائح والتنظيمات التي تنظم الفعاليات.	

• العم���ل على تنوي���ع الفعاليات التي تلّب���ي احتياجات 	
كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة واألطفال.

• العمل على إش���راك األسرة السعودية وجميع أفرادها 	
ف���ي اختيار الفعاليات التي تناس���ب عاداتها وتقاليدها 
وقيمه���ا وثقافته���ا، وذلك ع���ن طريق االس���تبانات أو 

التصويت.

• الهيئ���ة 	 لبرام���ج  الفعالي���ات  توزي���ع  عل���ى  العم���ل 
العامة للترفي���ه ف���ي أماك���ن متفرقة تلب���ي كل المناطق 

الجغرافية.

• االهتم���ام بالتنس���يق بي���ن أوق���ات الفعالي���ات وأماكن 	
انعقادها، لكي تستفيد أكبر عدد من األسر.

اإلع���الم: توعية المجتمع بالدور الذي تقوم به الهيئة . 2
العام���ة للترفيه م���ن خالل برامج حواري���ة، ممكن أن 
تساهم في اشراك المجتمع في اختيار الفعاليات التي 

تناسب مع جميع فئات المجتمع.    

للموهوبي���ن . 3 إش���راك  عل���ى  العم���ل  التعلي���م:  وزارة 
والمخترعي���ن ف���ي الفعالي���ات، وعق���د الش���ركات مع 
الهيئ���ة العامة للترفيه إلقامة فعاليات خاصة للطالب؛ 
وتنميته���ا  المواه���ب  تل���ك  واس���تثمار  الكتش���اف 

وإشراكهم في فعاليات الهيئة العامة للترفيه.

مقترح���ات للدراس���ات المس���تقبلية: إجراء دراس���ات . 4

مس���تقبلية ح���ول المعوق���ات الت���ي تحّد من اس���تفادة 
األس���رة الس���عودية من برام���ج الهيئ���ة العامة للترفيه، 
وإج���راء دراس���ات مس���تقبلية ح���ول س���بل الح���ّد من 
المعوقات التي تحّد من اس���تفادة األس���رة الس���عودية 

من برامج الهيئة العامة للترفيه.
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الملخص:
طالب  لدى  الرقمية  المواطنة  بتنمية  وعالقتها  المجتمعية  المتغيرات  على  التعرف  الي  الحالية  الدراسة  تهدف 
الجامعة وقد حددت الدراسة الثقافة الرقمية كمتغير  مجتمعي والذي اشتمل على )التعليم الرقمي، والحماية الرقمية، 
الرقمية  المواطنة  اما   ، الجامعة   الرقمية لدى طالب  المواطنة  بتنمية  الرقمية( وعالقتها  الرقمي، واللياقة  واالحترام 
فقد تحددت في )االنتماء الرقمي، والعمل التطوعي الرقمي( و استخدمت الدراسة منهج المسج االجتماعي بالعينة 
، وطبقت آداة  االستبيان على عينة  مكونة من )472( طالًبا وطالبة في جامعة نجران. ومن أهم النتائج التي توصلت 
لها الدراسة أن الثقافة الرقمية تقع في مستوى »كبيرة« لدى عينة الدراسة بمتوسط حسابي )2.69(، كما جاءت درجة 
التحقق لكافة أبعاد الثقافة الرقمية في مستوى »كبيرة«، وتوجد عالقة ارتباطية موجبة قوية ودالة إحصائيًّا بين درجة 
الوعي بإجمالي أبعاد المواطنة الرقمية، ودرجة تحقق إجمالي أبعاد الثقافة الرقمية لدى طالب الجامعة، بمعامل ارتباط 
مقدراه )0.90(. أيضا توصلت نتائج الدراسة أن درجة الوعي بإجمالي بُعد االنتماء الوطني الرقمي تقع في مستوى 
»كبيرة« لدى عينة الدراسة بمتوسط حسابي )2.69(، وقد تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة الوعي على مستوى 
بها جميًعا في مستوى »كبيرة«، وتشير هذه  الوعي  العبارات جاءت درجة  أن  بين )2.66( و)2.71(، أي  العبارات 
النتائج إلى إدراك وزياد وعي الطالب، بحقوق ووجبات المواطنة الرقمية تجاه أنفسهم، وتجاه الوطن الذي يعيشون 
فيه وتجاه المواطنين اآلخرين الذين يعيشون ويتعايشون معهم ،وأوصت الدراسة بضرورة إنشاء وحدة مركزية للعمل 
داخل  الرقمي  التطوع  لبرامج  والتنظيم  والمتابعة،  والتنفيذ،  التخطيط،  مهمة  تتولى  الجامعة  داخل  الرقمي  التطوعي 

الجامعة وخارجها.

الكلمات المفتاحية: المتغيرات المجتمعية، الثقافة الرقمية ،المواطنة، المواطنة الرقمية،
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* تتوجه الباحثتان بالشكر لوزارة التعليم ولعمادة البحث العلمي -جامعة نجران- المملكة العربية السعودية لدعمها 
)NU/-/SEHRC/10/1149( المالي والتقني للبحث تحت رمز

المتغيرات المجتمعية وعالقتها بتنمية المواطنة الرقمية لدى طالب الجامعة)*(
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 Societal Variables and their Relationship to the Development of Digital 
Citizenship among University Students

Abstract:. 

The current study aims to identify societal variables and their relationship to the 
development of digital citizenship among university students. The study identified digital 
culture as a societal variable. which included )digital education. digital protection. digital 
respect. and digital fitness( and its relationship to the development of digital citizenship 
among university students. As for digital citizenship. it was It was determined in )digital 
affiliation. and digital volunteer work(. The study used the sample social trowel method. 
and the questionnaire tool was applied to a sample of )472( male and female students at 
Najran University. One of the most important findings of the study is that digital culture is 
at a ”large“ level for the study sample. with an average of )2.69( The degree of verification 
for all dimensions of digital culture was at the level of ”significant“. and there is a strong 
positive correlation and a statistical function between the degree of awareness of the total 
dimensions of digital citizenship. and the degree of verification of the total dimensions 
of digital culture among university students. with a correlation coefficient of )0.90(. The 
results of the study also found that the degree of awareness of the total dimension of digital 
national affiliation is at the ”large“ level of the study sample with an arithmetic mean 
)2.69(. and the arithmetic averages of the degree of awareness at the level of phrases ranged 
between )2.66( and )2.71(. In other words. the degree of awareness of all of the phrases 
was at the level of ”great“. and these results indicate the students’ awareness and increased 
awareness of the rights and duties of digital citizenship towards themselves. towards the 
country in which they live and towards other citizens who live and coexist with them. 
and the study recommended the need to establish a central unit for work The digital 
volunteer inside the university is responsible for planning. implementing. following up. 
and organizing digital volunteer programs inside and outside the university.

Key Words: Societal variables. digital culture. citizenship. digital citizenship.
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المقدمة 

يعي���ش العال���م تغي���رات عديدة في ش���تى المجاالت 
والقانوني���ة،  والسياس���ية،  واالجتماعي���ة،  االقتصادي���ة، 
ويع���ّد التغي���ر االجتماع���ي والثقاف���ي من أه���م الصفات 
المالزم���ة للمجتمع اإلنس���اني، حيث يمك���ن وصُفه من 
منظور الفلس���فة االجتماعية بأنه الثابت الوحيد في حياة 
المجتمعات اإلنس���انية على تعدده���ا واختالفها، والتغير 
االجتماع���ي والثقافي خ���الل مراحل حدوثِهما ال يمران 
دون أن يت���ركا نتائجهم���ا على جميع المس���تويات، وفي 
مختلف البناءات االجتماعية، وكما يكون وقعهما متبايًنا 
ومختلًفا من مس���تًوى إلى آخر، ومن مرحله إلى أخرى 
كم���ا أن التغير االجتماعي والثقافي ال يحدثان فجأة، أو 
دفع���ًة واحدًة؛ بل تظهر معال���م بداياتهما وذروتهما على 
المس���توى الس���لوكي والفكري لألفراد داخل المجتمع، 
كما أن استجابات األفراد والمؤسسات تختلف درجتها 
باخت���الف منظوم���ة القيم والمعايير الت���ي يتبناها األفراد، 
وتتح���دد بموجبه���ا عالقاتهم االجتماعي���ة، أو تُبنى على 
أساس���ها قواعد الس���لوك الفردي أو الجماعي عباس���ي، 

.2016

فحدوث التغير االجتماعي والثقافي في جميع نواحي 
الحي���اة، وم���ا صحبهم���ا من تغي���رات وتطورات س���ريعة 
ومتالحق���ة م���ن تكنولوجي���ا المعلوم���ات واالتصاالت، 
واالنتشار الواسع لشبكة اإلنترنت، وارتباط كافة جوانب 
الحي���اة به���ا، وانخراط المواطنين ف���ي تطبيقاتها في كافة 
المجاالت االجتماعية، والثقافية، واالقتصادية، والبيئية، 
بل السياس���ية؛ س���اهمت في إعادة رس���م ص���ورة جديدة 
لمفه���وم الوطن والمواط���ن، وأظهرت مفاهي���َم ومعانَي 
جدي���دة، مث���ل: العال���م االفتراض���ي، المجتم���ع الرقمي، 
المواط���ن الرقم���ي، وأظه���رت وقائ���ع جدي���دة تؤكد أن 
الم���دارس والجامعات، وكافة جوانب الحياة؛ أصبحت 
أكث���ر ارتباًطا وتش���ابًكا مع التكنولوجي���ا الرقمية )نصار، 
2019(، وبهذه الثورة المعلوماتية أصبح أمام اإلنسان ما 
يدع���ى بالمجتمع الرقمي )Digital Society(، والفرد 

الرقم���يDigital( Individual(، والمواطن���ة الرقمية، 
 Virtual( افتراضي���ة مواطن���ة  بمثاب���ة  األخي���رة  وه���ذه 
Citizenship( ف���ي فضاء إلكتروني تكنولوجي واس���ع 
الم���دى، تتعدد في���ه الهوي���ات، وتتداخل القيم وتس���قط 

الخصوصية  )عثمان،2020(.

وأش���ارت بلوي )2020( إلى أن من بين المتغيرات 
المجتمعي���ة، التي أحدثتها ث���ورة تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت، الثقافة الرقمية والتي تشتمل على التعليم 
الرقمي، والحماي���ة الرقمية، واالحترام الرقمي، واللياقة 
الرقمي���ة ، ، وقد اعتمدت مص���ادر التعليم الرقمي  على 
اس���تخدام الحاس���ب اآلل���ي وش���بكة االنترن���ت، حي���ث 
غي���رت هذه المصادر الرقمية بص���ورة جذرية في النظام 
التعليم���ي والعملي���ة التعليمي���ة ككل ومن هن���ا يتضح أن 
التعلي���م الرقم���ي م���ن أهم االس���تراتيجيات الت���ي تعتمد 
عليها المنظومة التعليمية، وهذا ما أكده فيشر )2019(، 
وش���دد على حتمية التخلي عن وسائل التعلم التقليدية، 
واالس���تعانة بوس���ائل التكنولوجي���ا الحديث���ة، التي تعين 
الُمعلمي���ن عل���ى تحويل أدواتهم الدراس���ية إلى أنش���طة 
تفاعلي���ة ، يبق���ى أثُرها ف���ي أذهان الط���الب ألطول فترة 
ممكن���ة، وذل���ك عب���ر اس���تثمار األس���اليب الرقمي���ة ف���ي 
المج���االت، الت���ي يمكن م���ن خاللها الخ���روج بأفضل 
نتائ���ج ممكن���ة؛ وهي التفاع���ل واإلنت���اج، وألهمية ذلك 
أطلق���ت منظم���ة التع���اون االقتصادي والتنمي���ة والتعليم 
بواب���ة بيانات يُمكن الوصول إليها بش���كل مفتوح تُمّكن 
المس���تخدمين من التفاعل الفّعال، ومعالجة مجموعات 
البيان���ات واس���عة النط���اق، وتمكنه���م ه���ذه البيانات من 
س���رعة اتخ���اذ الق���رارات الصحيح���ة، ومش���اركتها م���ع 

.)Williamson.2016( الجهات الرسمية بالدولة

وأوضحت دراس���ة  الجبر )2020(  الي أنه من أهم 
إيجابي���ات التعلي���م الرقمي تنمي���ة مهارة التعلي���م الذاتي 
الت���ي ترب���ط الطال���ب بالبح���ث ف���ي المص���ادر التعليمية 
المطبوع���ة وغي���ر المطبوعة والرجوع له���ا وقت الحاجة 
،إكس���اب الطال���ب بع���ض المه���ارات العلمي���ة مث���ل دقة 
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المالحظ���ة والقدرة على تفس���ير النتائ���ج ،تنمية مهارات 
التفكير العلمي وحل المشكالت ،تنمية مهارات التفكير 
االبت���كاري ،تنمي���ة فهم الطالب لبع���ض القضايا العلمية 
والثقافية واالجتماعية ،تنمية قدرة الطالب على التعامل 
م���ع وس���ائط االتصال المتعددة ،اإلحس���اس بالمس���اواة 
وذل���ك ألن وس���ائل االتص���ال تتيح ل���كل طالب اإلدالء 
برأي���ه دون حرج ،خالفا لقاعات ال���درس التقليدية التي 

قد تحرمه من هذه الفرصة 

كم���ا أظهرت دراس���ة طيبي )2016( ان ب���أن التعليم 
الرقم���ي بالرغ���م مما حقق���ه من إيجابي���ات ،اال ان هناك 
سلبيات للتعليم الرقمي منها قد يكون مصحوبا بمشاكل 
تعليمي���ة معين���ة مع العل���م بأن هن���اك مش���اكل اجتماعية 
يمك���ن أن تراف���ق عملية التعلم عن بعد ،فمن جهة يمنح 
التعل���م الرقم���ي حرية للطالب فيما يخ���ص وقته ومكان 
دراس���ته ولكن���ه من جهة أخ���رى يقلل من كمي���ة وكيفية 
االتص���ال والتفاع���ل االجتماع���ي م���ع ط���الب ومعلمين 
آخرين ،هذا البعد االجتماعي من شأنه أن يضر الطالب 
في تعزيز مهارته االجتماعية والتي تعد ش���رط ضروري 
في تواصله المس���تقبلي ،من السلبيات أيضا التي رافقت 
التعلي���م الرقم���ي  األجه���زة الرقمية س���هلة المنال، وفي 
متناول الجميع؛ مما أدى إلى إمكانية التواصل مع أفراد 
مجهولي���ن، وس���هولة تصّف���ح مواق���ع مجهول���ة وخطرة، 
وانتش���ار الممارس���ات الس���لبية، الت���ي تش���مل ق���دًرا من 
اإلس���اءة؛ نتيج���ة االس���تخدام غي���ر الرش���يد لتكنولوجيا 
م���ن االختراق���ات  المعلوم���ات واالتص���االت، وكثي���ًرا 
المتنوع���ة، مثل: االحتيال عب���ر اإلنترنت، وتجاوز آداب 
الحوار، واالس���تخدام غير المش���روع للمواد، واالعتداء 

على حقوق الملكية )العمري،2020(.

ويُش���ير نوك���س )Knox. 2014( إل���ى أن الثقاف���ة 
الرقمي���ة تش���ّكلت بظهور واس���تخدام التقني���ات الرقمية، 
مؤك���ًدا أن وس���ائل اإلع���الم التقني���ة يمكنه���ا أن تُش���ّكل 
صياغ���ة  إع���ادة  أو  باس���تبدال  جدي���د،  م���ن  الثقاف���ات 
التفاع���الت المباش���رة وجًه���ا لوجه؛ األم���ر الذي فرض 

تغيرات في الطرق والوسائل، والتي يُعبر بها الناس عن 
أفكارهم ووجهات نظرهم، فضاًل عن تغيرات اجتماعية 
نتجت عنها س���لوكيات تباينت بين اإليجابية والس���لبية؛ 
مم���ا يجع���ل الوع���ي باالس���تخدام األمث���ل والمس���ؤول 

للتكنولوجيا، )الزهراني،2019(.

كما ذكر 

 Ribble. Bailey(ريب���ل وبيل���ي و روس وح���دد 
and Roos. 2004( تس���عة مجاالت لتش���كيل س���لوك 
اإللكتروني���ة  )المعايي���ر  اآلداب  الرقمي���ة:  المواطن���ة 
للس���لوك(، االتصال )التب���ادل اإللكتروني للمعلومات(، 
التربي���ة )عملية تدري���س وتعلم التكنولوجي���ا(، الوصول 
)الش���راء  التج���ارة  الكامل���ة(،  اإللكتروني���ة  )المش���اركة 
اإللكترون���ي وبي���ع البضائ���ع(، المس���ؤولية )المس���ؤولية 
اإللكتروني���ة ع���ن األفع���ال(، الحقوق)تمت���د إل���ى حماية 
الحريات لكل مواطن رقمي(،السالمة )الصحة الجسدية 
لمس���تخدمي التكنولوجي���ا(، األم���ن الرقم���ي )الحماي���ة 

الذاتية(.

وأوضح���ت دراس���ة حش���يش )2018( أن مه���ارات 
المواطن���ة الرقمي���ة المطلوب���ة ف���ي التعلي���م، تكم���ن ف���ي 
تطبي���ق معايير الحقوق والقوانين الرقمية أثناء اس���تخدام 
أثن���اء  الرقمي���ة  اللياق���ة  قواع���د  واس���تخدام  اإلنترن���ت، 
التواصل م���ع اآلخرين، وأن المواطنة الرقمية ترتبط بما 
يُعرف بالحياة الرقمية، وأن الهدف األساسي في التعليم 
للمواطن���ة الرقمية هو تحس���ين التعل���م، وإعداد الطالب 
في إطار قواعد من السلوك المناسبة؛ ليصبحوا مواطنين 
فاعلين، ولديهم انتماء وطني في المستقبل. كما أوصت 
  Lesley. 2020(.)Farmer and دراسة لسلي وفارمر
إل���ى ض���رورة تعلي���م إس���تراتيجيات المواطن���ة الرقمية، 
الت���ي تتطل���ب أن تكون ل���دى األفراد الق���درة  المعرفية؛ 
للتحق���ق م���ن صحة البيانات الواردة إليهم عبر ش���بكات 
اإلنترن���ت، ولديه���م الوع���ي الكاف���ي بآلي���ات اس���تخدام 
ه���ذه البيانات، واتخاذ القرارات الصحيحة بش���أنها،كما 
أك���دت على حاجة األفراد لتنمي���ة الوعي لديهم بالثقافة 
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الرقمية، وحاجتهم لها مستقباًل، مشيرًة إلى أن %85من 
الوظائف المستقبلية ستعتمد على التكنولوجيا الرقمية.

كم���ا بينت دراس���ة الس���يد )2020( أن بقاء المجتمع 
واستمراريته وتميزه وحفظ هويته ملرهون بقدر تمسكه 
بالقي���م االجتماعي���ة ،فق���وة المجتم���ع وضعف���ه التحدد 
بالمعايي���ر وحده���ا ب���ل بما لدي���ه من قيم وأخ���الق وقد 
أوصت بأهمية نشر ثقافة المواطنة الرقمية في المجتمع 
ألنها أصبحت ضرورة حياتية  والتي من خاللها يتمكن 
الط���الب م���ن حماي���ة أنفس���هم ومجتمعاتهم م���ن اآلثار 

السلبية لألستخدامات التكنولوجية .

مشكلة الدراسة

رغ���م الهتم���ام العلم���ي والبحث���ي بظاه���رة المواطنة 
���ا؛ إال أنها لم تلق���ى اهتماًما واضًحا على  الرقمي���ة عالميًّ
المس���توى العربي مقارنة بالمستوى األجنبي -على حد 
علم الباحثتين- فما زال االهتمام البحثي بأثر المتغيرات 
المجتمعية على تنمية قيم المواطنة الرقمية قلياًل باستثناء 
بعض األبحاث التي تناولت المواطنة الرقمية من جوانب 
أخ���رى، انطالًق���ا من النتائ���ج التي انته���ت إليها البحوث 
والدراس���ات الس���ابقة، والتي اس���تهدفت قياس مس���توى 
المواطنة الرقمية لدى الطالب، فقد أكدت دراسة السيد 
)2016(، ودراسة عبد القادر )2019(، ودراسة العمري 
)2020( ضع���ف معرف���ة الط���الب بالمواطن���ة الرقمي���ة، 
وم���ن َثّم أوص���ت بضرورة توعية الطلب���ة بالتقّيد بمبادئ 
االحت���رام، التي تحمي من مخاط���ر الوقوع في عقوبات 
الجرائم اإللكترونية، وأش���ارت دراس���ة القرني )2021( 
إل���ى ضعف اهتم���ام الجامعة بمبدأي »األم���ن الرقمي«، 
و«الصحة والسالمة الرقمية«، وأوضحت دراسة الجزار 
)2014(، ودراس���ة الس���يد )2016(، ودراس���ة ص���ادق 
)2019( ض���رورة وج���ود سياس���ات واضح���ة ومح���ددة 
تنظّ���م وتفّع���ل األنش���طة الالصفية التي تس���تهدف تأهيل 
وتنمي���ة وعي الطالب بأبع���اد المواطن���ة الرقمية. أكدت 
بعض الدراسات على دور الجامعة المحوري، المنطلق 
من وظيفتها األساسية في خدمة المجتمع، وتنمية وعي 

طالبه���ا بالثقافة الرقمي���ة، ومتطلبات المواطن���ة الرقمية، 
حت���ى يتمك���ن خريجوه���ا م���ن مواكب���ة العص���ر الرقمي، 
وتحديات س���وق العمل الرقمي في المستقبل؛ كدراسة 
الس���يد )2016(، ودراس���ة نص���ار )2019(.كما أظهرت 
بع���ض الدراس���ات أن المواطن���ة الرقمية واكتس���اب قيم 
التعاي���ش مع العوالم الثقافي���ة األخرى، يحتاج إلى جهد 
ترب���وي متكامل، يكتس���ب األفراد م���ن خالله المعارف، 
والمهارات، والس���لوكيات الالزم���ة الندماجهم في هذه 
 Gleason.( المجتمعات؛ كدراس���ة جليس���ون وجيلرن
ف���ي   .)2020( العم���ري  ودراس���ة   ،)Gillern.2018
حين أش���ارت بعض الدراس���ات في أن المواطنة الرقمية 
أس���همت في خلق وانتش���ار مجتمعات افتراضية، تجمع 
األف���راد بش���كل غي���ر مس���بوق، وتحت���اج قيًم���ا وضوابَط 
للتعاي���ش داخله���ا مثلم���ا ه���و قائ���م ف���ي المجتمع���ات 
الحقيقي���ة؛ كدراس���ة العمري )2020(، ودراس���ة صادق 
)2019(، ودراس���ة زرقوط )2020(.وفي ضوء ما سبق، 
تتحدد مشكلُة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي: »هل 
توج���د عالقة بي���ن المواطنة الرقمية وبع���ض المتغيرات 
المجتمعي���ة لدى طالب الجامعة«؟ وتفرع عنه األس���ئلة 

اآلتية:  

1. م���ا درج���ة تحق���ق الثقافة الرقمي���ة )التعلي���م الرقمي، 
والحماي���ة الرقمي���ة، واالحت���رام الرقم���ي، واللياق���ة 

الرقمية( لدى طالب الجامعة؟

2. م���ا درج���ة الوعي بأبع���اد المواطنة الرقمي���ة )االنتماء 
الرقم���ي، والعم���ل التطوع���ي الرقمي( ل���دى طالب 

الجامعة؟

3. ه���ل توج���د عالقة بين الثقافة الرقمي���ة ودرجة تحقق 
المواطنة الرقمية  لدى طالب الجامعة؟

أهداف الدراسة

هدفت الدراسة إلى: 

- التع���رف على درجة تحقق الثقافة الرقمية )التعليم 
الرقمي، والحماي���ة الرقمية، واالحترام الرقمي، واللياقة 
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الرقمية( لدى طالب الجامعة.

- التعرف على درجة الوعي بأبعاد المواطنة الرقمية 
)االنتم���اء الرقم���ي، والعم���ل التطوع���ي الرقم���ي( ل���دى 

طالب الجامعة.

- دراس���ة العالق���ة االرتباطي���ة بي���ن درج���ة الوع���ي 
بالمواطن���ة الرقمي���ة ودرج���ة تحقق الثقاف���ة الرقمية لدى 

طالب الجامعة.

أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسة الحالية في اآلتي:

- أن موض���وع المواطنة الرقمية م���ن الموضوعات، 
الت���ي تحظى باهتمام في الفكر العالمي  بما يش���ّكله من 
اعتب���ارات ش���خصية ذات عالقة بالحق���وق والواجبات، 
والتي ظهرت مع التقدم التكنولوجي في العصر الحالي.

- تُلق���ي ه���ذه الدراس���ة الض���وء عل���ى بٌع���د مهم من 
أبعاد  المواطن���ة الرقمية؛ وهو االنتماء الوطني، والعمل 

التطوعي الرقمي.

- تفي���د نتائ���ج ه���ذه الدراس���ة أصح���اب الق���رار في 
الجامع���ات والمؤسس���ات التربوي���ة؛ التخ���اذ الق���رارات 
المناسبة فيما يتعلق بتنمية المواطنة الرقمية لدى الشباب 

الجامعي وطالب التعليم العام .

مصطلحات الدراسة

الخصائ���ص  مجموع���ة  المجتمعي���ة:  المتغي���رات 
والتحوالت والتغيرات الت���ي يمر بها المجتمع، وترتبط 
واالقتصادي���ة،  السياس���ية،  المج���االت  م���ن  بالعدي���د 
واالجتماعي���ة، والثقافي���ة، والت���ي تنعك���س بدورها على 
التعلي���م الفني )مراد، 2017(. وعرفت كذلك بأنها: كل 
تح���ول يقع في التنظيمات المجتمعية، س���واء في بنائها، 
أو وظائفه���ا خ���الل فت���رة زمني���ة، وبذلك ينص���ّب التغير 
المجتمع���ي عل���ى كل تغي���ر يقع ف���ي التركيب الس���كاني 
للمجتم���ع، أو في بنائه الطبقي، أو في نُظمه االجتماعية 
واالقتصادي���ة، أو ف���ي القي���م والمعايي���ر الت���ي تؤث���ر ف���ي 

س���لوك األف���راد، أو الت���ي تحدد مكانته���م وأدوارهم في 
مختل���ف التنظيم���ات المجتمعي���ة والت���ي ينتم���ون إليه���ا 
)حم���اد،2016(. وتع���رف إجرائيًّا بأنها: تح���ّول يُصيب 
البن���اء االجتماع���ي واالقتص���ادي والثقاف���ي والسياس���ي 
للمجتم���ع؛ بفع���ل التقدم ف���ي مجاالت المعرف���ة التقنّية، 
والعلمّية، والهندسّية، وكذلك الطرق اإلدارية المختلفة، 
الت���ي يت���م اس���تخداُمها لمعالج���ة المعلوم���ات المتاحة، 
وتطبيقاته���ا، ومانت���ج عنه���ا من انتش���ار للثقاف���ة الرقمية، 

والتعليم الرقمي.

الثقاف���ة الرقمي���ة: تع���رف بأنه���ا مقدرة األف���راد على 
تحدي���د وتنظي���م وفه���م وتقيي���م وتحلي���ل المعلوم���ات 
باس���تخدام التكنولوجي���ا الرقمي���ة، فه���ي تنط���وي عل���ى 
المعرف���ة العلمي���ة بالتكنولوجي���ا المتط���ورة، وفهم كيفية 

توظيفها. )فيصل 2019(.

     كما عرفت بأنها قدرة الفرد على التعامل مع التقنية 
،وعلى التواصل مع اآلخرين عبر الوس���ائل اإللكترونية 
الحديثة والدخول بس���هولة إلي عالم التقنية وتكنولوجيا 
المعلوم���ات وااللت���زام بأخالقي���ات التعام���ل معها ،كما 
م���ن االس���تراتيجيات  بأنه���ا منظوم���ة متفاعل���ة  عرف���ت 
،المع���ارف ،المه���ارات والمعايي���ر ،القواع���د والضوابط 
،األف���كار والمب���ادئ المتبع���ة ف���ي االس���تخدام األمث���ل 
والقي���م والتقني���ات الرقمي���ة واس���تثمارها بطريق���ة ذكي���ة 
وآمن���ة من خ���الل التحكم ف���ي الوصول إل���ي المحتوى 
الرقم���ي وإنتاج���ه من خ���الل عمليات اإلتاح���ة المعادلة 
والمتوج���ه نح���و مناف���ع التقنيات الحديث���ة والحماية من 
أخطار وتعزيز المعرفة والممارسات المثلى . )محمدي 

وبخشوش،2021(

     وتع���رف إجرائي���ا بأنه���ا بأنها ق���درة الطالب على 
التعام���ل م���ع التقني���ة والتواصل التكنولوج���ي من خالل 
اكتس���اب المع���ارف والمه���ارات والضواب���ط والتي وقد 
حددتها الدراس���ة الحالية في )التعليم الرقمي، والحماية 

الرقمية، واالحترام الرقمي، واللياقة الرقمية(

المواطن���ة الرقمي���ة: تفاعل الفرد مع غيره باس���تخدام 
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الحاس���وب،  مث���ل:  الرقمي���ة،  والمص���ادر  األدوات 
وش���بكات المعلومات، كوس���يلة لالتصال مع اآلخرين، 
باس���تخدام العديد من الوسائل، أو البرامج، مثل: البريد 
اإللكترون���ي، والمدون���ات، ومختل���ف مواق���ع ش���بكات 
التواص���ل االجتماعي )الس���اعدي والضح���وي،2017(. 
وُعرفت أيًضا: بالقواعد األخالقية، والضوابط القانونية، 
الهادف���ة  الوقائي���ة،  والمب���ادئ  الس���لوكية،  والمعايي���ر 
إل���ى حماي���ة الطلب���ة م���ن أخط���ار التكنولوجي���ا الرقمية، 
ومس���اعدتهم عل���ى االس���تفادة القص���وى م���ن مميزاتها؛ 
لُيصبحوا مواطنين رقميين قادرين على التكّيف والعيش 
بأم���ان في العص���ر الرقم���ي، والتمتع بحقوقه���م، وتأدية 
م���ا عليهم م���ن واجبات ومس���ؤوليات للمواطن في هذا 
���ا بأنه���ا:  العص���ر )المص���ري، وش���عث،2017(. وإجرائيًّ
قدرة الطالب على فهم القضايا المجتمعية ذات العالقة 
بالتقنيات الرقمية، واكتساب مهارات الممارسة الواعية، 
وق���د حددته���ا الدراس���ة الحالي���ة ف���ي )االنتم���اء الرقمي 

والعمل التطوعي الرقمي( .

اإلطار النظري:

المتغيرات المجتمعية : 

     يش���ير مصطل���ح متغير ال���ي أي كمية تتغير أو أي 
خاصي���ة مميزة يمكن قياس���ها ،والمتغيرات هي العوامل 
الخارجي���ة البيئي���ة الخاص���ة والعام���ة ويقص���د  كذل���ك 
بالمتغي���رات األجتماعي���ة س���رعة التغي���رات  وماصاحبه 
م���ن تق���دم تكنولجي ،وعنم���ا تضاف كلم���ة االجتماعي 
يصب���ح )المتغير االجتماعي ( وه���و الذي يحدث داخل 
المجتم���ع او التحوب���ل الذي يطرأ عل���ى أي من جوانب 
المجتم���ع خ���الل فترة زمني���ة محددة  )عب���داهلل ،2021(

ويعرف التغير األجتماعي بأنه كل تحول يقع في التنظيم 
االجتماع���ي س���واء في بنائ���ة أو في وظائفه خ���الل فترة 
زمني���ة معينة ،والتغير االجتماعي على هذا النحو ينصب 
عل���ى تغي���ر يقع ف���ي التركيب الس���كاني للمجتمع أو في 
بنائ���ه الطبق���ي او ف���ي نظم���ه االجتماعي���ة أو ف���ي أنماط 
العالق���ات االجتماعية او في القي���م والمعايير التي تؤثر 

ف���ي س���لوك األف���راد والت���ي تح���دد مكانته���م وأدوارهم 
ف���ي مختل���ف التنظيم���ات االجتماعي���ة ،ع���الوة على أن 
التغي���رات االجتماعي���ة تتأت���ي على أش���كال متعددة منها 
التغي���ر ف���ي التغير الذي يطرأ على البن���اء االجتماعي في 
الكل والجزء وفي ش���كل النظ���ام االجتماعي ولهذا فإن 
األفراد يمارس���ون أدوراً إجتماعية مختلفة عن تلك التي 
كانوا يمارسونها خالل حقبة من الزمن )طبال ،2012(

ويح���دث التغير االجتماعي بش���كل مباش���ر وواضح 
على الس���لوك اإلنس���اني ،فقد قام���ت تكنولجيا االتصال 
واالنترنت بدور فعال ومهم في هذا الجانب ،ولعل مما 
يزي���د من أهمية هذه الوس���ائل تلك الطف���رة الكبيرة التي 
أحدثتها من حيث درجة اإلس���تخدام للفئات والش���رائح 
االجتماعي���ة المختلف���ة في عص���ر اس���تخدام تكنولوجيا 

االتصاالت والمعلومات .) الكندري،2014(

كم���ا أن التوس���ع  ف���ي تقني���ة المعلومات وم���ع ثورة 
االتص���االت الرقمية وما وفرته من تس���هيل وس���رعة في 
عملي���ات التواصل والوص���ول الي مص���ادر المعلومات 
،وما تحمله هذه الثورة من نتائج ذات آثار إيجابية على 
الف���رد والمجتم���ع ، األم���ر الذي اس���تدعى توعي���ة أفراد 
المجتمع وخاصة من الش���باب  بكيفية لتعامل معها من 
منطل���ق الح���رص على توظيفه���ا بالطريق���ة المثلى ودرء 
مخاطره���ا ،وتبع���ا لذل���ك كان الب���د من تطوي���ر البيئات 
التعليمية وخاصة الجامعة ،من أجل التربية على المواطنة 
الرقمي���ة ،وذلك من خالل تمكين الط���الب من التعامل 
مع العالم الرقمي وما أنتجه من أدوات ووسائط تعليمية 
،وامداده���م بإط���ار معرف���ي يؤهله���م لفهم تأثي���ر الثورة 
الرقمي���ة عل���ى حياتهم وكيفي���ة تحقيق الفائ���دة المرجوة 
منه���ا بطريقة إيجابية وآمنه ،وتوفي���ر فرص تدريب على 
مه���ارات إس���تخدام تقنياته���ا وتصفح الش���بكات الرقمية 
وتنمي���ة مه���ارات التفكي���ر الناق���د لما يتعامل���ون معه من 

محتويات رقمية .)السليحات والسرحان ،2018(

الثقافة الرقمية:

تع���رف الثقاف���ة الرقمية بأنه���ا تنمية بع���ض القدرات 
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اس���تخدام  إط���ار  ف���ي  لألف���راد،  الرقمي���ة  والمه���ارات 
اإللكتروني���ة  والخدم���ات  المعلوم���ات  تكنولوجي���ا 
وتطبيق���ات تقنياته���ا المتج���ددة بل والتروي���ض الحركي 
والذهن���ي على التعامل معها ،وتنمية آلليات التفاعل مع 
ما يعرض على الشاش���ة وتنمية قدرات الحس الفضولي 
وتربي���ة الذوق ،فجوهر الثقافة الرقمية يكمن في تمكين 
أفراد المجتمع من اس���تخدام التطبيق���ات الرقمية بكفاءة 
وثقة إلنجاز أعمالهم الوظيفية أو الشخصية أو واجباتهم 
ومهامه���م تج���اه المجتمع ،وان الدخول بالش���كل الفني 
واإلبداعي باس���تخدام الوسائط المتعددة أحد ضرورات 
الثقاف���ة الرقمي���ة تحقيقا للتواص���ل والتفاعلي���ة والتعميم 
لكل النشاط اإلنساني ،بهذا المعنى التعليمي االكتسابي 
التفاعلي للثقافة الرقمية نجد أنها تمثل إحدى األدوات 
الضرورية للثقافة كنظام لإلدراك الجماعي يحدد عناصر 
المثالية الس���لوكية الفردية ،ومن ناحية أخرى تعبيرا عن 
عالقة المشاركة الجماعية في محيط المجتمع اإلنساني  
،به���ذا تصي���ر الثقاف���ة الرقمية فيما هو نات���ج عن حدوثها 
تتك���ون من دوائر متعددة متش���ابكة دينامية ومتفاعلة مع 

بعضها البعض )سليم 2016(.

     كم���ا مصطل���ح الثقاف���ة الرقمي���ة إل���ي معطي���ات 
جديدة يفرضها عالم التطور العلمي والتكنولوجي ،فقد 
وحدت هذه الثقافة ش���عوب العال���م وجعلتها تتوق إلي 
تشكيل معرفة واسعة ،واصبح يطلق على هذا المجتمع 
الموحد تسميات مختلفة منها مجتمع المعرفة ،ومجتمع 
المعلوم���ات ،حيث صارت المعرفة أهم  مصادر التنمية 
،وص���ار إنت���اج المعرفة م���ن أهم مص���ادر الدخل لقومي 
وتواف���ر ك���م هائل م���ن المعلومات م���ع توظيفها لصالح 
المجتم���ع ،وق���د أوض���ح التقري���ر الص���ادر ع���ن منظم���ة 
اليونيس���ف لعام 2017م،ان الش���باب مابين 15و24سنة 
هم الفئة العمرية األكثر وصوال لألنترنت على مس���توى 

العالم )حنفي ،2019( 

     إن وجود الثقافة الرقمية بين الشباب يفسره إذا تلك 
الق���درة على التواصل م���ع اآلخرين عبر مواقع التواصل 

االجتماع���ي ،والدخ���ول إلي عال���م التقني���ة وتكنولوجيا 
المعلومات ،وهم بذلك يتفننون  في حضورهم الرقمي 
م���ن خالل التمكن من اس���تخدام الوس���ائل ،التمكن من 
اس���تخدام التطبيقات ،التمكن م���ن التوصل للمعلومات 
،الق���درة عل���ى بن���اء عالق���ات افتراضية ،وم���ن ثم أصبح 
للش���باب في ظ���ل الثقاف���ة الرقمية خصائ���ص ومميزات 
تش���ير إلي قدرتهم على القي���ام بأكثر من مهمة في وقت 

واحد .)حسيبة ،2017(

المواطنة الرقمية :

لقد فرض���ت طبيعة التكنولوجيا الرقمية المتس���ارعة 
ض���رورة وجود إط���ار قيمي يحكم الفرد ف���ي تعامله مع 
عناصره���ا ؛ لتحقي���ق اس���تفادة قص���وى م���ن إمكانياته���ا 
المتنوع���ة، م���ع تخفي���ف آثارها الس���لبية عل���ى المجتمع 
وأف���راده، وق���د واكبه���ا ظه���ور العدي���د م���ن المفاهي���م 
ال���ذي  الرقمي���ة  المواطن���ة  مفه���وم  ومنه���ا:  الجدي���دة؛ 
انتش���ر بش���كل واس���ع، واالس���تخدام المفت���وح ألدوات 
التكنولوجي���ا ألف���راد المجتم���ع ف���ي عالم رقمي يش���وبه 
الخطر من تصّفح مواقع غير معروفة؛ فالمواطنة الرقمية 
ترك���ز عل���ى االس���تخدام األمث���ل للتكنولوجي���ا، وتهدف 
إل���ى إيج���اد الطري���ق الصحي���ح؛ لتوجيه وحماي���ة جميع 
المس���تخدمين، وذلك بتش���جيع الس���لوكيات المرغوبة، 
ومحارب���ة الس���لوكيات المنبوذة ف���ي التعامالت الرقمية؛ 
م���ن أجل مواطن رقمي يحب وطن���ه، ويجتهد من أجل 

تقدمه)صادق، 2019(.

وقد تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم المواطنة 
الرقمي���ة، وه���ذا ي���دل على اخت���الف الم���دارس الفكرية 
واأليديولوجيات المعرفية للباحثين؛ كاًل حسب دراسته، 
وتوّجهه النظري والعملي، حيث عرفها زرقوط )2020( 
بأنها، ش���كل من أشكال الهوية االجتماعية، يشترك فيها 
كافة أفراد المجتمع بغّض النظر عن الجنس، أو الِعرق، 
أو الدي���ن، أو أس���لوب الحي���اة، وتنطوي عل���ى عدد من 
الحق���وق والواجبات، ويرّكز هذا التعريُف على الجانب 
االجتماع���ي للفرد بغض النظر عن الفروق البش���رية، أو 
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أنها القدرة على المش���اركة في المجتمع الرقمي بحيث  
يصبح الفرد مواطًنا رقميًّا. 

وعرفه���ا العق���اد )2017( بأنه���ا: مجموع���ة القواعد 
والمعايير، والضوابط السلوكية، واألخالقية، والقانونية، 
واألمث���ل  الس���ليم  االس���تخدام  ضم���ان  إل���ى  الهادف���ة 
للتكنولوجيا الرقمية، واالستفادة القصوى من مميزاتها، 
وتخفي���ف آثاره���ا الس���لبية، بم���ا يٌس���اعد عل���ى التكيف 

والعيش بأمان في مجتمع رقمي صحي.

وعرفه���ا ص���ادق )2019( بأنه���ا: القواع���د والمعايير 
والمب���ادئ المتبعة ف���ي االس���تخدام للتكنولوجيا من ِقبل 
المواطني���ن؛ كباًرا وصغاًرا، لرقي الوطن وتقدمه؛ انطالًقا 
من الوالء له، وحبه، وحمايته من كافة األخطار من ناحية، 

واالستثمار األمثل للتقنيات الحديثة من ناحية أخرى.

فالمواطن���ة الرقمي���ة تنط���وي عل���ى إع���داد األف���راد 
المه���ارات  بإكس���ابهم  بالتكنولوجي���ا،  مل���يء  لمجتم���ع 
التكنولوجية المختلف���ة، وتدريبهم على االلتزام بمعايير 
الس���لوك المقب���ول عند اس���تخدام التكنولوجي���ا، بمعنى: 
إع���داد أف���راد ذوي عق���ول قوي���ة ونافذة، تُحل���ل األفكار 
لتمّي���ز األصي���ل منها والدخيل؛ مما يُس���هم ف���ي الحفاظ 
عل���ى الهوي���ة القومية، وتقوي���ة أواصر التراب���ط بين أبناء 
المجتمع الواحد، فيصير قويًّا راسًخا ال يتمّكن أحد من 

هدمه )العقاد،2017(.

م���ن خالل ما س���بق، يتض���ح أن اإلنس���انية أمام ثورة 
تكنولوجي���ة، فرض���ت نفس���ها ف���ي ه���ذا العصر كمؤش���ر 
للرق���ي والتق���دم، وأصبحت خي���اًرا إس���تراتيجيًّا لتطوير 
المجتمع���ات البش���رية، وتقدمه���ا، وأن المواطنة الرقمية 
تتضمن مجموع���ة من القواعد، والضواب���ط، والمعايير، 
والمب���ادئ الالزم���ة للمواط���ن العصري، حتى يس���تطيع 
التكي���ف والعي���ش بأم���ان في العص���ر الرقم���ي، والتمتع 

بحقوقه، وأداء ما عليه من مسؤوليات وواجبات.

أبعاد المواطنة الرقمية:

تتح���دد أبعاد المواطنة الرقمية ف���ي العوامل الثقافية، 

ذات  واألمني���ة  والقانوني���ة،  والصحي���ة،  واالجتماعي���ة، 
الصل���ة بالتكنولوجي���ا، الت���ي تمّك���ن الف���رد م���ن تحدي���د 
معايير اس���تخدام التكنولوجيا بش���كل مقبول، وممارسة 
السلوكيات األخالقية أثناء التعامل معها، بما يمّكنه من 
مسايرة العالم الرقمي، وخدمة المجتمع الذي ينتمي له، 
ويعي���ش فيه وقد  ح���دد العقاد )2017( أبع���اد المواطنة 

الرقمية في اآلتي: 

- البع���د االجتماعي: يعن���ي تمتع المواطن بخدمات 
الرفاهية االجتماعية، وإش���باع حقوق���ه االقتصادية، التي 
تتضم���ن التعليم، وحس���ن الرعاية الصحي���ة، وهذا يُقال 
عن كل كائن بش���ري أنه يتمت���ع بالمواطنة إذا كان يتمتع 
بخصائ���ص اجتماعي���ة معين���ة؛ كالحق���وق، والواجبات، 
وااللتزام���ات، والحرية في اتخاذ الق���رارات، التي تُمثل 
ش���أًنا يتص���ل بمصلحت���ه الخاص���ة، وبُع���د ه���ذا الوع���ي 
بالمواطن���ة نقطة البدء األساس���ية في تش���كيل نظرة الفرد 
إلى نفس���ه، وإلى بالده، وإلى شركائه في صفة المواطنة 
)عالون���ة ،2017(. فنقط���ة تحديد الف���رد بالمواطن هي 
االنتم���اء لمجموع���ة م���ن األف���راد المواطني���ن ف���ي رقعة 
جغرافية محددة ومعترف بها داخليًّا وخارجيًّا، واالنتماء 
ما هو إال نقطة لتشكيل الهوية، ومن َثّم الوالء تبًعا لفهم 

تلك الهوية وكينونتها )الجزار،2014(.

- البع���د الثقاف���ي: يُمثل البع���د الثقافي أح���د األبعاد 
المهم���ة في تحدي���د درجة االنتماء، وممارس���ة المواطنة 
عل���ى أرض الواق���ع، فه���و مرتب���ط بالمنظوم���ة الثقافي���ة 
الس���ائدة داخ���ل المجتم���ع؛ فالع���ادات والقي���م والتقاليد 
عل���ى  واٍع  ال  بش���كل  تعم���ل  االجتماعي���ة  واألع���راف 
اندم���اج الذات في الحياة االجتماعية على وفق ش���روط 
خاص���ة تحدده���ا الجماع���ة، وم���ن ث���م تحدي���د الحقوق 
والواجب���ات، وممارس���تها عل���ى أرض الواقع(الس���عدي 
م���ن  المجتم���ع  أف���راد  وتمك���ن  والضح���وي،2017(. 
استخدام التطبيقات الرقمية في إنجاز أعمالهم الوظيفية 
والشخصية، وكذلك قدرتهم وتمكنهم من الوصول إلى 
المعلوم���ات من خالل اس���تخدامهم لألجه���زة الرقمية؛ 
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فالثقاف���ة الرقمي���ة أدت إل���ى ظه���ور أس���اليب جديدة في 
التفكي���ر، وهوية أخرى خ���ارج حدود الهوي���ة الموروثة 
لدى الش���باب؛ بفعل المتغيرات المجتمعية؛ من أهمها: 
ف���ي  لتنعك���س  العولم���ة، ووس���ائل االتص���ال الحديث���ة 

سلوكياتهم )عبدالقادر،2019(.

- البع���د السياس���ي: يعن���ي الح���ق في المش���اركة في 
الحي���اة السياس���ية، بوص���ف المواطن عنص���ًرا فاعاًل في 
الحياة والس���لطة السياس���ية، وفي المشاركة بصنع القرار 
السياس���ي )عالون���ة 2017(؛ فالمواطن���ة -الي���وم- تبدو 
أق���رب إل���ى نمط س���لوكي مدني، وإلى مش���اركة نش���طة 
ويومي���ة في حي���اة المجتمع أكثر مما ه���ي وْضع قانوني 
مرتب���ط بمن���ح الجنس���ية؛ فالمواطن الصالح مش���ارك في 

الحياة العامة بكل تفاصيلها )الجزار، 2014(.

- البع���د القانوني: وهو يش���ير إل���ى مجموعِة حقوٍق 
وحري���اٍت يج���ب أن يتمت���ع بها المواط���ُن دون قيود غير 
القي���ود التي يرضاه���ا المجتمع؛ فالمواطن���ة قانونيًّا تعني 
عالق���ة المواط���ن بالدول���ة كحقيق���ة جغرافي���ة وسياس���ية 
تحددها وتحُكمها النصوُص الدستورية والقانونية، التي 
تح���دد قدرة المس���اواة عل���ى الحق���وق المختلفة لألفراد 
والواجب���ات )الج���زار،2014(؛ فالمواطن���ة ه���ي -أواًل 
وقبل كل ش���يء- حقوق وواجب���اٌت، فهي مجموعة من 
الحقوق الطبيعية المتأّصلة في الذات البش���رية واللصيقة 
بها، تش���مل هذه الحقوق كافة مجاالت الحياة المدنية، 
والسياسية، واالجتماعية، والثقافية، وغيرها، ويتمتع بها 
كل كائن بشري في كافة مراحله العمرية، وبشكل فردي 

أو جماعي)شقير و فراوس، 2010(.

متطلبات المواطنة الرقمية:

تتطل���ب عملية تنمية المواطنة الرقمية توفر مجموعة 
عناص���ر، أبرزه���ا: هوي���ة المواط���ن الرقم���ي: ممثل���ة في 
الق���درة عل���ى بناء هوية صحية، وإدارته���ا عبر اإلنترنت. 
وإدارة وق���ت الشاش���ة: ممثل���ة ف���ي الق���درة عل���ى إدارة 
وقت الشاش���ة، وانخراط الفرد على اإلنترنت، ووسائل 
اإلعالم االجتماعية، مع ضبط النفس أثناء تفاعله معها. 

وإدارة التس���لط عب���ر اإلنترن���ت: الق���درة على اكتش���اف 
حاالت تس���لط عب���ر اإلنترنت، والتعام���ل معها بحكمة. 
وإدارة األم���ن الس���يبراني: الق���درة عل���ى حماي���ة بيانات 
الش���خص عن طريق إنش���اء كلمات م���رور قوية، وإدارة 
مختل���ف الهجم���ات اإللكتروني���ة. إدارة الخصوصي���ة: 
الق���درة عل���ى التعام���ل م���ع حري���ة التص���رف ف���ي جميع 
المعلومات الش���خصية المشتركة عبر اإلنترنت؛ لحماية 
خصوصي���ة اآلخري���ن. والتفكي���ر الناق���د: الق���درة عل���ى 
التميي���ز بين المعلوم���ات الحقيقية والخط���أ، والمحتوى 
الجي���د والض���اّر. والبصمات الرقمية: الق���درة على فهم 
طبيعة اآلثار الرقمية، وآثارها الواقعية، وإدارتها بش���كل 
إظه���ار  عل���ى  الق���درة  الرقم���ي:  والتعاط���ف  مس���ؤول. 
التعاط���ف تج���اه احتياج���ات ومش���اعر اآلخري���ن عل���ى 

اإلنترنت )زرقوط، 2020(.

الدراسات السابقة:

أج���رى القرني )2021( دراس���ة هدفت تعرف درجة 
إس���هام الجامع���ات الس���عودية ف���ي تعزي���ز قي���م ومبادئ 
المواطن���ة الرقمي���ة ل���دى طالبه���ا، بتحليل جمي���ع ما تم 
نش���ُره على الصفحات الرس���مية اإللكترونية للجامعات 
الحكومية، والكش���ف عن أعلى قي���م المواطنة الرقمية، 
وأقله���ا نس���بًة في درج���ة عناي���ة الجامعات بنش���رها عبر 
صفحته���ا اإللكترونية، والبح���ث عن الفروق اإلحصائية 
فيها تبًعا لمتغير العمر الزمني بين جامعة وأخرى، واعتمد 
عل���ى تحليل الصفح���ات اإللكترونية للمواقع الرس���مية 
الخاصة بالجامعات على بطاقة جمع البيانات، اشتملت 
على المحاور التس���عة الرئيسة لمبادئ المواطنة الرقمية، 
ث���م من خاللها تم اس���تنتاج عدد م���ن القيم الفرعية لكل 
محور، ثم أجري تطبيقها في مس���ح الصفحات الرسمية 
للجامع���ات الس���عودية الحكومية على ش���بكة اإلنترنت، 
بلغ عددها )30( جامعة، حيث يمر تقسيمها وفًقا للفترة 
الزمنية لتاريخ إنشاء الجامعة )جامعات قديمة، جامعات 
متوسطة اإلنش���اء، جامعات ناشئة(، وكانت أهم النتائج 
فوق ثالثة من مبادئ المواطنة الرقمية على باقي المبادئ 
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التسعة؛ وهي: المبدأ األول »االتصال الرقمي«، والثالث 
»التواصل الرقمي«، والخامس »اللياقة الرقمية«، وذلك 
يجّس���د االهتم���ام الكبي���ر للجامع���ات الس���عودية بتعزيز 
عناص���ر ه���ذه المبادئ ل���دى طالبها، كما أثبت���ت النتائج 
ع���دم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى الختالف 
عم���ر الجامع���ات ف���ي إس���هاماتها؛ لتعزي���ز قي���م ومبادئ 

المواطنة الرقمية.

وأج���رى العم���ري )2020( دراس���ة هدف���ت لمعرفة 
درج���ة الوع���ي بمفه���وم المواطن���ة الرقمي���ة ل���دى طلب���ة 
الجامع���ات األردني���ة، وعالقته���ا بمحاوره���ا، ومحاولة 
تحدي���د الفروق في اس���تجابات أفراد العينة، واس���تخدم 
المنه���ج الوصف���ي، ولجم���ع البيان���ات َصممت مقياًس���ا 
للوع���ي بالمواطن���ة الرقمية، وطُبقت الدراس���ة على عينة 
مكون���ة من )383( طالًبا وطالب���ة من طلبة البكالوريوس 
والدراس���ات العلي���ا بالجامع���ات األردني���ة، وكانت أهم 
النتائج أن درجة الوعي بمفهوم المواطنة جاءت مرتفعة 
ل���دى الطلبة، ووجود عالقة ارتباطي���ة مرتفعة بين درجة 

الوعي بمفهوم المواطنة الرقمية، ومحاورها.

 وهدف���ت دراس���ة زرق���وط )2020( تع���رف مفه���وم 
المواطن���ة الرقمية، وتبنيها في مؤسس���ات التعليم العالي 
من منطلقات التوجه الحديث، كذلك استهدفت تحديد 
ال���دور الذي تق���وم به الجامع���ات عموًم���ا، والجامعات 
اإللكترونية خصوًصا في تنمية هذه الثقافة لدى الطالب، 
واس���تخدم المنه���ج الوصف���ي التحليلي، باس���تخدام أداة 
تحلي���ل تجربة جامعة المدين���ة العالمي���ة بماليزيا، والتي 
تناول���ت تنمية المواطنة الرقمية ف���ي خريجي جامعاتها، 
وأظه���رت النتائ���ج تمت���ع ط���الب الجامع���ة اإللكترونية 
العالمي���ة بماليزي���ا بتعدد الجنس���يات عب���ر العالم؛ األمر 
الذي يس���اعد على تبادل المعارف، واكتساب الخبرات، 
وأظه���رت الدراس���ة أن تمت���َع أعض���اِء هيئ���ة التدري���س 
بالتدري���ب والتأهي���ل العالي من منطل���ق ارتباط الجامعة 
بمراك���ز عالمي���ة عالي���ة يُنّم���ي كف���اءات القائمي���ن عل���ى 

التدريس.

وهدفت دراسة الحارثي )2019( الكشف عن واقع 
العم���ل التطوع���ي الرقمي ف���ي الجامعات الس���عودية في 
ضوء التفاعل التربوي لمواقع التواصل االجتماعي، من 
خالل تحديد أبعاده التربوية، والمجاالت األكثر تفاعاًل، 
واستخدم المنهج الوصفي بتطبيق أداة تحليل المحتوى، 
���م أداًة لتحلي���ل التفاعل الترب���وي لمجاالت  حي���ث َصمَّ
االجتماع���ي  التواص���ل  مواق���ع  ف���ي  التطوع���ي  العم���ل 
)تويت���ر(، ويتكون من خمس���ة مجاالت، كم���ا تم تحليل 
محتوى التغريدات للحسابات الرسمية للعمل التطوعي 
لخمس جامعات س���عودية، وأظهرت النتائج أن المجال 
التعليم���ي م���ن مج���االت العم���ل التطوع���ي الرقمي في 
مواقع التواص���ل االجتماعي للجامعات )تويتر( جاء في 
المرتبة األولى بتكرار )104(، وبنس���بة مئوية %49.28، 
وأشارت النتائج إلى أن بُعد نشر ثقافة العمل التطوعي، 
ضم���ن أبعاد المجال التعليم���ي، كان أكثر األبعاد تكراًرا 
ف���ي جميع المجاالت، حيث جاء بتكرار )91(، وبنس���بة 

مئوية %78.5.

وهدفت دراس���ة ص���ادق )2019( إل���ى تحليل واقع 
الدور الذي تمارس���ه الجامعة في تحقيق أبعاد المواطنة 
الرقمي���ة ل���دى طالبها في ض���وء التحدي���ات المعاصرة، 
ومحاول���ة التع���رف أيًضا على مفه���وم المواطنة الرقمية، 
وأبعادها، ومحاولة الكشف عن التحديات المعاصرة التي 
تواجه تحقيقها. واس���تخدم المنه���ج الوصفي التحليلي، 
وبينت النتائ���ج أن مفهوم المواطنة الرقمية وأبعادها يتم 
تداول���ه في المؤسس���ات التربوية عام���ة، والجامعية على 
وجه التحديد، بش���كل يُب���رز أهميتها كمدخل يؤكد على 
التزام الطالب بواجباتهم ومسؤولياتهم أثناء معامالتهم 
الرقمية، كما أنها تعمل على إعداد مواطن رقمي مؤهل 

للقيام بحركة التنمية المستدامة.

وهدف���ت دراس���ة عبدالق���ادر )2019( تع���رف واق���ع 
ومعوق���ات وس���بل تعزي���ز الثقاف���ة الرقمي���ة ف���ي ض���وء 
متطلب���ات االقتصاد القائم عل���ى المعرفة من وجهة نظر 
طالب الدراس���ات العليا التربوي���ة بالجامعات المصرية، 
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واس���تخدم المنهج الوصفي المس���حي، وطُبقت استبانة 
عل���ى عينة بلغ قوامه���ا )286( طالًب���ا وطالبة من خمس 
جامعات ممثلة لبيئات مصرية مختلفة، وأظهرت النتائج 
موافق���ة عين���ة الدراس���ة على عب���ارات مح���ور واقع توفر 
مه���ارات الثقافة الرقمي���ة لدى طالب الدراس���ات العليا 
التربوي���ة بالجامع���ات المصري���ة بدرجة كبي���رة، وموافقة 
عينة الدراسة بدرجة كبيرة على عبارات محور معوقات 
انتشار الثقافة الرقمية، ومن أهم تلك المعوقات: ضعف 
إلمام بعض طالب الدراس���ات العليا باللغة اإلنجليزية، 
وقل���ة ال���دورات التدريبي���ة الخاص���ة بتنمي���ة المه���ارات 

التكنولوجية. 

أما دراس���ة نص���ار )2019( فهدفت تعرف تصورات 
طلب���ة الجامع���ة العربي���ة المفتوح���ة في المملك���ة العربية 
الس���عودية نحو المواطنة الرقمية، وتحديد سبل تفعيلها 
م���ن وجهة نظر الطالب، وتع���رف الفروق في تصورات 
الط���الب، وس���بل تفعي���ل المواطن���ة الرقمية الت���ي تُعزى 
لمتغيرات الجنس، أو عدد س���اعات استخدام اإلنترنت. 
واس���تخدم المنهج الوصفي التحليلي، ووظفت اس���تبانة 
م���ن )65( فق���رة كأداة لجم���ع البيان���ات. وق���د أظه���رت 
النتائج وجود فروق دالة إحصائيًّا في مستوى تصورات 
الط���الب للمواطن���ة الرقمية وفي س���بل تعزي���ز المواطنة 
تُعزى لمتغير الجنس ولصالح الطالب الذكور، وكذلك 
ف���روق دال���ة إحصائًي���ا تُع���زى لعدد س���اعات اس���تخدام 
اإلنترنت بين َمن يس���تخدمون أقلَّ ِمن س���اعٍة، وبين َمن 
يس���تخدمون أكثَر من ثالِث س���اعات وكانت لصالح مَن 

يستخدمون اإلنترنت أكثَر من ثالث ساعات. 

 Gleason and( وحاولت دراسة جليسون وجيلرن
Gillern.2018( التع���رف عل���ى دور وس���ائل التواصل 
االجتماع���ي ف���ي تنمي���ة المواطن���ة الرقمية ل���دى طالب 
المرحل���ة اإلعدادي���ة والثانوي���ة داخ���ل التعليم الرس���مي 
وغي���ر الرس���مي؛ أي: م���ن خ���الل األنش���طة التفاعلي���ة 
خارج المدرس���ة، والتعرف على دور تطبيقات الوسائط 
الرقمي���ة في تنمي���ة وتعزيز المواطن���ة الرقمية في كل من 

المرحلة اإلعدادية والمرحلة الثانوية، وذكرت الدراس���ة 
أن الط���الب يقضون عل���ى اإلنترنت وقًتا طوياًل )بمعدل 
���ا(، ومن  يتراوح بين س���ت س���اعات في المتوس���ط يوميًّ
األفض���ل بداًل من تضييع الوقت عليهم تطوير مهاراتهم 
في االس���تخدام بش���كل يُمّكنه���م من تقيي���م المعلومات 
ال���واردة إليه���م، ومش���اركتها بمس���ؤولية م���ع اآلخري���ن، 
باإلضافة إلى المش���اركة مع اآلخرين في محادثة فاعلة، 
ومثم���رة، وبنّ���اءة م���ن خلفي���ات أيديولوجي���ة مختلف���ة، 
والتأكد من أن مشاركتهم عبر اإلنترنت آمنة، وأخالقية، 
وقانوني���ة، وق���د توصلت الدراس���ة إلى أنه م���ن الممكن 
أن يُس���اهم التعليم الرس���مي )داخل المدرسة(، والتعليم 
غير الرس���مي )األنش���طة التفاعلية خارج المدرس���ة( في 
تنمية وتكوين المواطنة الرقمية لدى الطالب، من خالل 

منهج علمي باستخدام وسائل التواصل االجتماعي.

وهدف���ت دراس���ة أب���و المج���د واليوس���ف )2018( 
الكشف عن واقع استخدام شبكات التواصل االجتماعي 
لدى طلبة كلية التربية بجامعة الملك فيصل، واس���تخدم 
المنه���ج الوصف���ي، واس���تمارة االس���تبيان كأداة لجم���ع 
البيان���ات. وطُبق���ت األداة عل���ى عينة مكون���ة من )356( 
طالًب���ا وطالب���ة م���ن كلية التربي���ة بجامعة المل���ك فيصل، 
وقد أوضحت الدراس���ة أن نس���بة عالية م���ن أفراد العينة 
توافق على أن شبكات التواصل االجتماعي لها دوٌر في 
تعزي���ز أبعاد المواطنة الرقمي���ة، وأظهرت أن آراء الطلبة 
تتف���اوت أحياًنا حول األبعاد المتداولة للمواطنة الرقمية 
في مواقع شبكات التواصل االجتماعي، وأن هناك فرق 
دال إحصائًيا بين اس���تجابات أفراد الدراس���ة حول أبعاد 
المواطنة الرقمية تعزى لمتغير النوع ولصالح الذكور. 

وهدفت دراس���ة السيد )2016( التعرف على مفهوم 
المواطن���ة الرقمي���ة، ودور وس���ائل اإلع���الم الجديدة في 
دعمه���ا لدى الطلبة، والتعرف أيًض���ا على مدى قدرتهم 
عل���ى االس���تخدام األمث���ل والواع���ي له���ذه التكنولوجيا 
الحديث���ة، واس���تخدم المنهج الوصف���ي التحليلي، وأداة 
االس���تبيان، وطُبق���ت الدراس���ة عل���ى عينة م���ن الطالب 
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بجامع���ة بنه���ا، موزعي���ن عل���ى كلي���ات نظري���ة، وكليات 
عملية، وبلغ حج���م العينة )151( طالًبا وطالبة، وكانت 
أه���م النتائ���ج أن م���ن أكث���ر الط���الب اس���تخداًما لمواقع 
التواص���ل االجتماع���ي كانوا ط���الب الكلي���ات العلمية، 
حي���ث بلغ���ت نس���بهم %64.5، مقاب���ل %35.5لصالح 
الكلي���ات النظري���ة، كم���ا أن الط���الب لي���س لديهم وعي 

بمفهوم المواطنة الرقمية.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

- أظهرت الدراس���ات السابقة الحاجة الملّحة لتنمية 
الوع���ي بالثقاف���ة الرقمي���ة؛ وذل���ك لحماي���ة األف���راد م���ن 
مخاطر الفض���اء الرقمي في ظل التغي���رات التكنولوجية 
الثقافية المتالحقة والمتسارعة، وما نتج عنها من انتشار 
الثقاف���ات المختلف���ة، واالنفتاح على العال���م الخارجي، 
وح���دوث التب���ادل الثقاف���ي، ومانت���ج عن ه���ذا االنفتاح 
م���ن رغبة المجتمعات ف���ي التحديث، ومس���ايرة العصر 
الرقمي، ونش���ر ثقافة التكنولوجية الرقمية لدى أفرادها؛ 
ف���إن تعزي���ز وتنمية الوعي بثقافة المواطن���ة الرقمية باتت 

على أجندة أولويات الدول.

المواطن���ة  مفه���وم  الس���ابقة  الدراس���ات  أب���رزت   -
الرقمي���ة، وأبعاده���ا، وخصائصها، والقواعد الس���لوكية، 
الت���ي تحك���م تعامالت األفراد مع بعضه���م البعض، وما 

يعود من أهمية تنميتها على الفرد والمجتمع. 

- اتفق���ت الدراس���ة الحالية مع الدراس���ات الس���ابقة 
ف���ي اس���تخدام المنه���ج الوصف���ي التحليل���ي؛ كدراس���ة 
الس���يد )2016(، ودراسة أبو المجد اليوسف )2018(، 
واختلفت مع دراسة الساعدي والضحوي )2017( التي 

استخدمت المنهج الوصفي والتجريبي مًعا.

- اتفقت الدراس���ة الحالية مع الدراسات السابقة في 
تطبيق أداة استبيان على عينة الدراسة؛ كدراسة جليسون 
وجيل���رن )Gleason. Gillern.2018(، ودراس���ة أبو 

المجد اليوسف )2018(، ودراسة العمري )2020(.

- تنفرد الدراس���ة الحالي���ة بعرض بعض المقترحات 

لمؤسس���ات المجتم���ع، وخاص���ة المؤسس���ات التربوي���ة 
والتعليمية، في تعزيز قيم المواطنة الرقمية لدى الطالب 

الجامعيين.

منهج الدراسة

اعتم���دت الدراس���ة الحالي���ة عل���ى  منه���ج المس���ح 
االجتماع���ي بطري���ق العين���ة بأعتب���اره المنهج المناس���ب 
للدراسة من حيث انسجامه مع أهدافها وطبيعة األسئلة 

التي تحاول اإلجابة عليها 

مجتمع وعينة الدراسة

ت���م تطبي���ق الدراس���ة الميداني���ة على ط���الب جامعة 
نج���ران، ولتحديد حج���م مجتمع الدراس���ة؛ تم مراجعة 
النش���رة اإلحصائي���ة الصادرة عن جامع���ة نجران للفصل 
الدراس���ي الثاني للعام الجامعي 2021/2020م، وتبين 
أن إجمال���ي حج���م مجتم���ع الدراس���ة بل���غ )26000( 
طال���ب وطالب���ة، وقد ت���م تحديد حج���م العين���ة الممثلة 
لمجتم���ع الدراس���ة باس���تخدام أس���لوب العينة البس���يطة 
الت���ي تعتب���ر   Simple random sample العش���وائية
م���ن أفضل ط���رق المعاينة؛ حيث تقوم على اختيار أفراد 
العينة بطريقة عش���وائية تضمن التكاف���ؤ بين جميع أفراد 
مجتمع الدراس���ة ))Dattalo. 2008. 4، وتم حس���اب 
الحد األدنى للعينة العش���وائية الممثلة لمجتمع الدراسة 
 Krejcie and باس���تخدام معادل���ة كيرجي و مورج���ان

Morgan التي تكتب على الصورة التالية:

:Marguerite.146.2006

حيث S حجم العينة، و X2قيمة مربع كاي الجدولية 
عند درجة حرية واحدة ومس���توى ثقة )0.05( وتساوي 
)3.841(، وN حج���م المجتمع، و Pتمثل نس���بة توافر 
الخاصية المحايدة بالمجتمع وتس���اوي )0.5(، وd هي 
درج���ة الدق���ة وتس���اوي )0.05(.     وباس���تخدام معادلة 
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كيرجي و مورجان؛ تبين أن الحد األدنى للعينة العشوائية 
الممثلة لمجتمع الدراسة يبلغ )379( طالًبا وطالبة، وقد 
قامت الباحثتان بتوزيع االس���تبانة إلكترونيًّا على مجتمع 
الدراس���ة المس���تهدف في ش���هر يوليو من عام 2021م، 

م���ع مراعاة متغيرات وخصائص المجتمع األصلي، وتم 
الحص���ول عل���ى )472( من ال���ردود المكتمل���ة، ويمكن 
وص���ف عينة الدراس���ة بحس���ب خصائصها عل���ى النحو 

الموضح بالجدول )1(.

الجدول )1( وصف عينة الدراسة بحسب البيانات األولية )ن=472(

النسبة المئويةالعددالمتغيرات

الجنس

41.10%194ذكر

58.90%278أنثى

نوع الكلية

61.44%290نظرية

38.56%182علمية

عدد ساعات استخدام اإلنترنت يوميًّا

36.65%173أقل من 5 ساعات

40.68%192من 6 ألقل من 10 ساعات

22.67%107من 10 ساعات فأكثر

100.00%472اإلجمالي

أداة الدراسة 

استخدمت الدراسة الميدانية االستبانة بغرض جمع 
البيانات من عينة الدراسة، وقد تم إعداد هذه األداة في 
ضوء ما أس���فر عنه الجان���ب النظري من عرض وتحليل 
للدراس���ات الس���ابقة، واألدبي���ات العلمي���ة المتخصص���ة 
ف���ي مجال الدراس���ة، ومن ث���م قامت الباحثت���ان بتحكيم 
االس���تبانة وبناء عل���ى آراء المحكمين ومالحظاتهم؛ تم 
التعدي���ل لبعض العب���ارات، وكذلك ت���م إضافة وحذف 
بع���ض العب���ارات بحي���ث أصبح���ت االس���تبانة صالح���ة 
للتطبي���ق، وتتك���ون االس���تبانة ف���ي صورته���ا النهائية من 

محوري���ن، األول: الثقاف���ة الرقمية، ويض���م )35( عبارة، 
والثان���ي: المواطن���ة الرقمي���ة، ويض���م )24( عب���ارة، وقد 
اس���تخدمت الدراس���ة مقي���اس ليك���رت  Likertثالث���ي 
)كبيرة-متوس���طة-ضعيفة(؛ للتع���رف عل���ى درجة تحقق 
الثقاف���ة الرقمي���ة )التعلي���م الرقم���ي، والحماي���ة الرقمية، 
واالحت���رام الرقم���ي، واللياق���ة الرقمي���ة( ل���دى ط���الب 
الجامع���ة، ودرجة وعي ط���الب الجامعة بأبعاد المواطنة 
الرقمية )االنتماء الرقمي، والعمل التطوعي الرقمي( من 

وجهة نظرهم.

وق���د ت���م تطبيق أداة الدراس���ة على عينة اس���تطالعية 
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مكون���ة م���ن )65( طالًبا من ط���الب الجامعة؛ للتأكد من 
صالحيتها، وحساب معامالت الثبات لها، وتم حساب 
الثب���ات بطريق���ة ألف���ا كرونب���اخ Cronbach’s alpha؛ 
حيث يُعتبر معامل ألفا كرونباخ أنس���ب الطرق لحساب 

ثبات االس���تبيانات/ مقاييس االتج���اه حيث يوجد مدى 
مح���دد م���ن الدرجات المحتملة لكل مف���ردة )أبو عالم، 
2011، 492(، ويوض���ح الجدول )2( معامالت الثبات 

ألداة الدراسة.

الجدول )2( معامالت الثبات ألداة الدراسة )ن=65(

مستوى الثباتمعامل ألفا كرونباخعدد العباراتالمحور

الثقافة الرقمية 

90.81التعليم الرقمي

مرتفع

110.85الحماية الرقمية

80.78االحترام الرقمي

60.70اللياقة الرقمية

350.91إجمالي الثقافة الرقمية 

المواطنة الرقمية

120.94االنتماء الوطني الرقمي

120.92التطوع الرقمي 

240.96إجمالي المواطنة الرقمية

590.96الكلي

يتضح من الجدول )2( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ 
لثبات أداة الدراسة قد بلغت )0.96(، كما أن معامالت 
الثب���ات لمحاور أداة الدراس���ة وأبعاده���ا الفرعية جاءت 
جميعها مرتفعة؛ حيث تراوحت بين )0.70( و)0.96(، 
ويش���ير تحليل الثبات إلى الثبات الجيد لألداة، وبالتالي 

الثقة في نتائج الدراسة الميدانية وسالمة البناء عليها. 

 األساليب اإلحصائية

تم اس���تخدم بعض األس���اليب اإلحصائي���ة الوصفية 
واالس���تداللية لتحلي���ل اس���تجابات عين���ة الدراس���ة على 

االستبانة، والتي تضمنت ما يلي:

1- التك���رارات والنس���ب المئوي���ة: للكش���ف ع���ن أق���ل 
االس���تجابات وأكبرها تكراًرا، ويتم حس���اب النس���بة 
المئوية لتكرار كل استجابة باعتبارها أكثر تعبيًرا من 

التكرارات ذاتها.

2- المتوس���ط الحس���ابيMean: للتعرف على متوسط 
اس���تجابات أفراد العينة عل���ى كل عبارة/ بُعد/ محور 
في االس���تبانة، ومن خالل قيمة المتوس���ط الحسابي 
ل���كل عب���ارة/ بُع���د/ مح���ور يمك���ن معرف���ة درج���ة 
التحق���ق/ الوع���ي المناظ���رة، ويوضح الج���دول )3( 
طريقة الحكم عل���ى درجة التحقق/ الوعي في ضوء 

المتوسط الحسابي.
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الجدول )3( الحكم على درجة التحقق/ الوعي في 
ضوء المتوسط الحسابي

الم������دى المناظردرجة التحقق/ الوعي

من 1 وحتى 1.66ضعيفة

من 1.67 وحتى متوسطة
2.33

من 2.34 وحتى 3كبيرة

 :Standard deviation المعي���اري  االنح���راف   .1
لتحديد مدي تش���تت اس���تجابات أف���راد العينة حول 
متوس���طها الحس���ابي، فكلما زادت قيم���ة االنحراف 
المعياري؛ فإن ذلك يشير إلى تباين آراء أفراد العينة 

في النقطة محل الدراسة.

 Pearson Correlation :2. معام���ل ارتباط بيرس���ون
لدراس���ة االرتب���اط بي���ن المواطن���ة الرقمي���ة والثقاف���ة 

الرقمية لدى طالب الجامعة.

 Independent 3. اختب���ار »ت« للعين���ات المس���تقلة
sample t-test: للتع���رف عل���ى دالل���ة الفروق في 
اس���تجابات عينة الدراس���ة بحس���ب متغيرّي الجنس 

ونوع الكلية.

 :One Way ANOVA 4- تحليل التباين األحادي
وذل���ك الختب���ار الدالل���ة اإلحصائي���ة للف���روق ف���ي 
استجابات عينة الدراسة بحسب متغير عدد ساعات 
اس���تخدام اإلنترن���ت يوميًّا، واختب���ارLSD  لتحديد 

مصادر الفروق واتجاهاتها.

5- البرامج المس���تخدمة في المعالجات اإلحصائية: تم 
تحليل نتائج الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائي 
 SPSS( Statistical Package for Social(
لع���ام  والعش���رون  الخام���س  اإلص���دار   Sciences

.Microsoft Excel 2017م، وبرنامج اإلكسيل

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

   س���يتم ع���رض ومناقش���ة  نتائج الدراس���ة الميدانية 
من خالل عرض وتحليل النتائج المتعلقة بدرجة تحقق 
الثقافة الرقمية لدى طالب الجامعة ودرجة وعي طالب 
الجامع���ة بالمواطن���ة الرقمي���ة، ومن ثم ع���رض وتحليل 
العالق���ة بي���ن المواطن���ة الرقمي���ة والثقاف���ة الرقمي���ة لدى 
طالب الجامعة، وكذلك دراس���ة الفروق في استجابات 

عينة الدراسة بحسب المتغيرات األولية، كما يلي:  

أ-درجة تحقق الثقافة الرقمية وأبعادها الفرعية لدى 
طالب الجامعة:

    ج���اءت النتائ���ج الخاص���ة بدرج���ة تحق���ق الثقاف���ة 
الرقمي���ة وأبعاده���ا الفرعي���ة )التعليم الرقم���ي، والحماية 
الرقمي���ة، واالحت���رام الرقم���ي، واللياق���ة الرقمي���ة( ل���دى 

طالب الجامعة على النحو اآلتي:

الُبعد األول: التعليم الرقمي :

   يوضح الجدول )4( التكرارات، والنسب المئوية، 
المعياري���ة،  واالنحراف���ات  الحس���ابية،  والمتوس���طات 
وترتيب العبارات بحسب استجابات عينة الدراسة على 

عبارات بُعد التعليم الرقمي. 
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الجدول )4( استجابات عينة الدراسة على عبارات بُعد التعليم الرقمي )ن=472(

العبارةم
المتوسط درجة التحقق

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

ضعيفةمتوسطةكبيرة

1
ساعدني التعليم عن بعد في 
االستخدام الجيد للتقنيات 

الرقمية

3619912ك
2.740.491

%%76.48%20.97%2.54

2
حضوري للدورات التدريبية 

طور من مهاراتي في استخدام 
التقنيات الرقمية

34011220ك
2.680.556

%%72.03%23.73%4.24

أتمكن من التواصل التقني مع 3
زمالئي

35510215ك

2.720.522 %%75.21%21.61%3.18

%%68.43%26.06%5.51

أتمكن من تقييم المصادر 4
المختلفة على شبكة اإلنترنت

32912419ك
2.660.557

%%69.70%26.27%4.03

أتمكن من استخدام التكنولوجيا 5
الرقمية داخل الجامعة وخارجها

34511314ك
2.700.523

%%73.09%23.94%2.97

6
أدرك أنه ال توجد فرص 

متساوية للجميع الستخدام 
التقنيات الرقمية

33711817ك
2.680.545

%%71.40%25.00%3.60

أتقن مهارة البحث في 7
المكتبات الرقمية

33611224ك
2.660.578

%%71.19%23.73%5.08

أتمكن من تحديد المصادر 8
الرئيسية في البحث

33811618ك
2.680.545

%%71.61%24.58%3.81

9
أتقن مهارة إنشاء مجموعات 
تفاعلية للحوار وتبادل اآلراء 

واألفكار

34311217ك
2.690.544

%%72.67%23.73%3.60

���� 2.680.45إجمالي بُعد التعليم الرقمي
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يتض���ح م���ن الج���دول )4( أن درجة تحق���ق إجمالي 
بُع���د التعلي���م الرقم���ي تق���ع في مس���توى “كبي���رة” لدى 
عينة الدراس���ة بمتوسط حس���ابي )2.68(، وقد تراوحت 
المتوس���طات الحس���ابية لدرج���ة التحق���ق على مس���توى 
العب���ارات  أن  أي  و)2.74(،   )2.66( بي���ن  العب���ارات 
ج���اءت درج���ة تحققه���ا جميًع���ا ف���ي مس���توى “كبيرة”، 
وتش���ير ه���ذه النتائ���ج إلى أن ط���الب الجامعة اس���تفادوا 
م���ن التعليم الرقمي، والتعليم عن���د بعد، الذي يعد أحد 
أهم مجاالت التعليم ف���ي حياة المجتمعات المعاصرة، 
وم���ن خالله يمكن الحصول على الكفاءات والمهارات 
الالزمة، وتهيئة الطالب في التعامل مع الوس���ائل التقنية 
الحديثة، واس���تخدامها في الممارسة العملية وفي التميز 
بس���وق العمل بعد التخرج. )الس���قا، وإبراهيم، 2012(، 
وه���و ما يمكن تفس���يره بأن طالب الجامع���ة لديهم قدر 
كبي���ر م���ن المعرفة التقني���ة التي تس���اعدهم ف���ي التعامل 
م���ع متغي���رات العص���ر وتلبي���ة احتياجاتهم، وه���ذا يؤكد 
أن االهتم���ام بالعنص���ر البش���ري، وخاص���ة فئة الش���باب 
م���ن الط���الب وتنمية مهاراته���م التقنية له أث���ر في تمكن 
الط���الب من ح���ل المش���كالت التي تواجهه���م والقدرة 
على اتخ���اذ القرار؛ فمن خ���الل أدوات وتقنيات التعلم 
اإللكتروني، يمكن من تلبية حاجاته وإش���باع رغباته مع 
تولي���د الدافعية لديه من البح���ث والتنقيب عن المعرفة، 
والتفكي���ر ف���ي مكوناته���ا، ويكون لديه الق���درة على حل 
المش���كالت التي تعترضه، واتخاذ القرارات المس���ؤولة 
والواعي���ة، المعتم���دة عل���ى التقصي المبني عل���ى الدقة؛ 
فالتعل���م الرقم���ي يه���دف إل���ى بن���اء جس���ر بي���ن التنمي���ة 
والتعلي���م، وتحقيق التعلم مدى الحي���اة، وتنمية التفكير 
اإلبداعي، وتبادل الخبرات بين الطالب؛ ما يحقق دافعية 
ذاتي���ة لديه���م، وينش���ئ بيئات جدي���دة للتفكي���ر الجمعي 
وحل المش���كالت والتعل���م التعاوني؛ ما يمكن الطالب 
م���ن فهم القضايا اإلنس���انية والثقافي���ة واالجتماعية ذات 
الصلة بالتكنولوجيا، وممارس���ة الس���لوكيات األخالقية، 

ويتف���ق ذلك مع دراس���ة العتيبي )2021( التي أوضحت 
أن التعل���م الرقمي ل���ه دور كبير في تعزيز مهارات القرن 
الواح���د والعش���رين، وتمكي���ن الط���الب منه���ا؛ حي���ث 
يضم���ن للط���الب االنخراط ف���ي العملي���ة التعليمية دون 
التقي���د بح���دود الزم���ان والم���كان، كما يس���اعدهم على 
االبتكار واإلبداع والمش���اركة والتواصل الفعال، وإتقان 
المهارات التقنية من خالل اس���تخدام الوسائط المتعددة 
المتمثل���ة في ش���بكة اإلنترن���ت والحواس���يب والهواتف 
النقال���ة والس���بورات الذكية؛ ما يس���اعد على المش���اركة 
الفعال���ة ف���ي المجتم���ع والتأهل لمه���ن المس���تقبل، كما 
تتفق -أيًضا- مع دراس���ة عمي���رة وأحمد )2016(، التي 
أوضح���ت أن التعل���م م���ن خالل بيئ���ة إلكتروني���ة داعمة 
ترك���ز عل���ى المتعل���م وش���خصيته، وتنادي باس���تقالليته، 
وتجعله محور االهتمام من حيث، األهداف والمحتوى 
والمص���ادر واألنش���طة واإلس���تراتيجيات المقدم���ة ل���ه؛ 
لتتناس���ب حاجاته مع حاج���ة المجتمع الذي ينتمي إليه، 
وه���ذا يع���د من أهداف وغاي���ات المواطن���ة الرقمية التي 

يسعى المجتمع لتحقيقها.

الُبعد الثاني: الحماية الرقمية

يوض���ح الجدول )5( التكرارات، والنس���ب المئوية، 
المعياري���ة،  واالنحراف���ات  الحس���ابية،  والمتوس���طات 
وترتيب العبارات بحسب استجابات عينة الدراسة على 

عبارات بُعد الحماية الرقمية.



109

سمر محمد سعيد الحربي / سحر منصور سيد عمر: المتغيرات المجتمعية وعالقتها بتنمية المواطنة الرقمية لدى طالب الجامعة 

الجدول )5( استجابات عينة الدراسة على عبارات بُعد الحماية الرقمية )ن=472(

العبارةم
المتوسط درجة التحقق

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

ضعيفةمتوسطةكبيرة

أدرك حقوقي ومسؤولياتي القانونية 1
عند استخدام اإلنترنت.

3659017ك
2.740.521

%%77.33%19.07%3.60

أتحقق من دقة المعلومة وصدقها 2
قبل نقلها.

35410612ك
2.720.503

%%75.00%22.46%2.54

أحرص على استخدام كلمة سر 3
آمنة في شبكات اإلنترنت.

3649117ك
2.740.521

%%77.12%19.28%3.60

أحرص على تسجيل بيانات الدفع 4
اإللكتروني عند التسوق الرقمي.

3609517ك
2.730.522

%%76.27%20.13%3.60

أحرص عند فتح اإليميل الخاص 5
بي في شبكات اإلنترنت العامة.

3589321ك
2.710.545

%%75.85%19.70%4.45

أحدد وقًتا مناسًبا الستخدام 6
التقنيات الرقمية.

33511225ك
2.660.587

%%70.97%23.73%5.30

أحرص على عدم العزلة واالنشغال 7
بالتقنيات الرقمية لفترات طويلة.

33710728ك
2.650.598

%%71.40%22.67%5.93

ألتزم بالجلسة الصحيحة عند 8
استخدام األجهزة التقنية.

30312742ك
2.550.6510

%%64.19%26.91%8.90

ال أرغب في مشاركة البيانات 9
الخاصة بي مع العامة.

3609220ك
2.720.544

%%76.27%19.49%4.24

أحمل على أجهزتي برنامًجا للحماية من 10
الفيروسات واالنتهاكات الخارجية.

32610937ك
2.610.639

%%69.07%23.09%7.84

أحرص على عمل نسخ احتياطية 11
للبيانات والمعلومات حماية من فقدانها.

34510819ك
2.690.546

%%73.09%22.88%4.03

����2.680.47إجمالي بُعد الحماية الرقمية
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    يتض���ح م���ن الجدول )5( أن درجة تحقق إجمالي 
بُع���د الحماي���ة الرقمي���ة تقع في مس���توى “كبي���رة” لدى 
عينة الدراس���ة بمتوسط حس���ابي )2.68(، وقد تراوحت 
المتوس���طات الحس���ابية لدرج���ة التحق���ق على مس���توى 
العب���ارات م���ن )2.55( إل���ى )2.74(، أي أن العب���ارات 
ج���اءت درج���ة تحققه���ا جميًع���ا ف���ي مس���توى “كبيرة”، 
وتشير هذه النتائج إلى أن درجة إدراك الطالب للحقوق 
والمس���ؤوليات القانونية عند اس���تخدام اإلنترنت وقعت 
ف���ي درج���ة كبيرة، وه���ذا ما يُمكن تفس���يره ب���أن التعليم 
اإللكتروني أتاح للطالب داخل الجامعة المعرفة الكافية 
بكيفي���ة الحماية الرقمية للحس���ابات الخاصة، وتدريبهم 
على كيفية استخدام كلمة سر آمنة، والحرص على عدم 
مشاركة البيانات الخاصة بهم مع أي جهات مجهولة؛ ما 
مكن الطالب من االستخدام األمثل وإدراكهم لحقوقهم 
ومس���ؤولياتهم عند اس���تخدام اإلنترنت، واختلفت هذه 

النتائج مع دراس���ة السليحات والسرحان )2018(، التي 
أوضحت ضعف وعي الطالب باألساليب المتقدمة في 
الحماي���ة م���ن مخاطر المش���اركة في مجتم���ع اإلنترنت، 
كالتعام���ل مع ح���االت االخت���راق اإللكترون���ي، ونتائج 
دراسة العمري )2020(، التي أوضحت انخفاض وعي 
طالب الجامعة األردنية باالس���تخدام األمثل لإلنترنت، 
وعدم التقيد بمعايير الس���لوك الرقمي والقوانين الرقمية، 

والوصول الرقمي.

الُبعد الثالث: االحترام الرقمي 

   يوضح الجدول )6( التكرارات، والنسب المئوية، 
المعياري���ة،  واالنحراف���ات  الحس���ابية،  والمتوس���طات 
وترتيب العبارات بحسب استجابات عينة الدراسة على 

عبارات بُعد االحترام الرقمي.

الجدول )6( استجابات عينة الدراسة على عبارات بُعد االحترام الرقمي )ن=472(

العبارةم
المتوسط درجة التحقق

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

ضعيفةمتوسطةكبيرة

أعرف نفسي بشكل واضح على 1
مواقع التواصل االجتماعي.

33611224ك
2.660.576

%%71.19%23.73%5.08

أتقبل وأحترم اآلخر حتى لو 2
خالفني الرأي.

3639712ك
2.740.491

%%76.91%20.55%2.54

أبتعد عن األشخاص الذين 3
يخالفون آداب التعامل الرقمي.

3619714ك
2.740.502

%%76.48%20.55%2.97

4
أوثق االقتباسات اإللكترونية؛ 
حفاًظا على حقوق الملكية 

الفكرية.

35410612ك
2.720.504

%%75.00%22.46%2.54

أتفاعل مع مجموعات افتراضية 5
توافقني في الرأي والفكر.

32012428ك
2.620.607

%%67.80%26.27%5.93

أدرك أن هناك آخرين يٌسيئون 6
استخدام البيانات والمعلومات.

35310415ك
2.720.525

%%74.79%22.03%3.18
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العبارةم
المتوسط درجة التحقق

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

ضعيفةمتوسطةكبيرة

7
أحافظ على خصوصية 

اآلخرين أثناء نقل األخبار 
والمعلومات عنهم.

3649216ك
2.740.513

%%77.12%19.49%3.39

ألتزم بالسلوك األخالقي في 8
التعامل مع التطبيقات الرقمية.

3649513ك
2.740.502

%%77.12%20.13%2.75

 ���� 2.710.45إجمالي بُعد االحترام الرقمي

    يتض���ح م���ن الجدول )6( أن درجة تحقق إجمالي 
بُع���د االحت���رام الرقمي تقع في مس���توى “كبي���رة” لدى 
عينة الدراس���ة بمتوسط حس���ابي )2.71(، وقد تراوحت 
المتوس���طات الحس���ابية لدرج���ة التحق���ق على مس���توى 
العب���ارات  أن  أي  و)2.74(،   )2.62( بي���ن  العب���ارات 
ج���اءت درج���ة تحققه���ا جميًع���ا ف���ي مس���توى “كبيرة”، 
وتش���ير هذه النتائج إلى أن ه���ؤالء الطالب لديهم وعي 
بالخصوصي���ة الرقمي���ة وكيفية حمايته���ا، وأن كل فرد له 
الح���ق في حماي���ة خصوصيته الرقمية، تكفل���ه له الدولة 
بموج���ب قانون حماي���ة الخصوصية الرقمي���ة وتعزيزها، 
وهو ما يمكن تفسيره بأن الجامعة لعبت دوًرا من خالل 
التعلي���م اإللكتروني ف���ي تنمية المس���ؤولية الرقمية لدى 
الطال���ب وتعريفه بكيفية التعام���ل الرقمي والتواصل مع 
اآلخري���ن، والحق في الحماي���ة الرقمية، ويتفق ذلك مع 
دراس���ة القرني )2021( التي أوضح���ت االهتمام الكبير 

للجامع���ات الس���عودية بتعزيز مب���ادئ المواطن���ة الرقمية 
ل���دى طالبها، والتي ج���اء في مقدمتها االتصال الرقمي، 
والتواص���ل الرقمي واللياقة الرقمي���ة، وعدم وجود فرق 
دال إحصائًي���ا يُع���زى الخت���الف عم���ر الجامع���ات ف���ي 
إس���هامها لتعزيز قيم ومب���ادئ المواطنة الرقمية.في حين 
اتفقت دراسة الس���ليحات والسرحان )2018( بضرورة 
توعي���ة الطلب���ة باألس���اليب المتقدم���ة ف���ي الحماي���ة م���ن  
مخاطر المش���اركة في مجتمع اإلنترنت مثل التعامل مع 

حاالت اإلختراق األلكتروني .

الُبعد الرابع: اللياقة الرقمية:

يوض���ح الجدول )7( التكرارات، والنس���ب المئوية، 
المعياري���ة،  واالنحراف���ات  الحس���ابية،  والمتوس���طات 
وترتيب العبارات بحسب استجابات عينة الدراسة على 

عبارات بُعد اللياقة الرقمية.

الجدول )7( استجابات عينة الدراسة على عبارات بُعد اللياقة الرقمية )ن=472(

العبارةم
المتوسط درجة التحقق

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

ضعيفةمتوسطةكبيرة

1
ال أقبل أي دعوات إال 
من أشخاص واقعيين، 

ولديهم تعريف صريح على 
اإلنترنت.

3599716ك

2.730.522
%%76.06%20.55%3.39
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العبارةم
المتوسط درجة التحقق

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

ضعيفةمتوسطةكبيرة

أتجنب البحث عن المواقع 2
غير األخالقية.

3589717ك
2.720.523

%%75.85%20.55%3.60

3
أحرص على عدم نشر أي 
بيانات شخصية عني كرقم 
الهاتف أو تاريخ ميالدي أو 

مكان إقامتي.

35410216ك

2.720.523
%%75.00%21.61%3.39

أتأكد من صالحية الروابط 4
اإللكترونية قبل فتحها.

33711421ك
2.670.565

%%71.40%24.15%4.45

5
أتقدم ببالغ للجهات األمنية 

إذا تعرضت لالحتيال أو 
التنمر على شبكات اإلنترنت.

34410424ك
2.680.574

%%72.88%22.03%5.08

أتجنب نشر الشائعات 6
المضرة بأمن وسالمة وطني.

3688915ك
2.750.501

%%77.97%18.86%3.18

����  2.710.46إجمالي بُعد اللياقة الرقمية

يتض���ح م���ن الج���دول )7( أن درجة تحق���ق إجمالي 
بُع���د اللياق���ة الرقمي���ة تق���ع ف���ي مس���توى “كبي���رة” لدى 
عينة الدراس���ة بمتوسط حس���ابي )2.71(، وقد تراوحت 
المتوس���طات الحس���ابية لدرج���ة التحق���ق على مس���توى 
العبارات بين )2.67( و)2.75(، أي أن العبارات جاءت 
درجة تحققها جميًعا في مس���توى “كبيرة”، وتشير هذه 
النتائ���ج إلى أن طالب الجامعة يدركون أهمية وضرورة 
المحافظة على حقوقهم واحترام حقوق اآلخرين، وعدم 
نشر الشائعات المغرضة التي تضر بأمن وسالمة الوطن 
والمواطني���ن، والتقيد بأبعاد ومعايي���ر المواطنة الرقمية، 
كم���ا يُدركون آلي���ة التقدم ببالغ للجه���ات المختصة في 
حال���ة التع���رض النته���اك خصوصياتهم، وه���و ما يمكن 
تفس���يره بالجهود التوعوية المبذولة من قبل الجامعة في 

مج���ال الحماية واللياقة الرقمي���ة وتوعية طالبها، باعتبار 
أن الجامعة تأسس���ت لتكون مؤسس���ة تربوية واجتماعية 
وتنموية تواكب جميع التغيرات المجتمعية التكنولوجية 
والمعرفي���ة والحضاري���ة واالجتماعية والعالمية، لذا يُعد 
دوره���ا األخطر واألكثر أهمية في مج���ال توعية طالبها 
بمج���ال الحماية الرقمية )ال���رزاق، 2014(. ويتفق ذلك 
م���ع دراس���ة العم���ري )2020( الت���ي أوضح���ت أهمي���ة 
إدراك وع���ي الط���الب بثقافة  الحماية الرقمية ألنفس���هم 
أو غيره���م، وترج���ع ذل���ك إل���ى ال���دور التوع���وي لدى 
المؤسس���ات التعليمي���ة ف���ي مج���ال الحماي���ة باعتبار أن 
اإلنس���ان هو أغلى ما نملك، ف���ال بد من المحافظة على 

أمنه وسالمته.
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الرقمي���ة وأبعاده���ا  بالمواطن���ة  الوع���ي  ب- درج���ة 
الفرعية لدى طالب الجامعة:

ج���اءت النتائ���ج الخاصة بدرج���ة الوع���ي بالمواطنة 
الرقمي���ة وأبعاده���ا الفرعي���ة )االنتم���اء الرقم���ي، التطوع 

الرقمي( لدى طالب الجامعة على النحو اآلتي:

الُبعد األول: االنتماء الوطني الرقمي

يوض���ح الجدول )8( التكرارات، والنس���ب المئوية، 
المعياري���ة،  واالنحراف���ات  الحس���ابية،  والمتوس���طات 
وترتيب العبارات بحسب استجابات عينة الدراسة على 

عبارات بُعد االنتماء الوطني الرقمي. 

الجدول )8( استجابات عينة الدراسة على عبارات بُعد االنتماء الوطني الرقمي )ن=472( 

العبارةم
المتوسط درجة الوعي

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

ضعيفةمتوسطةكبيرة

تنمي الثقافة الرقمية قيم الوالء واالعتزاز 1
بالرموز الوطنية وتقديرهم.

35210515ك
2.710.522

%%74.58%22.25%3.18

تُساهم الثقافة الرقمية في االلتزام بالقوانين 2
واألنظمة السائدة داخل المجتمع.

34011418ك
2.680.546

%%72.03%24.15%3.81

تُعزز الثقافة الرقمية لدى الشباب الدافعية للتعلم 3
والتطوير من أجل رفعة الوطن وتقدمه.

34011418ك
2.680.546

%%72.03%24.15%3.81

تٌنمي الثقافة الرقمية  قيم المحافظة على 4
مكتسبات الوطن وتقدير خيراته.

34611016ك
2.700.533

%%73.31%23.31%3.39

5
تُساهم الثقافة الرقمية في تنمية وعي الشباب 

للتصدي لكل فكر متطرف يترتب عليه اإلخالل 
بأمن الوطن وسالمته.

34011814ك
2.690.524

%%72.03%25.00%2.97

تعمل الثقافة الرقمية على حماية الشباب من 6
األفكار الضالة التي تهدد وحدة الوطن.

33811717ك
2.680.546

%%71.61%24.79%3.60

تُساهم الثقافة الرقمية في استشعار قيمة الوطن 7
لدى الشباب وتقدير مسؤولياته بين دول العالم.

34111516ك
2.690.535

%%72.25%24.36%3.39

تٌشجع الثقافة الرقمية الشباب في المشاركة 8
لخدمة المجتمع وعدم الميل إلى التخاذل.

34111021ك
2.680.557

%%72.25%23.31%4.45

9
تعمل الثقافة الرقمية على التعاون والوحدة 
االجتماعية بين أفراد المجتمع والبعد عن 

النزاعات والقبليات.

33212020ك
2.660.568

%%70.34%25.42%4.24
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العبارةم
المتوسط درجة الوعي

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

ضعيفةمتوسطةكبيرة

10
يٌنمي التواصل الرقمي زيادة الثقة بالنفس في 
قدرات اآلخرين والمشاركة معهم في العمل 

التنموي الطموح.

33811618ك
2.680.546

%%71.61%24.58%3.81

11
تُنمي الثقافة الرقمية لدى الشباب الشعور 
بقيمة النعمة وطعم الصحة التي يتمتع بها 

في وطنه اآلمن.

34610917ك
2.700.533

%%73.31%23.09%3.60

12
تُعزز الثقافة الرقمية قيمة التواصل ومد جسور 

المودة بين أبناء الوطن والتكاتف والتآزر 
والتآخي والبعد عن الفرقة واالختالف.

3461179ك
2.710.491

%%73.31%24.79%1.91

����  2.690.47إجمالي بُعد االنتماء الوطني الرقمي

يتضح من الجدول )8( أن درجة الوعي بإجمالي بُعد 
االنتم���اء الوطني الرقمي تقع في مس���توى “كبيرة” لدى 
عينة الدراس���ة بمتوسط حس���ابي )2.69(، وقد تراوحت 
المتوس���طات الحس���ابية لدرج���ة الوع���ي عل���ى مس���توى 
العب���ارات  أن  أي  و)2.71(،   )2.66( بي���ن  العب���ارات 
ج���اءت درجة الوع���ي بها جميًعا في مس���توى “كبيرة”، 
وتش���ير ه���ذه النتائ���ج إل���ى إدراك وزياد وع���ي الطالب، 
بحقوق ووجبات المواطنة الرقمية تجاه أنفسهم، وتجاه 
الوط���ن الذي يعيش���ون فيه وتج���اه المواطني���ن اآلخرين 
الذين يعيش���ون ويتعايشون معهم، وهو ما يمكن تفسيره 
ب���أن هن���اك عالقة بي���ن الثقافة الرقمي���ة، والوعي بحقوق 
المواطن���ة الرقمية، التي ترجع -إلى حد كبير-إلى عالقة 
التعليم نفس���ه بتنمية الوعي بحقوق وواجبات المواطنة؛ 
فهو يُهيئ استعداد الفرد لها، ويثيره لممارستها، وتكوين 

االتجاه���ات اإليجابي���ة نحوه���ا، ويتفق ذلك مع دراس���ة 
الشمس���ي )2010( التي أوضحت أن معظم االتجاهات 
الت���ي تتك���ون ل���دى الف���رد له���ا مصدره���ا ودعمه���ا ف���ي 
الجماع���ات التي ينتس���ب إليها الف���رد باالنتماء والوالء، 
والت���ي تتكون م���ن ثالثة أبعاد، وهي: الفلس���فة التربوية، 
والمحت���وى التعليم���ي، والُمن���اخ الترب���وي، وجميعه���م 
يعمل���ون على تمرس المتعلمي���ن على تكوين المهارات 
الواعي���ة واإليجابي���ة؛ حت���ى يُصبحوا مواطني���ن صالحين 

قادرين على الموازنة بين حقوقهم وواجباتهم.

الُبعد الثاني: التطوع الرقمي

يوض���ح الجدول )9( التكرارات، والنس���ب المئوية، 
المعياري���ة،  واالنحراف���ات  الحس���ابية،  والمتوس���طات 
وترتيب العبارات بحسب استجابات عينة الدراسة على 

عبارات بُعد التطوع الرقمي.
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الجدول )9( استجابات عينة الدراسة على عبارات بُعد التطوع الرقمي )ن=472( 

العبارةم
المتوسط درجة الوعي

الحسابي
االنحراف 
الترتيبالمعياري

ضعيفةمتوسطةكبيرة

1
يُساهم العمل التطوعي الرقمي في المساعدة على 

حل مشكالت المجتمع.
34211614ك

2.690.526
%%72.46%24.58%2.97

2
العمل التطوعي الرقمي مؤشًرا للحكم على تقدم 

الشعوب ورقيها.
35010814ك

2.710.513
%%74.15%22.88%2.97

3
يُعتبر الشباب من أكثر الفئات إسهاًما في العمل 

التطوعي الرقمي.
34011616ك

2.690.537
%%72.03%24.58%3.39

4
يُساعد العمل التطوعي الرقمي في شغل وقت الفراغ 

بأشياء مفيدة تخدم المجتمع.
34510720ك

2.690.558
%%73.09%22.67%4.24

5
يٌتيح العمل التطوعي الرقمي الفرصة الكتشاف 

الخبرات المهنية وتطويرها.
3491149ك

2.720.491
%%73.94%24.15%1.91

6
يُساعد العمل التطوعي الرقمي على تكوين عالقات 

ناجحة بين أفراد المجتمع.
34411414ك

2.700.525
%%72.88%24.15%2.97

7
تُساهم المنصات الرقمية الوطنية في تشجيع الشباب 

على التطوع الرقمي.
33312217ك

2.670.549
%%70.55%25.85%3.60

8
يٌمكن العمل التطوع الرقمي من التطوع في المكان 

والزمان والمجال الذي يٌناسب خبرات المتطوع.
35210614ك

2.720.512
%%74.58%22.46%2.97

9
من مميزات العمل التطوعي الرقمي وصول 

المتطوعين للفرص التطوعية بكل سهولة ويسر.
33911914ك

2.690.526
%%71.82%25.21%2.97

10
يُساهم التطوع الرقمي في الحصول على إشعارات 

عن الفرص التطوعية وفق اهتمامات المتطوع.
34711015ك

2.700.525
%%73.52%23.31%3.18

11
يُساعد العمل التطوعي الرقمي في معالجة ارتفاع 

معدالت البطالة بين الشباب.
33011824ك

2.650.5710
%%69.92%25.00%5.08

12
يٌتيح العمل التطوعي الرقمي الفرصة للتعبير عن 
اآلراء واألفكار وتنمية القدرات الفكرية والعلمية.

34711114ك
2.710.524

%%73.52%23.52%2.97

����  2.690.47إجمالي بُعد التطوع الرقمي 
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  يتض���ح م���ن الجدول )9( أن درجة الوعي بإجمالي 
بُع���د التط���وع الرقم���ي تق���ع في مس���توى “كبي���رة” لدى 
عينة الدراس���ة بمتوسط حس���ابي )2.69(، وقد تراوحت 
المتوس���طات الحس���ابية لدرج���ة الوع���ي عل���ى مس���توى 
العب���ارات  أن  أي  و)2.72(،   )2.65( بي���ن  العب���ارات 
ج���اءت درجة الوع���ي بها جميًعا في مس���توى “كبيرة”، 
وتش���ير هذه النتائ���ج إلى إدراك ط���الب الجامعة ألهمية 
العم���ل التطوعي الرقمي، بما يحققه من فوائد اجتماعية 
ومهني���ة، م���ن بينها تعزي���ز ثقافة االنتماء، وم���ا يُتيحه من 
فرصة الكتش���اف الخب���رات المهنية وتطويرها، كما يتيح 
للش���باب الفرص���ة ف���ي التعبي���ر ع���ن آرائه���م وأفكارهم 
ف���ي القضاي���ا العامة الت���ي تهم المجتم���ع، وهو ما يمكن 
تفسيره بأن طالب الجامعة يشاركون من خالل األنشطة 
الالصفي���ة والمس���ابقات الرقمي���ة الت���ي تنظمه���ا عم���ادة 
ش���ؤون الط���الب ف���ي الفاعلي���ات المحلي���ة واإلقليمية، 
وبعض أنش���طة خدم���ة المجتمع، ونتيج���ة للتقدم التقني 

ا  المعلوماتي، التي أصبح���ت فيه التكنولوجيا جزًءا مهمًّ
م���ن تفاعالتن���ا اليومية؛ م���ا جعل العمل التطوعي يتس���م 
بالمرون���ة وس���هولة وس���رعة انتش���اره، ويتف���ق ذل���ك مع 
دراس���ة الحارث���ي )2019(، التي أوضحت أن الوس���ائل 
التكنولوجي���ة ت���ؤدي دوًرا أساس���يًّا ف���ي مج���ال العم���ل 
التطوع���ي باس���تثمارها وتوظيفه���ا بالش���كل المطل���وب 
لصال���ح تطوي���ر العم���ل التطوع���ي، وكان ذل���ك مؤش���ًرا 

للتوجه نحو العمل التطوعي الرقمي.

ج- العالق���ة بي���ن المواطنة الرقمي���ة والثقافة الرقمية 
لدى طالب الجامعة:

الوع���ي  درج���ة  بي���ن  االرتباطي���ة  العالق���ة  لدراس���ة 
بالمواطن���ة الرقمي���ة ودرج���ة تحقق الثقاف���ة الرقمية لدى 
طالب الجامعة؛ اس���تخدم معامل ارتباط بيرس���ون، وقد 

جاءت النتائج كما هو موضح بالجدول )10(:

الجدول )10( معامالت االرتباط بين الوعي بالمواطنة الرقمية وتحقق الثقافة الرقمية لدى طالب الجامعة )ن=472(

التعليم المتغير
الرقمي

الحماية 
الرقمية

االحترام 
الرقمي

اللياقة 
الرقمية

إجمالي الثقافة 
الرقمية 

االنتماء الوطني الرقمي
)r( 0.820.800.860.870.87معامل االرتباط

0.000.000.000.000.00الداللة اإلحصائية

التطوع الرقمي 
)r( 0.830.830.880.860.89معامل االرتباط

0.000.000.000.000.00الداللة اإلحصائية

إجمالي المواطنة الرقمية
)r( 0.840.840.890.880.90معامل االرتباط

0.000.000.000.000.00الداللة اإلحصائية

يتض���ح م���ن الج���دول )10( وج���ود عالق���ة ارتباطية 
موجب���ة قوية ودالة إحصائيًّا عند مس���توى داللة )0.01( 
بي���ن درج���ة الوع���ي بإجمال���ي أبع���اد المواطن���ة الرقمي���ة 
ودرج���ة تحقق إجمالي أبعاد الثقافة الرقمية لدى طالب 
الجامعة، بمعامل ارتباط مقداره )0.90(، ووجود عالقة 

ارتباطي���ة موجبة قوية ودالة إحصائيًّا عند مس���توى داللة 
)0.01( بي���ن درج���ة الوع���ي بإجمال���ي أبع���اد المواطن���ة 
الرقمي���ة وكاف���ة األبع���اد الفرعي���ة للثقاف���ة الرقمي���ة لدى 
ط���الب الجامع���ة؛ حيث تراوح���ت معام���الت االرتباط 
بي���ن )0.84( و)0.89(، وهو ما يش���ير إل���ى أن المواطنة 
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الرقمية لها عالقة قوية بمنظومة التعليم الرقمي والثقافة 
الرقمية؛ ألنها الكفيلة بمساعدة التربويين والقائمين على 
العملية التعليمية لفهم ما يجب على الطالب معرفته من 
أجل اس���تخدام التكنولوجيا بشكل مناس���ب، فالمواطنة 
الرقمي���ة ه���ي أكثر من كونه���ا أداة توجيهية وتعليمية؛ بل 
هي وس���يلة إلعداد الط���الب للحياة المهنية المس���تقبلية 
واالنخ���راط في المجتمع، كما أنها تس���اعد على تكوين  

عالقات ناجحة بين األفراد داخل المجتمع.

وبع���د التأكد من وجود عالقة ارتباطية بين المواطنة 
الرقمي���ة والثقاف���ة الرقمي���ة ل���دى ط���الب الجامع���ة؛ ت���م 
اس���تخدام أس���لوب االنح���دار الخط���ي البس���يط الختبار 
معنوية نموذج االنحدار ألثر الثقافة الرقمية على الوعي 
بإجمال���ي أبع���اد المواطنة الرقمية، وج���اءت النتائج كما 

هو موضح بالجدول )11(.

الجدول )11( نموذج االنحدار ألثر تحقق الثقافة الرقمية على الوعي بالمواطنة الرقمية )ن=472(

المتغير 
التابع

المتغير 
المستقل

معامالت 
االنحدار 

غير 
المعيارية

)B(

معامالت 
االنحدار 
المعيارية

)β(

اختبار »ف«اختبار »ت«
معامل التحديد

)R2(
الداللة قيمة »ت«

الداللة قيمة »ف«اإلحصائية
اإلحصائية

المواطنة 
الرقمية

الثقافة 
0.940.9044.580.00الرقمية 

1987.030.000.81
ثابت 

2.550.01����0.15االنحدار

     يتضح من الجدول )11( أن قيمة الفاء قد بلغت 
)1987.03( بدالل���ة إحصائية قدره���ا )0.00(، وهو ما 
يش���ير إلى معنوي���ة نم���وذج االنحدار، كما ج���اءت قيمة 
معام���ل التحدي���د )R2( بمق���دار )0.81(، وهو ما يش���ير 
إلى قدرة نموذج االنحدار على تفس���ير نسبة )81%( من 
التباي���ن ف���ي درج���ة الوع���ي بالمواطنة الرقمي���ة بناء على 
التباي���ن في درجة تحق���ق الثقافة الرقمية، ويتضح أن قيم 
معام���الت االنحدار ج���اءت معنوية عند مس���توى داللة 
)0.05(، وبالتال���ي يمك���ن وضع العالق���ة الرياضية ألثر 
تحقق الثقافة الرقمية على الوعي بالمواطنة الرقمية على 

الصورة:

وتشير هذه العالقة الرياضية إلى أنه عند ارتفاع درجة 
تحق���ق الثقافة الرقمية بمقدار درج���ة واحدة؛ فإن درجة 

المواطنة الرقمية= 0.94+0.15×الثقافة الرقمية

الوعي بالمواطنة الرقمي���ة ترتفع بمقدار )0.94( درجة، 
وباس���تخدام وح���دات االنح���راف المعياري-وحيث إن 
قيم���ة معامل االنحدار المعيارية )β( تس���اوي )0.90(- 
فإن���ه عن���د ارتفاع درج���ة تحق���ق الثقافة الرقمي���ة بمقدار 
انح���راف معي���اري واحد؛ ف���إن درجة الوع���ي بالمواطنة 
الرقمي���ة ترتفع بمق���دار )0.90( انح���راف معياري، وهو 
ما يشير إلى أنه كلما زادت فاعلية برامج الثقافة الرقمية 
والتعلي���م الرقم���ي داخ���ل الجامع���ة؛ زادت درج���ة وعي 
الط���الب بالمواطن���ة الرقمية نتيج���ة النخراطهم في هذه 

البرامج وتفاعلهم معها.

والختبار اإلسهام النس���بي ألبعاد الثقافة الرقمية في 
تفسير التباين في إجمالي المواطنة الرقمية؛ تم استخدام 
أسلوب االنحدار الخطي المتعدد، وقد جاءت مؤشرات 

نموذج االنحدار كما هو موضح بالجدول )12(:
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الجدول )12( نموذج االنحدار ألثر تحقق أبعاد الثقافة الرقمية على الوعي بالمواطنة الرقمية )ن=472(

المتغير 
التابع

المتغير 
المستقل

معامالت 
االنحدار 

غير 
المعيارية

)B(

معامالت 
االنحدار 
المعيارية

)β(

معامل اختبار »ف«اختبار »ت«
التحديد
)R2( قيمة »ت«

الداللة 
اإلحصائية

قيمة »ف«
الداللة 

اإلحصائية

المواطنة 
الرقمية

التعليم 
0.200.194.310.00الرقمي

568.450.000.83

الحماية 
0.010.010.200.85الرقمية

االحترام 
0.400.396.960.00الرقمي

اللياقة 
0.350.356.700.00الرقمية

ثابت 
1.900.06����0.10االنحدار

يتض���ح م���ن الج���دول )12( أن قيمة الف���اء قد بلغت 
)568.45( بدالل���ة إحصائي���ة قدره���ا )0.00(، وه���و ما 
يش���ير إلى معنوي���ة نم���وذج االنحدار، كما ج���اءت قيمة 
معام���ل التحدي���د )R2( بمق���دار )0.83(، وهو ما يش���ير 
إلى قدرة نموذج االنحدار على تفس���ير نسبة )83%( من 
التباي���ن ف���ي درج���ة الوع���ي بالمواطنة الرقمي���ة بناء على 

التباي���ن في درجة تحقق أبعاد الثقافة الرقمية،كما يتضح 
أن جمي���ع قي���م معام���الت االنحدار ج���اءت معنوية عند 
مس���توى دالل���ة )0.05( م���ا ع���دا معامل االنح���دار لُبعد 
الحماية الرقمية، وبالتالي يمكن وضع العالقة الرياضية 
ألث���ر تحقق أبعاد الثقافة الرقمية عل���ى الوعي بالمواطنة 

الرقمية على الصورة:

وتش���ير ه���ذه العالق���ة الرياضي���ة إلى أنه عن���د ارتفاع 
مس���توى التعليم الرقمي بمق���دار درجة واحدة؛ فإن قلق 
الوعي بالمواطنة الرقمي���ة يرتفع بمقدار )0.20( درجة، 
كم���ا أنه عن���د ارتفاع مس���توى االحترام الرقم���ي بمقدار 
درج���ة واح���دة؛ ف���إن الوع���ي بالمواطن���ة الرقمي���ة يرتفع 
بمق���دار )0.40( درجة، وأنه عند ارتفاع مس���توى اللياقة 

المواطنة الرقمية = 0.10 + 0.20 ×التعليم الرقمي + 0.40 ×االحترام الرقمي + 0.35× اللياقة الرقمية

الرقمي���ة بمق���دار درج���ة واحدة؛ ف���إن الوع���ي بالمواطنة 
بمق���دار )0.35( درج���ة، وباس���تخدام  يرتف���ع  الرقمي���ة 
وحدات االنحراف المعياري-وفي ضوء قيمة معامالت 
االنحدار المعيارية )β(- فإنه عند ارتفاع مستوى التعليم 
الرقم���ي أو االحت���رام الرقمي أو اللياق���ة الرقمية بمقدار 
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انح���راف معي���اري واحد؛ فإن الوع���ي بالمواطنة الرقمية 
يرتف���ع بمق���دار )0.19( أو )0.39( أو )0.35( انحراف 

معياري على الترتيب.

التوصيات

اس���تنادا إلى ما توصلت إليه الدراس���ة من نتائج، فإنه 
يوصى باآلتي:

- إنش���اء وح���دة مركزي���ة للعم���ل التطوع���ي الرقمي 
داخل الجامعة، تتولى مهمة التخطيط والتنفيذ والمتابعة، 
والتنظيم لبرامج التطوع الرقمي داخل الجامعة وخارجها؛ 
لتنمي���ة وعي الط���الب باالنتماء الوطن���ي، وتعزيز مكانة 
الوطن في نفوس الناش���ئة والش���باب بالدفاع عن الوطن 
عبر مواقع التواصل االجتماعي وعبر المنصات الرقمية 

والتصدي ألي محاولة لالعتداء عليه.

- تحفيز طالب الجامعة الستثمار طاقاتهم وقدراتهم 
في العمل التطوعي الرقمي بعقد المس���ابقات التنافسية، 
س���واء على مس���توى الجامعة أو على المستوى المحلي 

واإلقليمي للمجتمع.

- تنس���يق العم���ل بي���ن الجامع���ة، ووس���ائل اإلعالم 
المس���موعة والمرئي���ة والمق���روءة بالتع���اون م���ع وزارة 
االتص���االت وتقني���ة المعلوم���ات، لتوعي���ة جمي���ع فئات 
المجتمع، بالمواطنة الرقمية، وأهميتها للفرد والمجتمع. 

- تفعيل الش���راكة المجتمعية بين مؤسس���ات الدولة 
الرس���مية، ك���وزارة اإلع���الم والعمل والداخلي���ة ووزارة 
الع���دل واألوقاف ووزارة التعليم ومؤسس���ات المجتمع 
المدن���ي، م���ن أجل وضع خط���ة وطنية لتفعيل الش���راكة 
المجتمعي���ة وتنمي���ة ثقاف���ة االنتم���اء والمواطن���ة به���دف 

تكوين مواطن رقمي يتوافق مع ثقافة العصر الرقمي. 

- تضمي���ن مناه���ج تربوي���ة وتعليمية، ع���ن المواطنة 
الرقمي���ة لجميع المؤسس���ات التعليمي���ة بجميع مراحلها 
وأهدافه���ا،  الرقمي���ة،  بالمواطن���ة  للتعري���ف  الدراس���ية؛ 
ومس���ؤوليتها، م���ن أج���ل تعزي���ز قي���م االنتم���اء وال���والء 
للوط���ن، ومس���اعدة الط���الب عل���ى مواكبة م���ا ينتظرهم 

بع���د التخ���رج في س���وق العمل في ظل التوج���ه الرقمي 
لالقتصاد.
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دور قيم التسامح لتحقيق المواطنة العالمية في المجتمع السعودي

د. جواهر بنت صالح الخمشي
أستاذ مشارك - تخصص علم اجتماع

قسم االجتماع والخدمة االجتماعية- كلية العلوم االجتماعية- جامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية

الملخص 

ف  تس���عى هذه الدراس���ة إلى معرفة دور قيم التس���امح التي تُحّقق المواطنة العالمية في المجتمع الس���عودي، والّتعرُّ
عل���ى مفه���وم المواطنة العالمي���ة وأبعادها، ومجاالت التس���امح: االجتماع���ي، والثقافي، والدين���ي، واالقتصادي. وتُعّد 
ه���ذه الدراس���ة من الدراس���ات النوعي���ة، حيث اعتمدت على المنهج االس���تنتاجي. وتوّصلت الدراس���ة إل���ى أنه بالرغم 
م���ن الجه���ود الت���ي تبذلها حكوم���ة المملكة العربية الس���عودية لتحقيق التس���امح والمواطنة العالمية؛ لك���ن ال تزال هذه 
القي���م تحت���اج مزيًدا من الترس���يخ لدى كافة أطياف المجتمع. كما توّضح نتائج الدراس���ة أن دور األس���رة في المجتمع 
الس���عودي ال ي���زال ينط���وي على الدور األساس���ي في تعزيز قيم المواطن���ة المحلية، حيث تحرص األس���رة على تلقين 
أبنائه���ا ح���ب الوطن، أما غرس قي���م التعايش مع الثقافات العالمية فال يحظى بذات األهمية. وتُعّد القيم جزًءا أساس���يًّا 
لتنمي���ة الف���رد وترس���يخ مبادئ���ه؛ إذ تترابط بش���كل كبير فيما بنيها، فترس���يخ قيمه التس���امح بمجاالته؛ يؤدي إلى ترس���يخ 
هذه المبادئ، وتُترجم بس���مات المواطن العالمي وس���لوكياته. وأوصت الدراس���ة ببذل المزيد من الجهود؛ لتعزيز قيم 
التسامح، وإبراز خطر األيدولوجيات غير المتسامح؛ ألنه أصبح أمًرا ضروريًّا بين األفراد - وعلى نطاق األسرة، وعلى 
صعيد المجتمع المحلي- االنفتاح مع المجتمعات والحوار مع اآلخر، وذلك عن طريق ش���بكات اإلعالم وش���بكات 
التواصل االجتماعي، كما يجب رفع مستوى المواطنة عموًما، والمواطنة العالمية تحديًدا في المجتمع السعودي، التي 

تُعّد حصًنا منيًعا للمواطنين ضد أي مؤثرات خارجية سلبية.
الكلمات المفتاحية: علم االجتماع العام-المواطنة العالمية- التسامح االجتماعي- التسامح الديني-علم االجتماع 

الثقافي.

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

شكر وعرفان أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لدعمه هذا البحث• 
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Abstract
This study Aims to know the role of tolerance values   that achieve global citizenship in Saudi 

society. and the concept of global citizenship and its dimensions. And the journals of tolerance: 
social. cultural. religious. and economic tolerance. It is one of the qualitative studies. as it relied 
on the deductive approach in its approach.

The study concluded that despite the efforts made by the government of the Kingdom of 
Saudi Arabia to achieve tolerance and achieve global citizenship. the values   of tolerance still need 
further consolidation among all spectrums of society.

The results of the study show that the role of the family in Saudi society still includes the primary 
role in promoting the values   of local citizenship and is keen to teach its children to love the homeland. 
As for instilling the values   of coexistence with global cultures. it is not of equal importance.

Values   are an essential part of the development of the individual and the consolidation of his 
principles. as they are closely interconnected with each other. Consolidating the values   of toler-
ance in its fields leads to the consolidation of these principles and is translated into the character-
istics and behaviors of the global citizen. The study recommended that more efforts be made to 
promote the values   of tolerance and highlight the danger of intolerant ideologies. because it has 
become necessary among individuals. at the family level and at the local community level. to open 
up with societies and dialogue with the other. through media networks and social networks. The 
level of citizenship in general and global citizenship in particular must be raised in Saudi society. 
which is an impenetrable bulwark for citizens against any negative external influences.

 Key words: General Sociology - Global Citizenship - Social Tolerance - Religious Toler-
ance - Cultural Sociology
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د. جواهر بنت صالح الخمشي: دور قيم التسامح لتحقيق المواطنة العالمية في المجتمع السعودي

مقدمة:

مع ق���دوم عص���ر العولم���ة، ونتيجة لتق���ارب األفراد 
والجماع���ات بالتواص���ل المباش���ر؛ كان ال ب���د م���ن بيان 
الط���رق القيمي���ة والس���لوكية التي تح���ّدد طبيعة عالقات 
الداخل���ي  المس���تويين  عل���ى  المختلف���ة  المجتمع���ات 
والخارج���ي، ف���ي التأثير والتأث���ر االجتماع���ي والثقافي؛ 
ولذا أصبح المحيط الثقافي الذي يعيشه الفرد ال يتحّدد 
بمحيط���ه الجغراف���ي فق���ط، وإنم���ا يتعّدى إل���ى أبعد من 
ذل���ك، وأصبح العالم يتجه إلى تفعيل المواطنة العالمية 

على حساب المواطنة التقليدية.

وتُعّب���ر المواطنة العالمية عن ثقافة االنفتاح الفكري، 
ل  واالنتم���اء إل���ى المجتمع الدول���ي واإلنس���اني، وتحمُّ
المس���ؤولية تج���اه المصلح���ة العاّمة في مختل���ف أنحاء 
العالم، وااللتزام بالعدالة االجتماعّية والكرامة اإلنسانّية. 
ويهدف اإلطار العام للمواطنة العالمية إلى إنش���اء جيل 
جدي���د، متمّكن علميًّا وفكريًّا، يُس���هم بفّعالّية في قضايا 
العال���م ومواجه���ة تحّديات���ه؛ لضم���ان مس���احة كافية من 
الحرية واالندماج واألمن والس���الم لجميع األفراد. وال 
يمك���ن أن تتحّقق المواطنة العالمي���ة في أي مجتمع من 
المجتمعات إال بتعزيز قيم عديدة، من أهمها: التس���امح 

بكافة أنواعه.
مشكلة الدراسة:

في ظل غياب قيم التس���امح بين الثقافات المختلفة، 
وبي���ن عناص���ر الثقاف���ة الواح���دة وروافدها؛ س���ينتج عن 
ه���ذا س���يادة نقائضه���ا، كالتعصب والتط���ّرف واالنغالق 
وغيره���ا  لآلخ���ر  والتهمي���ش  اإلقص���اء  ومح���اوالت 

)الشيخ،2009(. 

وكل تلك النقائض أّدت إلى مشكالت ال حصر لها، 
كاإلره���اب، والتمييز العنص���ري، والتكفي���ر، والطائفية، 

وح���روب المعتق���دات، وغي���اب الوس���طية، واالعتدال. 
ويُش���ير الواق���ع إل���ى أن المجتم���ع الس���عودي خاص���ة، 
والخليجي عامة؛ ليس بمنأى عن تلك المشكالت التي 
تدّل على عدم التس���امح، كالتط���رف الفكري الذي أنتج 
اإلره���اب، والتعّص���ب القبلي والمذهبي بي���ن الطوائف 

الدينية )اللعبون،2021(.

وقد أظهرت دراسة الهاللي )2021( حاجة المجتمع 
إل���ى نش���ر ثقاف���ة التس���امح بي���ن المكّون���ات واألطي���اف 
واألوس���اط والفئات االجتماعية؛ لكي تتحّول من ثقافة 
نخبوية خاصة إلى ثقافة مجتمعية؛ ألن هذا األمر مطلب 

في كل دولة من دول العالم.

وف���ي ورق���ه علمية ٌقدم���ت للمؤتمر الدولي العاش���ر 
ف���ي روم���ا بعن���وان الجوان���ب الرئيس���ية لتقوية التس���امح 
االجتماعي، أكدت أن التس���امح االجتماعي يُس���اعد في 
الحف���اظ عل���ى ترابط األنظم���ة وتكاملها ف���ي المجتمع، 
وتعاون مختلف األفراد، والمنظمات الحكومية والعامة. 
وه���و ال يخص دولة معينة؛ ولكنه جزء ال يتجزأ من أي 
مجتم���ع، فهو نت���اج طبيعي لحياة الناس الذين يعيش���ون 

في منطقة معينة. 

وتكمن ضرورته خصوًص���ا في المجتمع الذي لديه 
العالقات االجتماعية واالقتصادية والسياسية والقانونية 
واألخالقية والدينية واأليديولوجية وغيرها، ولديه كيان 
اجتماعي معّق���د، ويتكّون من أديان وطبقات ومنظّمات 
.)Bakhronovich.2021( عامة، ومنفتح على اآلخر

وبهذا الصدد تؤكد دراس���ة الس���روجي )2015( إلى 
ض���رورة عقد تأس���يس مبادئ إنس���انية تدعم لغ���ة التقّبل 

والتسامح من أجل الوصول إلى المواطنة العالمية.

 وكذلك أكدت دراس���ة ج���رار )2019( التركيز على 



126

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )7(، ص ص 123- 148 يونيو 2021 / شوال 1442هـ

الممارس���ات العالمية المرتبطة بحقوق اإلنسان وكرامته 
والتس���امح وتع���دد الثقاف���ات؛ ألن التربي���ة عل���ى مب���دأ 
المواطن���ة العالمي���ة هي فكرة الهوية اإلنس���انية للمواطن 
ال���ذي يعي���ش في ظل نس���يج تربوي- ثقافي- إنس���اني- 
اجتماعي- وطني- سياس���ي واحد؛ بحيث يرس���م هوية 
وطنية لإلنسان المنتمي والمعتز بالناس الذين يشاركونه 

في األرض.

كما أوصت دراس���ة الخمشي والش���لهوب )2020( 
بنش���ر المواطن���ة العالمية ف���ي المجتمع الس���عودي، التي 
تدعو إلى التس���امح بين ش���عوب العال���م، مع األخذ في 
الحس���بان أن التس���امح والس���الم قيمة كونية تتفق عليها 
جميع األديان، وأنها أرضية أخالقية لشريحة واسعة من 
حقوق اإلنسان، وأنها أحد حلول مشكالت اإلرهاب.

والمتاب���ع لدور المملكة العربية الس���عودية منذ عهد 
المؤس���س – رحمه اهلل– يرى بوض���وح الدور اإليجابي 
ال���ذي تؤديه ف���ي محيطه���ا العالمي. فالمملك���ة من أهم 
ال���دول العاملة على اس���تقرار النظام السياس���ي العالمي، 
عن طريق نش���ر ثقافة الحوار والس���الم، وحّل النزاعات 
والصراع���ات، ومكافح���ة اإلره���اب والتط���ّرف. وعل���ى 
الصعي���د الدين���ي، تح���رص المملك���ة عل���ى الح���وار بين 
األديان، والبناء على المشتركات اإلنسانية؛ إليجاد عالم 

أكثر تسامًحا ومتسًعا للجميع. 

وم���ن هذه األدوار الس���عودية المحورية ينطلق دورنا 
- بوصفن���ا أفراًدا- للمس���اهمة في )المواطن���ة العالمية(، 
م���ن خ���الل انتمائنا الوطن���ي أواًل، ثم رس���التنا العالمية، 
وه���و الدور الذي يجب تعزيز القيام به في نفوس أبنائنا 

وبناتنا )العتيبي، 2012(.

وتمتل���ك المملك���ة العربية الس���عودية العمق العربي 
واإلس���المي، والموق���ع االس���تراتيجي ال���ذي يتمثّ���ل في 

كونه���ا مح���ور رب���ط الق���ارات الث���الث، وق���د حباها اهلل 
بمقّوم���ات جغرافي���ة وحضاري���ة واجتماعي���ة واقتصادية 
عديدة؛ جعلتها تتبوأ مكانة رفيعة بين الدول القيادية على 
مس���توى العالم. وبالنظر إلى المحاور الثالثة التي تستند 
عليه���ا رؤية 2030؛ فنجد أن هن���اك مفهومين طرحتهما 
ه���ذه الرؤي���ة، وهم���ا: الفاعلي���ة والمس���ؤولية، بوصفهما 
مفهومين جوهريين، وبتطبيقهما يتشّكل الوطن الطموح 
���ا وعالميًّا، مؤكدة في ذلك أن االس���تثمار  والمؤث���ر دوليًّ

الحقيقي لألوطان، هو االستثمار في اإلنسان.

وياُلحظ أن هناك ارتباًطا وثيًقا بين هذين المفهومين 
وإع���داد المواط���ن؛ ك���ي يكون فاع���اًل على المس���تويين 
المحل���ي والعالمي، فعلى المس���توى المحلي؛ يجب أن 
يمتلك المواطن رؤية تتفق مع رؤية المملكة نفس���ها في 
بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، وأن 
يكون مس���ؤواًل عن بناء مس���تقبله وذاته وقدراته، بحيث 
تق���وده ه���ذه المس���ؤولية إل���ى التأثير ف���ي مجتمعه، ومن 
���ا واجتماعيًّا داخل  ثّم النف���اذ اس���تراتيجيًّا وثقافيًّا وعلميًّ
العمقي���ن العربي واإلس���المي. وبالنس���بة إلى المس���توى 
العالم���ي؛ فإنه يجب أن يكون قادًرا على إيجاد الحلول 
للمش���كالت والقضاي���ا العالمية، موظًّفا ف���ي ذلك رؤية 
المملكة في الُبعد االس���تراتيجي م���ع العالم من حولها؛ 
لتق���ّدم له الحلول للمش���كالت التي يواجهها، وأن يتبنى 
دوًرا مس���ؤواًل تج���اه التفاعل مع القضايا والمش���كالت 
العالمي���ة، الت���ي ق���د يك���ون له���ا م���ردود عل���ى المجتمع 

المحلي. 

واحت���رام الن���اس - باخت���الف أعراقهم وجنس���ياتهم 
وألوانهم - ومساعدتهم واحترام حقوقهم، ومساعدتهم 
واحترام حقوقهم، والتعامل معه بدون تحيز أو تعصب؛ 
ه���ي تطبيق مختصر لمفهوم المواطنة العالمية، ومؤش���ر 
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لتوّجه المملكة العربية السعودية إلى كيفية إعداد مواطن 
يستطيع أن يمتلك أدوات التفاعل مع أفراد مختلفين من 
دول وأقطار أخرى، كما يس���تطيع أن يستوعب دوره في 
أن يق���ّدم صورة نموذجي���ة لرؤية المملك���ة للعالم )أمد، 

.)2017

ومن هنا تتحّدد مش���كلة هذه الدراس���ة في أن غياب 
ثقاف���ة التس���امح بين بع���ض أطياف المجتمع الس���عودي 
وأوساطه، وعدم وجود آليات لنشر ثقافة التسامح على 
صعيد المستويات المختلفة دينيًّا واجتماعيًّا وفكريًّا؛ هو 

الذي يحّقق المواطنة العالمية.

أهمية الدراسة:

تأت���ي أهمي���ة هذه الدراس���ة ف���ي كونها تؤّك���د ما جاء 	 
ف���ي رؤي���ة المملكة 2030 بأهمية ال���دور الذي تؤديه 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية ف���ي تالق���ي الحضارات 
���راكات والتع���اون الدولي، الذي  والثقافات وبناء الشَّ
يتطّلب أن يكون لديها مواطن عالمي يمتلك المعرفة 
والمه���ارات واالتجاه���ات الت���ي تُمّكنه م���ن االنفتاح 
على العالم، والمساهمة في حّل مشكالته وقضاياه.

تأت���ي أهميته���ا ف���ي كونه���ا تؤك���د دور قيم التس���امح؛ 	 
ألن���ه يُغ���ّذي فك���رة المواطن���ة العالمية، ويُمثّ���ل رافًدا 
لتش���كيلها؛ ألنه���ا عندم���ا تجتم���ع تُمثّ���ل مس���اًرا قويًّا 

للمواطنة العالمية.

تكمن أهميتها ف���ي كونها أحد البرامج المعمول فيها 	 
لرؤي���ة 2030 )برنامج تنمية القدرات البش���رية(، التي 
تسعى إلى إعداد مواطن منافس عالميًّا من خالل قيم 

راسخة منذ الصغر.

االهتمام بالمفاهيم اإلنسانية اإليجابية، كقيم التسامح 	 
لدى أفراد المجتمع الس���عودي، وحثّهم على تطبيقها 

ف���ي س���لوكياتهم اليومية؛ حتى نصل م���ع الوقت إلى 
التغيير المنشود الذي نسعى إليه.

لع���ل االهتم���ام بدراس���ات المواطن���ة العالمي���ة يرجع 	 
إل���ى التق���ّدم العلم���ي والث���ورة التكنولوجي���ة الهائل���ة 
الت���ي يعيش���ها العال���م، خاصة في مج���ال االتصاالت 
والمعلوم���ات الت���ي تطّورت بدرج���ة عالية، وانعكس 
ذل���ك األثر على ثقافة الدول والش���عوب لدمجها في 
ثقاف���ة عالمي���ة واح���دة؛ ومن ث���م تأتي هذه الدراس���ة 
لترّسخ هذه المفاهيم الحديثة بشكل أعمق، وتدرس 

بجميع نواحيها.

أهمية نش���ر ثقافة المواطنة العالمية - س���واء من ِقبل 	 
المس���ؤولين ف���ي الجه���ات الحكومي���ة والمنظّم���ات 
ومؤسسات المجتمع المحلي- لربط الهدف المحلي 
بالعالم���ي؛ لُتكّون عقاًل جمعيًّا يدرك اقتراب المفهوم 
المحلي من العالمي. وليس المسؤولين فحسب؛ بل 
يجب أن تتنقل هذه الثقافة إلى كافة أفراد المجتمع.

ترس���يخ مكان���ة المملكة العربي���ة الس���عودية بمفاهيم 	 
التس���امح والمواطن���ة العالمي���ة، من خ���الل مثل هذه 
االجتماعي���ة  والدراس���ات  البحثي���ة  المس���اهمات 

المتخّصصة.

أهداف الدراسة: 

اله���دف الرئي���س: معرف���ة دور قيم التس���امح لتحقيق 
المواطنة العالمية في المجتمع السعودي. 

ويتفّرع منه األهداف الفرعية اآلتية:

أواًل: معرفه مفهوم المواطنة العالمية وأبعادها. 

ثانًيا: معرفة قيم التسامح.

ف على مج���االت التس���امح التي تحّقق  ثالًث���ا: الّتع���رُّ
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المواطنة العالمية: 

التسامح االجتماعي والثقافي.	 

التسامح الديني.	 

التسامح االقتصادي.	 

ثالًثا: الخروج بآليات تُس���هم في تعزيز قيم التس���امح 
بالمجتمع وتحّقق المواطنة العالمية.

تساؤالت الدراسة:

التس���اؤل الرئي���س: م���ا دور قيم التس���امح في تحقيق 
المواطنة العالمية بالمجتمع السعودي؟

ويتفّرع منه التساؤالت الفرعية اآلتية:

أواًل: ما مفهوم المواطنة العالمية؟ وما أبعادها؟

ثانًيا: ما قيم التسامح؟

ثالًث���ا: م���ا مجاالت التس���امح الت���ي تحّق���ق المواطنة 
العالمية؟

مفاهيم الدراسة:

القيم:

عّرفه���ا طهط���اوي )1996( بأنه���ا: »مجموع���ة م���ن 
المب���ادئ والقواع���د وال�ُمث���ل والعمليات الت���ي يؤمن بها 
الن���اس، ويتفقون عليها فيما بينهم، ويتخذون منها ميزاًنا 
يزنون به أعمالهم، ويحكمون به على تصّرفاتهم المادية 

والمعنوية« )ص. 43(.

وعّرفه���ا العوض���ي )2005( بأنه���ا: »معيار للس���لوك 
يمارس���ه الف���رد لالختب���ار بين بدائل ف���ي مواقف تتطّلب 
قراًرا، والقيام بس���لوك معين، ويستخدمها لشرح أسباب 

القيام باختيار معين« )ص. 8(.

المفهوم اإلجرائي:

مبادى أساسية تقوم على نهج التسامح بُمثل محددة 
يؤمن بها أفراد المجتمع السعودي ويتفقون عليها.

مفهوم التسامح:

التسامح في اللغة: 

معن���ى التس���امح لغ���ة من )الس���ماحة(، وه���ي مصدر 
من س���مح س���مًحا وس���ماحة: الن وس���هل، ويُقال على 
العود: س���مح العود )القفاري والعق���ل، 1992(. وانقاد 
بعد اس���تصعاب، فالن بذل في العس���ر واليس���ر عن كرم 
وس���خاء، ويُقال أيًضا: س���مح له بحاجة، فالمقصود منه 

يّسرها له وأعطاه )الزركلي، 1992(.

التسامح اصطالًحا:

 يع���ّرف قام���وس مصطلح���ات العل���وم االجتماعي���ة 
التس���امح عل���ى المس���توى الف���ردي بأن���ه: موقف يتس���م 
باالس���تعداد لقبول وجه���ات نظر اآلخرين دون الموافقة 
عليها. أما النقطة األخرى فتخّص التصالح على مستوى 
الجماع���ات، فه���و أحد ص���ور التكيف بي���ن الجماعات 

المتصارعة )الصالح، 1999، ص. 564(.

والتس���امح ف���ي قام���وس العل���وم االجتماعي���ة يعني: 
قب���ول آراء اآلخري���ن وس���لوكهم على مب���دأ االختالف، 
وهو يتعارض مع مفهوم التس���ّلط والقهر والعنف، ويُعّد 
ه���ذا المفهوم أحد أهم س���مات المجتم���ع الديمقراطي. 
والتس���امح ف���ن عي���ش مش���ترك، م���ع التطل���ع دوًم���ا إلى 
الحف���اظ على مس���افات صحيحة بين ض���رورات الحياة 
العامة وضرورات الحياة الخاصة، فمهمة التس���امح هي 

تأمين التعايش في إطار التباين )وطفة، 2004(.

وعّرف���ه الكن���دري بأن���ه: االحت���رام، والق���درة عل���ى 
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التعاي���ش م���ع الط���رف اآلخ���ر وتقّبله مهم���ا اختلف معه 
ف���ي الثقافة والفك���ر، أو الدين، أو المذه���ب، أو التوّجه 
السياس���ي، أو الجنس، أو الِعرق، أو الجنس���ية بعيًدا عن 
التميي���ز العنصري، وهو ال يعني المس���اواة أو التنازل أو 
التس���اهل أو تخل���ي المرء عن معتقدات���ه؛ بل هو اإلقرار 
بح���ق اآلخري���ن وحريتهم في التمّت���ع بحقوقهم دون أن 

يفرض علهم رأي الغير )الكندري، 2015، ص.11(.

وللح���ّد م���ن إش���كالية ه���ذا الج���دل تع���رض الباحثة 
تعريف التس���امح حس���ب رؤي���ة منظمة األم���م المتحدة، 
فالتس���امح يعني: االحترام والقبول والتقدير للتنّوع الثري 
لثقاف���ات عالمنا، وألش���كال التعبير وللصفات اإلنس���انية 
لدينا. ويتعّزز هذا التسامح بالمعرفة واالنفتاح واالتصال، 
وحري���ة الفك���ر والضمي���ر والمعتقد. إنه الوئام في س���ياق 
االخت���الف، وهو ليس واجًبا أخالقيًّا فحس���ب، وإنما هو 
واجب سياسي وقانوني أيًضا. والتسامح هو الفضيلة التي 
تيّس���ر قيام السالم، كما أنه يُسهم في إحالل ثقافة السالم 

محل ثقافة الحرب )األمم المتحدة، 1996(.

المفهوم اإلجرائي:

يمك���ن تعريف التس���امح في الدراس���ة الحالي���ة بأنه: 
االحت���رام والتقدي���ر، واالنفتاح لقبول اآلخ���ر مهما كان 
االخت���الف: الديني، أو المذهب���ي أو الِعرقي أو اختالف 
الجنس���ية داخ���ل المجتم���ع الس���عودي وخارج���ه، الذي 
ي���ؤدي ب���دوره إل���ى المواط���ن العالم���ي، دون المس���اس 

بالقيم الدينية أو األخالقية. 

المواطنة: 

لغويًّا: المواطن����ة والمواط�ن مأخ�وذة ف�ي العربي�ة م�ن 
الوط����ن: المن�زل ال�ذي تقي�م في�ه، وه�و “موط�ن اإلنس���ان 
ومحل����ه” وط�ن يط�ن وطن�ا: أق����ام ب�ه )ط�ه وعبدالحكي�م، 

2013(. وط�ّن البل�د: اتخ�ذه وطًن�ا، وتوطّ�ن البل�د: اتخ�ذه 
وطن�ًا، وجم�ع الوط�ن: أوط�ان )اب�ن منظ�ور، د.ت(.

المواطنة اصطالحا:

عّرفته�����ا موس�����وعة كولي�����ر األمريكي���ة بأنه�����ا: أكث��ر 
أش�����كال العضوي�����ة اكتم���ااًل ف�����ي جماع��ة سياس�����ية م��ا 

)الدجاني،1999(.

أم�ا الموس����وعة العربي����ة العالمي����ة )1996( فُتع�ّرف 
المواطن����ة بأنه�ا: اصطالح يُش����ير إل�ى االنتم���اء إل�ى أم�ة 

أو وط�ن.

وف����ي قام�وس عل�م االجتماع ُعّرفت بأنها: مكان�ة أو 
عالقة اجتماعي�ة تق�وم بي�ن ف�رد طبيع�ي ومجتم��ع سياس��ي 
)دول��ة(، وم��ن خ�الل ه��ذه العالقة يق��ّدم الط��رف األول 
ال���والء، ويتول��ى الط��رف الثان��ي الحماي�ة، وتتح�ّدد ه�ذه 

العالقة ع�ن طري�ق القان�ون )غي�ث، 1995(.

وتُع���ّرف المواطن���ة العالمي���ة بأنها: انعكاس للش���عور 
باالنتم���اء إل���ى مجتمع أوس���ع يتخطّى الح���دود الوطنية، 
وهو ذلك الشعور الذي يبرر القاسم المشترك بين البشر، 
ويتغذى من أوجه الترابط بين المستويين القومي والعالمي، 
ويتطّل���ب تحقي���ق ذلك تغيي���ر طريق���ة التفكير والس���لوك 
المجتمعي وتطويره؛ لبناء عالم يتس���م بالمزيد من العدل 

والسالم ومقّومات البقاء )فاعور والمعشر، 2011(.

وتُعّرف أيًضا بأنها: الش���عور باالنتم���اء إلى المجتمع 
األوس���ع واإلنسانية المشتركة، ويش���ّدد الترابط السياسي 
بي���ن  والتراب���ط  والثقاف���ي  واالجتماع���ي  واالقتص���ادي 
المستويين المحلي والوطني العالمي )اليونسكو، 2015(.

المفهوم اإلجرائي للمواطنة العالمية:

وإحساس���ه  وانتم���اؤه  الس���عودي  المواط���ن  ش���عور 
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بالمس���ؤولية تج���اه المجتم���ع األكب���ر، وتج���اوز الحدود 
الوطني���ة م���ن خ���الل االعت���راف بال�ُمثل العليا للتس���امح 

ونشر السالم، واالعتراف بالتعددية الثقافية.

نوع الدراسة ومنهجها: 

تُعّد هذه الدراس���ة من الدراسات النوعية، التي تُقّدم 
���ا يهدف إلى جمع الحقائ���ق والمعلومات  وصًف���ا تحليليًّ
الخاص���ة بالبح���ث، واس���تخدمت المنه���ج االس���تنتاجي 
وذلك بتحليل االدبيات الواردة في الدراس���ة الس���تنتاج 
النتائ���ج المرتبط���ة بموض���وع الدراس���ة وصياغ���ة  أه���م 

المقترحات والتوصيات التي تحقق أهداف الدراسة.

الدراسات السابقة:

يُقّس���م اس���تعراض الدراسات الس���ابقة إلى محورين 
في ضوء ال�ُمتغّيرات، س���يتناول المحور األول: التسامح 
بكاف���ة مجاالت���ه، أم���ا المحور الثان���ي فيتن���اول المواطنة 

العالمية.

محور دراسات التسامح:

دراس���ة المزي���ن )2009(، بعن���وان: دور الجامع���ات 
الفلسطينية في تعزيز قيم التسامح لدى طلبتها من وجهه 

نظرهم.

ف عل���ى دور الجامعات  هدفت الدراس���ة إل���ى الّتعرُّ
في تعزيز قيم التس���امح، ومعرفة أكثر مجاالت التسامح 
الوصف���ي  المنه���ج  الباح���ث  اس���تخدم  وق���د  ش���يوًعا. 
التحليلي، باس���تخدام االس���تبيان ال�ُم���وّزع على الطالب 
والطالبات في عديد من الجامعات. وتوّصلت الدراس���ة 
إلى أن ثقافة التس���امح تس���ود بنس���بة )70%(، وأن األكثر 
شيوًعا في مجاالت التسامح؛ التسامح االجتماعي، يليه 
التسامح العلمي، فالديني، ثم الثقافي والفكري، وأخيًرا 

التسامح السياسي. 

دراسة عرنوت )2012( عن التسامح والسعادة، وهي 
دراس���ة عل���ى طلبة الجامع���ة في مصر والع���راق، هدفت 
ف على طبيعة العالقة بين التس���امح والس���عادة  إلى الّتعرُّ
ل���دى طلب���ة الجامعة ف���ي مصر والعراق، والكش���ف عن 
الف���روق بي���ن طالب الجامعة المصريي���ن والعراقيين في 
التسامح والسعادة، ومعرفة الفروق بين الذكور واإلناث 
في مستوى السعادة والتسامح. وبناء ذلك اُختيرت عينة 
مكّون���ة من )500( طال���ب جامعي من طلبة الجامعة في 
مصر والعراق، طُّبق عليهم مقياس أكس���فورد للس���عادة، 
ومقي���اس هارتالن���د للتس���امح؛ وقد ُوج���دت عالقة بين 
تس���امح الفرد وشعوره بالس���عادة بنسبة 93%. وتوّصلت 
نتائ���ج البح���ث إلى: وجود عالقة ارتباطي���ة موجبة ودالة 
���ا بي���ن درجات أفراد عينة الدراس���ة على مقياس  إحصائيًّ
كم���ا  الس���عادة،  مقي���اس  عل���ى  ودرجاته���م  التس���امح، 
أوضح���ت نتائج تحليل االنحدار أن التس���امح )الدرجة 
الكلية واألبعاد( يتنبأ بش���كل دال إحصائيًّا بالسعادة لدى 
طلب���ة الجامعة المصريي���ن والعراقيين، ما عدا التس���امح 
مع الذات. ويُفّسر نموذج انحدار السعادة على التسامح 
93.75% من التباين الكلي في الس���عادة لدى أفراد عينة 

الدراسة.

دراس���ة لمرك���ز الملك عب���د العزيز للح���وار الوطني 
)2019(، بعنوان: التسامح. 

هدفت الدراس���ة إلى معرفة مجاالت التس���امح على 
عين���ة بلغ حجمه���ا )6892( ف���رًدا، موّزعين ف���ي مناطق 
المملك���ة العربي���ة الس���عودية كاف���ة، حي���ث بلغت نس���بة 
الذك���ور )51%(، ف���ي حي���ن بلغت عينة اإلن���اث )%49(. 
وتوّصلت الدراس���ة إلى نتائج عديدة، منها: أن التسامح 
االجتماعي الثقافي بلغ 87.68%، وهو األعلى نسبة في 
أنواع التس���امح، يليه التس���امح االقتصادي، فالسياس���ي، 
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وأخيًرا الديني بنس���بة 73.75%. وأش���ارت الدراسة إلى 
أن ارتفاع نسب التسامح في الفئات األقل عمًرا أكثر من 
كبار الس���ن، كما أّكدت الدراس���ة أنه كلما زاد المستوى 
التعليم���ي؛ ف���إن ه���ذا ينعك���س إيجاًب���ا عل���ى مس���تويات 

التسامح.

دراسة إحسان )2020(، بعنوان: مدى وعي الشباب 
بثقافة التس���امح المجتمعي. والتي تؤكد أن هناك حاجة 

متزايدة إلى دراسة التسامح في المجتمع المصري.

ف عل���ى أبعاد قيم  وق���د هدف���ت الدراس���ة إلى التَّع���رُّ
التس���امح، والوق���وف على دواعي االهتم���ام بتدعيم قيم 
التس���امح ل���دى الش���باب، وتحدي���د األدوار الت���ي ينبغي 
أن تق���وم به���ا بع���ض المؤسس���ات التربوي���ة )األس���رة – 
المدرس���ة– الجامع���ة- وس���ائل اإلعالم( ف���ي تعزيز قيم 
التس���امح. وس���عت الدراس���ة إلى تطبي���ق المنهج الکمي 
والکيفي باس���تخدام أداتي االس���تبيان والمالحظة. ومن 
أه���م نتائ���ج الدراس���ة: أن الُبع���د ع���ن الدين هو الس���بب 
الرئي���س لظاهرة العنف، إلى جانب جملة من األس���باب 
االجتماعي���ة واالقتصادية والنفس���ية. ويرتبط نش���ر ثقافة 
التسامح والسالم منذ الطفولة بالتنشئة االجتماعية لقيمها 
ومفاهيمه���ا، وترتب���ط ثقاف���ة الس���الم بالقي���م والمواقف 
وطبيع���ة الس���لوك اإلنس���اني الت���ي ترتك���ز عل���ى عوامل 
متنّوعة، وتحترم الحقوق األساس���ية لإلنس���ان. وأوصت 
الدراسة بأنه يجب على منظمات المجتمع المدني تبني 
برام���ج لتعلي���م المواطنة؛ لكي تس���هم في احت���رام الرأي 

اآلخر والتعايش مع اآلخرين.

أث���ر  بعن���وان:   ،Nadeem et al )2021( دراس���ة
التعليم الجامعي في تنمية التسامح. 

هدف���ت الدراس���ة إل���ى تحلي���ل حال���ة التس���امح بي���ن 
طالب التعليم العالي )الجامعات(، وتقييم العوامل التي 

تؤث���ر في التس���امح، واعتمدت الدراس���ة المنهج الكمي 
والنوع���ي باس���تخدام أداة االس���تبيان على عين���ة متعددة 
المراحل؛ للوصول إلى العينة المطلوبة )1000( طالب 
وطالب���ة، و)30( م���ن الخريجي���ن والخريج���ات أُجريت 
لهم مقابلة، وكش���فت نتائج الدراس���ة عن أكثر من %76 
���ا، وأن غالبية الطالب  من الطالب متس���امحين اجتماعيًّ
متفقون على أن األساتذة يؤدون دوًرا في تنمية التسامح 
بي���ن الطالب. كما أن االنس���جام الدين���ي يؤثر في ذلك. 
وأوصت الدراس���ة بأهمية دور وسائل اإلعالم اإليجابي 
ف���ي زيادة التس���امح، كما يجب عل���ى الحكومة أن تتخذ 
خطوات لبناء أمة متسامحة في جميع مستويات التعليم.

دراس���ة )Velthuis et al )2021، بعنوان: األوجه 
االحت���رام  مقي���اس  االجتماع���ي:  للتس���امح  المختلف���ة 

والتسامح في التعايش. 

ف على  وق���د أُجري���ت ه���ذه الدراس���ة به���دف الّتع���رُّ
مستوى التسامح االجتماعي، من خالل فحص التعايش 
والتحيز بين أربع عينات وطنية داخل المجتمع الهولندي 
م���ع األقلي���ات والمهاجرين والمس���لمين؛ ألن التس���امح 
والقب���ول اإليجاب���ي يكون أوضح إذا كان���ت التجربة مع 

األقليات.

وبلغ���ت إح���دى العين���ات )1046( م���ن الهولنديين 
فوق 18 س���نة )49%منهم ذك���ور(، و)51% منهم إناث(، 
باس���تطالع اُج���ري عب���ر اإلنترن���ت، أم���ا العين���ة األخرى 
)210( فكانت في مقياس للتس���امح، وقد ُعرض العديد 
م���ن المؤش���رات، منها: بعض الممارس���ات اإلس���المية 

كارتداء الحجاب في المدارس العامة.

وتوّصل���ت الدراس���ة إل���ى: أن التس���امح واالحت���رام 
يرتبط���ان بالمواق���ف األكث���ر إيجابي���ة تج���اه مجموعات 
األقلي���ات وممارس���اتها، وق���د يك���ون تحفي���ز االحت���رام 
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والتس���امح عب���ر تأكي���د المس���اواة ف���ي الحق���وق لجميع 
المواطني���ن ف���ي التعليم؛ مفي���ًدا لتحس���ين العالقات بين 
مختل���ف الجماعات ف���ي المجتمعات المتنّوع���ة ثقافًيا. 
كم���ا كش���فت الدراس���ة ع���ن أن الن���اس يمّي���زون تميي���ًزا 
واضًحا بين االحترام والتس���امح في التعايش. واقترحت 
الدراس���ة إجراء المزيد من الدراس���ات المستقبلية حول 
التس���امح في س���ياقات مختلفة، والمزيد من الدراس���ات 

حول التسامح وقبول ممارسة األقليات.

دراسات محور المواطنة العالمية:

ف على  دراس���ة جي���دوري )2012(، بعن���وان: الّتع���رُّ
دور أعض���اء هيئ���ة التدريس بجامعة طيبة ف���ي تنمية قيم 

المواطنة العالمية لدى طالب المرحلة الجامعية. 

ولتحقي���ق أه���داف الدراس���ة صّمم الباحث اس���تبياًنا 
مكّوًن���ا م���ن )30( فق���رة، تضم ثالثة أبعاد: بُعد الس���الم، 
وبُعد الحوار، وبُعد التس���امح. وتكّون مجتمع الدراس���ة 
م���ن جميع أعض���اء هيئة التدريس، وبلغ���ت عينة البحث 
)163( عضًوا. وتوّصلت الدراسة في بعض نتائجها إلى 
أن أعل���ى قي���م المواطنة العالمية تمثّلت في بُعد الحوار، 
يليه بُعد السالم، فالتسامح. واقترحت الدراسة بناء على 
نتائجه���ا: عم���ل محاضرات ون���دوات وأنش���طة مختلفة 
تتن���اول قي���م المواطن���ة العالمي���ة، خاصة م���ا يتصل بقيم 

الحوار والتسامح والسالم.

دراس���ة الع���دوان ومصطف���ى )2015(، بعن���وان: أثر 
برنام���ج تدريبي في تنمية مب���ادئ المواطنة العالمية لدى 

معلمي التاريخ في األردن. 

هدف���ت الدراس���ة إلى بن���اء برنامج تدريب���ي لمعلمي 
التاري���خ ف���ي ضوء مب���ادى المواطن���ة العالمي���ة، واختبار 
أث���ره ف���ي مس���توى معرفته���م لتل���ك المب���ادئ. وتكّونت 

عينة الدراس���ة م���ن )26( معلًما ومعلمة، اُختيروا بطريقة 
عشوائية. ولتحقيق أهداف الدراسة بُني البرنامج التدريبي 
ف���ي ضوء مب���ادئ المواطن���ة العالمية: الس���الم العالمي- 
الديموقراطية- حقوق اإلنسان- اإلنسان والبيئة- التفكير 
العلم���ي- التكنولوجي���ا- الثقافات المتع���ددة. وأظهرت 
نتائج الدراسة أن مستوى معرفة معلمي التاريخ للمرحلة 
األساس���ية العليا لمبادئ المواطنة العالمية؛ كان أقل من 
المس���توى المقب���ول تربويًّا. وأوصت الدراس���ة بتضمين 
أبع���اد مفاهي���م المواطن���ة العالمية ومبادئها ف���ي المناهج 

والبرامج التدريبية للمعلمين.

دراس���ة أب���ي علي���وة )2017(، بعنوان: أف���كار حول 
المواطنة العالمية )الكوكبية(.

 ألقت الدراس���ة الضوء على بعض القضايا المرتبطة 
بالمواطنة العالمية، والفرق بينها وبين المواطنة التقليدية، 
ومواصف���ات المواطن العالمي، وأهمي���ة الذكاء الثقافي 
الحتضان ه���ذا التنّوع والنجاح في مجتمع عالمي يضم 
ثقاف���ات متنّوعة. وتوّصلت الدراس���ة إل���ى أهمية التركيز 
على المواطنة العالمية، بوصفها من أهم أدوات تشكيل 
العق���ول وبناء األجيال القادمة؛ وبالتالي فإنها تُس���هم في 
إح���الل الس���الم وتحقيق التنمي���ة المس���تدامة. وأوصت 
الدراس���ة بأهمي���ة وج���ود إط���ار قانوني يح���ّدد في ضوئه 

الحقوق والواجبات للمواطنين العالميين.

دراس���ة أب���ي ف���راج )2019(، بعن���وان: تعزي���ز قي���م 
المواطنة في ضوء التحديات وال�ُمتغّيرات العالمية. 

بحثت هذه الدراس���ة في آليات تعزي���ز قيم المواطنة 
في ضوء ال�ُمتغّيرات العالمية، وتحليل مفاهيم المواطنة 
وأبعادها وقيمها، ودراسة مدى الوعي بحقوق المواطنة 
وواجباتها في المجتمع السعودي، وتحديد دور األسرة 
ف على أهم  والتعلي���م ف���ي تعزيز قي���م المواطنة، والّتع���رُّ
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التحّدي���ات أم���ام تعزي���ز قي���م المواطن���ة. واعتم���دت في 
تحقي���ق األه���داف عل���ى المنه���ج )الكم���ي والكيف���ي(، 
باس���تخدام أداة االس���تبيان على عينة م���ن المواطنين في 
مدين���ة الرياض، ودراس���ة الحالة على عين���ة من الخبراء 

وأساتذة الجامعات.

وكشفت الدراس���ة عن مجموعة من النتائج، أهمها: 
ترك���ز العين���ة بدرج���ة كبيرة على مؤش���رين رئيس���ين من 
مؤشرات الوعي بحقوق المواطنة، وهما: تكافؤ الفرص 
ف���ي التعلي���م، والش���عور بالعدل والمس���اواة بي���ن جميع 
المواطني���ن. وأن األس���رة تقوم ب���أدوار بالغة األهمية في 
تأهي���ل الفرد، وأن م���ن أهم هذه القي���م المواطنة، حيث 
تح���رص األس���رة الس���عودية عل���ى تلقي���ن أبنائه���ا ح���ب 
الوط���ن، كما أن التعليم يُس���هم في تعزي���ز قيم المواطنة، 
التي تتمثّل في غرس قيم الوالء واالنتماء لدى الطالب.

دراس���ة العكاري )2020(، بعن���وان: تصّورات حول 
المواطنة العالمية من وجهة نظر الطلبة في بعض الدول 

العربية. 

أُجري���ت هذه الدراس���ة على عينة بلغ���ت )70( طالًبا 
م���ن األردن وتون���س والجزائ���ر، وتحدي���ًدا م���ن كان���ت 
تخّصصاتهم إنسانية واجتماعية. وتوّصلت الدارسة إلى 
أن )44%( من أفراد العينة ليس لديهم أدنى معرفة بمفهوم 
المواطنة العالمية، وعدم الوعي بتلقي أي شكل تعليمي 
للطلبة حول موضوع المواطنة العالمية من ِقبل األنظمة 
التربوي���ة العربي���ة، وأن أه���م مه���ارة ضروري���ة للمواطنة 
العالمية - حس���ب مرك���ز بروكينغز، الت���ي يرى الطالب 
أهميته���ا- التفكي���ر النق���دي والتعاط���ف. كم���ا توّصلت 
الدراس���ة إل���ى أن التعلي���م م���ن أج���ل المواطن���ة العالمية 
لي���س من أولوي���ات الحكومات في ال���دول العربية وفًقا 
إلجاب���ات أفراد العين���ة. وأوصت الدراس���ة بإعادة النظر 

م���ن ِقبل القائمين على النظم التعليمية - س���واء بالتعليم 
األساس���ي أو الجامعي- في سياس���اتها واس���تراتيجياتها 
التعليمي���ة، بحيث يصبح التعلي���م على المواطنة العالمية 

جزًءا ال يتجزأ من برامجها وخططها المستقبلية.

دراسة )Hollings )2022، بعنوان: الوجه ال�ُمتغّير 
للمواطنة العالمية وصعود المواطنة الوبائية.

م���ع ظه���ور covid-19 مؤخ���ًرا، أّك���دت الدراس���ة 
أن���ه مع انتش���ار المزي���د من األخبار في مختلف وس���ائل 
اإلعالم عن الس���لوك الس���لبي النابع م���ن المواطنين في 
جمي���ع أنحاء العالم؛ فقد أّدى هذا الس���لوك إلى انتش���ار 
كلم���ة جديدة على اإلنترن���ت )covidiot(. ومع ظهور 
الجدي���دة ومس���ببات األم���راض  الكلم���ات  مث���ل ه���ذه 
والفيروس���ات الجدي���دة؛ يت���م التركيز بش���كل أكبر على 
العولم���ة، وما يجب على المواطن أن يفعله أو ال يفعله 
خ���الل فت���رة األوبئة على المس���توى المحل���ي والوطني 

والعالمي.

وقد استشهدت الدراسة بما ذكره العالم بيل، بأنه على 
مدى العق���ود القليلة الماضية في األوس���اط األكاديمية؛ 
كان هناك تجديد في االهتمام بنظرية المواطن؛ مما أّدى 
إلى تكوي���ن مجموعة متنّوعة من المواطنة الصفية. وقد 
بحثت الدراس���ة عن اس���تخدم أس���اس المواطنة العالمية 
من بين أنواع أخرى من المواطنة، مثل: المواطنة البيئية 
والمواطن���ة المهتم���ة بكيفي���ة إيجاد التركي���ز األخير على 
الصحة العالمي���ة وجًها متغيًرا لماهية المواطنة العالمية، 
وكي���ف يجب أن تك���ون أكثر ش���مواًل لتعكس األوقات 
المتغي���رة. وم���ع اس���تمرار انتش���ار العولم���ة، وباالقتران 
م���ع الفيروس���ات الجديدة؛ فيج���ب أن تتط���ّور جنًبا إلى 
جنب الحاجة إلى التكّيف المس���تمر مع ماهية المواطن 
العالمي. وقّدمت هذه الورقة المفهوم الجديد للمواطنة 
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الوبائية، وهي المواطنة التي تشمل العديد من الجنسيات 
األخرى، وترّكز على الصحة العالمية.

التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من تحليل الدراس���ات الس���ابقة؛ أن الدراس���ة 
الس���ابقة  الدراس���ات  م���ع مح���وري  اش���تركت  الحالي���ة 
ف���ي موضوعهم���ا: التس���امح والمواطنة العالمية بش���كل 
ع���ام؛ لكنه���ا اختلف���ت في المنهجي���ة العلمية م���ع غالبية 
الدراس���ات. حي���ث اتفقت مع دراس���تي المزي���ن ومركز 
المل���ك عبد العزيز للح���وار الوطني في معرفة مجاالت 
التس���امح، واتفقت مع دراسة جيدروي في تحديد أبعاد 

المواطنة العالمية.

وياُلحظ من خالل التحليل قلة الدراسات اإلنسانية 
واالجتماعي���ة ح���ول المواطنة العالمية، حي���ث إن هناك 
حاجة ماس���ة لتحديد أبع���اد للمواطن���ة العالمية تتفق مع 

المواثيق الدولة، وتتالءم مع طبيعة المجتمع المحلي.

النظريات المفّسرة لموضوع الدراسة:

قّدمت النظريات في مجال العلوم اإلنس���انية كافة - 
س���واء االجتماعية، أو النفس���ية، أو التربوية- تفس���يرات 
وتحليالت عديدة للفعل والسلوك االجتماعي، ويمكن 
من خالل المنظور االجتماعي تفس���ير ذلك س���واء لقيم 

التسامح، أو تفسير المواطنة العالمية. 

نظرية النسق االجتماعي:

perspective Func- )يُع���ّد الم�دخ���ل الوظيف���ي 
tional( أح�د المنظ�ورات األساسية ف�ي عل�م االجتماع 
المعاص���ر، وه���و يعتم���د عل���ى افت����راض أساس����ي يدور 
ح����ول فك�رة تكام�ل األج�زاء ف�ي ك�ل واح�د، واالعتم�اد 
المتب����ادل بي���ن العناص����ر المختلف����ة للمجتم����ع. وي���رى 
الوظيفي���ون أن أس������اس التفاع������ل االجتم���اع���ي يتمثّ���ل 

ف������ي االتف���اق االجتم���اعي المس����تمد م����ن المعتق�دات 
المش�تركة والقيم المجتمعية. 

ويُعّد العالم تالكوت بارس���ونز من أشهر ممثلي هذه 
النظري���ة، فقد كتب في )النس����ق االجتم�اع���ي(، وقّرر أن 
���ا يقوم في���ه األف�راد بأفع����ال تج�اه  هن����اك نس����ًقا اجتماعيًّ
بعض�ه���م ابعض، وه�ذه األفع�ال ع�ادة م�ا تك�ون منظم�ة؛ 
ألن األفراد في النس���ق يشتركون سويًّا في االعتقاد بقيم 
معينة وف�ي أس���اليب مناسب�ة للسلوك، وبعض ه�ذه القيم 
يمك���ن أن نس���ميها معايير. والذين يتبن���ّون ه�ذه المعايير 
يتص��ّرف���ون بش����كل متش����ابه ف����ي المواق�ف المتش����ابهة؛ 
وه����ذا م����ا يُحّقق االنتظ�ام ف����ي المجتم�ع، أو ما نس���ميه 
الت���وازن االجتماع���ي، وه���ذا الت���وازن في غاي���ة األهمية 

بالنسبة للمجتم�ع )لطفي والزيات، د. ت(.

وذهب بارس�ونز ف�ي نظريته ع�ن )النس�ق االجتم�اعي 
)System Social إل����ى الق����ول ب���أن لكل مس���توى من 
مس���تويات األنس�اق االجتماعية مش����كالته النوعية الت�ي 
تمّيزه عن غيره من األنساق، وأن كل نس�ق ال بد أن يجد 
حالًّ لعدد من المشكالت، وأطل��ق بارس��ونز عل�ى ه���ذه 
المش����كالت أو الش������روط اس�����م الملزم����ات الوظيفية: 
التكّي���ف، وتحقيق الهدف، والتكام���ل، والمحافظة على 

بقاء النمط، وإدارة التوتر )كريب، 1999(.

النس������ق  يق���وم  أن  البيئ���ة  م�������ع  التكّي���ف  ويتطل���ب 
االجتماع�������ي بتأمين التس���هيل لحياة أعض���اء المجتمع، 
ويشير تحقيق الهدف إلى مشكلة تحديد األولويات بين 
أه�داف المجتم�ع، واالس����تخدام األمثل لموارد النس����ق 
م�ن أج�ل تحقيق ه�ذه األه�داف، ويعني التكام�ل ض�رورة 
التنس���يق بين أجزاء النسق االجتماعي، والمحافظة على 

العالقات الداخلية بين هذه األجزاء.

أم�ا مش���كلة المحافظ���ة عل������ى ال���نمط وإدارة التوتر، 
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فُتش���ير إل���ى ض���رورة أن يتأكد المجتمع من أن أعضاءه 
يتواف���ر فيه���م الخصائ���ص المناس���بة لتحقي���ق االلت���زام 

الضروري بالقيم االجتماعية )لطفي والزيات، د. ت(.

ويمك���ن اس���تخالص ما تم ذك���ره بأن قيم التس���امح 
م���ن القيم التي تُعّد بمنزلة معايير في المجتمع؛ وبالتالي 
تُحّق���ق الت���وزان االجتماع���ي، وتنعكس ه���ذه القيم على 
س���لوكيات األف���راد وتصّرفاته���م، وتجع���ل منه���ا ضابًطا 
للس���لوك. وتكامل النس���ق االجتماعي - حسب ما أورد 
بارس���ونز- يكون عبر ممارسات المواطنة العالمية بداية 
من تكّيف الفرد مع البيئة ومحافظته عليها، واالستخدام 

األمثل للموارد لكي يحافظ على المجتمع.

نظرية المواطنة:

الواح���د  الق���رن  ف���ي  المواطن���ة  نظري���ات  توّس���عت 
والعش���رين م���ن مج���رد العالقة بي���ن الدول���ة والمواطن، 
إل���ى كل م���ا ق���د يفعل���ه أو يمارس���ه المواطن���ون لتغيي���ر 
نظري���ة  وتع���ّد   Janoski. Gran. 2002(.( ظروفه���م 
عال���م االجتم���اع البريطاني مارش���ال )Marshall( نقطة 
مرجعي���ه للتحلي���ل السوس���يولوجي لنظري���ة المواطن���ة، 
فف���ي محاض���رة قّدمه���ا ع���ام 1963 بعن���وان: »المواطنة 
والطبق���ة االجتماعي���ة«، وطّورها الحًقا ف���ي عدة أعمال 
منه���ا كتاب »السياس���ة االجتماعية«، وكت���اب »الحق في 
الرخ���اء ومق���االت أخ���رى« نش���ره ع���ام 1981م، حيث 
استخدم مصطلح )hypheneated society( لوصف 
المجتمع الرأس���مالي في بريطاني���ا، ويقصد به المجتمع 
ال���ذي توجد به ف���وراق متعددة يمك���ن أَْن يحّد منها من 

خالل تطبيق المواطنة )المعمري، 2014(.

وتج���در اإلش���ارة إل���ى تقس���يم تي���ودور مارش���ال ) 
المواطن���ة،  لمفه���وم  )Marshall. 1950الكالس���يكي 
ال���ذي مّيز بين ثالثة أبعاد أو مكّونات رئيس���ة للمواطنة، 

وتط���ّورت  واالجتماعي���ة.  والسياس���ية  المدني���ة  وه���ي: 
المواطن���ة المدني���ة ف���ي الق���رن الثام���ن عش���ر، وأُق���ّر من 
خالله���ا مجموعة الحق���وق الضروري���ة والالزمة لحرية 
الفرد، وتش���مل: الحرية العامة لإلنس���ان، وحرية التعبير 
والفكر والمعتقد، وحرية التمّلك، وحق التمّتع بالعدالة 
والمساواة أمام القانون. وظهرت المواطنة السياسية مع 
القرن التاسع عشر، وأّكدت الحقوق الخاصة بالمشاركة 
في إدارة الش���أن العام للبالد، مثل: الحق في التصويت، 
والترش���يح للوظائف العامة، والمشاركة في تولي سلطة 
سياس���ية في أي هيئة تتمّتع بصالحية سياس���ية أو بوصفه 
ناخًب���ا يخت���ار أعض���اء ه���ذه الهيئ���ة أو البرلم���ان. وتمثّل 
المك���ّون الثالث في المواطن���ة االجتماعية، وظهرت مع 
القرن العش���رين، واهتمت بضمان حّدٍ أدنى من الرفاهية 
االقتصادي���ة أو المادية أو األمنية للمواطن؛ لحمايته من 
قوى الس���وق والممارس���ات الرأس���مالية. وما كان يعني 
ل الدولة لتقليص هذه الفجوة، من خالل  بالضرورة تدخُّ
تقدي���م حق���وق اجتماعي���ة كالتعلي���م والرعاي���ة الصحية، 
وضم���ان حدود دنيا من األمن المادي واالقتصادي عبر 
مؤسسات التعليم والخدمات االجتماعية )عبد الحافظ، 

.)2007

وق���د اُنُتِق���َدت نظري���ة مارش���ال ِم���ن ِقَب���ل كثي���ر ِم���ن 
الباحثي���ن؛ عل���ى الرغم ِم���ن تأثيرها الواس���ع ف���ي الفكر 
الس���يولوجي المتعّلق بالمواطن���ة؛ ولذا يرى تارنر أَنَّ أي 
نظرية للمواطنة ال بد أْن تنطلق من الس���ياقات التاريخية 
واالجتماعية التي تظهر فيها، التي تعكس تاريخ الصراع 
بي���ن فئات المجتم���ع؛ من أجل الس���يطرة على المصادر 
المتوف���رة، كم���ا أنه���ا تتطّلب إعط���اء أهمي���ة للدولة التي 
���ل البناء التنظيمي، الذي يح���اول التقليل من التضاد  تَُمثِّ
بي���ن حقوق الملكية لألف���راد والحقوق األخرى. كما أَنَّ 
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ن المواطنة في المجتمعات المعاصرة يتأثر بظروف  َتَكوُّ
َشة  الحرب واالضطرابات، حيث تقوم الجماعات المهمَّ
بمطالبة نش���طة بحقوقها من الدولة خالل هذه الفترات. 
وأك���د تارن���ر أَنَّ نظري���ة مارش���ال رّك���زت عل���ى الحال���ة 
البريطاني���ة؛ وبالتالي ف���إنَّ صياغة نظرية عام���ة للمواطنة 
يتطّل���ب تبن���ي منظ���ور تاريخ���ي مق���ارن ح���ول حق���وق 
المواطن���ة؛ ألنَّ المواطن���ة تختل���ف م���ن مجتم���ع آلخر. 
وم���ن الناحية الواقعي���ة ارتبط ظهور المواطنة بس���ياقات 
ا للسياس���ات الديمقراطية  تاريخي���ة خاص���ة ومختلفة جدًّ
التاريخ���ي  التحلي���ل  لك���ن  الغربي���ة؛  المجتمع���ات  ف���ي 
الرصين للمواطنة ال يجب أَْن يرّكز على اإلرث الغربي 
المتمثّ���ل ف���ي التراث الفكري اليونان���ي والروماني فقط؛ 
ب���ل يجب أْن يش���مل اإلرث غير الغرب���ي لفهم األنماط 
العامة لتشكُّل المواطنة، ومدى تشابهها أو اختالفها عبر 

السياقات الجغرافية والفكرية.

وال ت���زال نظري���ة المواطنة مجااًل خصًبا للنقاش���ات 
لفه���م حركة التطور في كيفية تأس���يس العالقة بين الفرد 
والس���لطة، أو بين المواطنين والدولة، وقد ظهر أَنَّ هذه 
النظري���ة ترّكز على اتجاهي���ن: بناء المواطنة ِمن أعلى أو 
بناؤها من أس���فل، وفي كال الحالتي���ن يبدو أَنَّ المواطنة 
ليس���ت فك���رة ثابت���ة، إنم���ا ه���ي متغي���رة بتط���ور التاري���خ 
اإلنس���اني، فالعولم���ة ق���ادت إلى مزيد ِمن هيمنة س���لطة 
المنظم���ات والمؤسس���ات األممي���ة؛ مما ق���اد إلى ظهور 
أش���كال أخرى ِم���ن المواطنة، مث���ل: المواطن���ة العالمية 
الحاج���ة  تب���دو  وبالتال���ي  ؛   )Global citizenship(
ماس���ة إلى مزيد ِمن البحث؛ لفهم أين يمكن وضع هذه 
األشكال الجديدة من المواطنة في إطار التصنيف الذي 

وضعه ترنر في نظريته للمواطنة )المعمري، 2017(.

أواًل: المواطنة العالمية وأبعادها:

أصبح���ت المواطنة العالمية م���ن المصطلحات التي 
يت���م تداوله���ا بق���وة عل���ى الس���احة العالمية، م���ن خالل 
األدبيات االجتماعي���ة، ووثائق األمم المتحدة، واحترام 
العدالة والحرية، وأحكام القانون وحقوق اإلنسان لكل 
س���كان العالم؛ بغض النظر عن الفروق بينهم في الِعرق 
أو الدي���ن أو اللغ���ة، وذل���ك بالتع���اون بين الش���عوب من 

خالل التربية والعلوم والثقافة.

ويحتاج السعي إلى تكريس معنى المواطنة العالمية 
لمواجه���ة تل���ك المش���كالت وتحقيق مزيد من الس���الم 
والعدل بين البشر إلى مناقشة معنى المسؤولية الجماعية 
في س���ياق أخ���الق العالق���ة بالطبيع���ة والتكنولوجيا: أي 
ترش���يد اس���تخدام التكنولوجيا حتى التي تضّر بالطبيعة، 
وإعادة التفكير في حقوق المواطنين وواجباتهم، وتكوين 
مواطنة واعية مستنيرة؛ تحقيًقا لمصلحة األجيال القادمة 
والمحافظة على حقوقها البيئية )بس���يوني، 2020، ص. 

.)177

وجوهر فك���رة المواطنة العالمية ليس حديًثا – رغم 
إع���الن المصطل���ح ونش���ره ع���ن طري���ق األم���م المتحدة 
ومنظماتها المتعددة وخاصة اليونسكو،- ولكنه ُوجد في 

ثقافات وحضارات قديمة لدى العديد من المفكرين.

وقام���ت الفكرة قديًما على أس���اس فكرة المس���اواة، 
بينما تقوم الفكرة الحديثة على أساس التنّوع االجتماعي 
والثقاف���ي. وفي عصر العولمة واالنفت���اح بين الثقافات، 
حيث العالم أصبح قرية صغيرة بسبب ثورة االتصاالت 
وتب���ادل المعلوم���ات؛ فإن المجتمع���ات العالمية تتحّول 
م���ن حالة ص���راع الثقافات إلى ح���وار الثقافات، فالعالم 
يعت���رف بالتعددية الثقافية للتجاوب مع عولمة االقتصاد 

)جرار،2019(.

وق���د ظه���رت فك���رة المواطن���ة العالمي���ة م���ع تط���ور 
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العالمي���ة،  واإلنس���انية  والقي���م  المب���ادئ  ح���ول  الفك���ر 
الت���ي ج���اءت ردة فع���ل لمعان���اة البش���ر م���ن الح���روب، 
والمش���كالت االقتصادي���ة، والسياس���ة والصحي���ة. ولم 
تك���ن ه���ذه الفك���رة ولي���دة اللحظ���ة، وإنم���ا س���بقها كثير 
م���ن الجهود والمح���اوالت من الش���عوب والحكومات 
والمنظمات الش���عبية والدولية؛ من أجل تأس���يس مبادئ 
المواطن���ة العالمية، التي تحّددت في: الس���الم العالمي، 
والديمقراطي���ة وحقوق اإلنس���ان، والحفاظ عل���ى البيئة 
العالمي���ة، والتفكي���ر العلم���ي والتكنولوجي���ا والثقاف���ات 

المتعددة.

وتطّور مفهوم المواطنة في القرن الحادي والعشرين 
���ا يتوافق مع  ليتضّم���ن مؤش���رات تعك���ًس اتجاًه���ا عالميًّ
متغّي���رات العولم���ة، مث���ل: االعت���راف بوج���ود ثقاف���ات 
مختلف���ة، واحترام حق الغير، واالعتراف بوجود ديانات 
مختلف���ة، وفه���م إيديولوجيات سياس���ية وفكرية مختلفة 
وتفعيلها، وفهم اقتصاديات العالم، واالهتمام بالشؤون 
الدول���ي،  الس���الم  تش���جيع  ف���ي  والمش���اركة  الدولي���ة، 
والمش���اركة ف���ي إدارة الصراع���ات بعي���ًدا ع���ن العن���ف 

 .)Holmes.1983(

وتس���تند المواطن���ة العالمي���ة عل���ى مبدأي���ن، أولهما: 
عالمي���ة طبيع���ة التحّدي���ات الت���ي تواجهه���ا دول العالم، 
كعدم المساواة االجتماعية واالقتصادية، واالمتالك غير 
المتساوي لتقنيات المعلومات، وانخفاض الخصوصية، 
والتده���ور البيئي، وتهديد الس���الم. ويتمثّل المبدأ الثاني 
ف���ي: أن هناك أمًم���ا ومجتمعات ذات ديان���ات وثقافات 

وأعراف وتقاليد ونظم مختلفة )أبو فراج، 2019(.

وح���ّدد الش���وبكي )2021( أبع���اًدا عدي���دة للمواطنة 
العالمي���ة، أهمه���ا: الس���الم العالمي، وحقوق اإلنس���ان، 
والبيئة، والتعددية الثقافية، واالعتماد المتبادل، والتنمية 

المستدامة. 

وح���دد ماكني���ن ) Makinen )2014أربع���ة أبع���اد 
للمواطن���ة في دول االتحاد األوروب���ي، وهي: الحقوق، 
والمحت���وى النش���ط للمواطنة، والواجب���ات، والحصول 
على الجنس���ية. وفي المحتوى النش���ط؛ يتم التركيز على 
المش���اركة والهوية. وتُش���ير الهوية إلى ق���درة المواطنين 
عل���ى االس���تخدام اإليجابي للس���لطة، واتخاذ مس���اهمة 

الدولة في دعم الخلفيات الثقافية للمواطنين.

الُهوي���ة  إل���ى تأصي���ل  العالمي���ة  المواطن���ة  وته���دف 
االجتماعي���ة وتحقي���ق االلتح���ام االجتماع���ي والتفاه���م 
العالم���ي، م���ن خ���الل ثالثة أبع���اد: تتعّل���ق بالتوّجه نحو 
الثقاف���ة، والتفاه���م المش���ترك م���ع العالمي���ة، واالهتم���ام 
العالم���ي.  والس���الم  والبيئ���ة  االجتماعي���ة  بالقضاي���ا 
فالمواطن���ة العالمي���ة تمت���د مس���ؤولياتها خ���ارج الحدود 
الوطني���ة لمواجه���ة المش���كالت والقضاي���ا العالمية التي 
تعترض التقّدم اإلنساني. وتتأسس على اإللمام الواسع 
بالموضوع���ات والقضايا المحلية والعالمية، واإلس���هام 
الفّع���ال في بن���اء المجتمع، واتخاذ ق���رارات عقالنية في 
مواجه���ة مش���كالت البيئ���ة، وامت���الك مه���ارات التفكير 
الالزم���ة؛ للتكّيف م���ع حضارة العص���ر، والتعايش معها 

)العدوان ومصطفى، 2015، ص. 128(.

وتسعى المواطنة العالمية إلى إعداد األفراد للتفاعل 
م���ع عالم يس���وده تع���ّدد الثقاف���ات، والتغيير المتس���ارع، 
والمساهمة الفاعلة في قيادة العالم نحو التقّدم والتطور. 
وتنظ���ر المواطن���ة العالمي���ة إلى كوك���ب األرض بوصفه 
وطًن���ا للجميع يج���ب المحافظ���ة عليه وص���ون موارده، 
وتنظ���ر إلى جمي���ع الناس بوصفهم أس���رة واحدة يحترم 
بعضها بعًضا، وتتعايش في إطار من التس���امح والتفاهم 
واحت���رام الخصوصي���ات الثقافي���ة لكل ش���عب. ومعظم 
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المش���كالت الت���ي تحدث في أي م���كان ال يقف تأثيرها 
عل���ى فئ���ة محددة من البش���ر؛ بل تمتد إل���ى دول العالم؛ 
ومن هنا تعّد عالمية المشكالت والقضايا ركيزة أساسية 

لالهتمام بالمواطنة العالمية.

المواطنة العالمية في المملكة العربية السعودية:

تع���ّد المواطنة العالمية هدًفا اس���تراتيجيًّا من أهداف 
التعلي���م في المملك���ة العربية الس���عودية، وق���د أُدرجت 
المواطن���ة العالمي���ة ضمن منهج الدراس���ات االجتماعية 
في المملكة العربية السعودية وبعض المناهج األخرى، 
مثل: العلوم الش���رعية، ودمج تدريس���ها ضمن األنش���طة 

المنهجية المختلفة.

وتنبث���ق السياس���ة التعليمي���ة ف���ي المملك���ة العربي���ة 
الس���عودية م���ن اإلس���الم ال���ذي تدين ب���ه األم���ة: عقيدًة 
وعبادًة وخلًقا وش���ريعًة وحكًما ونظاًما متكاماًل للحياة، 
وه���ي جزء أساس���ي م���ن السياس���ة العامة للدول���ة. وقد 
اهتم���ت السياس���ة التعليمي���ة بالمواطن���ة العالمية، حيث 
نّصت سياسة التعليم في األسس العامة التي يقوم عليها 

التعليم على:

اإليم���ان بالكرام���ة اإلنس���انية الت���ي قّرره���ا الق���رآن 	 
الكريم، وأناط بها القياِم بأمانة اهلل في األرض، قال 
ْمَن���ا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُه���ْم ِفي اْلَبّرِ  تعال���ى: ﴿َوَلَقْد َكرَّ
ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر  َباِت َوَفضَّ َن الطَّّيِ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهْم ّمِ

ْن َخَلْقَنا َتْفِضيال﴾. مَّ
ّمِ

احترام الحقوق العامة التي كفلها اإلس���الم وش���رع 	 
حمايته���ا؛ حفاًظا عل���ى األمن، وتحقيًقا الس���تقرار 
ي���ن والنف���س والنس���ل  المجتم���ع المس���لم ف���ي: الّدِ

والعرض والعقل والمال.

وقد جاء في األهداف اإلسالمية العامة التي تحّقق 	 

غاية التعليم في البند )36(:

)تأكيد كرامة الفرد، وتوفير الفرص المناس���بة لتنمية 	 
قدراته؛ حتى يستطيع المساهمة في نهضة األمة(.

كما جاء في البند )49(:	 

)فه���م البيئ���ة بأنواعه���ا المختلف���ة، وتوس���يع آف���اق 	 
ف عل���ى مختل���ف أقط���ار العال���م،  الط���الب بالّتع���رُّ
وم���ا يتمّي���ز به كل قط���ر من إنتاج وث���روات طبيعية، 
م���ع التأكي���د على ث���روات بالدنا وموارده���ا الخام، 
ومركزها الجغرافي واالقتصادي، ودورها السياسي 
القيادي في الحفاظ على اإلس���الم، والقيام بواجب 
دعوت���ه، وإظه���ار مكانة العالم اإلس���المي، والعمل 
على ترابط أمته( )الهيئة العامة لإلحصاء، ب. ت(.

ويأت���ي االهتم���ام بالمواطن���ة العالمي���ة م���ن منطل���ق 
مس���اهمتها في تحقيق بناء شخصية متكاملة، قادرة على 
التفاع���ل اإليجاب���ي م���ع الحاضر والمس���تقبل، وتُس���هم 
بشكل فّعال في النمو الروحي واألخالقي واالجتماعي 
والثقاف���ي لدى الفرد، فهي تجعله مواطًنا عالميًّا يس���عى 
إل���ى فه���م العالم، وقادًرا عل���ى اتخاذ القرار المناس���ب، 
ويتحّم���ل المس���ؤولية، ولدي���ه الق���درة عل���ى المش���اركة 
ف���ي تقديم الحلول للمش���كالت االجتماعية والسياس���ية 
واألخالقية على المس���تويين المحل���ي والعالمي، ولديه 
وعي بقيم المواطنة واالنتماء واحترام الذات واآلخرين، 
وتنّوع الثقافات، وتعزيز قيم التعايش الس���لمي والتعاون 
بين الشعوب. وتعدُّ المناهج التعليمية وسيلة لتنمية قيم 
المواطن���ة العالمية، كما يمكن دمج التربية للمواطنة في 

جميع المناهج التعليمية.

كما أن المملكة العربية الس���عودية تسعى في برنامج 
تنمي���ة الق���درات البش���رية )مواط���ن مناف���س عالميًّا( إلى 
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امت���الك المواط���ن قدرات تمّكن���ه من المنافس���ة عالميًّا، 
من خ���الل تعزي���ز القي���م وتطوي���ر المهارات األساس���ية 
ومه���ارات المس���تقبل، وتنمي���ة المعارف، وغ���رس القيم 
من���ذ الصغ���ر. ولمواجه���ة التحّدي���ات واغتم���ام الفرص 
الت���ي توّفره���ا االحتياجات المتجّددة والمتس���ارعة على 
المس���تويين المحل���ي والعالم���ي. ويس���تهدف البرنام���ج 
جمي���ع المواطني���ن بش���كل ع���ام، وش���رائح مح���ددة من 

المجتمع بشكل خاص. 

وهناك ثالثة ركائز أساسية لجميع المراحل العمرية؛ 
لُتمّكن أن يكون الفرد مواطن منافس عالميًّا:

تطوير أساس تعلمي مرن ومتين للجميع.	 

اإلعداد لسوق العمل المستقبلي محليًّا وعالميًّا.	 

إتاحة فرص التعليم مدى الحياة.	 

وقد تحّددت س���مات المواط���ن المنافس عالميًّا في 
)12( س���مة: مفّك���ر مب���دع- ومتعّل���م اس���تباقي- ُمتعاون 
وجيد في التواصل- مرن وإيجابي- معتدل ومتس���امح- 
يتمّت���ع بصحة جيدة والئق بدنيًّا- يعت���ز بهويته الوطنية- 
ُمتق���ن لألمور المالي���ة- ُمتقن للتقني���ة- منضبط وُمتقن- 
ش���جاع ومثابر )الوثيقة اإلعالمية برنامج تنمية القدرات 

البشريه،2021(.

ثانًيا: قيم التسامح:

تُمثّل منظومة القيم في تاريخ المجتمعات األس���اس 
المتين الذي تتأس���س عليه العالقات اإلنسانية والروابط 
االجتماعي���ة، وتُش���ّكل الحصن الحصين م���ن التأثيرات 
الس���لبية والضاب���ط للمتصّرفات والمواق���ف والقرارات، 

فضاًل عن عوائدها التنموية والحضارية.

وتعزي���ز قي���م وثقاف���ة التس���امح مس���ؤولية مجتمعي���ة 

تب���دأ من األس���رة، وتمتد إلى المؤسس���ات التعليمية، ثم 
تمت���د لتش���مل منظمات المجتمع المدني والمؤسس���ات 
الرس���مية االجتماعية والسياس���ية والعالمية واالقتصادية 
والدينية، فالتس���امح مرتبط بالتربية والمجتمع؛ لما يتمّيز 
به المجتمع من تعّدد األطياف الدينية والثقافية والعرقية 
والسياسة وغيرها، فالتسامح منهج يتربى عليه اإلنسان.

وقيمة التسامح كغيرها من القيم وال�ُمثل العليا ليست 
مج���رد مبدأ يمك���ن إيصاله إلى عقول الن���اس بالموعظة 
الحس���نة، إذا كان واقعهم يتناقض مع قيمة التس���امح من 
حيث الس���لوك والتطبيق )الجابري، 1995(. والتس���امح 
لي���س فط���رة تُول���د م���ع اإلنس���ان، بحي���ث يكون إنس���اًنا 

متسامًحا أو غير متسامح )األنصاري، 1995(. 

وترجع أهمية التس���امح إلى ممارسة عملية بالدرجة 
األول���ى، وق���د نج���د مديًرا متس���امًحا في موق���ف، وأقل 
تس���امًحا ف���ي موق���ف آخر. والتس���امح نتيج���ة ومصلحة 
ولي���س س���بًبا. ومن زاوية أخرى، يبدو التس���امح مس���ألة 
ُملّحة عندما يكون المجتمع قائًما على التعددية والتنّوع؛ 
ألن التس���امح ش���رط الس���تمرار الحي���اة وتعاي���ش أفراد 

المجتمع، وأنه صفة إنسانية )عبد الجواد، 2000(.

وقد تطّور مفهوم التس���امح عبر التاريخ؛ حتى أصبح 
ا من حقوق اإلنس���ان األساسية، وجزًءا ال يتجزأ من  حقًّ
القان���ون الدولي اإلنس���اني؛ إذ يتعّلق األم���ر بالعالقة مع 
اآلخ���ر وق���ت الح���روب، كمعاملة األس���رى والمدنيين، 
وبالقان���ون الدول���ي إذا تعلق األمر مع اآلخ���ر في قانون 
���لم وعالقات الجماعات وممثل���ي التيارات الفكرية  الّسِ

واألفراد بعضهم ببعض )محسن، 2003(.

التسامح في المملكة العربية السعودية:

م���ن المس���تحيل أن يوج���د مجتمع ب���ال طوائف وال 
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تيارات فكرية، ومن المس���تحيل أن يوجد مجتمع مثالي 
ال توجد فيه أخالق س���يئة تؤثر في القيم؛ ولكن المؤمل 
في المجتمع السعودي أال يجعل من االختالف الفكري 
أو المذهب���ي س���بًبا للنزاع���ات، ب���ل إن االخت���الف يُثري 
اآلراء ويرتقي بالعقول ويُهّذب األخالق إذا تعامل معها 

المجتمع تعاماًل حضاريًّا ومدنيًّا )المحيميد، 2016(. 

وتح���رص المملك���ة العربية الس���عودية عل���ى كل ما 
م���ن ش���أنه تعزي���ز ثقاف���ة الس���الم، والتس���امح والح���وار، 
والتعددي���ة.، وق���د دأبت عل���ى تأكيد التزامه���ا بالمقاصد 
والمب���ادئ ال���واردة في ميثاق األم���م المتحدة من خالل 
م���ا تق���وم به م���ن جه���ود عل���ى المس���توى الدول���ي، من 
منطلق إيمانها بأن تعزيز ثقافة الس���الم يبدأ بالفرد، ومن 
خ���الل عالقاته م���ع مجتمعه المحل���ي والدولي؛ بوصفه 
مواطًنا عالميًّا، وبإش���راك جميع فئات المجتمع المحلي 

والدولي ومؤسساته.

وم���ا تقوم ب���ه المملكة من جهود ضم���ن هذا اإلطار 
يق���وم عل���ى )3( ركائ���ز أساس���ية: )العدال���ة، والتنمي���ة، 
وحماية حقوق اإلنس���ان(، الت���ي ترجمتها المملكة على 
أرض الواقع من خالل )بناء المجتمع المحلي بمختلف 
فئاته(، ولعل أكبر شاهد على هذه الجهود رؤية المملكة 
2030، التي ترّكز على تعزيز القدرات الوطنية، وإشراك 
جمي���ع فئاته���ا في عملي���ة التنمية التي تتس���ق مع أهداف 
األم���م المتح���دة للتنمي���ة ال�ُمس���تدامة، وم���ا تبعه���ا على 
المستوى الوطني من إصالحات متعّلقة بتمكين المرأة، 
وتنش���يط دور الش���باب ف���ي مس���يرة المملك���ة التنموي���ة، 
والعم���ل عل���ى المس���توى اإلقليم���ي والدول���ي؛ لتحقيق 
أهداف التنمية المستدامة، وبناء َشراكات إقليمية ودولية 

تُسهم في تحقيق الفائدة للجميع.

ونادت المملكة بضرورة العمل الجاد لتحقيق األمن 

والسلم الدوليين، والدعوة إلى الحّل السياسي والحوار 
لجميع النزاعات، توافًقا مع األعراف والمواثيق الدولية، 
التي تحّث على تكريس العمل من أجل السالم وتحقيقه، 
ومن أجل رفاهية الش���عوب وتحقيق األمن واالس���تقرار 
والدفع بعجلة التنمية ال�ُمس���تدامة، وحّث شعوب العالم 
ودوله على إرس���اء قيم التس���امح والتعاون، ونبذ جميع 
أش���كال الكراهية والتفرقة بين الشعوب والثقافات، التي 
ت���ؤدي ف���ي مجملها إلى مزي���د من الصراع���ات. وتدعو 
المملك���ة منظوم���ة األمم المتحدة وأصح���اب المصلحة 
إلى المشاركة في تقديم برامج ومبادرات عملية؛ تُسهم 

في تحقيق المستقبل الذي نريد )واس، 2020(.

الت���ي تحّق���ق المواطن���ة  التس���امح  ثالًث���ا: مج���االت 
العالمية:

هن���اك طرائق عدي���دة للحدي���ث عن أنواع التس���امح 
ومجاالته التي يمكن أن تندرج في إطار مفهوم التعريف 
الع���ام للتس���امح. فمن ناحيٍة أولى، يمك���ن الحديث عن 
التس���امح وفًق���ا لما يُتس���امح معه، فثمة تس���امٌح أخالقيٌّ 
ا(، وتس���امٌح معرفيٌّ )مع م���ا نراه خًطأ(،  )مع ما نراه ش���رًّ
؛ ويمكن  ، وتسامٌح دينيٌّ وتسامٌح سياسيٌّ أو أيديولوجيٌّ
له���ذه األنواع أن تتداخل وتتش���ابك في س���ياقاٍت كثيرٍة. 
وم���ن ناحي���ٍة ثاني���ٍة، يمك���ن التمييز بي���ن أنواع التس���امح 
وفًق���ا للجه���ة التي تقوم به، على س���بيل المثال، تس���امٌح 

، وثمة تسامح فرديٌّ )درويش، 2019(. مؤسساتيٌّ

وم���ن ناحي���ٍة ثالثٍة، يمكن التمييز بين أنواع التس���امح 
وفًق���ا للمي���دان أو المج���ال ال���ذي يحص���ل فيه: تس���امٌح 
 ... ، وتس���امٌح رياض���يٌّ ، وتس���امٌح اجتماع���يٌّ اقتص���اديٌّ
إل���خ. ومن ناحيٍة رابعٍة، يمكن تصنيف أنواع التس���امح، 
وفًق���ا لغاي���ات ه���ذا التس���امح أو بواعث���ه، فثم���ة تس���امٌح 
Gale- /أخالق���يٌّ  مبدئيٌّ وتس���امٌح   ، /براغمات���يٌّ )نفعيٌّ
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otti.2002(. وغي���ر ذل���ك من التصنيف���ات، وال يمكن 
حصر مجاالت التس���امح؛ ألن التس���امح ممارسة حياتية 
عامة، ولكن توضيح مجاالتها ضمن إطار محدد يُسهم 
في الوصول إلى قيم مجتمع أفضل نسعى إلى تحقيقه.

التسامح االجتماعي والثقافي:

يُش���ير التس���امح االجتماع���ي إل���ى أعض���اء المجتمع 
الذين يتسامحون مع الممارس���ات االجتماعية والثقافية 
 Verkuyten et( التي تُعيد إنتاج الهويات االجتماعية

.)al. 2019

ويُش���ير التس���امح الثقاف���ي إل���ى “االنفت���اح العقل���ي، 
واإلق���رار بح���ق االختالف وآداب الح���وار، ونبذ العنف 
والتعص���ب، إضاف���ة إلى تقدير الفن���ون بمختلف أنواعها 
وأشكالها، واحترام ثقافة المجتمعات المختلفة” )مركز 

الملك عبد العزيز للحوار الوطني،2019، ص.27(.

وم���ن مقتضي���ات التس���امح االجتماع���ي: أن يتن���ازل 
اإلنس���ان المتسامح عن جزء من حريته لآلخرين؛ إيماًنا 
من���ه بض���رورة ذل���ك التن���ازل لتحقي���ق التكّي���ف والوئام 
واالنسجام بين البشر. وتنبع القدرة العالية في العالقات 
االجتماعية من فاعلية التواصل واالتصال مع اآلخرين، 
واتخ���اذ قيم التس���امح منطلقات وركائ���ز لهذا التواصل، 
وكلم���ا تط���ّورت ق���درة الف���رد اجتماعيًّا عل���ى التواصل 
والتواف���ق؛ تمّت���ع بصحة نفس���ية عالية، وق���وة ضبط أكبر 
لس���لوكه، فُيم���ارس حيات���ه ف���ي مس���اره اإلنس���اني، وفي 
التعام���ل م���ع الناس ومش���كالت الحي���اة به���دوء واتزان 
وسالم؛ مما يجعل من سلوكه المتسامح مكافآت نفسية 
واجتماعية مس���تمرة ومتنامية؛ حتى يصبح هذا الس���لوك 
سمة ثابتة عنده وسجية مطبوًعا لديه )اإلمارة، 2005(. 

ا  وي���رى البكوش���ي أن المجتم���ع ال���ذي ينم���و نم���وًّ

���ا متوازًن���ا؛ يك���ون أقدر عل���ى توفير  اقتصاديًّ���ا واجتماعيًّ
أرضي���ة التس���امح، ويؤك���د أن المجتمع���ات التي تش���كو 
م���ن تف���اوت كبي���ر ف���ي التنمي���ة بي���ن أفراده���ا وجهاتها؛ 
تفرز قطاعات بش���رية تعاني الفق���ر والبطالة، وال يمكنها 
واالزده���ار  فالتس���امح  التس���امح،  خط���اب  استس���اغة 

متالزمان )البكوشي، 1995، ص. 32(. 

والتعاي���ش  المجتمع���ي  واألم���ن  األهل���ي  والّس���لم 
االجتماع���ي عل���ى قاعدة االحت���رام المتب���ادل؛ من القيم 
النبيلة التي يحّث عليها اإلس���الم الحنيف، ويربي أبناءه 
وف���ق مقتضاه���ا األخالقي والعمل���ي، وم���ن المفارقات 
اإلس���المية  المجتمع���ات  غالبي���ة  تعان���ي  أن  الصارخ���ة 
القالق���ل والفت���ن واالضطراب���ات األمني���ة، وتتطّل���ع إلى 
الّسلم األهلي والتعايش االجتماعي، بوصفها طموحات 

لما تتوافر مقّوماتها بعُد في الواقع. 

التسامح الديني:

ه���و التعاي���ش بي���ن األدي���ان، ويك���ون بتقّب���ل اآلخ���ر 
المختلف دينيًّا، واحترام عقيدته وأفكاره، وأن له الحرية 
في ممارسة شعائره من غير تنازل أو تساهل في الدين. 
وق���د اتف���ق على هذا: عب���د اله���ادي )2013(، ورضوان 
و  )Karpov )2008و  ،)2003( وس���الم   ،)2013(

Lisovskaya ، وه���ذا ه���و اله���دف ال���ذي ترم���ي إلي���ه 
جمي���ع األديان، كم���ا ذكرها المزي���ن )2009(؛ وبالتالي 
ل���م تكن األديان عائًقا أمام التس���امح والتعايش والحوار 

)الكندري، 2015، ص.12(.

1-قيمة التسامح الديني في كونه ضرورة واجبة: 

م���ا يج���ب تس���ليط الضوء علي���ه، أن أهمية التس���امح 
الديني تتمثّل في كونه ذا بعد وجودي: أي أنه ضروري 
لض���رورة الوجود نفس���ه، ولتوضيح ذل���ك يمكن القول: 
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إن ُس���نة الوجود قد اقتضت أن يكون وجود الناس على 
األرض ف���ي ش���كل تّجمع���ات بش���رية، وه���ي إن اتفقت 
فيما يجمع فيما بينهما من وحدة األصل، والحاجة إلى 
التجّم���ع، والحرص على البقاء، والرغبة في التمّكن من 
مقومات الحياة، والس���عي إلى إقام���ة التمّدن والعمران، 
والتوق إلى االرتقاء والتقّدم؛ فإنها قد تباينت فيما تنفرد 
ب���ه كل مجموع���ة من خصوصي���ة ِعرقية وديني���ة وثقافية، 
وقد ذكر ذلك القرآن الكريم ﴿َيا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم 
ن َذَكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُش���ُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا﴾، فقد  ّمِ
أّك���دت اآلية ما كان قد توّصل إليه الحكماء والفالس���فة 
من قبل، وأثبته الواقع التاريخي المشاهد من أن اإلنسان 
مدني بطبعه؛ بمعنى أنه ال تتحّقق حياته، وال ينبني كيانه، 
وال تُكم���ل ذاته، وال يكتس���ب ما تصبو إلي���ه قدراته؛ إاّل 
داخل وس���ط اجتماعي متش���ابك فيه الخير والشر، وفيه 
التحاب���ب والتباغض، وفيه التق���ارب والتنافر، وفيه األنا 
األخر؛ فاإلنس���ان ابن بيئته ينش���أ فيها، وه���ي التي تُكّونه 
وتُلّون���ه، وه���ي التي توّفر له ما يفي بحاجاته األساس���ية، 
وأنه���ا هي التي تأقلمه بجعل المتعّلقات الذاتية تتناس���ق 
م���ع روحه���ا العام���ة، وتنس���جم م���ع م���ا لديها م���ن غاية 

مشتركة. 

وم���ن ذل���ك يتبّي���ن أن التن���ّوع بي���ن الن���اس - أف���راًدا 
وجماعات- ما كان انحراًفا، وال شذوًذا، وال مروًقا؛ بل 
كان من طبيعتهم البشرية، فهو ظاهرة ضرورية تتضّمنها 
االجتماعي���ة،  النش���أة  واس���تلزمتها  اإلنس���انية،  الفط���رة 
فهناك تن���ّوع في الطبائع واألمزج���ة والمواهب والميول 
والمؤه���الت والطموح���ات، كم���ا أن هن���اك تن���ّوع ف���ي 
أنم���اط الممارس���ات االعتقادي���ة، وتباين ف���ي التمثيالت 
الطقوس���ية، وتغاي���ر في التجليات الس���لوكية، وتغاير في 
المنطلقات الفكرية، وأنه تنوع إيجابي فيه ثراء وخصوية 

وتالقح؛ يحّفز على االضطالع بالمس���ؤولية، ويدفع إلى 
جع���ل الوف���اء بالحاجات النفس���ية والعقلي���ة والوجدانية 
واالجتماعي���ة والحضارية واقًعا مرئيًّا وخياًرا متاًحا أمام 
الق���درات والكف���اءات، وق���د ألم���ح الق���رآن الكريم إلى 
ض���رورة ه���ذا االختالف النمطي، وإل���ى حتمية وجوده؛ 
حت���ى يتمّك���ن كل فرد وكل مجتمع من العيش بحس���ب 
ما لديه من إرادة وحرية واختيار، وبالطريقة التي يهواها 
ِحَدًةۖ  َواَل  ًة َوٰ ويرتضيها ﴿َوَلْو َش���آَء َربَُّك َلَجَعَل ٱلنَّاَس أُمَّ

َيَزالُوَن ُمْخَتِلِفيَن﴾ )القرآن الكريم، سورة هود: 118(.

وهك���ذا نلح���ظ أن الغاي���ة م���ن اختالف الن���اس إلى 
ش���عوب وقبائ���ل، وتنّوعهم إلى ثقاف���ات ومدنيات؛ إنما 
هو للتعارف ال للتناكر، والتعايش ال االقتتال، والتعاون 
ال التطاح���ن، والتكامل ال التع���ارض. وبات واضًحا أن 
أهمية التس���امح الديني تتمثّل ف���ي كونه ضرورة الوجود 

نفسه. 

2- قيم���ة التس���امح الدين���ي تتمثّل في كون���ه يقتضي 
االحترام المتبادل: 

تبّي���ن أن قيم���ة التس���امح الديني تتمثّل ف���ي كونه يقّر 
االخت���الف ويقب���ل التن���ّوع، ويعت���رف بالتغاي���ر، ويحترم 
م���ا يمّيز األف���راد من معطيات نفس���ية ووجدانية وعقلية، 
ويُقّدر ما يختص به كل شعب من مكّونات ثقافية امتزج 
فيه���ا قديم ماضيه بجديد حاضره، ورؤية مس���تقبلية هي 
بسبب وجوده وسر بقائه وعنوان هويته ومبعث اعتزازه. 

3- قيم���ة التس���امح الت���ي في كونه يقتضي المس���اواة 
في الحقوق: 

من الواضح أن قيمة التسامح الديني تتمثّل في كونه 
يقتضي التس���ليم المطلق – اعتقاًدا وسلوًكا وممارسة – 
بأن���ه إذا كان له���ؤالء وج���ود فألولئك وج���ود، وإذا كان 
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له���ؤالء دين له حرمة؛ فألولئك دين له الحرمة نفس���ها، 
وإذا كان له���ؤالء خصوم���ة ثقافي���ة ال ترض���ى االنته���اك؛ 
فألولئ���ك خصومة ثقافية ال تقبل المّس أبًدا )المطيري، 

.)2015

التسامح االقتصادي: 

يُش���ار إل���ى التس���امح االقتص���ادي بأنه: يش���مل تقّبل 
اآلخر، واالعتراف بحقه في الممارسات االقتصادية من 
بيع وش���راء )مرك���ز الملك عبد العزيز للح���وار الوطني، 

.)2019

وكان النتش���ار قي���م التس���امح االقتصادي���ة ف���ي أي 
مجتم���ع بكافة مكّوناته دور مه���م في اختفاء المنازعات 
والمش���كالت في التعامالت االقتصادية والتجارية، كما 
تتجّس���د فوائ���ده في تراج���ع معدالت التضخ���م، وتوافر 
ف���رص العم���ل، ورفع مع���دل النمو االقتص���ادي، عالوة 
على رفع اسم الدولة، واكتساب ثقة دول العالم، وتنمية 

عالقاتها التجارية واالقتصادية مع دول العالم.

والتسامح ليس مجرد مسألة أخالقية معنوية فقط، إنه 
مسألة وطنية سياسية اقتصادية بامتياز، وجزء ال يتجزأ من 
منظومات: التربية والتعليم والثقافة واإلعالم. والتسامح 
جزء ال يتجزأ من عدالة الدولة إزاء مكّونات المجتمع، 
بم���ا في ذل���ك عدالة الدول���ة إزاء القرية مقاب���ل المدينة، 
والري���ف مقاب���ل الحض���ر، والعاصمة مقاب���ل األطراف. 
وه���و جزء ال يتجزأ من نتائج العمل االقتصادي وعدالة 

توزيع مكاسب التنمية )بدران، 2016(.

وق���د أثبت���ت دراس���ة بش���كل تجريب���ي العالق���ة بي���ن 
التس���امح االجتماعي والتنمي���ة االقتصادية، حيث تدعم 
النظريات ذات الصلة التأثير اإليجابي للتنمية االقتصادية 
ف���ي التس���امح، كم���ا أن التأثي���ر اإليجاب���ي للتس���امح في 

التنمي���ة االقتصادي���ة يؤك���د التحلي���ل التجريب���ي لآلث���ار 
اإليجابي���ة المتبادل���ة بين التس���امح والتنمي���ة االقتصادي 

.)Lee.2021(

اهم نتائج الدراسة التي تم استنتاجها:

َس���عي المملكة العربية السعودية إلى مجتمع يتطّلع 	 
ف���ي مس���تقبله إل���ى التس���امح والتراح���م واإلخ���ّوة 
اإلنسانية، حيث يتحّدث كل منا مع اآلخر، ويتعّلم 
كل من���ا من اآلخ���ر، ويعمل الجميع مًعا في س���الم 
وبطريق���ة مثم���رة، ويظه���ر دائًما قناعة وق���درة على 
جع���ل األم���ل والتف���اؤل ملمًح���ا رئيًس���ا للعالق���ات 
الثقافي���ة والديني���ة، ب���داًل من الش���ك وانع���دام الثقة 

اللذيِن شابا طبيعة تلك العالقات لمدة طويلة.

تمكي���ن الفرد ف���ي المجتم���ع الس���عودي بالقدرات 	 
العالية ليكون مواطًنا عالميًّا؛ سيحقق األثر اإليجابي 
التنموي الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية 

في برامجها التنموية.

تطبي���ق مفاهي���م التس���امح االجتماع���ي والثقاف���ي، 	 
ويليها التس���امح الديني؛ هما السبيل األمثل لتحقيق 
المواطنة العالمية؛ ألنها يقومان على قبول التعددية 

الثقافية واحترامها، وتقّبل المختلفين دينيًّا.

نش�����ر ثقاف�����ة المواطن��ة العالمية ف�����ي البي��ت، وبي��ن 	 
أف�����راد األس���رة الواح���دة، وف��ي المدرس�����ة؛ أصب��ح 
ض�����رورة ملّح�����ة، يج�����ب أن تتح��ّول إل�����ى برام��ج 
ف�����ي مدارس�����نا وجامعاتن�����ا، متوازي�����ة  ومش�����اريع 
م�����ع مب�����ادرات المجتم�����ع المدن��ي والمؤسس�����ات 
العالمي���ة؛ حت��ى نتمّك�����ن فع��اًل م�����ن تعزي��ز حماي��ة 
المترتب���ة عل���ى  الس����لبية  م�����ن اآلث���ار  مجتمعاتن�����ا 
االنغالق الفكري، وتعزي�ز االس���تفادة المثل�ى منه�ا؛ 
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للُمس�اهمة ف�ي تنمي�ة المجتم�ع. 

ال يزال دور األسرة في المجتمع السعودي ينطوي 	 
على الدور األساسي بتعزيز قيم المواطنة المحلية، 
حي���ث تح���رص عل���ى تلقي���ن أبنائها ح���ب الوطن. 
أم���ا غرس قي���م التعايش مع الثقاف���ات العالمية، فال 

يحظى باألهمية ذاتها.

اس���تثمار الدور الريادي للمدرس���ة في ترس���يخ قيم 	 
التس���امح والوس���طية، وتعزي���ز الس���لوك اإليجاب���ي 

واالتجاهات الداعمة للمواطنة العالمية.

مشاركة المواطن السعودي في األعمال المجتمعية، 	 
لي���س على المس���توى المحلي؛ بل على المس���توى 
العالم���ي، حت���ى ي���درك أن العال���م أجمع ه���و بيئته، 

ويدرك دوره بوصفه مواطًنا عالميًّا.

تُعّد القيم جزًءا أساسيًّا لتنمية الفرد وترسيخ مبادئه؛ 	 
إذ تترابط بش���كل كبي���ر فيما بنيها، فترس���يخ قيمة - 
كالتس���امح بمجاالت���ه- ي���ؤدي إلى ترس���يخ مبادئه، 

وتُترجم بسمات المواطن العالمي وسلوكياته.

منبع التس���امح في المجتمع الس���عودي هو التسامح 	 
االجتماعي؛ لذا يجب تسليط الضوء على مجاالت 

التسامح األخرى وإعطاؤها مزيًدا من االهتمام. 

تتمّي���ز المملك���ة العربي���ة الس���عودية بعم���ق الروابط 	 
الدينية والثقافية، والتمازج األس���ري بين مواطنيها، 
وه���ي في مجمله���ا عوامل تقارب وتوّح���د تعّززها 
المواطن���ة والوطني���ة بش���كلها العام؛ ولك���ن مفاهيم 
المواطن���ة العالمي���ة الزال���ت بحاج���ة إل���ى مزيد من 

االهتمام.

ال���دور المح���وري ال���ذي تؤدي���ه وس���ائل التواص���ل 	 
االجتماع���ي المختلف���ة ف���ي تعزي���ز البن���اء الفك���ري 

للش���باب، ورفع درجة الوعي لديهم، ونقل واقعهم 
وطموحاتهم ومش���كالتهم بشكل مباشر، كما توّفر 
مفاهي���م جدي���دة للتواص���ل بي���ن الش���باب للنق���اش 
والح���وار التفاعلي عن قضاياهم؛ مما يُس���اعد على 
ظهور مدى التقارب والتباين الفكري لدى الشباب، 
ويمك���ن للمجتمع���ات االس���تفادة من ه���ذا الرصيد 
الفك���ري ف���ي بن���اء س���لوك وممارس���ات التس���امح 
والمواطن���ة العالمي���ة، عب���ر رصد توّقعات الش���باب 
واتجاهاته���م، وارتباطها بواقع الممارس���ة وتعاملها 
م���ع قطاعات التنمية االقتصادي���ة واالجتماعية ومع 
تحدي���ات الش���باب، والعم���ل عل���ى ترس���يخ الثقافة 
اإليجابية للتس���امح، التي تُس���هم في تغيير الس���لوك 

النمطي السائد في المجتمع لألفضل.

مقترحات وتوصيات الدراسة واليات التفعيل:

بذل مزيد من الجهود؛ لتعزيز قيم التس���امح، وإبراز 	 
خط���ر األيدولوجيات غي���ر المتس���امح؛ ألنه أصبح 
أم���ًرا ضروريًّ���ا بي���ن األف���راد، وعلى نطاق األس���رة، 
وعل���ى صعيد المجام���ع المحلي، من خالل تكوين 
المواق���ف القائم���ة عل���ى االنفتاح م���ع المجتمعات 
والح���وار م���ع اآلخر، ع���ن طريق ش���بكات اإلعالم 

وشبكات التواصل االجتماعي. 

رفع مس���توى المواطنة عموًم���ا، والمواطنة العالمية 	 
تحدي���ًدا في المجتمع الس���عودي، الت���ي تُعّد حصًنا 
منيًع���ا للمواطنين ضد أي مؤثرات خارجية س���لبية، 
وم���ن ثّم تُش���ّكل ركيزة من ركائز نج���اح الدولة في 
المس���تقبل، وزيادة لحمة الش���عب ونمائه، كما تعّد 
حجر أس���اس للعديد من األجهزة األمنية؛ لدحض 
اإلره���اب والتط���ّرف والعنف وغيره���ا من الظواهر 

السلبية المختلفة.
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تطوير حمالت توعوية تقوم بها مؤسسات إعالمية 	 
وتقني���ة  االتص���االت  ووزارات  أمني���ة  وجه���ات 
المعلوم���ات، وعبر حس���ابات إلكتروني���ة تابعة لها؛ 
لتوعي���ة جميع ش���رائح المجتمع بمفه���وم المواطنة 
العالمي���ة وأبعادها وأهميتها للمجتم���ع والمواطن، 
كما يمكن تبني الفكرة باس���تخدام حس���ابات بعض 
وس���ائل  عب���ر  المجتم���ع  وش���خصيات  المش���اهير 

التواصل االجتماعي المختلفة.

المش���اركة ف���ي الفعالي���ات الدولية الت���ي تدعو إلى 	 
التس���امح، وترف���ض التمي���ز العنص���ري والتط���رف، 
وتأس���يس َش���راكات محلي���ة؛ لتعزي���ز قيم التس���امح 

راكة مع شركاء دوليين. بالشَّ

تعزيز ثقافة التس���امح وممارسات المواطنة العالمية 	 
ل���دى جمي���ع ش���رائح المجتم���ع، ونش���ر المفاهي���م 
واألسس الداعمة للهوية الوطنية والتعددية الثقافية.

إدراج منهج أو مادة دراسية ضمن المناهج التعليمية 	 
للطالب في المدارس والجامعات على حّدٍ سواء، 
تُعن���ى بالمواطن���ة والتربي���ة الوطنية - بم���ا في ذلك 
المواطن���ة العالمية- وتطوي���ر دورات متخّصصة في 
المواطنة العالمية موّجهة إلى األستاذة والمعلمين؛ 

لتوعيتهم بهذه المفاهيم.
المراجع العربية:

أبو دف، محمود. )1997، نوفمبر(. بعض الممارسات • 
التربوية المس���تنبطة م���ن خالل الس���نة النبوية. مؤتمر 
العل���وم التربوية بين األصالة والمعاصرة. كلية التربية 

والفنون، جامعة اليرموك، عمان. 
أبو عليوة، نهلة سيد. )2017(. أفكار حول المواطنة • 

العالمية )الكوكبية(. مجلة الطفولة والتنمية، مجلد 8 
.121-107.)29(

أبو فراج، أش���رف عبد الوهاب. )2019(. تعزيز قيم • 
المواطن���ة في ضوء التحدي���ات والمتغيرات العالمية. 
المجل���ة العربي���ة للدراس���ات التربوي���ة واالجتماعية، 
/pw.2u//:https م���ن:  اٌس���ترجع   .90-5  .)14(

d2cKY

احسان، أسماء محمد. )2020(. مدى وعى الشباب • 
بثقاف���ة التس���امح المجتمعي. مجلة قطاع الدراس���ات 
doi: 10.21608/ .806- 743 .)1(26،اإلنس���انية

jsh.2020.135329

األنص���اري، محمد جاب���ر. )1995(. تربية التس���امح • 
وضروري���ات التكافل االجتماعي. الكويت: الجمعية 

الكويتية لتقديم الطفولة العربية. 

األمم المتحدة. )July ،1996، 10(. مس���ائل حقوق • 
االنس���ان: مسائل حقوق االنس���ان بما في ذلك النهج 
المختلف���ة لتحس���ين التمت���ع الفعلي بحقوق االنس���ان 
//:https م���ن:  أٌس���ترجع  األساس���ية.  والحري���ات 
-tolerance/observances/ar/org.un.www

day

اإلم���ارة، أس���عد )2005(. الالعن���ف والتس���امح قمة • 
التوازن النفسي، مجلة النبأ. )75( .

ب���دران، إبراهي���م. )2016، فبراي���ر، 28(. التس���امح • 
والسعادة. اآلفاق المستقبلية. الدستور. أٌسترجع من: 

myG69/pw.2u//:https

بس���يوني، س���هير. )2020(. المواطن���ة العالمي���ة بي���ن • 
التحف���ظ وضورة اإلص���الح. مجلة الثقاف���ة والتنمية، 

مجلد 20 )153(.252-175.

بدوي، عبد الرحمن. )1984(. الموس���وعة الفلسفية • 
العربي���ة  المؤسس���ة  بي���روت:  األول���ى(.  )الطبع���ة 

للدراسات والنشر. 



146

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )7(، ص ص 123- 148 يونيو 2021 / شوال 1442هـ

البكوش���ي، ناج���ي. )1995(. التس���امح عماد حقوق • 
اإلنس���ان. المجل���ة العربي���ة لحق���وق اإلنس���ان. )2( . 

.38-21

ج���رار، أمان���ي غ���ازي. )2019(. نحو فلس���فة تربوية • 
ديموقراطي���ة تعزز بناء المواط���ن العالمي. مجلة كلية 

اآلداب، 2019 )129(. 670-645.

جي���دوري، صاب���ر. )2012(. تنمي���ة قي���م المواطن���ة • 
ل���دى طلب���ة المرحل���ة الجامعي���ة. ش���ؤون  العالمي���ة 

اجتماعية. مجلد 29)116(.110-77.

 • .)2020( هيف���اء.  والش���لهوب،  س���اره  الخمش���ي، 
تنمية وعي الش���باب بحقوق االنس���ان لرفع مس���توى 
المواطنة )دراس���ة وصفية مطبق���ة على الجامعات في 
المملك���ة العربية الس���عودية(. مجلة العلوم اإلنس���انية 

واالجتماعية، )25(.  25-3.

التس���امح.  •  م���ا   .)2019( الدي���ن.  دروي���ش، حس���ام 
التسامح بوصفه مفهوما معياريا كثيفا. قلمون المجلة 

السورية للعلوم اإلنسانية. )10(.239- 263. 

الس���روجى، مصطف���ى. )2015(. المواطن���ة العالمية • 
ق���راءة جدي���دة لعال���م جديد. مجل���ة كلي���ة الخدم���ة 
االجتماعية للدراسات والبحوث االجتماعية، مجلد 

.68-37 .)1(1

التس���امح وفلس���فة •  قي���م  الش���يخ، ماج���د. )2009(. 
الض���رورة والفه���م المتبادل. مجلة تس���امح، مجلد 7 

)27(.151-155 اٌسترجع من: 

h t t p s / / :s e a r c h .e m a r e f a .n e t /a r /
search?append=PERIODICAL_ISSUES_
PIS_ID_ss3%A+22%2249235%NOT+SDP_
INFO_id3%A8

الشوبكي، فداء محمود. )2021، مارس20(. المواطنة • 
العالمي���ة ومكانته���ا ف���ي المنه���اج الدراس���ي. تعل���م. 

.educ-new.www//:https م���ن:  أٌس���ترجع 
/com

صافي، يوس���ف )2007، نوفمب���ر( حملة تعزيز ثقافة • 
التس���امح، مركز ه���دف لحقوق اإلنس���ان ندوة حول 
مناصرة حقوق الش���باب الفلس���طيني ، جامعة القدس 

المفتوحة، غزة ، فلسطين. 

قام���وس •  الش���امل:  مصل���ح.)1999(.  الصال���ح، 
مصطلح���ات العل���وم االجتماعية. )الطبع���ة األولى(. 

الرياض: دار عالم الكتب للنشر والطباعة.

طهطاوي، س���يد أحمد. )1996(. القي���م التربوية في • 
القصص القرآنية )الطبعة األولى(. القاهرة: دار الفكر 

العربي.

الع���دوان، زيد ومصطفى، فضيه )2015(. أثر برنامج • 
تدريب���ي ف���ي تنمي���ة مب���ادئ المواطن���ة العالمي���ة لدى 
معلمي التاريخ في األردن. دراسات العلوم التربوية. 

.138-127 .)1(42

العتيبي، فهد عبد اهلل. )2021، مارس، 29(. االنتماء • 
الوطني والمواطنة العالمية. الرياض. أٌسترجع من: 

https//:www.alriyadh.com1877559/

الزركل���ي، خي���ر الدي���ن )1992(. األع���الم. )الطبع���ة • 
العاشرة(. بيروت: دار العلم للمالبين.

عبدالحاف���ظ، س���عيد.) 2008 (. المواطن���ة حق���وق • 
للدراس���ات  ماع���ت  مرك���ز  القاه���رة:  وواجب���ات. 

الحقوقية.

عرنوت، بشرى. )2012(. التسامح والسعادة: دراسة • 
عب���ر حضاري���ة على طلب���ة الجامعة ف���ي كل من مصر 
والعراق. المجلة المصرية للدراس���ات النفسية )76( 

.121 -175.

العوضي، رأفت )2005(. أنماط القيم الس���ائدة لدى • 



147

د. جواهر بنت صالح الخمشي: دور قيم التسامح لتحقيق المواطنة العالمية في المجتمع السعودي

طلب���ة كلية التربية بجامع���ة األزهر وعالقتها باألنماط 
القيادية لديهم. رس���الة ماجستير غير منشورة. جامعة 

األزهر. فلسطين.

العكاري، عبد المجيد )2020، مايو، 11(. تصورات • 
ح���ول المواطن���ة العالمية م���ن وجهة نظ���ر الطلبة في 
بع���ض ال���دول العربي���ة. منظم���ة المجتم���ع العلم���ي 
arti-/org.arsco//:https  العربي. اٌس���ترجع من: 

1631-8-0-detail-cle

فاعور، محمد والمعشر، مروان. )2011(. التربية من • 
أج���ل المواطنة في العالم العربي: مفتاح المس���تقبل، 
أوراق كارينغ���ي. بي���روت. مرك���ز كارينغ���ي للش���رق 

األوسط.

القف���اري، ناصر والعق���ل، ناص���ر. )1992(. الموجز • 
في األديان والمذاه���ب المعاصرة. )الطبعة األولى(. 

الرياض: دار الصميعي.

كري���ب، اي���ان. )1999(. النظري���ة االجتماعي���ة م���ن • 
بارس���ونز الى هابرماس. ترجمة محمد حسين غلوم. 
الكوي���ت: مجل���س الثقافة والفنون واآلداب سلس���لة 

عالم المعرفة )244(..

الكندري، وفاء حس���ن. )2015(. مس���توى التس���امح • 
عن���د طلب���ة كلي���ة التربي���ة بجامع���ة الكوي���ت. رس���الة 

ماجستير. جامعة الكويت.

لطفي، طلعت إبراهيم، والزیات، كمال عبد الحمید. • 
)د ت(. النظرية المعاصرة في علم االجتماع )الطبعة 

االولى(. القاهرة: دار غريب.

اللعب���ون، جميلة. )2021(. إس���هام وس���ائل االعالم • 
ف���ي تنمية قيم التس���امح الفكري »دراس���ة مطبقة على 
عين���ة من المهتمين والمختصين والعاملين في مجال 
اإلع���الم«. مجل���ة الجامع���ة اإلس���المية للدراس���ات 

اإلنسانية، مجلد 29)4(.273-245. 

https//:doi.org/10.33976/IUGJHR9/2021/29.4.

المطي���ري، نبراس عدن���ان. )2015(. ثقافة التس���امح • 
والعايش في األديان السماوية. مجلة اآلداب. جامعة 

بغداد. )112(. 449-470. 

المحيمي���د، س���ليمان محمد )2016، س���بتمبر، 23(. • 
الح���وار الوطن���ي وخل���ق التس���امح. صحيف���ة مك���ة. 

اٌسترجع من:.
https2//:u.pw/G4UGQ

مرك���ز الملك عب���د العزيز للح���وار الوطني )2019(. • 
االتس���امح. الرياض: مركز الملك عبد العزيز للحوار 

الوطني.

محس���ن، س���ميح. )2004(. االع���الم وعالقت���ه بقيم • 
التس���امح. مجل���ة تس���امح. رام اهلل لدراس���ات حقوق 

االنسان.

المعمري، س���يف بن ناص���ر. )2014، نوفمبر، 21(. • 
نظرية المواطنة.. اتجاهات وسياقات ظهور المواطنة. 

صحيفة شرق وغرب االلكترونية. أٌسترجع من: 

https://sharqgharb.net/nthzrett-almwat-  
/dantt-atjahat-wseaqat-thzhwr

الهالل���ي فاض���ل. )2021(. دور ثقاف���ة التس���امح في • 
تحقيق الس���لم االهل���ي والمجتمعي ف���ي العراق بعد 
ع���ام 2003 م. مجل���ة مركز دراس���ات الكوفة، مجلد 

1)62(. 365-396 استرجع من:

https//:journal.uokufa.edu.iq/index.php/
ksc/article/view823/

الهيئ���ة العام���ة لإلحصاء. )ب ت(. مؤش���رات التنمية • 
https://cutt.us/ م���ن:  أس���ترجع  المس���تدامة. 

zRyeS

وطفة، على أسعد. )2005(. التربية على قيم التسامح. • 



148

مجلة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )7(، ص ص 123- 148 يونيو 2021 / شوال 1442هـ

مجلة التسامح للدراسات الفكرية واإلسالمية. وزارة 
األوقاف والشؤون الدينية. )11(. 135-122.

واس – نيوي���ورك. )2020، س���بتمبر، 10(. المملكة • 
حريصة على تعزيز ثقافة السالم، والتسامح، والحوار 
/pw.2u//:https :والتعددية. المدينة. أٌسترجع من

YcAck

الوثيق���ة اإلعالمي���ة برنام���ج تنمي���ة القدرات البش���رية • 
2021-2025. )2021(. برنام���ج تنمي���ة الق���درات 

البشرية. رؤية 2030. المملكة العربية السعودية.

اليونس���كو. )2015(. التربية عل���ى المواطنة العالمية • 
مواضي���ع وأه���داف تعليمي���ة. بيروت: منظم���ة األمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

المراجع باللغة اإلنجليزية: 

Cherryholmes. C. H. )1983(. Knowledge. 
Power. and Discourse in Social studies Educa-
tion. The Journal of Education. 165)4(. 341–
358. http://www.jstor.org/stable/42772809.

Galeotti. A. )2002(. Toleration as Recog-
nition. Cambridge: Cambridge University 
Press. doi:10.1017/CBO9780511487392

Hollings. S. )2020(. COVID-19: The 
Changing Face of Global Citizenship and the 
Rise of Pandemic Citizenship. Knowledge 
Cultures. 8)3(. 81-91.

Janoski. Thomas and Gran. Brian )2002( 
‘Political Citizenship: Foundations of 
Rights’. in Engin F. Isin and Bryan S. Turner 
)eds( Handbook of Citizenship Studies. 13–
52. Wiltshire: Sage.

Lee. S. )2021( Social Tolerance and 

Economic Development. Soc Indic 
Res 158. 1087–1103. https://doi.org/10.1007/
s11205-021-02738-z

Nadeem. M. T.. Shah. S. Z. H.. Malik. N.. 
Bilal. R. M.. & Husain. W. )2021(. A Study of 
the Perception of the Community Regarding 
Impact of University Education in Devel-
oping Tolerance. Ilkogretim Online. 20)3(. 
1899–1906. https://doi-org.sdl.idm.oclc.
org/10.17051/ilkonline.2021.03.220

Temirov Farrukh Bakhronovich. 
)2021(. THE MAIN ASPECTS OF THE 
STRENGTHENING OF SOCIAL TOL-
ERANCE. Conference. 77–78. Retrieved 
from https://www.conferencea.org/index.
php/conferences/article/view/49

Velthuis. E.. Verkuyten. M. & Smeekes. 
A.)2021( The Different Faces of Social Tol-
erance: Conceptualizing and Measuring 
Respect and Coexistence Tolerance. Soc 
Indic Res 158. 1105–1125. https://doi.
org/10.1007/s11205-021-02724-5

Verkuyten. M.. Yogeeswaran. K.. & 
Adelman. L. )2019(. Intergroup toleration 
and its implications for culturally diverse soci-
eties. Social Issues and Policy Review. 13)1(. 
5–35. https://doi.org/10.1111/sipr.12051




	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf

