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تقديم 
مجال الطفولة

االساليب التربوية الخاطئة )تنشئة الطفل	 
الصحة النفسية)تنشئة الطفل	 
العنف ضد األطفال	 
التحرش الجنسي 	 
االطفال واالنترنت 	 

مجال األسرة
العنف ضد المرأة	 
عشر خطوات لعالقة زوجية ناجحة 	 
عشر خطوات لكسب االصدقاء والجيران 	 
الطالق العاطفي 	 

مجال الشباب 
العمل التطوعي 	 
اتجاه الشباب نحو العمل الحر 	 
الريادة االجتماعية 	 
اخالق العمل 	 
البطالة وتنمية الذات 	 
الكسب )حب العمل (	 

مجال الحماية االجتماعية
القلق واألسباب والعالج	 
السعادة وأسبابها	 
االكتئاب أسبابة وعالجه	 

مجال تنمية ذوي اإلعاقة
العنف مع ذوي االعاقة والتحرش الجنسي بهم 	 
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دليل الخطب المنبرية
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تقديم

الثــالث  الدولــة  قطاعــات  عنهــا  مســؤول  والمســتدامة  الشــاملة  التنميــة  إن 
ــام  ــث أي قطــاع النفــع الع :القطــاع الحكومــي ,القطــاع الخــاص والقطــاع الثال
. العــام  النفــع  مؤسســات  أو  الربحيــة  غيــر  والجمعيــات  بالمؤسســات  ممثــاًل 
لقــد غــاب عــن الكثيــر أن المســجد احــدى مؤسســات المجتمــع الخيــري فــي 
المجتمــع االســالمي ولــذا فأننــا نؤمــن أن مؤسســات الدعــوة لأليمــان هــي 
شــريك والمؤسســات المانحــة مــن أمثــال مؤسســه العنــود الخيريــة فــي تمكيــن 
ــا  ــه هــو التشــبيك والتعــاون نحــو نشــر الوعــي بالقضاي ــدأ ب ــا نب المجتمــع وأول م
االجتماعيــة واالقتصاديــة والتنمويــة وعليــة قمنــا بإعــداد هــذا الدليــل كخبــراء 
فــي التنميــة الــى خبــراء الرســالة وهــم أئمــة المســاجد ســائاًل اهلل أن  يعيننــا علــى 
ــاكرًا  ــة . ش ــرة بالطاع ــارة االخ ــل وعم ــوة العم ــة وق ــالق االمان ــا بأخ ــارة الدني عم
لقطــاع التمكيــن وادارة الوصيــة والدعــوة بالمؤسســة علــى هــذا العمــل المكيــن .

يوسف الحزيم 
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تعريف الخطبة:

الُخْطَبــُة: هــي بضــم الخــاء، وهــي مــا ُيقــال علــى المنبــر، ُيقــال: َخَطــَب علــى المنبــر ُخْطَبــة - بضــم الخــاء 
- وَخَطابــة، وهــي مشــتقة مــن المخاطبــة، وقيــل: مــن الخطــب، وهــو األمــر العظيــم؛ ألنهــم كانــوا ال 
يجعلونهــا إال عنــده. وهنــاك تعريــف مــن قــال: إنهــا قيــاس مركــب مــن مقدمــات مقبولــة أو مظنونــة، من 
ف  شــخص معتقــد فيــه، والغــرض منهــا ترغيــب النــاس فيمــا ينفعهــم مــن أمــور معاشــهم ومعادهــم. وعــرَّ
بعــض المعاصريــن الخطابــة: بأنهــا فــّن مــن فنــون الــكالم، يقصد بــه التأثير فــي الجمهور عن طريق الســمع 
والبصــر معــا. وكل هــذه التعريفــات ونحوهــا تــدور حــول التعريــف بالخطبــة عمومــا، ومعناهــا متقــارب. 

تعريف خطبة الجمعة: 

جــاء فــي بدائــع الصنائــع فــي معــرض كالمــه علــى أحــكام خطبــة الجمعــة قولــه: » والخطبــة 
اهلل  رســول  علــى  والصــالة  عليــه،  والثنــاء  اهلل  تحميــد  علــى  يشــتمل  لمــا  اســم  المتعــارف  فــي 
ُعّرفــت  وقــد    .« لهــم  والتذكيــر  والوعــظ  للمســلمين،  والدعــاء   ،- وســلم  عليــه  اهلل  صلــى   -
صــالة  قبيــل  العربيــة  باللغــة  الواعــظ  المتوالــي  الــكالم  مــن  ُيلقــى  مــا  بأنهــا:  الجمعــة  خطبــة 
المقصــود.  بهــم  يتحقــق  القــدرة علــى عــدد  بنيــة جهــرا قيامــا مــع  بعــد دخــول وقتهــا  الجمعــة 

موسوعة الخطب المنبرية:

تحــوي هــذه الموســوعة ٢٤ خطبــة منبريــة اجتماعيــة تــم إعدادهــا مــن قبــل باحثيــن اجتماعييــن 
االحتياجــات  ذوي  الشــباب،  األســرة،  الطفولــة،  مثــل:  مختلفــة  مواضيــع  وتضــم  متخصصيــن، 
بالجانــب  ومعــززة  وأرقــام  واقعيــة  حقائــق  موضــوع  كل  ويحــوي  وغيرهــا،  االقتصــاد،  الخاصــة، 
تلــك  فــي  المجتمــع  أفــراد  توعيــة  بغــرض  الموســوعة  هــذه  إعــداد  تــم  وقــد  الشــرعي. 
تجاههــا.    والســنة  الكتــاب  فــي  جــاء  مــا  وتوضيــح  اليوميــة،  حياتهــم  تمــس  التــي  المواضيــع 

 

تعريف خطبة الجمعة .1 

والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة   – اإلسالمية  والدراسات  البحوث  مركز  األولى،  الطبعة  الفقهية،  وأحكامها  الجمعة  بن محمد. خطبة  عبدالعزيز  الحجيالن،   1
واإلرشاد، 3241هـ / 2002م. 
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                 الحقائق.. 

ُتَعّرف »أساليب المعاملة الوالدية« بأنها: »تلك األساليب التي يتبعها الوالدان في معاملة أبنائهم أثناء 
التنشئة االجتماعية والتي تحدث التأثير اإليجابي أو السلبي في سلوك الطفل من خالل استجابة الوالدين 

لسلوكه«.  

1- الحقيقة األولى: استخدام بعض المربين ألسلوب التسلط أو السيطرة )النمط التسلطي 
:)Authoritative Style

النمــط  هــذا  فــي  الوالــدان  ويضــع  المنخفــض،  والتقبــل  المرتفــع  بالضبــط  األســلوب  هــذا  ويتصــف 
ــل  ــن قب ــة م ــرام والطاع ــاد واالحت ــل الج ــى العم ــدان عل ــاش، ويؤك ــا دون نق ــان اتباعه ــن ويتوقع القواني
ــاش  ــاب النق ــون ب ــم ال يفتح ــم، فإنه ــاء ورغباته ــة األبن ــون بحاج ــلطين ال يهتم ــل المتس ــاء، وألن األه األبن
وإبــداء اآلراء أمامهــم، ويعتقــدون بأنــه يجــب أن يشــكلوا ســلوك أبناءهــم ويحكمــوا بهــم ليتماشــوا 
غالبــا.   الجســدي  العقــاب  باســتخدام  يريــدون  بمــا  أبناءهــم  ويلزمــون  يضعونهــا،  التــي  المعاييــر  مــع 
كمــا تعــّرف »قنــاوي« األســلوب التســلطي بأنــه »فــرض الوالــد أو الوالــدة رأيــه علــى الطفــل، ويتضمــن 
ذلــك الوقــوف أمــام رغبــات الطفــل التلقائيــة أو منعــه مــن كمــا تعــّرف »قنــاوي« األســلوب التســلطي 
بأنــه »فــرض الوالــد أو الوالــدة رأيــه علــى الطفــل، ويتضمــن ذلــك الوقــوف أمــام رغبــات الطفــل التلقائيــة 
أو منعــه مــن القيــام بســلوك معيــن، ويأخــذ أشــكاال متعــددة مــن التهديــد بالعقــاب أو الخصــام..« . 

ــز »إريــك فــروم« )E. Froom( بيــن نوعيــن مــن الســلطة: الســلطة المعقولــة )Raisonnée ) والســلطة  يمي
تفــوق  علــى  يرتكــزان  والكابتــة  الســلطة معقولــة  فــإن شــكلي   ،)Inhibitrice( القامعــة  أو  الكابتــة 
مــادي مــن فــرد آلخــر، فــي الســلطة المعقولــة يتخلــى األقــوى عــن قوتــه لآلخــر، وتميــل المســافة 
بينهمــا إلــى التقلــص واالضمحــالل، يحــدث هــذا فــي العالقــة المثاليــة، أب/ طفــل أو معلــم/ تلميــذ، 
وهنــا تبنــى العالقــة علــى التقمــص النفســي المرغــوب فيــه، الطفــل يريــد أن يكــون كأبيــه أو كمعلمــه. 

Over- 2- الحقيقة الثانية: استخدام بعض المربين ألسلوب الحماية الزائدة )نمط الحماية الزائدة
:) Protection Style

ــادرون  ــن أبناءهــم مــع أنهــم ق ــة ع ــات نياب ــدان بالواجب ــام الوال ــة بقي يتصــف هــذا األســلوب مــن المعامل
ــار المالبــس وإنفــاق  علــى القيــام بهــا، وال يعطيانهــم الفرصــة فــي التصــرف فــي كثيــر مــن األمــور كاختي
ــاء  ــل األبن ــو تقب ــا ه ــز بينهم ــا يمي ــلط، وم ــع التس ــة م ــن المعامل ــوع م ــذا الن ــل ه ــد يتداخ ــروف، وق المص
لمواقــف التدخــل مــن اآلبــاء، فــإذا كانــوا غيــر راضيــن عنهــا فــإن ذلــك يعتبــر تســلطا وتنمــي الحمايــة الزائــدة، 
االعتماديــة، وعــدم التركيــز، وانخفــاض مســتوى قــوة األنــا والطمــوح، والخــوف واالنســحاب، وعــدم التحكــم 
االنفعالــي، ورفــض المســؤولية وســهولة االنقيــاد للجماعــة واالعتمــاد عليهــا، والحساســية المفرطــة للنقــد.   

الموضوع األول/ االساليب التربوية الخاطئة )تنشئة الطفل(

 ٢-  المفلح، عبداهلل عبدالعزيز. أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بانحراف األحداث: دراسة مطبقة على المودعين بدار المالحظة. المركز العربي للدراسات األمنية. الرياض. 4991م.
٣-  الريماوي، محمد عوده. علم النفس العام. الطبعة الثالثة، دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن، عمان. 8002م.

٤-  محرز، نجاح، أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعي في رياض األطفال، كلية التربية، جامعة دمشق.3002م. 
٥-  د. سناء الغندوري، مفهوم السلطة لدى المدرس وعالقته بالقلق النفسي عند التلميذ، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد3، العدد 21، كانون األول، 4102م.

٦- بركات، آسيا بن علي راجع. العالقة بين أساليب المعاملة الوالدية واالكتئاب لدى بعض المراهقين والمراهقات المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائف. رسالة ماجستير غير 
منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودية. 0002م.
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                  األسباب.. 

1- السبب األول )المستوى التعليمي للوالدين(:
فيما يخص المستوى التعليمي للوالدين وأثره على أسلوب الرعاية الوالدية، فقد وجدت أحد الدراسات 

عالقة ارتباط قوية بين الرعاية الوالدية التي تتسم بالدفء والعاطفة، وكفاءة األطفال االجتماعية. 
وكذلك عالقة موجبة بين المستوى التعليمي للوالدين وقدرة الطفل على التفاعل اإليجابي مع أفراد 

أسرته وأقرانه.  
بينما الحظت بعض األبحاث أن المستوى التعليمي ال يؤثر كثيرا في اختالف دور الوالدين في تكوين 

شخصية األبناء االجتماعية، إال أنها أشارت إلى أن الوالدين في مستوى التعليم األساسي أكثر تشددا في 
النظام األسري، كما أن الوالدين من مستوى التعليم فوق الجامعي يتعاملون مع األبناء بصورة رسمية.  

 
2 - السبب الثاني )الوضع االقتصادي واالجتماعي لألسرة(:

هناك ارتباط إيجابي بين الوضع االقتصادي واالجتماعي للطفل وبين الفرص التي تقدم لنمو الطفل، 
والوضع االقتصادي من أحد العوامل المسؤولة عن شخصية الطفل ونموه االجتماعي.  

3 - السبب الثالث )نوع العالقات األسرية(:
تؤثر العالقات األسرية في عملية التنشئة االجتماعية حيث أن السعادة الزوجية تؤدي إلى تماسك األسرة 

مما يخلق جوا يساعد على نمو الطفل بطريقة متكاملة.  

               قصة واقعية .. 

غيــر  نســبة  أن  األطفــال  لريــاض  والمتكــررة  الميدانيــة  زياراتهــا  خــالل  مــن  الباحثــات  إحــدى  الحظــت 
ــت  ــا الحظ ــال، كم ــاض األطف ــة ري ــع بيئ ــق م ــجام والتواف ــى االنس ــن عل ــر القادري ــال غي ــن األطف ــة م قليل
ــال  ــاض األطف ــاق بري ــن االلتح ــم ع ــزوف أطفاله ــق بع ــي تتعل ــات الت ــاء واألمه ــن اآلب ــد م ــكاوى العدي ش
بخصــوص  المعلمــات  مــن  العديــد  لســان  علــى  أيضــا  تــردد  ومــا  االنتظــام،  علــى  قدرتهــم  بعــدم  أو 
االنطــواء،  الهــروب،  البــكاء،  ذلــك:  )ومــن  الروضــة  بيئــة  مــع  التوافــق  علــى  األطفــال  قــدرة  عــدم 
العــدوان، عــدم القــدرة علــى إقامــة عالقــات تعــاون وصداقــة مــع أقرانهــم، عــدم المشــاركة فــي 
بيــن  العالقــة  أهميــة  إلــى  بحثهــا  فــي  وخلصــت  الروضــة...(،  تقيمهــا  التــي  الجماعيــة  األنشــطة 
ــه. ــش في ــذي يعي ــع ال ــي المجتم ــل ف ــق الطف ــي تواف ــا ف ــل بينهم ــلوب التعام ــل، وأس ــن والطف الوالدي
ومــن خــالل الدراســة التــي أجرتهــا الباحثــة علــى عينــة مــن األطفــال فــي مرحلــة ريــاض األطفــال، وجــدت أنه 
كلما زاد اســتخدام أســلوب التقبل والتسامح، األســلوب الديمقراطي في المعاملة، زاد مستوى الطفل في 
توافقــه االجتماعــي والشــخصي مــع مجتمعــه. والعكس، فكلما اتجــه الوالدين إلى األســاليب الخاطئة في 
التربيــة قلــت قــدرة الطفل على التوافق االجتماعي والشــخصي في مجتمعه. ومن تلك األســاليب: أســلوب 
الرفض وعدم التقبل أو التسلط أو الشدة والقسوة  أو اإلهمال أو النبذ والرفض أو التفرقة أو الحماية الزائدة.   

 ٧- عبداهلل، عادل محمد. أثر الرعاية األبوية للطفل في تكوين شخصيته، مكتبة االنكلو المصرية، القاهرة. 7991م. 
 ٨-  حالوة، باسمة. دور الوالدين في تكوين الشخصية االجتماعية عند األبناء: دراسة ميدانية في مدينة دمشق. كلية التربية، جامعة دمشق. 1102م.

الجزائر.  العلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية، جامعة بسكره،  المراهق، كلية  بالسلوك العدواني لدى  الوالدية« كما يدركها األبناء« وعالقتها  زرارقة. أساليب المعاملة   ٩- فضيلة، 
0102م.

 ١٠-  الزليتي، محمد فتحي فرج. أساليب التنشئة االجتماعية األسرية ودوافع اإلنجاز الدراسية، مجلس الثقافة العام، 8002م
١١- محرز، نجاح، أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعي في رياض األطفال، كلية التربية، جامعة دمشق.3002م.
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                توصيات وحلول .. 

1- الديمقراطية والتسامح: 
فهــذا  ابنائهمــا,  معاملــة  فــي  والتســامح  بالديمقراطيــة  يتمتعــا  أن  الوالديــن  علــى  يجــب 
يســاعد علــى تنشــئة أبنــاء يمتلكــون القــدرة للتعبيــر عــن رأيهــم بــدون خــوف مــن العقــاب 
عالقــة  وجــدت  فقــد  مســتقل.  بشــكل  شــخصيتهم  ونمــو  والعنــف,  الضــرب  أو  والتوبيــخ 
االجتماعــي  والتوافــق  الطفــل  مــع  التعامــل  فــي  الديمقراطــي  األســلوب  بيــن  طرديــة 
األســلوب  اســتخدام  درجــة  ارتفعــت  كلمــا  أي  مجتمعــه،  فــي  للطفــل  والشــخصي 
مجتمعــه.   فــي  الطفــل  توافــق  درجــة  ارتفعــت  الطفــل،  مــع  التعامــل  فــي  الديمقراطــي 

2 - االتفاق بين الوالدين:
ضــرورة االتفــاق بيــن الوالديــن حــول كيفيــة الحفــاظ علــى النظــام األســري باعتبــاره الرابــط 
القــوي للعالقــات األســرية الســليمة مــن جهــة، وباعتبــار األســرة هــي الخليــة االجتماعيــة األولــى.  

 
3 - الندوات والدورات التربوية:

األســاليب  اســتخدام  حــول  الوالديــن  لتوعيــة  الثقافيــة  المراكــز  فــي  تربويــة  نــدوات  عقــد 
المرونــة  إفــراط وال تفريــط، ســواء فــي  التعامــل مــع األبنــاء، فــال  المتوازنــة فــي  التربويــة 
المتداخلــة.   العصــر  معطيــات  ظــل  فــي  التربــوي  األســرة  دور  يعــزز  بمــا  الشــدة،  فــي  أم 

١٢- محرز، نجاح، أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بتوافق الطفل االجتماعي في رياض األطفال، كلية التربية، جامعة دمشق.3002م.
 ١٣-  حالوة، باسمة. دور الوالدين في تكوين الشخصية االجتماعية عند األبناء: دراسة ميدانية في مدينة دمشق. كلية التربية، جامعة دمشق. 1102م.

  ١٤ -حالوة، باسمة.)1102م( مرجع سابق.
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                 الحقائق.. 

َعّرف »األمن النفسي للطــفل« بأنه »حالــة من االستقرار العاطفي وإشباع الحاجات المخـتلفة للطفل  ـُ يــ
وانسجام الطفل مع البيئة المحيطة به، والمخلص من المشكالت النـــفسية المخـــتلفة التـي تــحقق ذلك 

االنسجام«.  

1- الحقيقة األولى )الطفولة المبكرة والصحة النفسية(:
الطفولــة  بقيــة  فــي  الترعــرع  علــى  يؤثــر  العمــر  مــن  الثالثــة  حتــى  الــوالدة  منــذ  يحــدث  مــا  إن 
بعــد.   فيمــا  للطفــل  المدرســي  الوظيفــي  التعزيــز  فــي  للحيــاة  الصحيــة  البدايــة  تعــزز  والمراهقــة، 

2 - الحقيقة الثانية )حقوق األطفال في السالمة النفسية(:
تنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل فــي المــادة الثالثــة علــى أنــه »مــن حــق جميــع األطفــال الحصــول 
 ٣٩ المــادة  تنــص  كمــا  لرفاههــم«.  ضروريــا  يعتبــر  الــذي  والرعايــة  الحمايــة  فــي  الحــق  علــى 
الذيــن  أو  النــزوح،  أو  النــزاع  خــالل  فــي  صادمــة  ألحــداث  تعرضــوا  الذيــن  »األطفــال  أن  علــى 
والنفســي  الجســدي  التأهيــل  فــي  الحــق  لهــم  واإلهمــال،  واالســتغالل،  اإلســاءة،  ضحيــة  يقعــون 
وكرامتــه.   لذاتــه،  واحترامــه  الطفــل،  صحــة  تعــزز  بيئــة  فــي  وذلــك  االجتماعــي،  االندمــاج  وإعــادة 

3 - الحقيقة الثالثة )األمن النفسي لألم والجنين(:
إّن تكون األمن النـفسي للطفل يتحقق مع بــداية الحمل أو قبـل ذلك، فاالستعداد النفسي للمرأة الحامل 

ومشاعر األم نحو الجنين وكذلك األب

النفســي  النفســي للطفــل يتحقــق مــع بدايــة الحمــل أو قبــل ذلــك، فاالســتعداد  إّن تكــون األمــن 
األســرة  أفــراد  بيــن  الحاصــل  والتفاهــم  األب  وكذلــك  الجنيــن  نحــو  األم  ومشــاعر  الحامــل  للمــرأة 
الجديــد.  المولــود  لمســتقبل  األســرة  أفــراد  وبقيــة  األم  تهيئــة  فــي  أساســيا  دورات  تــؤدي  كلهــا 

الموضوع الثاني/ الصحة النفسية وتنشئة الطفل

١٥- الحبيب، عبدالحميد بن عبداهلل. الصحة النفسية والطفل، وزارة الصحة السعودية. 
١٦- منظمة الصحة العالمية - المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط، تقرير منظمة الصحة العالمية )تعزيز الصحة النفسية: التقرير المختصر( )مترجم(، بالتعاون مع جامعة ملبورن ومؤسسة 

فيكتوريا لتعزيز الصحة. القاهرة. 5002م.
١٧-  مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين جنيف، الصحة النفسية والرفاه االجتماعي لدى األطفال. 4102

١٨-  الحبيب، عبدالحميد بن عبداهلل. الصحة النفسية والطفل، وزارة الصحة السعودية.
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                األسباب.. 

هناك أسباب كثيرة لضعف االستقرار النفسي لدى الطفل، ومنها:  

اضطراب األجواء األسرية وعدم االستقرار.	 
انفصال الوالدين أو أحديهما ألي سبب كان، مثل مرض األم أو الطفل. 	 
وجود إعاقة جسدية أو عقلية لدى الطفل أو أحد الوالدين. 	 
أساليب تعامل الوالدين غير السليمة، مثل الحماية الزائدة أو التذبذب أو عدم االستقرار. 	 
المقارنة وعدم المساواة بين األطفال . 	 
التعرض لألزمات والصدمات دون دعم كاٍف.	 
سوء األوضاع االجتماعية والفقر. 	 

               قصة واقعية .. 

ــه  ــر الحركــة، مــا يعرضــه للخطــر، كمــا أن ــرة، فهــو كثي ــه طاقــة كبي ــه لدي ــأن ابن ــاء ب يقــول أحــد اآلب
ــذاء نفســه. فيمــا تشــكو أحــد األمهــات مــن عــدم  يغضــب ألتفــه األســباب وينفعــل جــدا لدرجــة إي
ــي مــن تشــتت  ــر الحركــة ويعان ــوام الســبعة، فهــو كثي ــا ذي األع ــى التواصــل مــع ابنه ــا عل قدرته
االنتبــاه، وتأخــر الــكالم، عدوانــي، عنيــف، يضــرب إخوتــه وأبنــاء الجيــران، ممــا يســبب إحراجــا كبيــرا مــع 
الجيــران. ويقــوم أحــد األطبــاء النفســيين تعقيبــا علــى ذلــك أن العالمــات المرضيــة لهــذا االضطــراب 
)اضطــراب فــرط الحركــة وتشــتت االنتبــاه( هــو نقــص التركيــز، فــرط النشــاط الحركــي واالندفاعيــة، 
ومــن مظاهــره عــدم االســتقرار فــي مــكان الجلــوس ســواء أمــام التلفــاز أو األكل وكثــرة التملمــل 
ــار علــى الجلــوس، وتظهــر هــذه األعــراض غالبــا فــي ســن الســابعة، وال بــد أن تســتمر لمــدة  واإلجب
ــال بنســبة ٣ – ٥%، وتظهــر فــي األوالد  ــن األطف ال تقــل عــن ســتة أشــهر، وهــي ظاهــرة تنتشــر بي
ــب النفســي لتشــخيصه.   ــى الطبي ــات. وينصــح بعــرض الطفــل عل ــة أضعــاف ظهورهــا فــي البن ثالث

  

١٩-  الحبيب، عبدالحميد بن عبداهلل. الصحة النفسية والطفل، وزارة الصحة السعودية.
٢٠-  عباس، عبير. اضطراب حركة الطفل بين األسرة والمدرسة. صحيفة عكاظ – أخبار السعودية. 7102/21/61م.
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                توصيات وحلول .. 

1- تحسين التغذية:
ثمة بينة قوية بأن تحسين التغذية والتنمية االجتماعية واالقتصادية لألطفال المحرومين يمكن أن 

تؤدي إلى النماء المعرفي الصحي، وتحسين النتائج التعليمية، وإنقاص االختطار في االعتالالت 
الصحية النفسية، وال سيما عند األشخاص المختطرين أو الذين يعيشون في المجتمعات الفقيرة. 

إن نماذج التدخالت الفعالة هي التي تتضمن المكمالت الغذائية ، ومراقبة النمو وتعزيزه، تجمع 
هذه النماذج ما بين التدخالت التغذوية )مثل المكمالت الغذائية( مع الرعاية النفسية االجتماعية 

والمشورة.  

2 - التربية والتعليم ما قبل المدرسة والتدخالت الوالدية:
األطفــال  ذات  االختطــار  مرتفعــة  العـــــــائالت  عنــد  المجتمعيــة  البرامــج  أحــــدثت 
برامــج  مثــل  المدرســة  قبــل  مــا  الشــاملة  البرامــج  وتضمنــت  إيجابيــة.  نتاجــات  الصغــار 
والبرامــج  المنـــــظم  واالســتجمام  الصحــي،  االســتقصاء  وعيــادات  العائليــة،  القــراءة 
االجتماعيــة.   العاطفيــة  والقيــم  للقــراءة  البدئيــة  المهــارات  تعلــم  التــي  التلفزيونيــة 

3 - تلقي خدمات المساعدة النفسية من المختصين:
يجــب أن يتــم تلقــي برامــج الرعايــة الصحية المعتمدة على الطب المســند الضوء علــى بعض العالجات 
النفســية مثــل العالجــات النفســي الســلوكي المعرفي والعالج النفســي المعتمد علــى التفاعل بين 
األشــخاص والتدخــالت االجتماعيــة مثــل الرعايــة البديلــة المؤقتــة إلــى جانــب العالجــات الصيدالنيــة.  

٤ - توفير األمن النفسي للطفل في األسرة:  
المساعدة على توفير األمن النفسي للطفل داخل األسرة، عن طريق:  تحقيق جو أسري ينعم بالمحبة 
واأللفــة، توفيــر االحتياجــات األساســية، توفيــر جو من الحنان والعطف داخل األســرة، فــي حالة وجود 
سبب يستدعي انفصال األم عن الطفل أن يكون ذلك أقل ما يمكن مع توفير أسباب الدعم الممكنة، 
حمايــة األطفــال مــن الصدمــات المختلفــة، تشــجيع األطفــال علــى التعبيــر عــن أنفســهم ومشــاعرهم.

٢١ - منظمة الصحة العالمية – المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط. الوقاية من االضطرابات النفسية: التداخالت الفعالة والخيارات السياسية: التقرير المختصر/ منظمة الصحة 
العالمية. 4002م.

 ٢٢ -تقرير منظمة الصحة العالمية )4002م()مرجع سابق(.
  ٢٣ -الجمعية العالمية للطب النفسي APW. المجلة العالمية للطب النفسي، السنة التاسعة – العدد الثالث. أكتوبر 0102م.
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                 الحقائق.. 

ُيَعّرف العنف ضد األطفال وفق اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل بأنه: »كافة أشكال العنف أو الضرر أو 
اإلساءة البدنية أو العقلية و اإلهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو االستغالل بما 

في ذلك اإلساءة الجنسية«. والطفل هو كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة.  

1 - الحقيقة األولى )العنف الجسدي يعرض الطفل للوقوع في االكتئاب(:
إن العنف الجسدي الذي يتعرض له األطفال بعض األطفال يعرضهم للوقوع فريسة لمرض االكتئاب في 

مرحلة الشباب مما يشكل نقطة تحول هامة في تتبع أسباب اإلصابة باالكتئاب التي تعود إلى الطفولة، 
وتشير اإلحصائيات إلى أن األطفال الذين يتعرضون للعنف الجسدي تتضاعف لديهم بنسبة ٥٩% احتماالت 

اإلصابة بنوبات اكتئاب، وذلك بالمقارنة باألطفال الذين ال يتعرضون لمثل هذا العنف خالل مرحلة الطفولة.  

2 - الحقيقة الثانية )أعداد ضخمة من األطفال يتعرضون للعنف سنويا(:
تشير التقديرات العالمية إلى أن عدد األطفال الذين تعرضوا في العام الماضي )٢٠١٥( للعنف الجسدي أو 

الجنسي أو النفسي وصل إلى مليار طفل.   

3 - الحقيقة الثالثة )أعداد ضخمة من المربين يلجؤون ألسلوب العنف(:
في دراسة ستيورات وجيليس عام ١٩٨٠ لقياس معدل انتشار العنف ضد األطفال ، وهي دراسة تعتمد على 

التقرير الذاتي للشخص، وقد أجريت الدراسة على ٢١٤٣ شخص، سجل ٥٨% منهم أنهم يقومون ببعض العنف 
نحو أطفالهم أثناء عام الدراسة، وأن ٧١% قاموا بذلك في مرحلة ما أثناء سن الطفولة، وبحسب البيانات 

التي أدلى بها المبحوثين فقد استخدموا أنواع مختلفة من العقاب والعنف ضد أطفالهم.  

الموضوع الثالث/ العنف ضد األطفال

٢٥-   الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، العنف ضد األطفال: تعريفه وأسبابه وأشكاله. الطبعة الثالثة. السعودية. 2102م
٢٦-  أبو السعود، طارق علي. وسائل مواجهة العنف ضد األطفال. أكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية – مركز العلوم األمنية. 

 ٢٧- منظمة الصحة العالمية، مجموعة االستراتيجيات السبع لوضع حد للعنف ضد األطفال: ملخص تنفيذي. 6102م. 
٢٨-  غزوان، أنس عباس. العنف األسري ضد األطفال وانعكاسه على الشخصية. مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، مجلد 32، العدد 4، 5102م.
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               األسباب.. 

تتعدد األسباب للعنف اتجاه األطفال، ومنها :  

 تعاطي الكحوليات والمخدرات، فقد أشارت منظمة الصحة العالمية في تقريرها عام ١٩٩٢م أن 	 
٩٧% من حاالت العنف داخل األسرة تحدث عن طريق شخص مدمن.

ضعف الحالة االقتصادية، فيمثل انخفاض المستوى االقتصادي لألسر عامال مهما في انتشار العنف 	 
األسري، فالفقر يؤدي إلى زيادة عدد األزمات أثناء الحياة ويرتبط بانخفاض مصادر الدعم المادية 

واالجتماعية لمواجهة الضغوط.
البطالة، حيث تعد سببا مهما من أسباب ممارسة العنف ألن عدم وجود فرصة عمل يعني عدم وجود 	 

المال لإلنفاق على العائلة وهذا يضع العائلة أمام مواجهة ضغوط اجتماعية ومالية.
انخفاض مستوى التعليم، حيث ينتشر العنف ضد األطفال بين اآلباء منخفضي المستوى التعليمي، 	 

فعندما ينخفض المستوى التعليمي والثقافي للفرد فإنه يلجأ إلى استخدام القوة في حل المشاكل.
المواقف والنظرة السائدة في المجتمع، إذ تعمل النظرة التقليدية والسائدة في بعض المجتمعات 	 

على تكريس تفوق قيم الذكورة في المجتمع والتي ال تؤمن بتوازن القوى بين الذكور واإلناث. 
الضغوط الحياتية، حيث وجدت عالقة طردية الضغوط االجتماعية لألسرة والعنف الموجه ضد 	 

األطفال. 
التغيير االجتماعي، فالمجتمعات تمر بتغيرات اجتماعية تراكمية أحيانا وسريعة ومفاجئة أحيانا أخرى، 	 

وتؤثر هذه التغيرات على البنى االجتماعية والسلوكيات والمعايير واألعراف االجتماعية. 
 

                 قصة واقعية .. 

االبتدائيــة ومعاهــد  ريــاض األطفــال والمــدارس  أجريــت علــى ٨٣٥ مدرســا مــن مدرســي  مــن خــالل دراســة 
قمــة  فــي  اإلهمــال  كان  انتشــارا،  العنــف  أنــواع  ألكثــر  رؤيتهــم  عــن  الريــاض  مدينــة  فــي  الخاصــة  التربيــة 
األبويــن،  قبــل  مــن  دراســته  أو  مالبســه  أو  الطفــل  نظافــة  فــي  أو  غذائــي  اإلهمــال  كان  ســواء  الهــرم، 
هــي  اإلهمــال  نســب  أعلــى  أن  الدراســة  هــذه  وجــدت  حيــث  البدنيــة،  واإلســاءة  النفســية  اإلســاءة  ثــم 
ســنا.    األكبــر  األطفــال  بيــن  موجــودة  اإلســاءة  أن  كذلــك  المنخفــض،  االقتصــادي  الدخــل  ذات  األســر  بيــن 
أمــا فيمــا يخــص العنــف الجســدي، فقــد باشــرت الشــرطة فــي أحــد مناطــق المملكــة حالــة طفــل ظهــر فــي مقطــع 
فيديــو تــم تداولــه علــى نطــاٍق واســع وهــو يطلــب النجــدة وإنقــاذه مــن تعنيــف والــده ومنعــه مــن الوصــول لوالدتــه 
التــي، وبحســب مــا قالــه الطفــل فــي الفيديــو نفســه، تتعــرض هــي األخــرى لإلســاءة والتعنيــف علــى يد خــال الطفل 
ــه  ــة نفســية، ويقــوم بضرب ــي مــن حال ــده يعان ــو أن وال ــف فــي مقطــع الفيدي )شــقيقها(. وقــد ذكــر الطفــل المعن
ــارة والدتــه، فيمــا يتــم تعنيفهــا هــي األخــرى علــى يــد شــقيقها، حيــث يطلــب مســاعدته. وتعنيفــه ويمنعــه مــن زي
هيئــة  فــي  المعنيــون  تحــّرك  فيمــا  الحالــة،  مــع  التعامــل  وجــاري  الطفــل  ألقــوال  الشــرطة  واســتمعت 
لــوزارة  الرســمي  المتحــدث  أكــد  الحالــة ومتابعتهــا. وفــي وقــت ســابق،  لبحــث  بالمنطقــة  اإلنســان  حقــوق 
الطفــل. ملــف  علــى  حاليــًا  تعمــل  االجتماعيــة  الحمايــة  فــرق  أن  الســعودية  االجتماعيــة  والتنميــة  العمــل 
عاجــل.    تقريــر  ورفــع  المعنــف  الطفــل  حالــة  بتقصــي  حكوميــة  جهــات  ثــالث  المنطقــة  أميــر  وّجــه  كمــا 

٢٩-  الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، العنف ضد األطفال: تعريفه وأسبابه وأشكاله. الطبعة الثالثة. السعودية. 2102م 
٣٠- الصويغ، سهام. اإلساءة إلى األطفال وإهمالهم: دراسة ميدانية في مدينة الرياض، مجلة الطفولة والتنمية، العدد 9، 3002م.

 ٣١-  العربية – أخبار العربية. طفل خميس مشيط المعّنف بحماية شرطة عسير. 7102/11/1م. 

٢٩



ب المنبرية
ط

سوعة الخ
مو

1٧

                توصيات وحلول .. 

تزويد الوالدين ومقدمي خدمات الرعاية بالدعم.  . ١
التركيز على دور اإلعالم في نشر أساليب التربية الصحيحة وتجاوز مرحلة العنف في التعامل مع . ٢

األطفال ضمن محيط األسرة والمؤسسات التربوية والتعليمية.   
التنسيق بين مؤسسات المجتمع ذات العالقة في سبيل معالجة ظاهرة العنف األسري وتحديد . ٣

األسباب وطرق المعاجلة.   
اعتماد األساليب التربوية الحديثة في التعامل مع األيناء ليكونوا قادرين على تجاوز المشكالت التي . ٤

تعترضهم، وتفاديا لآلثار السلبية على شخصياتهم. 

٣٢ -منظمة الصحة العالمية، مجموعة االستراتيجيات السبع لوضع حد للعنف ضد األطفال: ملخص تنفيذي. 6102م.
٣٣-  غزوان، أنس عباس. العنف األسري ضد األطفال وانعكاسه على الشخصية. مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، مجلد 32، العدد 4، 5102م.

٣٤-  غزوان، أنس عباس. 5102م )مرجع سابق(. 
 ٣٥- غزوان، أنس عباس. 5102م )مرجع سابق(.
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                 الحقائق: 

ُيَعّرف التحرش الجنسي بالطفل على أنه: استخدام الطفل إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق. ويطلق 
التحرش الجنسي على كل إثارة يتعرض لها الطفل عن عمد، وذلك بتعرضه للمشاهد الفاضحة أو الصور الجنسية 

أو العارية، أو غير ذلك من مثيرات فضال عن االعتداء الجنسي المباشر، الطبيعي منها والشاذ.  

1- الحقيقة االولى )نسبة كبيرة من االعتداءات على الطفل تكون من أشخاص مقربين(:
في دراسة تم تطبيقها على عينة مكونة من ٣٩٠ طفال، اتضح أن ٥٥.٥% من الحاالت التي تعرضت لشكل أو 

آلخر من أشكال االعتداء الجنسي )وتشكل ٧% من إجمالي العينة( كان المعتدي شخصا معروفا للطفل.   كما 
أن بعض الدراسات توضح أن ٦٠% من المعتدين هم أشخاص لهم صلة قرابة بالعائلة، و ٣٠% من المعتدين 

يشكلون أحد أفراد األسرة، بينما كان ١٠% فقط من المعتدين هم من أشخاص غرباء خارج إطار العائلة.  

2 - الحقيقة الثانية )أشكال التحرش واالعتداء الجنسي( :
من أشكال التحرش واالعتداء الجنسي: التصفير والغمز، النظرات والنكات الجنسية، المداعبات الكالمية 

والتعليقات والتلميحات ذات الطابع الجنسي، الكالم اإلباحي، المكالمات الهاتفية أو عن طريق االنترنت 
بهدف المعاكسة،

لمس المناطق الحساسة لدى الطفل، تحريض الطفل على لمس المناطق الخاصة لدى المعتدي، كشف 
وإظهار األعضاء التناسلية للطفل، تعريض الطفل لصور أو أفالم إباحية ومناظر مخلة، تصوير المناطق الحساسة 

لدى الطفل، حضن الطفل ألغراض جنسية، التقبيل المفرط للطفل، التلفظ بألفاظ وكلمات سيئة مع الطفل، 
االغتصاب.

3 -الحقيقة الثالثة )التركيبة العائلية لها دور في االعتداء على الطفل(:
أثبتت الدراسات إلى أن األطفال الذين يعيشون مع أحد الوالدين أكثر عرضة بمرتين ليكونوا ضحايا للعنف 

الجنسي، واألطفال الذين يعيشون بعيدا عن والديهم يكونون معرضين للعنف الجنسي أكثر بثالث مرات عمن 
سواهم.  

الموضوع الرابع/ التحرش الجنسي

 ٣٦- المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وحدة النشر والمعلومات. واقع االعتداء الجنسي على األطفال في محافظات قطاع غزة. 9002م. 
 ٣٧- المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وحدة النشر والمعلومات. 9002م. )مرجع سابق(

 ٣٨- برنامج األمان األسري الوطني. دليل الحماية والحد من العنف الجنسي ضد األطفال: طفلي أمانتي. السعودية. 2102م.

 ٣٩- برنامج األمان األسري الوطني. دليل الحماية والحد من العنف الجنسي ضد األطفال: طفلي أمانتي. السعودية. 2102م.
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              األسباب..  

نقص التوعية الجنسية المطلوب توفيرها لألطفال في مختلف األعمار. . ١
التكتم على هذا الجانب من قبل أولياء األمور.. ٢
حب االستطالع الذي يتميز به بعض األطفال مما يجعلهم فريسة سهلة.. ٣
العامل االقتصادي الذي يدفع العائالت أن ينام أفرادها في غرفة واحدة، أو يتم إرسال . ٤

أطفالهم للعمل في أماكن غير آمنة.
عدم مراقبة الوالدين لما يشاهده األطفال عبر وسائل اإلعالم.. ٥
التصرفات الجنسية التي قد يمارسها الوالدين في حضور األطفال.. ٦
االنحرافات أو المشكالت النفسية للمعتدي.. ٧

              قصص واقعية .. 

أكــدت النســاء المشــاركات فــي نقاشــات المجموعــات البؤريــة فــي إحــدى الدراســات عن اإلســاءة 
ــارب أو  ــد األق ــد أح ــى ي ــم عل ــا تت ــا م ــل غالب ــية للطف ــاءة الجنس ــى أن اإلس ــال عل ــية لألطف الجنس
ــن مــن الطفــل. فقــد ذكــرن بشــكل متكــرر وجــود حــاالت ســفاح قربــى حيــث  األشــخاص المقربي
يتعــرض األطفــال )بغــض النظــر عــن نوع جنســهم( لإلســاءة الجنســية على يــد األب. أما المســح الذي 
قامــت بــه الدراســة فقــد كانــت ٢% مــن حــاالت اإلســاءة الجنســية للطفــل قــد نســبت إلــى األب. 
لــألم  الجنســية  لإلســاءة  تعرضــوا  الذيــن  األطفــال  بــاح  الحــاالت،  مــن   %٦٥.١ وفــي 
إمــا  الحــاالت  معظــم  فــي  الفعــل  رد  وكان  لهــم.  حصــل  بمــا  الوالديــن  كال  أو 
بالســر.   االحتفــاظ  الطفــل  مــن  الطلــب  أو  الحادثــة  تســخيف  أو  بانتبــاه  اإلصغــاء 

 

                توصيات وحلول ..  

تعريف الطفل بالحالل والحرام وتربيته على التربية اإلسالمية.  . ١
التفريق في نوم األطفال، وعدم مشاركتهم فراش واحد، حيث قد يؤدي ذلك بطريق غير . ٢

متعمد أو بدافع الفضول إلى محاذير يحسن تجنبها.
على اآلباء والمربين أن ال تغفل أعينهم عن مراقبة أبناءهم ومالحظتهم، مع ترك حرية الحركة . ٣

والتعبير عن الذات. 
عدم التحرج من الوالدين عن الحوار وتثقيف األبناء بطريقة مبسطة تمكنهم من الفهم دون . ٤

الخوض في التفاصيل خالل السنوات األولى من عمر الطفل. وتكليف األم بالحديث مع 
طفلتها واألب بالحديث مع طفله، وذلك لقرب النوع. 

٤٠- المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، وحدة النشر والمعلومات. 9002م. )مرجع سابق(
 nerdlihC eht evaS ٤١-  منظمة كفى عنف واستغالل، المجلس األعلى للطفولة/ وزارة الشؤون االجتماعية اللبنانية. اإلساءة الجنسية للطفل: الوضع في لبنان. بدعم من

nedewS . الطبعة األولى. لبنان. 8002م.
٤٢-  الديب، رانيا مصطفى. آليات حماية األطفال من التحرش الجنسي من وجهة نظر األمهات في مرحلة ما قبل المدرسة: رؤية مستقبلية.
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                  نسب وحقائق...

ف التنمر السيبراني Cyber Bullying بأنه »محاولة استغالل تقنية االتصاالت والمعلومات للوصول ألهداف  ُيَعرَّ
إجراميــة بحــق الصغــار أو الشــباب عــن طريــق إرســال : تهديــدات ، رســائل أو صور عدائيــة، واإلفصاح عــن معلومات 
شــخصية وحساســة، أو تعمــد اســتبعاد الضحيــة مــن مجموعــة معينــة علــى الشــبكة، أو المضايقــة ، أو اإلحــراج ، 
أو الســخرية، أو اإلهانــة وتشــويه الســمعة، وذلــك عبــر اســتخدام اإلنترنــت ومــن خــالل المواقــع االجتماعيــة ، أو 
غــرف الدردشــة ومنتديــات النقاش، أو البريد االلكتروني، أو الرســائل الفوريــة، أو الهواتف المحمولة، أو صفحات 
الويــب أو المدونــات، وقــد يســيء بعضهــم إلــى الطفــل أو يعتدي عليــه، حتى يشــعر باإلحباط؛ وبفقــدان احترام 
الــذات وعــدم الثقــة بالنفــس. ويمكــن ألي طفــل أن يفعلهــا باآلخريــن، ألنــه يشــعر بأنــه محمــي وراء شاشــة«.  
حيــث  مــن  لالنترنــت  المســتخدم  مقاومــة  ضعــف  بأنــه   Internet Addiction االنترنــت  إدمــان  يعــرف 
المفــرط  االســتعمال  هــو  أو  قســري.  بشــكل  عليــه  يســتحوذ  حيــث  عنــه،  االبتعــاد  محاولــة  أو  تركــه 
ضعــف  إلــى  يــؤدي  ممــا  قســريا  عليــه  معتمــدا  الشــخص  يصبــح  بحيــث  لالنترنــت،   Overusing
»الدرجــة  بأنــه  إجرائيــا  ويعــرف  واالجتماعــي.  والمهنــي،  المدرســي،  اليومــي:  الوظيفــي  األداء 
الدراســة«.   هــذه  فــي  المســتخدم  االنترنــت  إدمــان  مقيــاس  علــى  الفــرد  عليهــا  يحصــل  التــي 

1( الحقيقة االولى )استهداف األطفال في اإلعالم االلكتروني(:
مــن الناحيــة االقتصاديــة، تعتبــر فئــة األطفــال ســوقا رائجــا للمنتجــات اإلعالميــة، فقد أشــارت منظمــة »األطفال 
ــات،  ــي لإلعالن ــدف األساس ــم اله ــال ه ــى أن األطف ــي إل ــا االلكترون ــي موقعه اآلن« ) Children Now ( ف
ــنة.  ــن ١٢ س ــال دون س ــويق لألطف ــى التس ــنويا عل ــار دوالر س ــي ١٥ ملي ــق حوال ــة تنف ــركات التجاري وأن الش

2( الحقيقة الثانية )استهداف األطفال في التسويق االلكتروني( :
يمــارس األطفــال دورا مركزيــا فــي اقتنــاء األســر للتجهيــزات التكنولوجيــة المنزليــة بصفــة عامــة وفــي 
أن ٥٠%  إلــى  أجريــت فــي فرنســا  التــي  الدراســات  إحــدى  تشــير  إذ   ، باالنترنــت بصفــة خاصــة  االرتبــاط 
مــن البيــوت التــي بهــا أطفــال تســتخدم االنترنــت، بينمــا تتراجــع النســبة إلــى ٢٥% فــي البيــوت التــي 
ــم.   ــخاص بمفرده ــا أش ــي يقطنه ــوت الت ــي البي ــى ١٦% ف ــع إل ــال وتتراج ــط دون أطف ــن فق ــا زوجي ــم به يقي

3( الحقيقة الثالثة )التعامل مع االنترنت والتقنية ليس سلبي تمامًا( :
اختارت الحكومة في فنلندا ٥٠٠٠ شاب من أبناء جيل االنترنت لتدريب مدرسي الدولة على كيفية استخدام 

الكمبيوتر. وللمرة األولى على اإلطالق، في مجال واحد، يصبح الطالب مدرسين، والمدرسون طالبا. 
تطــورت  عقولهــم  ألن  مختلــف  نحــو  علــى  ويتصرفــون  المعلومــات  يعاجلــون  االنترنــت  جيــل  أبنــاء  إن 
المثــال  أســرع علــى ســبيل  آبائهــم، فهــم  عــن عقــول  الوظيفيــة  الناحيــة  بحيــث أصبحــت مختلفــة مــن 
مــن آبائهــم فــي معالجــة الصــور ســريعة الحركــة؛ وهــذا نتيجــة بحــث أجــري علــى يــد اثنيــن مــن علمــاء 
ــع  ــل م ــي التعام ــباب ف ــه الش ــذي يقضي ــت ال ــف أن الوق ــان كي ــث يصف ــر(، حي ــو كاتش ــتانلي وماثي ــخ )س الم
لوظيفتهــا.    أدائهــا  ومــن  المتطــورة  لعقولهــم  المــادي  التركيــب  مــن  يغيــر  ربمــا  الرقميــة  التكنولوجيــا 

الموضوع الخامس/ أطفالنا واإلنترنت

٤٣-المركز التربوي للبحوث واإلنماء، سالمة األطفال على االنترنت: دراسة وطنية حول تأثير االنترنت على األطفال في لبنان. 3102م.
٤٤-عبداهلل، محمد قاسم. إدمان االنترنت وعالقته بسمات الشخصية المرضية لدى األطفال والمراهقين : دراسة ميدانية في حلب. مجلة الطفولة العربية، العدد الرابع والستون. 5102م

٤٥-مسعودة، بايوسف. الطفل واالنترنت المنزلي: مجاالت االستخدام ولبإشباعات المتحققة. مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. العدد 72 ، ديسمبر 6102.
 ٤٦-مسعودة، بايوسف. )6102(. )مرجع سابق(.

  ٤٧- تابسكوت، دون. جيل االنترنت: كيف يغير جيل االنترنت عالمنا. – القاهرة: كلمات عربية للترجمة والنشر، 1102م، الطبعة األولى 2102م.
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              األسباب...  

التعليميــة  المؤسســات  فــي  تعليمــه  بــات  فقــد  الحيــاة،  ضــرورات  مــن  ضــرورة  االنترنــت  أصبــح   )١
مــرورا  الروضــة  مرحلــة  مــن  بــدءا  التعليــم،  مراحــل  جميــع  فــي  الطلبــة  لجميــع  دراســيا  مقــررا 
الكمبيوتــر  جعــل  ممــا  بالجامعيــة،  وانتهــاء  والثانويــة،  واإلعداديــة  االبتدائيــة  التعليــم  بمراحــل 
مســتحيال.  ليــس  االنترنــت  علــى  الدخــول  وأصبــح  الفــرد،  ســلوك  فــي  األقــوى  المتحكــم 

٢( االســتخدامات المتعــددة لالنترنــت، مثــل الحصــول علــى المعلومــات، التســوق والتجــارة العالميــة، 
المراســلة وإقامــة الصداقــات والمحادثــة، التســلية واللعــب. كمــا أنــه وســيلة لــألذى والجريمــة مثــل 
ــة  ــإذا كان نعمــة ووســيلة تكنولوجي ــن. ف ــت ســالح ذو حدي ــة. فاالنترن مواقــع الهكــرز والمواقــع اإلرهابي
ــه قــد يكــون نقمــة إذا أســاء اإلنســان اســتعماله. ــن يحســن اســتعماله، إال أن ــرة، حي ــد كبي مهمــة ات فوائ

٣( بعــض الســمات الشــخصية تجعــل الفــرد ينزلــق فــي مصيــدة االنترنــت، مــن هــذه الســمات: الخجــل، عــدم 
القــدرة علــى المواجهــة، االنطوائيــة التــي تجعــل الفــرد ال يســتطيع تكوين صداقــات مع اآلخرين فــي العالم 
الواقعــي فيهــرب إلــى العالــم االفتراضــي الــذي يجعلــه يعيــش في عالــم الخيال، واألحــالم المثاليــة، ويعقد 
صداقــات مــع مــن يريــد.. فيتصــرف بــدون رقيــب ويصبــح هــذا الشــخص محبوبــا، ممــا يشــعره بذاتــه وأهميتــه 
ومكانتــه بيــن النــاس. إن تقديــر الــذات المنخفــض والشــعور بالنقــص وعــدم الكفايــة والرهــاب االجتماعــي 
ــت.  ــى االنترن ــن عل ــي تدم ــخصية الت ــمات الش ــرز الس ــن أب ــي م ــة ه ــلبي واالنطوائي ــذات الس ــوم ال ومفه

٤( مــن لديهــم تاريخــا مرضيــا ســابقا هم أكثر عرضــة لإلصابة بإدمــان االنترنت. كما أن من يعانــي من الضغوط 
ــة.  ــوط العنكبوتي ــة الخي ــي فريس ــع ف ــة ألن يق ــر عرض ــون أكث ــة يك ــة والتعليمي ــرية والمهني ــية األس النفس

 

٤٨  عبداهلل، محمد قاسم. 5102م. )مرجع سابق(
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               قصص واقعية...
  

بشــنق  مييــر«  »ميغيــن  المراهقــة  انتحــار  بقصــة  األميركيــون  المواطنــون  فوجــئ 
نفســها بغرفتهــا وقــد أقدمــت المراهقــة ميغيــن علــى االنتحــار فــي تشــرين األول 
ــت  ــت(. وقــد كان ــى االنترن مــن العــام ٢٠٠٦ بعــد تعرضهــا للتنمــر الســيبراني )التنمــر عل
المراهقــة البالغــة مــن العمــر ١٦ عامــا قــد تعرفــت إلــى شــاب مــن خــالل موقــع 
ــرة  ــد فت ــاء. وبع ــا أصدق ــد أصبح ــوش وق ــى ج ــبيس« يدع ــاي س ــهور »م ــي مش أميريك
ــة  ــن المراهق ــم! لك ــوى جارته ــن س ــم يك ــاب ل ــذا الش ــن أن ه ــفت ميغي ــرة اكتش قصي
األمريكيــة المنتحــرة تداركــت األمــر واحتفظــت برباطــة جأشــها حتــى بــدأت تتعــرض 
ــث  ــم يلب ــة! ول ــت لطيف ــا ليس ــول أنه ــها كالق ــارة نفس ــل الج ــن قب ــيبراني م ــر الس للتنم
األمــر أن تحــول إلــى تنمــر حقيقــي بعــد تعرضهــا ألبشــع الشــتائم والســباب، ولــم يكــن 
مــن إدارة الموقــع إال أن تقــف ســاكنة مــن دون حــراك أو تدخــل بالموقــف للحــد منــه! 
ــد  ــا بالح ــن طالب ــا الذي ــا وأبيه ــة ألمه ــية عميق ــة نفس ــن صدم ــار ميغي ــي انتح ــذا ويأت ه
مــن التنمــر الســيبراني وتكويــن شــرطة الكترونيــة خاصــة بــه ودفــع ضرائــب ماليــة مــن 
ــر التنمــر  ــدا تأثي ــة الســجن القضائــي فــي أســوأ الحــاالت. وقــد ب ــل المتنمريــن وعقوب قب
الســيبراني واضحــا فــي األبويــن الذيــن اســتضافهما الدكتــور فيــل فــي برنامجــه الشــهير.  

  ٤٩ - المركز التربوي للبحوث واإلنماء، سالمة األطفال على االنترنت: دراسة وطنية حول تأثير االنترنت على األطفال في لبنان. 3102م.
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                توصيات وحلول...

١( توعية طالب وطالبات المدارس في كافة المراحل الدراسية باالستخدام اآلمن لإلنترنت 
وخطورة إساءة استخدامه، من خالل تضمين بعض المناهج الدراسية لذلك. والعمل على 

تكريس مفهوم )المواطنة الرقمية( لديهم.  

٢( تشجيع المبادرات الفردية والمؤسسية ذات العالقة، إليجاد البدائل التقنية النظيفة 
واآلمنة التي تحقق التوازن بين إشباع رغبات الطفل وسالمته عبر شبكة االنترنت 

والوسائط التقنية األخرى. 
 

٣( توفير وتطوير األنظمة والبرامج التقنية القادرة على رصد وتحليل وتقييم االساءات 
واالنتهاكات التي تستهدف الطفل عبر اإلنترنت.  

٤( تمكين األطفال والشباب وتعزيز صمودهم في مواجهة األخطار. وينبغي تشجيعهم 
على الوصول إلى المزايا الخالقة لالنترنت. وفي نفس الوقت أن يفهموا األخطار 

ويتصدوا للمخاطر التي يتعرضون لها على االنترنت. وهذا يتطلب االعتراف بأن هناك 
تهديدات فعلية تواجه األطفال على االنترنت.

  
٥( ضمان معاقبة المسيئين: وهذا يتطلب التنسيق الدولي في التشريعات واإلنفاذ. 

ولألسف، فإن هذا لم يتحقق بعد في معظم البلدان؛ فمن بين ١٩٦ بلدًا تم استعراضها، 
لم يكن هناك سوى ٤٥ بلدًا لديها تشريعات كافية لمكافحة انتشار الصور المسيئة 

لألطفال.   

٦( إزالة صور االعتداء الجنسي على األطفال من اإلنترنت وحظر إمكانية الوصول إليها. 
وهذا يتطلب تعاونًا من مقدمي خدمات االنترنت، فضال عن ترشيح المواقع المالئمة 

للطفل وتطبيق آليات منع المواقع.   

٥٠-الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت – توصيات الملتقى. وزارة الداخلية السعودية.  نوفمبر 6102م.
 ٥١- الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت، 6102. )مرجع سابق(. 
  ٥٢- الملتقى الوطني للوقاية من االستغالل الجنسي لألطفال عبر االنترنت، 6102. )مرجع سابق(.

 labolG :enilnO ytefaS dlihC .)CRI( retneC hcraeseR itneconnI ehT ,hcraeseR fo ecfifO FECINU ehT – )FECINU( dnuF s›nerdlihC snoitaN detinU -٥٣ 
1102 .seigetarts dna segnellahc

  ٥٤- CRI( retneC hcraeseR itneconnI ehT(. seigetarts dna segnellahc labolG :enilnO ytefaS dlihC. 1102 )مرجع سابق( 
  ٥٥- CRI( retneC hcraeseR itneconnI ehT(. seigetarts dna segnellahc labolG :enilnO ytefaS dlihC. 1102 )مرجع سابق(
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مجال األسرة

العنف ضد المرأة	 
عشر خطوات لعالقة زوجية ناجحة 	 
عشر خطوات لكسب االصدقاء والجيران 	 
الطالق العاطفي 	 
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                 حقائق..

ــادي  ــان االقتص ــمل الحرم ــن أن يش ــي يمك ــف العائل ــه: »العن ــرأة بأن ــد الم ــف ض ــف العن ــن تعري يمك
رفاههــا«.    أو  صحتهــا  أو  المــرأة  لســالمة  األذى  يســبب  قــد  الســلوك  هــذا  مثــل  وأن  والعزلــة، 
كما تعّرف منظمة الصحة العالمية العنف ضد المرأة بأنه »أي فعل عنيف يترتب عليه أو يرجح أن يترتب 
عليه أذى أو معاناة للمرأة ســواء من الناحية الجســمانية أو الجنســية أو النفســية، بما في ذلك التهديد 
بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية، سواء في حياتها العامة أو الخاصة«.  

1(الحقيقة األولى )منهاج عمل بيجين – األمم المتحدة(:
يقر منهاج عمل بيجين المتعلق بالعنف ضد المرأة ثالثة أهداف استراتيجية، هي: 

•اتخاذ تدابير متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه. 
•دراسة أسباب العنف ضد المرأة وعواقبه وفعالية التدابير الوقائية. 

•القضاء على االتجار بالمرأة ومساعدة ضحايا العنف الناتج عن البغاء واالتجار. 
في إطار هذه األهداف، وضع منهاج العمل سلسلة من التدابير الملموسة التي يجب أن تتخذها 

الحكومات، بما في ذلك تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان؛ والسياسات والبرامج الهادفة إلى 
حماية النساء الالئي وقعن ضحايا للعنف ومساندتهن؛ التوعية والتعليم.  

2( الحقيقة الثانية )أشكال العنف ضد المرأة( :
يعــد العنــف الممــارس مــن قبل الشــريك هــو النوع األكثر شــيوعا من أنــواع العنف الممارس ضــد المرأة، 
وهــو ســلوك منتهــج ضمــن عالقــة زوجيــة تتســبب فــي حــدوث ضــرر جســدي أو جنســي أو نفســي، بمــا 
فــي ذلــك االعتــداء الجســدي والعالقــات الجنســية القســرية واإليــذاء النفســي وســلوكيات الســيطرة.  

3(الحقيقة الثالثة )امرأة تضرب كل 1٥ ثانية(:
تشــير تقاريــر منظمــة العفــو الدولية إلــى أن حقوق المرأة العاملة منتهكة بشــكل كبيــر، وذكر أن هناك 
امــرأة تضــرب كل ١٥ ثانيــة، كمــا أن هنــاك زوجــة مــن كل خمس زوجــات تضرب بانتظام مــن قبل زوجها.  

الموضوع األول/ العنف ضد المرأة

٥٦-قرار الجمعية العامة المتعلق بالقضاء على العائلي ضد المرأة ، قرار الجمعية العامة 85/ 741. منظمة األمم المتحدة – الجمعية العامة. 
٥٧- برنامج األمان األسري الوطني، مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله: اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. 7102م.

 .31.VI.69.E .oN selaS ,snoitacilbup snoitaN detinU( 5991 rebmetpeS 51- 4 ,gnijieB ,nemoW no ecnerefnoC dlroW htruoF eht fo tropeR -٥٨
٥٩-برنامج األمان األسري الوطني، مفهوم العنف ضد المرأة وأشكاله: اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة. 7102م.

٦٠-عبدالمحمود، عباس أبو شامة. جرائم العنف وأساليب مواجهتها في الدول العربية. مركز الدراسات والبحوث -  جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض 2102م. 
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              أسباب..  

1(السبب األول )العنف يوّلد العنف( :
أظهرت العديد من الدراسات أن األفراد الذين يعيشون في أسر يسودها العنف أكثر قابلية ألن يكونوا 

هم أنفسهم عدوانيين في تصرفاتهم. وقد وجد )استراوس، ١٩٨٣م( وزمالؤه أن األزواج الذين 
يشبون في أسر يسودها العنف يكون احتمال ضربهم لزوجاتهم عشرة أضعاف الرجال الذين يشبون 

في أسر ال يسودها العنف. 
إن النساء الالتي قتلن أزواجهن بسبب اإليذاء البدني كان لهن تاريخ طويل من العنف، ليس فقط مع 
الزوج ولكن غالبا مع اآلباء في طفولتهن. إن المرأة تلجأ للقتل تحت ضغط القهر والظلم االجتماعي 

والثقافي ونتيجة لقهر الزوج وتسلطه. إن العنف ضد المرأة يأخذ صورا مختلفة تبدأ من السب إلى 
الحرق والخنق. وأن الزوجات أكثر أفراد األسرة تعرضا للعنف.

2(السبب الثاني )ثقافات فرعية( :
تفيــد بعــض الدراســات أن بعــض الثقافــات الفرعيــة لديهــا اتجاهــات إيجابيــة نحــو العنــف وهــي 
ــو  ــا نح ــا وعدواني ــون عنيف ــر أن يك ــب الذك ــات تطال ــذه الثقاف ــدة. ه ــروف عدي ــي ظ ــف ف ــجع العن تش
أي نظــرة أو هفــوة تعــد إهانــة. وقــد يضــرب الــزوج زوجتــه أو يقتلهــا ألقــل هفــوة تحــدث فــي 
ــن  ــر شــيوعا بي ــة التــي تشــجع علــى العنــف تكــون أكث ــر مناســب. إن هــذه الثقافــات الفرعي وقــت غي
ــات. ــذه الجماع ــدى ه ــة ل ــدالت الجريم ــاع مع ــس الرتف ــبب رئي ــي س ــا. وه ــة الدني ــات االجتماعي الفئ

3(السبب الثالث )إحباط المعّنف( :
إن العــدوان ال تحركــه إال دوافــع غريزيــة وأن الشــخص يعبــر عــن عدوانتيــه كلمــا تعــرض إلــى نــوع مــن 
ــزل.  ــر مــا يكــون مــكان رد الفعــل هــذا هــو المن ــف. وأكث ــا وهــو العن ــح رد الفعــل آلي ــاط، ويصب اإلحب
كمــا توضــح بعــض الدراســات إلــى أن الزوج الذي يتعــرض للصراعات في مجال عمله يشــعر بالالقوة في 
التحكــم فــي عملــه أو التعامل مع زمالئه أو أي عناصــر أخرى في البيئة الخارجية، فإنه عندها يعود إلى 
منزلــه يمــارس القــوة علــى أفــراد أســرته. إذ أنه يحــاول تحويــل اإلحباط الخارجــي إلى قوة داخل أســرته.

٤(السبب الرابع )العوامل االقتصادية واالجتماعية( :
ــرة  ــي وظاه ــدم التقن ــة، والتق ــة واالجتماعي ــة االقتصادي ــل التنمي ــن عوام ــا بي ــاك ارتباط ــدو أن هن يب
واالجتماعــي  االقتصــادي  التحــول  وهــذا  خاصــة.  العائلــي  العنــف  وظاهــرة  عامــة  الجريمــة 
العائلــة. داخــل  االجتماعــي  الضبــط  عمليــة  وأضعــف  العربيــة  األســرة  تماســك  فــي  أثــر  قــد 

٦١- عبدالمحمود، عباس أبو شامة. 2102م. )مرجع سابق(
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             قصة واقعية .. 

ــار  ــام ٢٠٠١م( أش ــر ع ــرأة )تقري ــي للم ــوم العالم ــي الي ــدر ف ــذي ص ــدة ال ــم المتح ــر األم ــي تقري ف
ــه فــي الدراســة التــي أجرتهــا  ــد فذكــر بخصــوص العنــف العائلــي أن ــال إلــى األوضــاع فــي الهن مث
المنظمــة فــإن هنــاك ٥٠% مــن األزواج أشــاروا إلــى أنهــم يضربــون زوجاتهــم بانتظــام. وقــد 
ــؤال  ــد س ــار. وعن ــا الن ــعل فيه ــل ويش ــام ب ــا بانتظ ــا يضربه ــى أن زوجه ــات إل ــدى الزوج ــارت إح أش
زوجهــا اعتــرف بذلــك وقــال إنــه يفعــل ذلــك لكــي يــؤدب زوجتــه لتحســن التصــرف. وأشــار التقريــر 
إلــى أن الزوجــات نــادرا مــا يلجــأن إلــى الســلطات لإلبــالغ عــن مثــل هــذه الحــوادث، كمــا أن 
الزوجــة ال تجــد إنصافــا ممــن هــم حولهــا حتــى مــن أقاربهــا علــى أســاس أن تحافــظ علــى زوجهــا.  

         
              توصيات وحلول ..  

١( أهمية نشر الوعي بقانون الحماية من العنف األسري وثقافة احترام المرأة ونبذ العنف بكل 
أشكاله. 

٢( التركيز على أسس التربية السليمة المبنية على االحترام المتبادل بين أفراد األسرة وخلوها من 
أي تمييز وعنف. 

٣( اإلرشاد والتوجيه لألبناء قبل الزواج وتقديم الدعم والمشورة لهم أثناء الزواج. 
٤( السعي لحضور دورات إلدارة الحياة الزوجية للحصول على حياة سعيدة وخالية من العنف. 
٥( تثقيف المرأة لنفسها بحقوقها وواجباتها وكيفية إدارة حياتها األسرية وحماية نفسها من 

العنف .
٦( فرض دورات تأهيلية لمرتكب العنف لمنع استمرار ارتكاب العنف من نفس الشخص. 

٧( السعي نحو فرض دورات للمقبلين على الزواج عن أساسيات العالقة الزوجية والحقوق 
والواجبات في إطار الزواج. 

 

٦٢-  عبدالمحمود، عباس أبو شامة. 2102م. )مرجع سابق(
٦٣-  الفردان، إيناس أحمد. دراسة واقع العنف األسري ضد المرأة في مملكة البحرين. مركز تفوق االستشاري لدعم قضايا النساء. 6102م.
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                    نسب وحقائق... 

للحيــاة  واالســتعداد  للــزوج،  المناســب  االختيــار  فــي  »التوافــق  بأنــه  الزواجــي  التوافــق  يعــرف 
ــؤوليات  ــل مس ــي وتحم ــباع الجنس ــن، واإلش ــن الزوجي ــادل بي ــب المتب ــا، والح ــول فيه ــة، والدخ الزواجي
ــة«.   ــى حــل مشــكالتها، واالســتقرار الزواجــي، والرضــا والســعادة الزوجي ــة، والقــدرة عل ــاة الزوجي الحي
ويعتبــر الزوجــان متوافقيــن زواجيــا إذا كانت ســلوكيات كل منهما مقبولة من اآلخر وقــام بواجباته نحوه 
وإشــباع حاجاتــه، وعمــل مــا يربطــه بــه، وامتنــع عــن عمــل مــا يؤذيــه، أو يفســد عالقتــه بــه أو بأســرتيهما. 

1( الحقيقة األولى )يؤثر سوء التوافق الزوجي في تكوين ميول األمراض النفسية مثل 
االكتئاب( :

توضح إحدى الدراسات إلى أن المرأة غير المتوافقة زواجيا تعاني من أعراض االكتئاب، وذلك بنسبة 
٩٦% من حجم العينة التي تناولتها الدراسة. 

كما وجدت دراسة »ويسمان وبايكل« »Wisman, Paykel« عام ١٩٧٤ أن زيادة الخالفات الزوجية 
كانت أكبر األحداث التي تسبق البحث عن العالج لالكتئاب، وأن ٤٠ حالة من الحاالت التي ترددت 

عليهما في العيادة الخارجية من النساء، الالتي لديهن أعراض متوسطة إلى حادة من االكتئاب، أظهرن 
دالئل واضحة بعحز حاد وتدهور في القيام بأدوارهن كزوجات وأمهات داخل األسرة.  

2(الحقيقة الثانية )تعد مشكلة التواصل من أبرز المشكالت الزوجية( :

الزوجيــة  المشــكالت  جملــة  مــن   %٣٣ تمثــل  التواصــل  مشــكالت  أن  الدراســات  إحــدى  توضــح 
ومنهــا عــدم التفاهــم وانقطــاع الحــوار وعــدم احتــرام الطــرف اآلخــر، وعــدم التعبيــر عــم مشــاعر 
وعــدم  األطفــال  تربيــة  حــول  الخالفــات ١٥% وخالفــات  حــل  علــى  القــدرة  عــدم  ويليهــا  الحــب، 
أهــل  احتــرام  عــدم  أو  األهــل  تدخــل  مشــكالت  ثــم   ،%١٥ المســؤولية  تحمــل  وعــدم  التعــاون، 
أخــرى  ومشــكالت  الــزوج،  بخــل  فــي  تتمثــل   %٨.٥ ماليــة  مشــكالت  ثــم   ،%١٠ اآلخــر  الطــرف 
المشــتركة.   االهتمامــات  ونقــص  الجنســية  والمشــكالت  والعنــاد  الخيانــة  فــي  تتمثــل  متنوعــة 

 

الموضوع الثاني/ عشر خطوات لعالقة زوجية 

٦٤- حميدة، آالء حازم؛ و وتد، صالح الدين علي. العالقة بين تحقيق التوقعات من الزواج وبين التوافق والرضا في الحياة الزوجية لدى األزواج الفلسطينيين في جنوب الضفة الغربية. 
5102

٦٥- ونوغي، فطيمة. أثر سوء التوافق الزواجي في تكوين الميل إلى األمراض النفسية لدى المرأة من خالل تطبيق اختبار 2IPMM: دراسة ميدانية بمدينة بسكرة. 4102م.
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3( الحقيقة الثالثة )أكثر من ٥3٠٠٠ صك طالق بالمملكة خالل 1٤3٧ هـ( :

ــام ١٤٣٧ هـــ  ــالل ع ــه خ ــعودية بأن ــة الس ــة العربي ــدل بالمملك ــجالت وزارة الع ــاءات س ــح إحص توض
فقــط بلــغ عــدد عقــود الــزواج ١٥٧٨٧٠ عقــد ، بينمــا بلغــت صكــوك الطــالق ٥٣٦٠٤ صــك طــالق.  
الحقيقــة الرابعــة )الحاجــات النفســية وســمات الشــخصية والعوامــل االجتماعيــة للمتزوجيــن( :
أقيمــت دراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى الحاجــات النفســية وســمات الشــخصية والعوامــل 
ســوء  مــن  المتطرفــة  للحــاالت  الالشــعورية  الدوافــع  علــى  والتعــرف  للمتزوجيــن  االجتماعيــة 
التوافــق الزواجــي، وتكونــت مــن ٩٠ زوج وزوجــة تتــراوح أعمارهــم مــن ٢٥ – ٥٠ ســنة. وكان 
ــن ٢٥  ــل س ــوا قب ــن تزوج ــن الذي ــي بي ــق الزواج ــي التواف ــوارق ف ــاك ف ــة أن هن ــج الدراس ــن نتائ م
أو بعدهــا، وذلــك لصالــح المتزوجيــن قبــل ســن ٢٥، كمــا كشــفت الدراســة إلــى أنــه ال يوجــد 
أن  النتائــج  ومــن  والعالــي،  المتوســط  التعليمــي  المســتوى  ذات  المجموعــة  بيــن  اختــالف 
التوافــق الزواجــي يتأثــر بعــدد األطفــال ومــدة الــزواج. كمــا وجــدت الدراســة أن هنــاك فــروق 
ــخصياتهم.   ــمات ش ــي س ــة وف ــية القائم ــم النفس ــي حاجاته ــن ف ــر المتوافقي ــن وغي ــن المتوافقي بي

    
               األسباب..

 
أشارت األدبيات النظرية إلى أن التوافق والرضا الزواجي يتعلقان بعدد من العوامل. ومن تلك 

العوامل:  

عوامل داخلية تنحصر في كل من الزوجين، منها ما قبل الزواج، ومنها ما بعده، مثل:
• السن عند الزواج 

• االستعداد للزواج 
• األهداف األسرية 

•  التنشئة االجتماعية 
•  التقارب أو التباعد في المستويات االقتصادية والثقافية واالجتماعية.

•  اإلعداد النفسي للزواج )فترة الخطوبة( 

عوامل خارجية، مثل:
تدخل أطراف من خارج األسرة في الحياة األسرية للزوجين. 	 
العائلة والظروف االجتماعية المحيطة .	 
مفهوم الدور والتوقعات االجتماعية من الزوج والزوجة وتوقعات كل واحد من اآلخر. 	 
التوقعات المسبقة قبل الزواج. 	 

٦٦-  وزارة العدل السعودية.
٦٧- دسوقي، راوية. التوافق الزواجي، كلية اآلداب جامعة الزقازيق. 6891م.

٦٨-  حميدة، آالء حازم؛ و وتد، صالح الدين علي. 5102 )مرجع سابق(
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            قصص واقعية...

لطفليــن،  أم  ســنوات،   ١٠ مــن  متزوجــة  ســنة،   ٢٧ العمــر  مــن  تبلــغ  ســيدة 
عاطفيــة  عالقــة  تربطهــا  كانــت  عالــي،  مســتوى  ذات  بالبيــت  ماكثــة 
الــزوج.    لهــذا  األهــل  معارضــة  مــن  بالرغــم  بالنجــاح  تكللــت  زوجهــا،  مــع 
ــة  ــت عالقتهــا بزوجهــا متين ــي، كان ــه مســتوى إكمال ــزوج عامــل حــر، ذو دخــل متوســط، ل ال
فــي الســنوات األولــى مــن الــزواج إلــى غايــة إنجــاب الطفــل الثانــي، حيــث تصدعــت عالقتهــا 
الزوجيــة، وأصبحــت تتميــز بالمشــاجرات اليوميــة والعنــف اللفظــي والجســدي مــن قبــل الزوج، 
ــر علــى نفســيتها إلــى  ــة باســتمرار، ممــا أث ــزوج فــي عالقتهمــا الزوجي ــك لتدخــل أهــل ال وذل
درجــة محاولتهــا االنتحــار عــن طريــق مــادة تنظيــف، ومكثــت علــى إثرهــا فــي المستشــفى، 
عــدة.  مقابــالت  النســاء(  )قســم  بالمستشــفى  النفســية  األخصائيــة  معهــا  أجــرت  وقــد 
والحالة لم تبح ألحد بمعاناتها، حتى مع مكوثها في المستشفى، فلم تكشف عن نيتها في 

االنتحار ما عدا لألخصائية النفسانية. 

ــذات وهيجــان مــع  ــه لديهــا نقــد نحــو ال ــت لهــا بأن ــي أجري ــارات النفســية الت أظهــرت االختب
المــرور إلــى الطفــل العدوانــي. وكانــت الخاصيــة المميــزة لحالتهــا االنفعاليــة هــي االكتئــاب 
ــك  ــب، وذل ــق بالذن ــة فــي المــوت مــع اإلحســاس العمي ــث تشــعر بعــدم الجــدارة والرغب ، حي
للتصــدع العاطفــي الــذي تعيشــه مــع زوجهــا الــذي كانــت تبنــي علــى زواجهــا منــه أحالمــا 
الــذي افتقدتــه فــي عائلتهــا األولــى مــع والديهــا.  كبيــرة لألمــن والحــب واالســتقرار 
ميكانــزم  اســتخدام  مــع  الــذات  إلــى  االســتبصار  إلــى  الحالــة  تفتقــد  كمــا 
الزائــد  التعاطــف  وطلــب  والنرجســية  الــذات  حــول  تمركــز  ولديهــا  اإلنــكار، 
بهــا.  تصــرح  وال  المشــاعر  هــذه  تنكــر  ولكنهــا  عدائيــة،  بطريقــة  اآلخريــن  مــن 
ويســجل مقيــاس توهــم المــرض ارتفاعــا إلــى جانــب مقيــاس االكتئــاب والهســتيريا، انعكاســا 
المبالــغ  أفعالهــا  وردود  الجســدية  لمشــاكلها  تضخيــم  مــع  ذاتهــا  حــول  الحالــة  لتمركــز 
فيهــا تجــاه مشــاكلها ونظرتهــا التشــاؤمية للحيــاة واالنســحاب والعدائيــة الكامنــة. كمــا 
ــية  ــدة الحساس ــع ش ــة م ــات بارانوي ــود اتجاه ــس وج ــا يعك ــلم البرانوي ــاع س ــاس ارتف أن مقي
ــا.  ــع زوجه ــاكل م ــن مش ــه م ــي في ــا ه ــى م ــم عل ــع لومه ــن م ــر اآلخري ــات نظ ــاه وجه تج
وارتفاع االنحراف السيكوباتي يعــكس الغضب الشديد والعدائية التي تشعر بها الحالة تجاه 

زوجها إلهماله لها ومعاملته السيئة لها بشكل واضح. 

 ٧٠-  مصطلح »تكللت بالنجاح« من وجهة نظر الباحثة، تعني أن عقد الزواج قد تم بشكل فعلي. 
٧١-  ونوغي،فطيمة. أثر سوء التوافق الزواجي في تكوين الميل إلى األمراض النفسية لدى المرأة . جامعة محمد خيضر بسكرة. 4102م – الحالة الثالثة.
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              توصيات وحلول...

١. برامــج تدريبيــة متخصصــة مخطــط لهــا بعنايــة حــول أســاليب تطبيــق مهــارات التوافق 
الزواجــي لــدى معلمــي المــدارس المتوســطة والثانويــة فــي التعليــم العــام بالمملكة 
العربيــة الســعودية، والتثبــت مــن درجة صالحيتها الســتخدامها في عمليــة التدريب، وأن 
تأخــذ صفــة االســتمرارية بشــكل يتواكــب مــع التطــور القائــم فــي التربيــة وعلــم النفس.  

ــرات  ــا بمتغي ــرى وعالقته ــة الكب ــخصية الخمس ــل الش ــول العوام ــات ح ــراء دراس ٢. إج
الســعودية.   العربيــة  المملكــة  فــي  بيئــات  عــدة  فــي  الميدانــي  الواقــع  فــي 

عــن  الــزواج  علــى  للمقبلـــــين  دورات  فــرض  نحــو  الســعي   .٣
الــزواج.    إطــار  فــي  والواجبــات  والحقــوق  الزوجيــة  العالقــة  أساســيات 

االحتــرام  علــى  المبــــــــنية  الســليمة  التربيــة  أســس  علــى  الــــــتركيز   .٤
وعنــف.    تمـــــــــــــييز  أي  مــن  وخلوهــا  األســرة  أفــراد  بيــن  المتبــــــــــــــادل 

٥. اإلرشــاد والتوجيــه لألبنــاء قبــل الــزواج وتقديــم الدعــم والمشــورة لهــم أثنــاء الــزواج.  

٧٢-  الشهري، وليد بن محمد. التوافق الزواجي وعالقته ببعض سمات الشخصية لدى عينة من المعلمين المتزوجين بمحافظة جدة. جامعة أم القرى بمكة المكرمة. 9002م. 
٧٣-الشهري، وليد بن محمد. 9002م. )مرجع سابق(. 

 ٧٤-الفردان، إيناس أحمد. دراسة واقع العنف األسري ضد المرأة في مملكة البحرين. مركز تفوق االستشاري لدعم قضايا النساء. 6102م.
 ٧٥- الفردان، إيناس أحمد. 9002م. )مرجع سابق( 
 ٧٦- الفردان، إيناس أحمد. 9002م. )مرجع سابق(
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                  نسب وحقائق... 

تعرف جماعة األصدقاء على أنها »تنظيم اجتماعي تلقائي في غالب األحيان ينشأ بدافع 
الحاجة االجتماعية للفرد التي لم تشبع في األوساط االجتماعية األخرى، وغالبا ما يجد الفرد 

الراحة النفسية والشعور باألمن والطمأنينة عندما يكون بين أفراده، بل يستطيع أن يعبر 
عن شخصيته وأفكاره. فهي إذن مجتمع تلقائي لم يقم أحد بتنظيمه، ولم توضع له قواعد 

وقوانين، وميزته هي أنه يستلب قلوب أفراده ويستوعب بسرعة كل فرد جديد ينضم إليه«.   
وتعرق الصداقة لغويا بأنها من الصدق، والصدق نقيض الكذب، وبهذا تكون الصداقة هي 

صدق النصيحة واإلخاء.  

1( الحقيقة األولى )األصدقاء يؤثرون على المعايير االجتماعية للفرد( :
تقوم جماعة األصدقاء أو الرفاق كما يسميها البعض بدور هام حياة الفرد عبر مراحل عمره 

)طفل، مراهق، راشد(، فهي تؤثر في معاييره االجتماعية وتمكنه من القيام بأدوار اجتماعية 
متعددة ال تتيسر خارجها، ويتوقف مدى تأثر الفرد بجماعة الرفاق على درجة والئه لها ومدى 

تقبله لمعاييرها وقيمها.   

2( الحقيقة الثانية )الصداقة حاجة اجتماعية/ نفسية ملّحة( :
يبرز الدور المهم للصداقة في حياة اإلنسان بوجه عام، وفي حياة الشباب بوجه خاص، 

باعتبارها حاجة نفسية/ اجتماعية، ينطلق الشباب بواسطتها من العالم الذاتي الضيق إلى 
العالم االجتماعي األوسع الذي سيندمجون فيه ويعملون في إطاره. وهي عالقة اجتماعية 
وثيقة ودائمة، تقوم على تماثل االتجاهات بصفة خاصة، وتحمل دالالت بالغة األهمية تمس 

توافق الفرد واستقرار الجماعة.  

الموضوع الثالث/ عشر خطوات لكسب االصدقاء والجيران

 ٧٧- مصباح، عامر. التنشئة االجتماعية والسلوك االنحرافي لتالميذ المدرسة الثانوية. دار األمة. ط 1، الجزائر. 3002م. 
٧٨-معجم لسان العرب.

٧٩-مصباح، عامر. 3002م. )مرجع سابق(. 
٨٠-الشماس، عيسى. الصداقة عند الشباب الجامعي. جامعة دمشق. 2102م.
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3(الحقيقة الثالثة )الصداقة حاجة اجتماعية ملّحة( :
يبرز الدور المهم للصداقة في حياة اإلنسان بوجه عام، وفي حياة الشباب بوجه خاص، باعتبارها 

حاجة نفسية/ اجتماعية، ينطلق الشباب بواسطتها من العالم الذاتي الضيق إلى العالم 
االجتماعي األوسع الذي سيندمجون فيه ويعملون في إطاره. وهي عالقة اجتماعية وثيقة 

ودائمة، تقوم على تماثل االتجاهات بصفة خاصة، وتحمل دالالت بالغة األهمية تمس توافق 
الفرد واستقرار الجماعة.   

٤( الحقيقة الرابعة )الصداقة بين الطفولة والمراهقة( :
ــة  ــد صعوب ــك يج ــبب ذل ــوع وبس ــذات والموض ــن ال ــز بي ــن التميي ــز ع ــة يعج ــل المراهق ــل قب الطف
فــي تقييــم نفســه تقييمــا موضوعيــا ممــا يترتــب عليــه فشــله فــي توجيــه الــذات فــي االتجــاه 
الــذي يقتــرب بــه مــن مثاليــات األنــا وأهدافــه، كمــا ربــط بيــن التغيــرات الجوهريــة التــي تحــدث 
ــة  ــث يكــون الهــدف مــن الصداقــة فــي هــذه المرحل ــذات حي ــص الصداقــة ونضــج ال فــي خصائ
ــن  ــخصيته م ــي ش ــف ف ــوة والضع ــه الق ــى أوج ــرف عل ــذات والتع ــادل لل ــاف المتب ــو االكتش ه
ــى توفــر  ــك يحــرص عل ــه وخصــال رفاقــه، ولذل ــن خصال ــي يعقدهــا الطفــل بي ــة الت خــالل المقارن
خصلتــي التماثــل والــوالء فــي أصدقائــه، إذ يقــوم التماثــل فــي األذواق والســمات واالتجاهــات 
بــدور رئيســي فــي اكتشــاف خصائــص الــذات مــن خــالل آليــات التصديــق االجتماعــي، بينمــا 
لــم يكتمــل نضجهــا بعــد.    أثنــاء االســتغراق بيــن ذوات  للــذات  بــدور الحمايــة  الــوالء  يقــوم 

             أسباب ...  

١( المناقشة والحوار: الصداقة تسمح لألصدقاء بأن يناقشوا كل أمور حياتهم تقريبا بما يعود 
عليهم بالفائدة. 

٢( االعتماد المتبادل: يكون كل طرف في الصداقة قادر على استثارة انفعاالت قوية لدى 
الطرف اآلخر، وهو أمر يرتبط بخاصية االعتماد المتبادل بين األصدقاء. 

٣( تحقيق المنفعة المتبادلة: هذا مرتبط باالعتماد المتبادل، حيث تتيح الصداقة لألفراد المرتبطين 
بها أن يحققوا ألنفسهم نفعا مباشرا وذلك من خالل ما يقومون به بعضهم نحو بعض، سواء من 

خالل استغالل الوقت أو تسخير الجهد وغير ذلك من اإلمكانات الشخصية. 
٤( االستقرار والديمومة: وهذه الخاصية نتيجة للخواص الثالث السابقة ألنها تعبر عن عمق 
الروابط التي تجمع بين األصدقاء ومدى قدرتهم على تفعيلها لتحقيق األغراض الشخصية 
واالجتماعية بالتوازي ومن دون البحث عن أطماع شخصية قد تؤدي النهيار هذه العالقة. 

٨١-   الشماس، عيسى. 2102م.)مرجع سابق( 
٨٢- الصاقطي، سعيد علي مشبب. بعض المتغيرات النفسية والديموجرافية وعالقتها بالصداقة لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية. كلية التربية بجامعة الملك خالد. 8002م. 
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             قصص واقعية...  
فــي صحيــح البخــاري عــن أبــي الــدرداء –رضــي اهلل عنــه- قــال: كنــت جالســا عنــد النبــي ملسو هيلع هللا ىلص إذ أقبــل 
أبــو بكــر آخــذا بطــرف ثوبــه حتــى أبــدى عــن ركبتــه، فــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص »أمــا صاحبكــم فقــد غامــر  » . 
فســلم، وقــال: يــا رســول اهلل إنــه كان بينــي وبيــن ابــن الخطــاب شــيء فأســرعت إليــه ثــم ندمــن، 
ــم إن عمــر  ــا. ث ــا بكــر ثالث ــا أب ــك. فقــال: يغفــر اهلل ي فســألته أن يغفــر لــي فأبــى علــي، فأقبلــت إلي
ــه فجعــل  ــوا : ال. فأتــى النبــي ملسو هيلع هللا ىلص فســلم علي ــو بكــر؟ قال ــم أب ــزل أبــي بكــر فســأل: أث ــدم فأتــى من ن
وجــع رســول اهلل يتمعــر   حتــى أشــفق أبــو بكــر   فجثــى علــى ركبتيــه فقــال يــا رســول اهلل: واهلل 
إنــا كنــت أظلــم مرتيــن   فقــال النبــي ملسو هيلع هللا ىلص : »إن اهلل بعثنــي إليكــم فقلتــم« كذبــت، وقــال أبــو بكــر: 
ــا«  .   ــا أوذي بعده ــن. فم ــي مرتي ــي صاحب ــو ل ــم تارك ــل أنت ــه فه ــه ومال ــاني بنفس ــدق، وواس ص

فهذه األمور التي هي مقاصد الصحبة ومحامدها ويستحق الصحابة أن يفضلوا بها على غيرهم 
ألبي بكر فيها من االختصاص بقدرها ونوعها وصفتها وفائدتها ما ال يشركه فيها أحد، ويدل على 

ذلك حديث أبي الدرداء »وواساني بنفسه وماله«.   
ولم يكن الصـــــديق يقصد بعمله هذا محمدة وال جــــــاها وال دنيا، وإنما كان يريد وجه اهلل ذا 

الجالل واإلكرام. 

               توصيات وحلول... 

ــى  ــب عل ــر التدري ــى أث ــت عل ــة أجري ــب دراس ــاء: بحس ــب األصدق ــارة كس ــاب مه ــب الكتس ١( التدري
مهــارات الصداقــة، وقــد طبقــت الدراســة علــى عينــة مــن األطفــال مــن خــالل اللعــب مــع 
اآلخريــن ومشــاركتهم فــي بعــض المناشــط، مــع المالحظــة والتوجيــه والتعليــق. واســتغرق 
التدريــب أربعــة أســابيع، أســفر عــن تحســن محــدود فــي مهــارات األطفــال الذيــن تلقــوا التدريبــات، 
وارتفــاع نســبة األطفــال الذيــن طلبــوا اللعــب معهــم مقارنــة باألطفــال الذيــن لــم يتلقــوا تدريبــات.  

٢( البحث عن العوامل المشتركة في الصديق: فممارسة الدور االجتماعي والمنفعة المشتركة من 
أهم العوامل في تكوين الصداقة، وال سيما في المرحلة الثانوية، حيث تمنحها درجة من االستقرار.   

أهــم  إلــى  الدراســات  أوجــدت  وتجنبهــا:  للخالفــات  المختلفــة  المواطــن  معرفــة   )٣
علــى  االعتــداء  والســخرية،  االســتهزاء  هــي:  األصدقــاء   بيــن  تنشــأ  التــي  الخالفــات 
التســامج  الخالفــات:  لهــذه  الحلــول  أهــم  مــن  وكان  والخــداع،  الخيانــة  الممتلــكات، 
وتفاديــه.   الخــالف  تجنــب  الحــل:  إلــى  إذافــة  والتفاهــم.  والمواجهــة  االهتمــام  واالعتــذار، 

أهــم  مــن  األســرار  عــن  اإلفصــاح  أن  إلــى  الدراســات  تظهــر  الثقــة:  بنــاء   )٤
الدراســات  تكشــف  كمــا  الصداقــة،  فــي  واالجتماعيــة  الشــخصية  الموضوعــات 
الصديــق.   فــي  الثقــة  وزيــادة  العمــر  فــي  التقــدم  بيــن  القويــة  االرتبــاط  عالقــة  إلــى 

  ٨٤- محمد، محمد حامد. الروض األنيق في سيرة أبي بكر الصديق. 
  .)605 – 554( ,74 ,tnempoleveD dlihC , gnikam – pihsdneirf rof slliks laicos ni nerdlihc gnihcaoC )7791( R.S ,erohsA & S ,nidO -٨٥  

 ٨٦- السيد، عبدالحليم محمود، الترتيب القيمي لمشكالت المجتمع المصري، المركز القومي للبحوث االجتماعية، القاهرة. 6891م 
  ٨٧- أبو سريع، أسامة. الصداقة من منظور علم النفس، عالم المعرفة، العدد 971، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. 3991م. 

  ٨٨-أبو سريع، أسامة. 3991م. )مرجع سابق( 
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               حقائق...

المــادي  يتضمــن االبتعــاد  نــوع مــن االســتجابة  بأنــه »  العاطفــي  الطــالق  ُيَعــّرف 
)الفيزيقــي( وحتــى عــدم النظــر إلــى هــذا الطــرف كمــا لــو كان غيــر موجــودا«.   
ــة  ــة والرغب ــودة والمحب ــعور بالم ــي للش ــدان التدريج ــد والفق ــه »التباع ــرف بأن ــا يع كم
ــش  ــة يعي ــي حال ــا : »ه ــد.«    أيض ــقف واح ــت س ــزاالن تح ــا ال ي ــن كونهم ــن الزوجي بي
فيهــا الزوجــان منفرديــن عــن بعضهمــا البعــض رغــم منــزل واحــد، ويعيشــان فــي 
وينتــج  اآلخــر  الطــرف  عــن  البعيــد  الخــاص  عالمــه  ولــكل منهمــا  انعــزال عاطفــي، 
الزوجيــن«.  الزوجيــة وغيــاب الحــب والرضــا مــن العالقــة بيــن  الحيــاة  بــرودة  عنــه 

1( الحقيقة األولى )االكتئاب هو أهم األعراض النفسية للمطلقة عاطفيا(:
ــا  ــر المتوافقــات زواجي ــدى النســاء غي ــاب شــيوعا ل ــر األعــراض النفســية لالكتئ لعــل أكث
هــي االنعــزال العاطفــي؛ حيــث ال يبقــى للمــرأة محبــة لزوجهــا والمحيطيــن مــن 
الزوجيــة مصطبغــة باالنفصــال العاطفــي العميــق  حولهــا، فتصبــح بذلــك العالقــة 
ــح بالنســبة للمــرأة  ــذي يصب ــاط ال ــزوج، هــذا االرتب ــاط الشــرعي مــع ال بالرغــم مــن االرتب
فيــه.   تعيــش  الــذي  المجتمــع  فــي  والعــادات  األعــراف  تمليــه  شــكلي،  ارتبــاط 

2( الحقيقة الثانية )الشريك الغافل.. ومقدمات تسبق الطالق العاطفي(:
الشــريك  مثــل:  العاطفــي،  الطــالق  قبــل  تحــدث  مقدمــات  هنــاك  الــزواج  خــالل 
الغيــر المســتمتع جنســيا، الشــريك الــذي لديــه ديــون ثقيلــة أو همــوم ومشــاكل ال 
ــاب  ــي يص ــراض الت ــورات األم ــوح بتط ــذي ال يب ــريك ال ــر، الش ــرف اآلخ ــا للط ــدث به يتح
بهــا والتــي تهــدد حياتــه، وجــود عالقــة جنســية ســرية أو سلســلة مــن العالقــات 
أنــه يوجــد شــريك غافــل عمــا يجــري لــدى الطــرف  الجنســية غيــر المشــروعة، أي 
قاطــع.   بشــكل  والدليــل  المعلومــات  إلــى  ويفتقــد  يحــدث  فيمــا  يشــك  أو  اآلخــر 

 

الموضوع الخامس/ الطالق العاطفي

 ٩٠-بوين – ب - ت
  ٩١- البكر 8002. 

  ٩٢بور 8002 ونوغي، فطيمة. أثر سوء التوافق الزواجي في تكوين الميل إلى األمراض النفسية لدى المرأة من خالل تطبيق اختبار 2IPMM: دراسة ميدانية بمدينة بسكرة. 
4102م.

٩٣- هادي، أنوار مجيد، أسباب الطالق العاطفي لدى األسر العراقية وفق بعض المتغيرات. 2102م .
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            األسباب...  

1( الجانب التعبيري، ويشمل:

أ. فتور الحب: يتأثر الحب بين الزوجين بعدة عوامل منها المسايرة بين الزوجين، االحترام 
والتقدير بين الزوجين، التعاطف.

ب. سوء التوافق الجنسي: ويقصد بالتوافق استمتاع كل من الزوجين بإشباع حاجته إلى 
الجنس مع الزوج )الطرف( اآلخر، أما سوء التوافق الجنسي فيقصد به عدم استمتاع كال 

الزوجين أو أحدهما باإلشباع الجنسي مع اآلخر. 
الزوجيــة  العالقــة  علــى  تأثيــرا  للزوجيــن  النفســية  للحالــة  النفســي:  المجــال  ج. 
فاألمــراض النفســية تــؤدي إلــى حــدوث اضطرابــات حــادة فــي اإلدراك والتفكيــر أو 
اإلصابــة  عــن  والخيــال، فضــال  الواقــع  بيــن  للتمييــز  األساســية  العقليــة  القــدرة  فــي 
الســكر  الــدم ومــرض  ارتفــاع ضغــط  النفســي مثــل  الجســمية ذات األصــل  باألمــراض 
االكتئــاب  مشــاعر  مــن  وتزيــد  قلــق  حــدوث  إلــى  تــؤدي  كلهــا  القلبيــة  واألزمــات 
األكل  واضطــراب  النــوم  واضطــراب  المعقولــة  غيــر  والشــكوك  الزائــدة  والحساســية 
الزوجيــن. بيــن  الســليم  غيــر  والتفاعــل  والتواصــل  االتصــال  علــى  يســاعد  كلــه  هــذا 

2( الجانب الذرائعي، ويشمل: 

دخــال  الماليــة  األســرة  بشــؤون  يتعلــق  مــا  كل  بــه  ويقصــد  االقتصــادي:  المجــال  أ. 
يولــد  األســرة  فــي  الماليــة  األمــور  حــول  االتفــاق  وعــدم  واســتهالكا،  وإنفاقــا 
أو  التبذيــر  بســبب  أمــا  الماليــة  الخالفــات  وتنتــج  الزوجــي،  التفاعــل  فــي  النفــور 
صعبــا. بينهمــا  التفاهــم  يجعــل  وهــذا  أحدهمــا  أو  الزوجيــن  قبــل  مــن  التقتيــر 

ب. المجال االجتماعي: إن الصراعات والمشاجرات بين الزوجين إنما هي من األمور 
الطبيعية داخل األسرة ما دامت في حدود معينة ال تتعداها. 

ج. المجال المهني: أثبتت الدراسات أن األفراد غير الناجحين في عملهم مهيئين للطالق أكثر 
مــن غيرهــم لشــعورهم بعــدم الكفاءة في حياتهــم الزوجية واعتقادهم أن التحــرر من الزواج 
يخفــف مــن أعبائهــم الماليــة ومســؤولياتهم األســرية. أمــا البطالــة فهي تؤثر بشــكل ســلبي 
علــى الزوجيــن خاصــة واألســرة عامــة ألنها تــؤدي إلى تقويض ســلطة الزوج وعــدم االحترام 
الضمنــي لــه وزيــادة الصــراع بينهمــا. وقــد يكــون عمــل الزوجــة عامــال مــن عوامــل التفاعــل 
الســلبي فاألمــر يعتمــد علــى الشــخصية الناضجــة للزوجــة وفهمهــا لمســؤولياتها الزوجيــة 
األخــرى ونضــوج شــخصية الــزوج وتجيعــه لزوجتــه واالتفــاق علــى األمــور الماليــة واألســرية. 

 ٩٤- هادي، أنوار مجيد. 2102م .)مرجع سابق( 
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              قصص واقعية... 

سيدة تبلغ من العمر ٣٤ سنة، متزوجة منذ ١٦ سنة، أم ألربعة أطفال ذكور، ذات مستوى ثانوي، تزوجت زواج تقليدي.
ولكــن  الــزوج،  أهــل  عــن  مســتقل  ســكنها  ســنة،  ب١٢  يكبرهــا  جيــد،  دخــل  ذو  الوطنــي  الجيــش  فــي  زوجهــا 
أكثــر.  ال  أســبوع  معهــا  والمكــوث  الشــهر،  تتجــاوز  قــد  طويلــة  لمــدة  تركهــا  عليــه  تحتــم  الــزوج  عمــل  طبيعــة 
أتت الحالة للعالج النفسي بعد رسالة توجيه من طرف الطبيبة العامة في العيادة، وتضمنت الرسالة أن الحالة تعاني من 
شكاوى بدنية، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل المخبرية تبين أنه ال أساس عضوي لهذه الشكاوى الجسمية، وأنها تحتاج 

للتكفل النفسي. 
الزواجــي؛  توافقهــا  ســوء  منهــا  تعانــي  التــي  البدنيــة  الشــكاوى  وراء  أن  تبيــن  للحالــة  المقابلــة  إجــراء  وبعــد 
بســبب  عنهــا  غيابــه  وطــول  زواجهمــا،  منــذ  زوجهــا  مــع  تعيشــه  الــذي  العاطفــي  الحرمــان  تشــكو  فالحلــة 
طبيعــة عملــه، وفــي أثنــاء تواجــده معهــا فهــو ال يقــوم بواجباتــه الزوجيــة معهــا وال يعوضهــا عــن أيــام غيابــه. 

مع مرور الوقت ومع المحاوالت المستمرة للحالة لمحاولة تحسين عالقتها الزوجية بزوجها، إال أن كل محاوالتها باءت 
بالفشل؛ فالزوج ال يبالي بها وبمشاعرها، حتى عالقته الجنسية منذ زواجهما فهي فاشلة على حد تعبيرها؛ فالزوج ال 
يحب إقامة عالقة جنسية معها، وهو ما أثر سلبا على نفسيتها واعتقادها بعدم رغبته فيها وإحساسها بالنقص، وأنها 

ليست كباقي النساء وتنعدم للجاذبية األنثوية. 
الرجــال  بنظــرات  بأنوثتهــا  تحــس  فهــي  العاطفــي  فراغهــا  لمــأل  لزوجهــا  بديــل  عــن  تبحــث  أصبحــت  لذلــك  نتيجــة 
التــي  لســلوكاتها  بالذنــب  العميــق  إحساســها  مــن  بالرغــم  انتباههــم  لفــت  تتعمــد  فهــي  البيــت،  خــارج  لهــا 
زوجهــا  مــع  بمشــكلتها  العمــارة  فــي  لجارتهــا  باحــت  لذلــك  لزوجهــا.  وخيانــة  أخالقيــة  وغيــر  منحرفــة  تعتبرهــا 
فائــدة.  دون  ولكــن  الرقــاة  أو  المشــعوذين  علــى  بالتــردد  بــدأت  هنــا  ومــن  »مســحور«  زوجهــا  بــأن  ونصحوهــا 
وتــم تطبيــق عــدد مــن االختبــارات النفســية علــى الحالــة )ومنهــا اختبــار MMBI٢( وكانــت الخاصيــة المميــزة لحالتهــا 
االنفعاليــة هــو االكتئــاب، حيــث ســجل ســلم )٠٢( الخــاص باالكتئــاب أعلــى درجــة؛ فالحالــة تشــعر بالحــزن الشــديد إلهمــال 
ــي »توهــم المــرض« و »الهســتيريا«  ــار حالت ــه, كمــا وضــح االختب ــب لخيانتهــا ل ــق بالذن زوجهــا لهــا مــع اإلحســاس العمي
ــر عــن مشــاكلها بالقــدرة اللفظيــة وتســتخدم بدنهــا  بشــكل مرتفــع؛ ارتفــاع »توهــم المــرض« يشــير إلــى أن الحالــة ال تعب
ــو  ــزوع نح ــا، ولن ــول ذاته ــا ح ــع تمركزه ــا، م ــن به ــاه المحيطي ــف انتب ــب ولت ــى المكاس ــول عل ــل الحص ــن أج ــكوى م للش
ــتبصار  ــص اس ــس نق ــو يعك ــتيريا« فه ــلم »الهس ــاع س ــإن ارتف ــل ف ــدية. وبالمقاب ــاكلها الجس ــم مش ــع تضخي ــة م االنهزامي
الحالــة لذاتهــا، ومعاناتهــا مــن نوبــات هســتيرية للفــت انتبــاه المحيطيــن وكســب تعاطفهــم واســتخدام ميكانــزم اإلنــكار. 

كما أن نتائج االختبار كانت تصب كلها ضمن المثلث العصابي المتمثل في االكتئاب وتوهم المرض والهستيريا. كما 
يعكس أيضا عدم االستقرار النفسي للحالة وتمردها على المعايير االجتماعية واضطراب عالقتها الزوجية. ويشير أيضا إلى 

اندفاعية الحالة مع عدم تقدير لعواقب أفعالها المنحرفة، كما أن ارتفاع السلم )Pa٦( البرانويا فهو مؤشر على سرعة 
غضب الحالة مع تفسيرها للوضعيات االجتماعية بشكل سيء.   

                توصيات وحلول...  

١. تدريس مادة اإلرشاد الزوجي في كافة الكليات والمعاهد لتوعية الشباب المقبلين على الزواج وتأهيلهم 
إلى هذه المسؤولية. 

٢. تبني فكرة تنظيم دورات أو برامج إرشادية خاصة بالحياة الزوجية تقدم للمقبلين على الزواج وجعلها إلزامية 
والنجاح فيها شرط من شروط إتمام عقد الزواج ويمنح المتدربون شهادة تؤهلهم إلتمام الزواج مع توفير الدعم 

الكامل لهذه الدورات. 
٣. التركيز على وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة وتقديم برامج لإلرشاد الزوجي ويقدم البرنامج 

أخصائيون في هذا المجال لنشر الوعي بين الناس . 
٤. عمل المزيد من الدراسات الخاصة بالعالقة الزوجية والطالق العاطفي وعالقته بالعديد من المتغيرات في 

المجتمع. 

٩٥-  ونوغي،فطيمة. أثر سوء التوافق الزواجي في تكوين الميل إلى األمراض النفسية لدى المرأة . جامعة محمد خيضر بسكرة. 4102م – الحالة األولى.
٩٦-  هادي، أنوار مجيد. 2102م. )مرجع سابق(
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مجال الشباب
العمل التطوعي 	 
اتجاه الشباب نحو العمل الحر 	 
الريادة االجتماعية 	 
اخالق العمل 	 
البطالة وتنمية الذات 	 
الكسب )حب العمل (	 
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مجال الشباب
العمل التطوعي 	 
اتجاه الشباب نحو العمل الحر 	 
الريادة االجتماعية 	 
اخالق العمل 	 
البطالة وتنمية الذات 	 
الكسب )حب العمل (	 

                ثالثة حقائق.. 

يعّرف العمل التطوعي بأنه » العمل الذي يستفيد منه المجتمع حينما يقوم به الفرد بمطلق 
حريته دون عائد نقدي«   ، كما يمكن تعريفه بأنه »عبارة عن الجهد المبذول بطريقة اختيارية 
وبدون قســر، مرضاة هلل تعالى ومصلحة الوطن بإيثار الغير على الذات دون انتظار عائد ما« . 

1( الحقيقة األولى )دوافع التطوع بالمملكة العربية السعودية( : 
دوافــع التطــوع بالمملكــة العربيــة الســعودية ال تختلــف كثيــرا عــن دوافــع أي مجتمــع آخــر، 
ســوى أن الدافــع الدينــي يلعــب دورا كبيــرا، وذلــك بحســب دراســة أجريــت لمعرفــة وســائل 
اســتقطاب المتطوعيــن واالنتفــاع األمثــل بجهودهم، وقد خلصت الدراســة إلــى أن أهم دافع 
للعمــل التطوعــي عنــد الســعوديين هــو الرغبــة فــي الحصــول علــى األجــر والثــواب، والرغبــة 
فــي تحقيــق الــذات والتعلــم واكتســاب المعــارف الجديــدة والنمــو الشــخصي والرغبــة فــي 
شــغل أوقــات الفــراغ، وتلبيــة حاجــة فطريــة لــدى اإلنســان وهــي الرغبــة باالتصــال باآلخريــن.  

2( الحقيقة الثانية )التطوع يؤثر في التماسك االجتماعي وسياسات اإلصالح(  :
فــي دراســة أجريــت حــول التنميــة الدوليــة والمتطوعيــن، والتــي اســتهدفت توضيــح التأثيــر 
التــي  المشــكالت  االجتماعــي، خصوصــا  التماســك  علــى  التطوعــي  للعمــل  اإليجابــي 
تواجههــا الــدول الناميــة اليــوم وكونهــا أكبــر مــن قــدرة الحكومــات منفــردة علــى التعامــل 
معهــا، ومــن ثــم فــإن األنشــطة الخيريــة التطوعيــة علــى المســتوى الدولــي الوطنــي 
تســاهم فــي تحســين قــدرة الــدول الناميــة، ودعــم سياســات اإلصــالح بهــا، وأشــارت الدراســة 
ــة.   ــادرات التطوعي ــي المب ــتخدامها ف ــت واس ــال واالنترن ــة االتص ــف تقني ــة توظي ــى أهمي إل

3( الحقيقة الثالثة )التطوع ضرورة من وجهة نظر الشباب(:
تم إجراء دراســة في مدينة مكة المكرمة لمعرفة اتجاهات الشــباب الســعودي حول العمل 
التطوعــي فــي مدينــة مكــة المكــة، وتوصلــت الدراســة إلــى أن الشــباب الســعودي يــرى أن 
العمــل التطوعــي ضــروري ألنه يقــوم على تنمية حب التعاون وروح المســاعدة ويســاعد في 
تكويــن الخبــرة الذاتيــة وخاصة عند تكراره، كما أكدت الدراســة أن الشــباب الســعودي يتطوع 
بغــرض نيــل األجــر والثواب باعتبــار أن التطوع من أجل الوطن مطلب دينــي في المقام األول.  

      

الموضوع االول/ العمل التطوعي

  ٩٧- فرير، أندى وآخرون. الدليل األساسي إلدارة برامج العمل التطوعي، مركز بناء الطاقات، 1341هـ. 
 ٩٨- المرواني، نايف. دراسة العمل التطوعي؛ إشكاالته وتطبيقاته، 3341هـ. 

  ٩٩- القعيد، إبراهيم. وسائل استقطاب المتطوعين واالنتفاع األمثل بجهودهم، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، 7991م.
العربية  المملكة  في  المتطوعين  من  عينة  على  مطبقة  ميدانية  دراسة  السعودي:  الشباب  لدى  المواطنة  وقيم  التطوعي  العمل  مشاعل.  المقبل،  آمنة.  ١٠٠-الزير،   

السعودية. جامعة الملك سعود. 6341هـ
 ١٠١- برقاوي، خالد. اتجاهات الشباب السعودي نحو العمل التطوعي، الرياض، جمعية الهالل األحمر السعودي. 7002م.
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ط

سوعة الخ
مو
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             األسباب..  

١( الدافع الديني، ويشمل الرغبة باكتساب األجر، عمارة األرض، األخوة بين المسلمين، عالمية 
الوازع الديني. 

٢( دافع الجماعة )العصبية(، ويحركها دافع االنتماء إلى الجماعة اليت تعد حقيقة في سلوك 
البشر. 

٣( الدافع الفطري، حيث يندفع اإلنسان بفطرته لتلبية حاجاته التي يعبر عنها عالم االجتماع 
ماسلو Maslow بمثلثه »سلم الحاجات«، والتطوع هو نتيجة فطرية للمستوى الثالث من 

االحتياجات. 
٤( الحب واالنتماء االجتماعي. 

٥( احترام الذات. 
٦( النماء والتطور الشخصي. 

             قصة واقعية .. 

من القصص البطولية لتطوع المبتعثين وتركهم ألثر حميد كمسلمين وسعوديين في نفوس أفراد الشعوب األخرى:  
• إنقاذ مسن من الغرق: لم يتواَن »أحمد المحيميد« من القفز في نهر الدوكالند في أستراليا معرضا حياته للخطر من أجل 

إنقاذ .
• ُمتحدي اإلعصار: احتفت الصحف األمريكية بالمبتعث السعودي »علي الشهري«، بعد تطوعه إلنقاذ المتضررين من 
إعصار هيوستن المدمر الذي ضرب والية »تكساس« األمريكية. وانتشرت صورة »الشهري« وهو يدفع عربة في أحد 

منازل المتضررين من اإلعصار، في حين كان يفر الجميع بأنفسهم وأموالهم من هول اإلعصار المدمر الذي تسبب بخسائر 
مادية وبشرية ضخمة. 

• إنقاذ طفل من االختناق: كان الصبي »جايدن«، ) ٩ سنوات(، ينتظر دوره لقص شعره، عندما أوشك على االختناق بقطعة 
من الحلوى، توقفت في حلقه، إال أن »حمود كليبان« تدخل في الوقت المناسب، واحتضن الطفل من الخلف، ووضع 

يديه تحت أضالعه، وظل يضغط حتى خرجت قطعة الحلوى من فم الطفل. ووصف جد الطفل الشاب السعودي بالبطل، 
بينما قالت والدة الصبي إن »اهلل أرسل الشاب السعودي ليكون معنا وينقذ ابننا«.

• اإلسعاف واإلنعاش: استخدم المبتعث لدراسة الطب في بريطانيا وليد الثبيتي وسائل اإلسعاف التي درسها ألحد 
المواطنين البريطانيين إلنقاذ حياته أثر أزمة سكر انتابته، بينما سارع عبدالعزيز المحلسي -بعد انتهاء فترة عمله الليلي 

كطبيب طوارئ مقيم في مستشفى جامعة جورج واشنطن بأمريكا- إلنقاذ شاب أمريكي كان يصارع الموت بعد أن 
ألقي من سيارته التي انقلبت من أعلى أحد الجسور. 

• إطفاء الحرائق: منح الدفاع المدني األمريكي الشاب محمد الشهراني وسام الشجاعة األمريكي بعد إنقاذه ألسرة 
مكونة من أربعة أفراد بإطفاء الحريق وإخماده تماما قبل وصول الدفاع المدني وإخراج أفراد العائلة من منزلهم. 

• إنقاذ طفل يحترق: تمّكن ياسر الشنيف من إخراج طفل كندي )١٢ عاما( كان محتجزا في المقعد الخلفي لسيارة 
مشتعلة في أحد شوارع المدينة، بالرغم من صيحات المارة فيه لالبتعاد عن السيارة التي توشك على االنفجار، وبالفعل قد 

انفجرت السيارة بعد إنقاذ الطفل.

١٠٢-  الحزيم، يوسف. قوة التطوع: وتطبيقاته السعودية. الرياض. 4102م.
QxG4mz/gro.qbas//:sptth .١٠٣-  صحيفة سبق االلكترونية، أحدهم أنقذ طفاًل كاد يحترق.. وآخر تحدى األعاصير، 32 يناير 8102م
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٤1

              توصيات وحلول ..  

١( العمل على تشجيع ثقافة التطوع وزرعها لدى الطلبة في المدارس والجامعات وجعلها من 
األنشطة المطلوبة من كل طالب وطالبة وجزء من المنهج الدراسي. 

٢( العمل على زيادة الفرص التطوعية في مختلف مناطق المملكة ومختلف المجاالت لتنمية 
قدراتهم في مختلف المجاالت وتعزيز معارفهم وخبراتهم. 

٣( العمل على تطوير المراكز التطوعية ودعمها حيث تظهر الدراسات أن تلك المراكز تساهم في 
تطوير أفراد المجتمع كما أنها تساهم في رفع الوعي وحل المشكالت. 

٤( العمل على رفع قدرات الشباب وتطويرهم ألنهم الثروة التي تتحلى بها الدولة واليد البناءة 
والمحققة لطموحاتها. 

٥( إقامة الندوات والمؤتمرات التعريفية بالمراكز التطوعية وأهم أنشطتها. 
٦( استغالل وسائل التواصل الحديثة في تعزيز العمل التطوعي والتثقيف حوله. 

  ١٠٤- مركز العنود لتنمية الشباب )وارف(، شباب يتطوع لتنمية الوطن: كيف تخطط لمشروع تطوعي، مؤسسة األميرة العنود الخيرية. 4102م. 
١٠٥-  )مرجع سابق( .  الزير، آمنة. المقبل، مشاعل6341هـ .

أما محليا، فقد برزت العديد من المبادرات التطوعية الشبابية التي عملت على تحقيق خدمة اجتماعية للفئات 
األكثر احتياجا، ومنها: 

• مجموعة احتواء التطوعية: تقول سارة الرشود )المشرفة على مجموعة احتواء التطوعية(: »كان أول مشروع 
لنا وكان في فترة العيد فكنا في آخر رمضان نجمع مالبس العيد ونعرضها كسوق مفتوح لألسر ليأتوا ويأخذوا 
احتياجهم من المالبس للعيد، وكانت ترتب هذه المالبس على األرفف وعلى الطاوالت ويتم غسل المالبس 
التي تحتاج لغسيل وتعرض وكأنها سوق فتصبح األسر بذلك كأنها تشتري من أي سوق في مركز تجاري، وتأخذ 
ما تحتاجه من مالبس ويمكنها أن تأخذ مالبس إضافية إذا رغبت األسرة بذلك. واستمرت هذه الفعالية لمدة 12 
يوم منها أسبوعين للتجهيز وثالثة أو أربع أيام الستقبال األسر. ونفذنا المبادرة )كسوة فرح( على مدى سنتين 
خالل العام الماضي وهذا العام، وستكون المبادرة مستمرة سنويا بإذن اهلل. المشروع الثاني له نفس فكرة 
»كسوة فرح« ولكنه يكون في فترة الشتاء واسم المشروع »حملة دفء« ويقدم احتياجات األسر من بطانيات 

ومكيفات وغيرها لمواجهة برد الشتاء. بعض مشاريعنا موجهة لألسر المحتاجة وبعضها موجهة لأليتام«. 
• برنامج »أنا متطوع«: تقول رزان السيف )رئيسة مركز الشراكة التطوعي(: »أنا متطوع هو برنامج استهدف عدد 
من المدارس لتقديم الحقيبة التدريية »قوة التطوع« المقدمة من مركز العنود لتنمية الشباب – وارف، وقد قام 
بذلك مدربتان من مدربات قوة التطوع المعتمدات لنشر ثقافة التطوع وتحفيز العمل التطوعي المدرسي، بعد 
ذلك يتم تسجيل المدرسة المشاركة في مسابقة »أنا متطوع«، حيث يتم إعطاء المدرسة شهر كامل للتخطيط 
وتنفيذ مبادرة تطوعية وتسليم ملف اإلنجاز لمركز الشراكة التطوعي ببرنامج الشراكة الطالبية بجامعة الملك 
سعود، في نهاية العام الدراسي كان عدد مجموع المدارس المشاركة 8 مدارس بمجموع 042 طالبة واللواتي 
تمت دعوتهن إلى الحفل الختامي للمبادرة، حيث تم اإلعالن عن المراكز الثالثة األولى الفائزة. تم ترشيح هذه 
مجال  في  قياديات  متحدثات  حفلنا  شارك  وقد  التنمية.  االستدامة،  مثل:  معاير،  عدة  بحسب  للفوز  المدارس 

التطوع واللواتي بدورهن أثروا وألهموا الحضور بتجارب وخبرات تطوعية وقد كن خير قدوة يحذى بها«. 



ب المنبرية
ط

سوعة الخ
مو

٤2

                  حقائق..  
          

يعّرف االتجاه Attitude بأنه » حالة من االستعداد و التهيؤ النفسي تنتظم من خالله خبرة الشخص 
وتؤثر في استجابة الفرد لكل الموضوعات والمواقف المرتبطة بهذه االستجابة«، أما التعريف اإلجرائي 

لالتجاه فيقصد به »اآلراء والمواقف التي تشكلت لدى الشباب الجامعي نحو العمل في القطاع الخاص 
نتيجة الخبرات الدراسية والمعرفية ، ونتيجة المؤثرات الخارجية مثل القيم السائدة في المجتمع واإلرشاد 

األكاديمي« . 

1( الحقيقة األولى )نظرية جنزبرج في النمو المهني: االختيارات المهنية لألفراد تمر بثالث مراحل 
نمو رئيسية( :

تمر االختيارات المهنية لألفراد تمر بثالث مراحل نمو رئيسية: مرحلة التوجيه الخيالي بمهنة من المهن، 
وتقع في بداية حياة اإلنسان وطفولته وتتميز بكونها ذات أبعاد خيالية، ويرى جنزبرج أن األطفال يظهرون 

اختيارات مهنية في سن مبكرة. المرحلة الثانية هي مرحلة االختيار المبدئي أو التجريبي وتبدأ هذه 
المرحلة مع بداية المراهقة  وفيها يكون االختيار المبدئي للمهنة متأثرًا بالعديد من العوامل التي يتفاعل 
معها األفراد في الوسط الذي يعيشون فيه. والمرحلة الثالثة هي مرحلة االختيار الواقعي وتتداخل هذه 

المرحلة مع المرحلة السابقة ، وتبدأ مع بلوغ اإلنسان سن السابعة عشرة وتستمر حتى العشرينات من العمر 
، وهي مرحلة مهمة تلعب الفروق الفردية دورًا هامًا في بدايتها ونهايتها. وفي هذه المرحلة تبرز كما 

يرى جنزبرج مقدرة الفرد على التوفيق بين قدراته واستعداداته وميوله وبين مجاالت العمل المهني وبين 
االشتراطات والمطالب االجتماعية والمكانة االجتماعية واالقتصادية للمهنة ، وهنا تلعب األسرة ووسائل 
األعالم والموجهون والمرشدون المهنيون وشبكات المعلومات دورًا مهمًا في تحديد االختيارات المهنية 

للفرد. 

2( الحقيقة الثانية )النظرية السلوكية:  يمكن تغيير االتجاهات من خالل التعلم واالكتساب( :
إن ما يميز النظرية السلوكية هو اعتقادها بإمكانية تغيير االتجاهات من خالل التعلم واالكتساب ، أي أن 

االتجاهات ليست دائمًا ثابتة إذ يمكن تغييرها ، وستساعدنا هذه النظرية على تفسير دور اإلرشاد األكاديمي 
في الجامعة في تغيير أو تشكيل اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل في القطاع الخاص )أو الحر(. 

3( الحقيقة الثالثة )نظرية االتجاه: االتجاهات كجزء من البناء النفسي للفرد( :
مفهوم االتجاه مازال من أهم المفاهيم النفسية التفسيرية في دراسات علم النفس االجتماعي ، كما أن 

الكثير من الجهود المبذولة في الدراسات الحديثة موجهة نحو اكتشاف بناء ووظائف االتجاهات كجزء من 
البناء النفسي للفرد ، واالتجاه كظاهرة نفسية يرتبط دائمًا بمثيرات اجتماعية إال أنه لكي يكون هناك اتجاه 

عند الفرد فال بد أن يكون هناك موضوع لهذا االتجاه ، ولكي يكون هناك موضوع لالتجاه فالبد أن يكون 
هناك خبرة عنه. 

الموضوع الثاني/ اتجاه الشباب نحو العمل الحر

١٠٦-الرميح، صالح رميح. 8241هـ . )مرجع سابق(. 
 ١٠٧- الرميح، صالح رميح، اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل في القطاع الخاص : دراسة ميدانية 

١٠٨- مطبقة على طالب كلية اآلداب بجامعة الملك سعود بالرياض، جامعة الملك سعود، الرياض. 9241هـ . 
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             األسباب.. 

من أسباب عزوف الشباب عن العمل الحر، كل من التالي:  

١( تصطدم رغبة الشباب في العمل الحر بمخاوف ناتجة عن قصور معلوماتي أو ضبابية في 
الرؤية حول كيفية البدء في العمل الحر، توفر رأس المال، األمن الوظيفي المتدني في 

العمل الحر.
٢( تسيد الرغبة في العمل في القطاع الحكومي كقطاع مفّضل للعمل فيه عند الشباب 

الباحث عن العمل. 
٣( بالرغم من االنجذاب نحو مميزات العمل الحر إال أن المخاطر التي تنطوي عليه تجعل 

المقدمين عليه يغلب عليهم التردد بدال من االنجذاب.
٤( قلة التثقيف عن العمل الحر، وقلة التأهيل في ريادة األعمال واستقالل الفرد بأعماله. 
٥( قلة المعلومات عما يحتاجه السوق والفرص االستثمارية للراغبين بالدخول في العمل 

الحر. 
٦( عدم وضوح الجهات الداعمة ماليا أو تأهيليا للراغبين بالعمل الحر. 

١٠٩-  مركز الدراسات االستراتيجية – قسم االستشراف المستقبلي، اتجاهات المرأة السعودية نحو العمل الحر )تقرير استطالع رأي( – تقرير رقم 03183، جامعة الملك عبدالعزيز. 
7102م. 
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               قصة واقعية .. 

ــاد للتصميــم الداخلــي(: أنهــا تمنــت أن تكــون ســيدة أعمــال منــذ  تقــول نــورة الحريــب )مؤسســة شــركة ن
الصغــر ولكنهــا قــررت أن تتخصــص فــي مجــال التصميــم الداخلــي كحــب اســتطالع وأنهــا كانــت تنــوي فــي 
قــرارة نفســها أن تكــون تلــك مهنتهــا التــي ســتحقق مــن خاللهــا طموحهــا كســيدة أعمــال، وذلــك دفعهــا 
لتطويــر نفســها فحصلــت علــى ٢٨٢ ســاعة تدريبيــة فــي دورات تدريبيــة متعــددة منهــا التســويق والعالقات 
العامــة والفنــون والتصاميــم، كمــا أنهــا نشــطت فــي هــذا المجــال مــن خــالل نشــاطها فــي أعمــال النشــاط 
الطالبــي حيــث كانــت رئيســة المجلــس الطالبــي. وحيــن تخرجــت مــن الجامعــة لــم تكــن الصــورة واضحــة 
ــى أرض الواقــع،  ــة عل ــارات فعلي ــدم وجــود خي ــا بســبب ع ــع خياراته ــى صن ــاج إل ــت تحت ــث كان ــا حي أمامه
وبالرغــم مــن توفــر الوظائــف أمامهــا فــي هــذا المجــال إال أنهــا اختــارت أن تتبــع شــغفها لمعرفتهــا بحاجــة 
الســوق الكبيــرة خاصــة للمنــازل والفنــادق متوســطة الحجــم، حيــث أن الشــركات الكبــرى تهتــم بالمشــاريع 
الكبــرى فقــط. فبــدأت بالــدورات التدريبيــة المكثفــة لمعرفــة كيفيــة إعــداد دراســة الجــدوى وإيجــاد المزايــا 
ــورة  ــرة ن ــر األعمــال بجامعــة األمي ــى مركــز دعــم وتطوي التنافســية ومهــارات التســويق، كمــا انضمــت إل
ــم المناهــل(،  ــة المــرأة )دي ــز لتنمي ــن عبدالعزي ــت مســاعد ب ــرة مضــاوي بن ــدوق األمي ــت عبدالرحمــن وصن بن
حيــث بــدأت فــي التعريــف عــن الشــركة فــي المعــارض، وبفضــل اهلل فقــد اســتلمت العديــد مــن األعمــال 
ــة ســكنية داخــل  ــر مــن ٤٥ فل ــم خدماتهــا ألكث ــة والخاصــة واســتطاعت فــي عــام ونصــف تقدي الحكومي
المملكــة وخارجهــا. كمــا حصلــت علــى العديــد مــن الجوائــز مثــل جائــزة التميــز للنجــاح فــي ملتقــى تنافســية 
ــة  ــار صناع ــي مس ــي ف ــز الثان ــابع بالمرك ــي الس ــر العلم ــازت بالمؤتم ــال، وف ــل واألعم ــي العم ــرأة ف الم
األعمــال. لذلــك فإنهــا تؤمــن هــي وفريــق عملهــا بــأن »الجــدارة تفــوق الخبــرة« وبالتالــي هــم يطمحــون 
ــة.  ــو العالمي ــوق نح ــاءة الس ــع كف ــز لرف ــداع والتمي ــن ذوي اإلب ــن المصممي ــن م ــيج متي ــن نس ــى تكوي إل

               توصيات وحلول ..  

١( األساس الذي يساعد في توسيع صغار المستثمرين ورواد األعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة هو 
التثقيف عن العمل الحر. 

٢( إقامة الدورات التدريبية بشكل مكثف عن ريادة األعمال.
٣( توفير المعلومات عما يحتاجه السوق ودراسة الفرص االستثمارية الممكنة لألشخاص الراغبين في 

الدخول لعالم األعمال الحرة. 
٤( إقامة المعارض للتعريف بالجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة سواء كان ذلك الدعم ماليا أم تدريبيا أم 

عن طريق تقديمها للخدمات . 

١١٠ -  مجلة هي، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ناد الداخلية نورة الحريب: النجاح ال يأتي بسهولة. 7102/80/92م.
١١١-  مركز الدراسات االستراتيجية – قسم االستشراف المستقبلي. 7102م. )مرجع سابق(.
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الموضوع الثالث/ الريادة االجتماعية

                 الحقائق.. 

تعرف ريادة األعمال االجتماعية بأنها »العملية التي يمكن من خاللها مواجهة التحديات االجتماعية والبيئية 
بطريقة تتسم بالكفاءة واإلبداع، وتتضمن حلوال غير تقليدية ومستدامة«. 

أما رائد العمل االجتماعي هو: الشخص الذي يستطيع أن ينتج ويسوق سلعة أو خدمة تساعد على تحسين 
الظروف المعيشية للفقراء والمهمشين من أفراد المجتمع«.  

1( الحقيقة األولى )للمؤسسات الريادية أثر كبير على الشباب في الدول المتقدمة( :
للمؤسسات الريادية أثرا كبيرا على جيل الشباب في الدول المتقدمة، ففي أمريكا مثال يتوجه نحو من ١٩٠٠٠ 

من خريجي الجامعات –والجامعات المتميزة خاصة- إلى العمل في المؤسسات ذات التأثير االجتماعي. هذا 
اإلقبال الكبير على العمل في مؤسسات الريادة االجتماعية كان نتيجة عاملين اثنين حدثا مؤخرا، أولهما توجه 

أصحاب الثروات الضخمة نحو هذا المجال وتركيزهم عليه. وثانيهما: ارتفاع الوعي بأهمية المستقبل، والعمل 
الدؤوب البتكار مستقبل نزدهر أكثر رفاهية.  

2( الحقيقة الثانية )ظهور قطاع المواطنين العالميين( :
يعد قطاع الريادة االجتماعية قديما ولكن الظاهرة الجديدة التي بدأت تظهر بشكل واضح في العقود األخيرة، 

وتعزز أهداف الريادة االجتماعية هي ظهور منظمات متعددة الجنسيات ألهداف إغاثية وتنموية، ويكون 
أساس هذه المنظمات التركيز على إيجاد حلول لبعض العقبات التي تعاني منها أي دولة من دول العالم 

بإيجاد تعاون مشترك عبر مواطنين عالميين من مختلف الجنسيات يجمعهم هدف معين. فعلي سبيل المثال لم 
يكن في أندونيسيا قبل ٣٠ عاما غير منظمة واحدة مستقلة تعتني بقضايا البيئة، أما اآلن فثمة ٢٠٠٠ منظمة 

تهتم بهذا الشأن. وكذلك في بنغالدش فمعظم مشاريع التنمية في هذا البلد تقوم بها نحو من ٢٠.٠٠٠ 
منظمة غير حكومية، وفي الهند وحدها ما يزيد عن مليون مؤسسة للمواطنين العالميين، وفي كندا زادت 

هذه المؤسسات بين عامي ١٩٨٧ – ٢٠٠٢ بنسبة ٥٠% لتصل إلى ٢٠٠.٠٠٠ مؤسسة.  

3( الحقيقة الثالثة )المؤسسات المجتمعية في العالم العربي( :
حتى عام ٢٠١٠م يعمل في الوطن العربي ما يقارب ٧٨ رائدا مجتمعيا معترفا بهم. وعند تحليل األنماط 

واالتجاهات التي تعتمدها تلك المجموعة يمكن استخالص ٧ ميزات مشتركة، وهي كالتالي: أنها ذات تعليم 
عاٍل وأغلبها من الحاصلين على مؤهالت جامعية ودراسات عليا، انخرط معظم هؤالء األفراد في شبابهم 

أو طفولتهم في أنشطة خارجة عن مناهجهم الدراسية بما في ذلك الرياضة والفنون والمنظمات الشبابية، 
ثلث هذه المجموعة درست أو عاشت أو عملت في خارج المنطقة، وهم يذكرون خبراتهم في الخارج كعنصر 

ساهم في صياغة رؤيتهم وتوقعاتهم المهنية، أغلبهم يتمتع بفهم عميق للمشاكل التي يحاولون حلها أو خبرة 
شخصية لحلها، أغلبهم يسعى إلى إحداث تغيير منهجي ومنظم كما يسعى للتواصل مع الحكومات لتحقيق 

أثر مستدام وواسع النطاق، هم سباقون من ناحية اختيار المجاالت الجديدة لتسليط الضوء عليها وأساليب 
تقديم الخدمات أو المنتجات ضمن مجموعة واسعة من القطاعات. 
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ط

سوعة الخ
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٤6

             أسباب..  

١( تحقيق أثر اجتماعي إيجابي: الريادة االجتماعية تلبي حاجات المجتمعات التي همشتها أو أبعدتها 
جهات فاعلة في السوق، ومؤسسات ال تعتمد على السوق. 

٢( التفكير غير التقليدي: تهدف الريادة المجتمعية إلى التحول الثوري في أنماط اإلنتاج الذي غالبا ما 
يرتبط بمفهوم الريادة في نطاقها الواسع، أما في حال الريادة االجتماعية المجتمعية فيطبق على 

التحديات االجتماعية. 
٣( استعمال األساليب المستدامة: على الريادة المجتمعية أن تتضمن استراتيجية تحقق االستدامة المالية 

ككسب الدخل على سبيل المثال. 
اإلبداع القابل للتكيف والقادر على تخطي النطاق المحلي: من خالل األفكار السباقة القابلة   )٤

للتطبيق على نطاق واسع، تستطيع الريادة المجتمعية أن تساهم في التغيير النظامي والسّباق. 

               قصة واقعية .. 

ة( قريــة تتبــع )منطقــة حائــل(، تقــع شــماَل َشــرِقها، وفيها أَحــّس بعــض أبنائها بمعانــاة وحاجة أهلهــم الطيبين،  ــْيِحيَّ )الشِّ
ة(!!مــن خاللهــا  هــم نــذروا أنفســهم لخدمــة وطنهــم ومجتمعهــم، فقــد زرعــوا هنــاك مبــادرة فريــدة ســّموها )َمَبرَّ وألنَّ
مون أكثر من )١٠٠ خدمة( للســكان، إلكترونية، وورقية، وتدريبية، كـ)َطلب الخدمات المتنّوعة، وتعبئة االســتمارات  ُيقدِّ
ــر المختلفــة، وتصويــر المســتندات،  الخاصــة بهــا، والتقديــم علــى الوظائــف، والجامعــات، والكليــات، وتســديد الفواتي
اَفــة، إضافــة لتقديــم دورات في الحاســب اآللــي، ومهــارات التعامل  والّســحب اآللــي للنقــود فــي ِظــل عــدم وجــود َصرَّ
مــع األجهــزة الحديثــة، إلــى غيــر ذلــك مــن المهــام المجانيــة، التــي بعضهــا َقــد يتطّلــب قيــام بعــض الشــباب بمراجعــة 
مهــا مكتــٌب صغيــٌر فــي حجمــه، كبيــٌر  ة(!! تلــك الَخدمــات ُيقدِّ ــْيِحيَّ مدينــة حائــل التــي تبعــد حوالــى ١٣٠كــم عــن )الشِّ
ًعــا(، يقودهم  ا متطوِّ فــي عطائــه، افتتــح فــي رمضــان مــن عــام ١٤٣٤هـ، ويعمــل فيه اآلن علــى مدار الســاعة )٢٧ شــابًّ
لــوا َبلدتهــم إلــى )َقريــة  صاحــب الفكــرة بــادرة جميلــة ُيشــكر الشــباب القائمــون عليهــا، الذيــن بإخالصهــم وتفانيهــم َحوَّ
ــة وبرامجهــا المختلفــة.   ِكيَّ ــن فيهــا ، وهــم يتعاملــون بمهــارة مــع الهواتــف الذَّ ذكيــة(، لــن تعجــب إذا رأيــَت ِكبــار السِّ

               توصيات وحلول ..  

١( تحديد تعريف ومسمى واضح للريادة المجتمعية في الوطن العربي.
٢( وضع المعايير المرجعية لقياس العائدات واآلثار االجتماعية والبيئية. 

٣( دعم حاضنات المؤسسات المجتمعية وصناديق األموال االبتدائية التي تستهدف المؤسسات المجتمعية الناشئة 
التي يديرها الشباب.

٤( تقييم الجدوى االقتصادية إلنشاء صناديق وطنية تدعم تعميم ونشر التجارب الناجحة. 
٥( إنشاء منتدى إقليمي لالستثمار المجتمعي لتوسيع نطاق المبادرات الشبابية. 

٦( تحسين تنسيق جهود أصحاب المصالح المتعددين. 
٧( عقد جلسات الحوار في مجال السياسة الوطنية واإلقليمية بشأن أطر العمل القانونية.

٨( تعزيز الطلب والثقافة في مجال الريادة المجتمعية فيما بين الشباب والمجتمعات. 

 divaD ,nietsnroB -115. 7002. )مرجع سابق(
 116- مبادرة شباب الشرق األوسط، الريادة المجتمعية في الشرق األوسط نحو تنمية مستدامة لجيل المستقبل، مركز ولفنسون للتنمية – معهد بروكنغز بالتعاون مع كلية دبي لإلدارة 

الحكومية بالشراكة مع مؤسسة صلتك . 0102م 
 ١١٧- مبادرة شباب الشرق األوسط، 01202م. )مرجع سابق(

١١٨-  مركز العنود لتنمية الشباب )وارف(، 5102م. )مرجع سابق( .
١١٩-  مبادرة شباب الشرق األوسط، 01202م. )مرجع سابق(
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                    الحقائق.. 

ُتعّرف »أخالقيات العمل« بأنها: »مجموعة من القواعد واآلداب السلوكية التي يجب أن يتحلى بها اإلنسان 
في مهنته تجاه عمله، وتجاه المجتمع ككل، وتجاه نفسه وذاته.  

1( الحقيقة األولى )مالمح أخالقيات اإلدارة العربية(:
توضح إحدى الدراسات المالمح العامة ألخالقيات اإلدارة العربية، والتي تمثلت في: اإلسالم هو مصدر 
أساسي لألخالقيات، تقوم الشركات العربية على مبدأ أولوية الكفاءة على أخالقيات اإلدارة، الشركات 

العربية تعتمد على القانون لتوجيه القرارات والممارسات اإلدارية، ليس هناك اهتمام كاٍف بأخالقيات 
اإلدارة بدليل ندرة األدبيات والمؤلفات التي تتناول موضوع األخالقيات، قيم وقواعد العمل في اإلدارة 

العربية تختلف من بلد آلخر، ونستطيع القول بأن المؤسسات العربية تحتاج إلى تطبيق مبدأ أخالقيات اإلدارة 
التي تبتعد عن المصالح والتحيز وعن الفردية المطلقة أو المصلحة الذاتية. 

 
2( الحقيقة الثانية )المدراء وأخالقيات العمل(  :

في إحدى الدراسات التي أجريت في الواليات المتحدة األمريكية والتي تناولت بالدراسة المعضالت 
األخالقية التي يواجهها المديرون، اتضح أن غالبية هذه المعضالت أخالقية، وكانت تشمل: الصراعات 

مع الرؤساء األعلى والعمالء والمرؤوسين، األمانة في اإلعالنات واالتصاالت مع اإلدارة العليا والعمالء 
والمصالح الحكومية، مشكالت التعامل مع الهدايا وتقديم الدعوات لحضور الحفالت. 

3( الحقيقة الثالثة )عالقة ضغط العمل بضعف أخالقيات العامل(  :
تفسر إحدى الدراسات كثير من ردود أفعال الموظفين وسلوكهم غير المرغوب )مثل ارتفاع معدل الغياب، 

كثيرة الشكاوى، أخطاء العمل المتكررة، ضعف األداء، وغيرها( بأنها ذات عالقة بضغط العمل نتيجة العبء 
الزائد في العمل، أو العالقات المتعددة، مما يتسبب في الشعور السريع باإلجهاد أو اإلحباط أو الملل من 

العمل. 

الموضوع الرابع / اخالق العمل 

١٢٠- الدليل االسترشادي لقواعد أخالقيات العمل، وزارة العمل والتنمية االجتماعية، المملكة العربية السعودية. فبراير/ 7102م. 
 ١٢١- لويزة، دحيمان. تأثير أخالقيات اإلدارة على عملية توظيف الموارد البشرية في الجزائر. جامعة الجزائر. 2102م 

١٢٣-  السقا، ميسون سيلم. أثر ضغوط العمل على عملية اتخاذ القرارات. الجامعة اإلسالمية – غزة. 9002م.



ب المنبرية
ط

سوعة الخ
مو

٤٨

               األسباب.. 

لماذا يلجأ األفراد إلى السلوك غير األخالقي في العمل:  

١( إقناع النفس بأن السلوك شرعي وقانوني، وهذا يعبر عن اعتقاد خاطئ بأن سلوك الفرد مقبول خاصة 
في المواقف الغامضة، وعند التعامل مع هذا الموقف غير الواضح فإنه من الصعوبة التحديد بدقة ما هو 

الصحيح وما هو الخاطئ. 
٢( إقناع النفس بأن هذا السلوك يحقق أحسن استفادة للفرد، وهو اعتقاد خاطئ، فحتى لو كان يحقق 

هذا السلوك استفادة للمنظمة، فإن ذلك يتركز على األجل القصير دون األجل البعيد.
٣( إقناع النفس بأن هذا السلوك لن يعرف أي شخص عنه شيئا، وهذا هو اعتقاد خاطئ بأن هذا السلوك 

آمن ولن يعرف به أحد من الجمهور أو الرؤساء )الذين يفضلون أنهم ال يعرفون شيئا عن هذا الموضوع( كل 
ذلك سيدعم مثل هذه األنواع من التفكير والسلوك، وفي هذه الحالة فإن أفضل شيء هو التأكيد على 

أن كل فرد عليه يتم اكتشاف أنه قد تصرف أو فعل أشياء خاطئة بأنه سيتم إلقاء العقاب عليه.  
٤( إقناع النفس بأن المنظمة سوف تحميك، فهذا إدراك غير جيد لالنتماء، فهذا الشخص يعتقد أن 

المنظمات سوف تهتم بأن تقف فوق اآلخرين لحمايته أن المنظمة ستؤيد مثل هذا السلوك غير األخالقي، 
ولكن الوالء واالنتماء ليس هو إكسابها أخطاء سلوكية، إن المنظمات لن تقف فوق القانون من أحل 

أفراد يسلكون سلوكا غير أخالقيا .

              قصة واقعية .. 

» مــا أســهل النزاهــة علــى إنســان لــم يعــرض عليــه أحد عشــرات الماليين!«، هــذا مــا أورده د. غــازي القصيبي 
فــي كتابــه »حيــاة فــي اإلدارة«، وقــد عــرض تجاربــا لعــدد من األشــخاص الــذي رفضوا مالييــن الريــاالت بينما 
لــم يكونــوا فــي أحــوال اقتصاديــة مترفــة، ويــروي القصيبــي –فــي نفــس الكتــاب- مــا حــدث شــخصيا لــه: 
»زارنــي مديــر شــركة أجنبيــة عاملــة فــي الميناء وقــال أن شــركته تقدمت بعطاء فــي مناقصة عامــة طرحتها 
المؤسســة. كانــت قيمــة العقــد فــي حــدود خمســة عشــر مليــون ريــاال، وهــو مبلــغ ضخــم بمقاييــس مــا قبــل 
الطفــرة. قــال المديــر األجنبــي أن »البعــض« اتصلــوا بــه قائليــن أن بوســعهم ترســية المناقصــة علــى شــركته 
مقابــل مليونــي ريــال. وأضــاف أنــه قــرر، بدال مــن إضاعة الوقــت مع الوســطاء، الذهــاب، مباشــرة، إلى صاحب 
القــرار. طلبــت منــه أســماء هــؤالء »البعــض« إال أنــه رفــض أن يذكر اســما واحدا وأضاف أن شــركته مســتعدة 
ــه أن الطريقــة الوحيــدة للحصــول  لدفــع المبلــغ لصاحــب القــرار، ولصاحــب القــرار وحــده. ضحكــت وقلــت ل
علــى المشــروع هــي تخفيــض العطــاء ألن صاحــب القــرار سيرســي المناقصــة علــى األقــل دون أي عطــاء آخر. 
كانــت هــذه المحاولــة األولــى واألخيــرة لرشــوتي. يبــدو أن األخبــار فــي دنيــا الراشــين والمرتشــين والرائشــين 
تنتشــر بســرعة البــرق. وقعــت فــي فترتــي الوزاريــة عقــودا بعشــرات البالييــن مــن الريــاالت ولــم أســمع أحــدا 
يتحــدث، تصريحــا أو تلميحــا، عــن شــيء يقــدم لصاحــب القــرار. عندمــا حدثــت المحاولــة لــم يكــن حســابي فــي 
البنــك يتجــاوز عشــرين ألــف ريــال. فــور عودتــي إلــى المنــزل قلــت لزوجتــي: »عنــدي خبــر عجيــب. أضعــت اليوم 
مليونــي ريــال«. أدركــت زوجتــي علــى الفــور، مــا حــدث، وقالــت: »ال يهــم. ال أعتقــد أننــا ســنموت جوعــا«. ».   

١٢٤ -  عبدالهادي، أحمد إبراهيم. أخالقيات األعمال والمسؤولية االجتماعية للمنظمة. 1002م.
١٢٥- القصيبي، غازي. حياة في اإلدارة. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 3002م. 



ب المنبرية
ط

سوعة الخ
مو

٤9

                توصيات وحلول ..  

١( دور المعلم: يعد المعلم الرائد االجتماعي في مدرسته وبيئته ومجتمعه، وهو قائد لجماعات متعددة 
من التالميذ الذين هم قادة المستقبل، لذا يجب أن يكون المعلم ذا مسؤولية اجتماعية حتى يقوم بدوره 
في إنماء المسؤولية االجتماعية لدى الناشئين بأقواله وأفعاله ومظهره، بطريقة شعورية أو ال شعورية.

 
٢( دور المناهج الدراسة: تساعد المناهج الدراسية أي دارس على االرتقاء في اهتمامه بجماعته 

أيا كان حجمها إلى مستوى تعقل الجماعة وهو المستوى الذي ال يقف فيه شخص إزاء جماعته 
موقف المنفعل بها أو المتواجد معها فحسب بل يقف منها موقف المتعقل لفهم ظروف حاضرها 

والمستوعب لتاريخها، والمتصور آلمالها وأهدافها.

٣( دور الجماعات التربوية: يتأثر الفرد بالجماعة في طريقة تفكيره واكتساب قيمه، عاداته، وسلوكه، 
والجماعة تؤثر على كل فرد من أفرادها في مجاالت كثيرة مما يساعده على تكوين قيمه وأخالقه 

وطريقة معاملته لآلخرين ومعاملتهم له.
 

٤( دور األسرة: األسرة هي أقوى الجماعات تأثيرا في سلوك الفرد، وهي العامل األول في صبغ سلوك 
الطفل بصبغة اجتماعية، ويتضح دور األسرة في: غرس تعاليم الدين اإلسالمي، تعليم األبناء كيفية 

التفاعل االجتماعي وتكوين العالقات االجتماعية، غرس مفاهيم حب الوطن واالنتماء، مراقبة سلوك 
األبناء داخل وخارج المنزل. 

٥( دور المسجد: بحكم عمق البعد االجتماعي للمسجد )صالة الجماعة، الترابط االجتماعي بين الجيران، 
النصائح واإلرشادات والتوجيهات، الواجب الديني( فهو يعزز قيما متعددة مثل قيمة الوقت واحترام 

المواعيد وااللتزام بالهدوء والمحافظة على النظافة. 

٦( دور اإلعالم: تقوم وسائل اإلعالم بدور رائد في توجيه األفراد، ولها دور كبير في إكساب القيم 
االجتماعية والسلوكيات األخالقية والتأثير على سلوك واتجاهات األفراد بمختلف مجاالت الحياة 

اإلنسانية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية. 

١٢٦-  الزيناتي، أسامة محمد خليل. دور أخالقيات المهنة في تعزيز المسؤولية االجتماعية في المستشفيات الحكومية الفلسطينية. 4102م.
١٢٧- حويتي، أحمد. بدر، عبدالمنعم. ديالو، دمبا تيرنو. عالقة البطالة بالجريمة واالنحراف في الوطن العربي. أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية. الرياض. 9141هـ.

١٢٨-حويتي، أحمد. بدر، عبدالمنعم. ديالو، دمبا تيرنو. 9141هـ. )مرجع سابق



ب المنبرية
ط

سوعة الخ
مو

٥٠

                  الحقائق.. 

تعّرف دائرة المعارف األمريكية البطالة بأنها »مصطلح يقصد به حالة عدم االستخدام الكلي، التي 
تشير إلى األشخاص القادرين على العمل والراغبين فيه، والباحثين عنه، ولكنهم ال يجدونه، ومن هذا 

المنطلق فإن البطالة تشمل مجموعات مختلفة من األفراد«.  

1( الحقيقة األولى )البطالة والجريمة( :
الكثير من الدراسات والبحوث ربطت بين البطالة والجريمة واالنحراف، وأكدت على وجود عالقة 

طردية بينهما، بحيث أنه كلما ارتفت معدالت البطالة تزايدت معدالت الجريمة واالنحراف، والعكس 
صحيح.   

2( الحقيقة الثانية )البطالة والمجتمعات الحديثة( :
 )Socio-Economic Phenomenon بأنها » ظاهرة اجتماعية اقتصادية )Unemployment( البطالة

وجدت مع وجود اإلنسان وخاصة في المجتمعات الحديثة، وأغلب التوقعات تشير إلى أنها 
ستظل باقية ببقائه على وجود األرض، بل واألدهى من هذا هو أنها –في رأي كوكبة كبيرة من 

االقتصاديين واالجتماعيين- تتفاقم على مر الزمن وخاصة في ظروف الدول النامية. والبطالة أيضا 
موجود اجتماعي )Social-Being( ال يخلو منه حديثا مكان أو زمان، كما أنها مشكلة تعاني منها جل 

المجتمعات المتقدمة والنامية.  

3( الحقيقة الثالثة )البطالة مشكلة عالمية( :
إن حجم البطالة على مستوى العالم في تزايد، حيث يوجد ٣٥ مليون عاطل عن العمل في الدول 

الصناعية.. فالمشكلة مشكلة عالمية وليست مشكلة دول عربية أو دول نامية.  

٤( الحقيقة الرابعة )البطالة في السعودية( :
توضح اإلحصاءات في الربع األول من عام ٢٠١٧ أن إجمالي المشتغلون السعوديون في السعودية 

بلغ ٣.٠٣٨.٩٤٥ ، بينما بلغ إجمالي السعوديون الباحثون عن عمل ٩٠٦.٥٥٢ ، أما معدل البطالة 
للسكان السعوديون )١٥ سنة فأكثر( ١٢.٧% وكان ٧.٢% منها ذكور بينما بلغت نسبة اإلناث ٣٣% من 

إجمالي معدل البطالة.  
 
 

الموضوع الخامس / البطالة وتنمية الذات  

  ١٢٩- حويتي، أحمد. بدر، عبدالمنعم. ديالو، دمبا تيرنو. 9141هـ. )مرجع سابق(
  ١٣٠-حويتي، أحمد. بدر، عبدالمنعم. ديالو، دمبا تيرنو. 9141هـ. )مرجع سابق( 

  ١٣١- الهيئة العامة لإلحصاء، البيانات والمؤشرات الرئيسية لسوق العمل 7102م.



ب المنبرية
ط

سوعة الخ
مو

٥1

                األسباب..  

١( الزيادة السكانية: حيث أن تزايد عدد السكان سنويا يسبب ضغطا على موارد الدول، ومن ثم فقد 
ال تتناسب فرص العمل المتاحة مع تلك األعداد المتزايدة. 

٢( ندرة الموارد االقتصادية في بعض الدول. 
٣( التحول السريع والمتزايد في التقنية: إذ تميل التقنية الحديثة – مثال- إلى تقليل االعتماد على 

األعداد الكبيرة من العاملين بفعل استحداث آالت وأجهزة تقوم بأدوار متعددة نيابة عن اإلنسان 
)مثل أجهزة الحاسوب وتقنية االتصاالت السريعة(. 

٤( عجز سوق العمل عن استيعاب الخريجين، فأعداد الخريجين من الجامعات والمعاهد التعليمية 
المختلفة تتزايد سنويا ومع ذلك يعجز سوق العمل عن استيعابهم. 

٥( تزايد أعداد العمالة الوافدة: في بلدان مجلس التعاون الخليجي تمثل تزايد أعداد العمالة الوافدة 
أحد العوالم األساسية في ظهور البطالة بين الشباب في تلك البلدان. 

               قصة واقعية .. 

عاطل يوّفر فرص عمل للعاطلين في تبوك!!.. 

ــر يقــدم مــن  ــى تويت ــوك حســابًا عل ــن العمــل« فــي تب ــر الشــاب أيمــن المســيعري  »العاطــل ع يدي
خاللــه خدمــة البحــث عــن وظيفــة ألهالــي المنطقــة »مجانــًا« ، فــي الوظائــف المتاحــة بالشــركات 
 «  : أيمــن  الجهــات الحكوميــة. يقــول  التــي تعلنهــا  الخاصــة والوظائــف العســكرية والمدنيــة 
ــًا  ــت موظف ــهادة Microsoft، وكن ــهادة Cisco وش ــة وش ــة التقني ــن الكلي ــبكات م ــوم ش ــل دبل أحم
ــة عقــد الشــركة  لمــدة ثــالث ســنوات فــي إحــدى الشــركات المشــغلة ألحــد المشــاريع؛ وبعــد نهاي
ــن  ــا«، ألجــد نفســي ضمــن العشــرات مــن العاطلي ــن بمــا فيهــم » أن ــع الموظفي قامــوا بفصــل جمي
ــر  ــذا قــررت البحــث عــن عمــل آخــر. وجاءتنــي فكــرة إنشــاء حســاب فــي تويت ــن عــن عمــل، ل والباحثي
ــا  ــوم ببثه ــكرية، وأق ــف العس ــوك والوظائ ــي تب ــة ف ــركات الخاص ــف الش ــن وظائ ــالن ع ــم باإلع يهت
ــن فــي  ــوك« ألبحــث لنفســي عــن وظيفــة وللعاطلي ــف تب ــذي حمــل اســم »وظائ ــر الحســاب ال عب
المنطقــة. وتطــورت الفكــرة حتــى أصبــح لــدّي قاعــدة بيانــات حيــث قمــت بإنشــاء مجموعــات عديــدة 
ــن  ــر مــن ٣٠٠٠ رقــم جــوال أقــوم ببــث إعــالن الوظائــف علــى الوتــس اب للباحثي تحتــوي علــى أكث
ــن، وقــد ســاهمت  ــح للموظفي ــن العمــل ونصائ ــن ع ــح للباحثي ــث نصائ ــا أب ــًا«، كم ــن العمــل »مجان ع
وهلل الحمــد فــي إيجــاد فــرص عمــل للعديــد مــن العاطليــن فــي بعــض الشــركات الخاصــة فــي تبــوك 
ووردتنــي رســائل شــكر مــن المســتفيدين كمــا تردنــي العديــد مــن االستفســارات عــن آليــة الوظائــف 
ــي أجــد ســعادة غامــرة فــي نفســي عندمــا أجــد تعليقــًا أو ردًا بدعــوة  ــم عليهــا. أنن وطريقــة التقدي
طيبــة أكــون حينهــا قــد حصلــت علــى مــا ابتغيــه فلعــل وعســى أن أفــوز بدعــوة يتقبلهــا اهلل عنــده«. 

١٣٢-  ابن حسين، عبدالعزيز بن محمد أحمد، البطالة ودورها في إحداث الجريمة. مجلة عرين األمن، كلية الملك فهد األمنية. 8241هـ.
jFR2W3/gro.qbas//:sptth .١٣٣-  صحيفة سبق االلكترونية، شاب عاطل في تبوك يدير حسابا لمساعدة العاطلين للبحث عن عمل. 31 مايو 4102م
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                 توصيات وحلول ..   

١. الحد من البطالة بمكافحة مشكلة الفقر، وذلك باتباع استراتيجية مكافحة الفقر حيث 
ال تخفى العالقة الوطيدة بين الفقر والبطالة. وذلك بوضع أسس من شأنها معاجلة كل 

ما يهدد األمن واالستقرار االقتصادي واالجتماعي وأهمها عالج مشكلتي البطالة والفقر 
معا، ومنها: برامج التنمية لألسر األشد فقرا. 

٢. تشجيع المشاريع الصغيرة الصناعية والزراعية والخدمية وتشجيع العمل الحر لتغيير الفكر 
الذي كان سائدا، وهو أن الحكومة هي المسؤولة عن تشغيل الخريجين. 

٣. تحسين النظام التعليمي مما يوفر العمالة الماهرة المدربة. 
٤. دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر . 

٥. دعم المؤسسات المالية التنموية )وهي مؤسسات تمويلية متخصصة تهدف 
لتعجيل نمو القطاعات االستراتيجية التي تحددها الحكومة(، وذلك لتسهم في تمويل 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة. 
٦. تفعيل وتعظيم دور القطاع الخاص وتحفيزه على االستثمار في إقامة البنية األساسية 

للصناعات وتقديم التمويل الالزم لها وعلى المساهمة في تحفيز األنشطة المهنية 
المدعمة، مثل التدريب ومراقبة الجودة. 

١٣٤-  حسن، سحر أحمد. مشكلة البطالة وآليات العالج: دراسة تطبيقية مقارنة بين حالتي مصر وماليزيا بين 1991 و3102م. جامعة األزهر.
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                  الحقائق.. 

تعّرف »قيم العمل« بأنها: »عبارة عن مجموعة من المبادئ واالتجاهات التي تتطلبها طبيعة المهنة، 
والمتفق عليها من قبل العاملين بها لتحديد أو تعيين السلوك الذي تقتضيه مسؤوليات المهنة ذاتها 

وأدوارها.   
أما القيم االقتصادية فيمكن تعريفها بأنها »االهتمامات ذات الفائدة والنفع، وتتوافق مع زيادة 

االهتمام باألشياء العملية في الصناعة واإلنتاج والثروة. وينظر أصحابها إلى العالقات بين الناس على 
أساس المال والمنفعة.  

الحقيقة األولى )تعلم قيم العمل(:
في دراسة هدفت إلى الكشف عن النصوص التي تضم تصورات ومفاهيم وقيم مرتبطة بالعمل في 
كتب القراءة العربية المقررة على المرحلة االبتدائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تم 

التوصل إلى أن قيم العمل المتضمنة في هذه الكتب قليلة وال تتناسب والدور الذي يمكن أن يقوم به 
المنهج في عملية اكتساب القيم، وأن أنماط القيم الواردة بها ال تركز على بعض القيم ذات األهمية 
بالنسبة إلى عملية التنمية، وأن السعودية وسلطنة عمان والبحرين هي أكثر الدول الخليجية اهتماما 

بغرس قيم العمل، وأن الطابع العام لهذه القيم يحتاج إلى إعادة دراسة لتأكيد القيم المطلوب غرسها 
وتحديدها، وأنماط المهن التي تحتاجها عملية التنمية في هذه المنطقة.  

الحقيقة الثانية )تعّطل الفرد يؤدي تدريجيا إلى فقدانه المهارات( :
كلما طالت مدة تعطل الفرد فقد معها مهارته وموهبته في العمل الذي كان يمارسه، وبالتالي تتجه 

كفاءته إلى االنخفاض مع مرور الزمن، وهذا يعني أن تشغيله من جديد سيتم بكفاءة أدنى، مما يشير 
إلى ضرورة تدريبه وتأهيله أي أن إنفاقه متزايدا عليه سيتم إلعادته إلى مستواه السابق قبل تعطله، 

مما يشكل هدرا في الموارد االقتصادية المتاحة للمجتمع، كان من المفترض االستفادة منها في إعداد 
وتأهيل مالكات جديدة تدخل إلى سوق العمل بدال من إعادة إنفاقها على الكوادر القديمة ال لزيادة 

كفاءتها بل إلعادة الكفاءة إلى المستوى السابق.  

الحقيقة الثالثة )الكسب عبر السرقة(:
إن السرقة هي سلوك صادر عن حاجة أو رغبة في االستحواذ أو التملك وتؤدي إلى وظيفة معينة 

متعددة أهمها: االعتداء على حق الغير والخيانة وعدم الوفاء باألمانة مع سوء التوافق النفسي )نتيجة 
الشعور بالذنب(، وسوء التوافق االجتماعي )النحراف سلوك صاحبه(. وبما أن السرقة ال تحدث من فراغ 
وإنما لها عوامل دافعة للفرد، منها: الجهل، التعويض عن الحرمان، االنتقام من المربي، التأثير اإلعالمي 

المضلل.  

الموضوع السادس / الكسب وحب العمل 

 ١٣٥- زهو، عفاف. دور كلية التربية في تنمية قيم العمل لدى طالبها، مستقبل التربية العربية، العدد 03، 3002م. 
 ١٣٦- كاظم، ابتهال عبدالجواد. تغير القيم االقتصادية لدى الشباب بين 9991 و 5002: بحث ميداني في مدينة الموصل. دراسات موصلية، العدد 21، نيسان 6002م. 

  ١٣٧- الغانم، كلثم. دور التعليم في تنمية قيم العمل، مركز البحوث التربوية، العدد 412، 7991م. 
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الحقيقة الرابعة )االتجاهات نحو التدريب التقني والمهني(:
فــي دراســة أجريــت للكشــف عــن اتجاهات طــالب المرحلة الثانويــة نحو التدريــب التقني والمهنــي في ضوء 
التغيــرات االقتصاديــة واالجتماعيــة فــي مدينــة الريــاض ، أوضح ٧٦% مــن العينة أن التدريــب التقني والمهني 
يوفــر للفــرد الفرصــة فــي اكتشــاف إمكانياتــه وقدراتــه، وحصولــه علــى مهنة تناســب قدراته بــوزن بلغ ٧٣%، 
ويســاعده بالمجمــل علــى تغييــر حياتــه نحــو األفضــل بــوزن بلــغ ٧١%. إال أن النتائــج أظهــرت بعــض االتجاهــات 
الســلبية نحــو التدريــب المهنــي والتقنــي فيمــا يخص تفضيــل إكمال الدراســة الجامعيــة على التدريــب التقني 
والمعنــي بــوزن نســبي بلــغ ٨٢%، وأن الحاصليــن علــى درجــات قليلــة هــم مــن يلتحــق ببرامجــه بــوزن نســبي 
بلــغ ٧٤%.  كمــا أظهــرت الدراســة أن لألســرة واألصدقــاء دور فــي اتخــاذ القــرار نحــو االلتحــاق ببرامــج التدريــب 
التقنــي والمهنــي إذ تشــير النتائــج إلــى أن أكثــر مــن ٦٠% مــن أفــراد العينــة يهمهــم رأي أســرهم وأكثــر مــن 
ــج الدراســات األخــرى.   ٤٠% يهمهــم رأي أصدقائهــم. وقــد اتفقــت نتائــج هــذه الدراســة مــع عــدد مــن نتائ

 
               أسباب.. 

هناك عدد من األسباب التي تجعل االلتفات إلى  التأهيل الفني والمهني أمرا ضروريا: 

١. تفضيل المواطنين لوظائف القطاع العام عن القطاع الخاص، رغم أن القطاع الخاص يسهم بنسبة 
٥٧.٤% من إجمالي الناتج المحلي.

٢. يعتمد القطاع الخاص السعودي على عمالة أغلبها من المستويات التعليمية المتدنية وهو ما يشكل 
عائقا أمام التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وأساليب اإلنتاج المتطورة. 

٣. تفضيل العمالة السعودية لألعمال التي ال تطلب مهارات فنية أو مهنية عالية، ويشغل الوافدون معظم 
هذه األعمال. حيث وجد أن نسبة العمالة الوطنية في هذه المجموعة المهنية ٤.٤ ألف عامل وافد 

لكل ألف عامل سعودي في عام ٢٠٠٣م. وما تزال هذه النسبة قليلة في إحصائيات عام ٢٠٠٨ حيث 
بلغت نسبة الفنيين من العمالة الوطنية في التخصصات العلمية والفنية واإلنسانية بنسبة ١٨.٤% ومنهن 

العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية بنسبة ١.١%، والمهن الهندسية األساسية المساعدة 
بنسبة ٣٦.٢%. 

١٣٩- هاشم، حنان وآخرون. البطالة في االقتصاد العراقي: اآلثار الفعلية والمعالجات المقترحة. الغري للعلوم االقتصادية واإلدارية. 
١٤٠- فقيهي/ محمد علي محمد. المشكالت السلوكية لدى المراهقين المحرومين من الرعاية األسرية في المملكة العربية السعودية: دراسة مسحية على المقيمين في دور التربية      

١٤١- االجتماعية من البنين في المرحلتين المتوسطة والثانوية. جامعة نايف العربية للعلوم األمنية. 8241هـ 
١٤٢-   الزامل، محمد عبداهلل. 2341هـ. )مرجع سابق(.



ب المنبرية
ط

سوعة الخ
مو

٥٥

                قصة واقعية .. 

تجــاوز مهرجــان »هــال ســعودي« المقــام بالواجهــة البحريــة بالخبــر، ثقافــة العيــب بعدمــا أوجد عربــات األطعمة 
ــا  ــرزت لن ــل أب ــك وحســب ب ــس ذل ــا اآلالف، لي ــذي يقصــده يومي ــرك« داخــل المهرجــان ال ــة »الفــود ت المتنقل
مشــاريع »الفــود تــرك« قصــص تالحــم الحيــاة الزوجيــة والعائليــة داخــل تلــك العربــات مــن أجــل البــدء فــي حياة 
كريمــة ومجابهــة الحيــاة، وتحســين المعيشــة، وادخــار رأس مــال معقــول لمجابهــة ظــروف الحيــاة المســتقبلية.
ــال  ــي إدارة األعم ــتير ف ــى الماجس ــل عل ــي، حاص ــان، ترك ــابات متزوج ــدان ش ــر الحمي ــروس وغدي ــي مح ترك
مــن احــدى جامعــات هونــج كونــج العريقــة وزوجتــه غديــر بكالوريــوس قانــون، وقفــا جنبــا الــى جنــب فــي 
عربــة »الفــود تــرك« ليقدمــا الكشــري وبعــض االكالت الخفيفــة ذات مــذاق مميــز، يشــاركهم المشــروع 
رفــع  علــى  العمــل  المعلــن  هدفهــم  مؤكديــن  وزوجتــه،  الجيوفيزيــاء  فــي  ماجســتير  عبدالعــال  هيثــم 
شــأن بلدهــم باالعتمــاد علــى أبنائــه وتوطيــن بعــض الفــرص الوظيفيــة التــي كان يعمــل بهــا الوافديــن.
فيمــا يقــف عبدالوهــاب الحمــود وشــقيقته، فــي مشــروع للقهــوة الســريعة، تســاعدهم كذلــك الشــابة هنــوف 
المحمــد حاصلــة علــى دبلوم صيدلــة، يقول عبدالوهاب وهــو الحاصل على بكالوريــوس إدارة أعمال من جامعة 
القصيــم، نطمــح مــن مشــروعنا هــذا ان نفتتــح افــرع اخــرى فــي ظــل التســهيالت التــي تقدمهــا حكومــة خــادم 
الحرمين الشــريفي –حفظه اهلل- للشــباب للبدء في مشــاريع متوســطة وصغيرة تدعم الناتج المحلي الســعودي.
اليعقــوب،  ويعقــوب  الســليم  ويوســف  الخالــدي  وعبدالعزيــز  القحطانــي  وســعود  العاتــي  عبدالرحمــن 
تكلــف  الواحــدة  العربــة  ان  مبينيــن  الســعودية،  بالطريقــة  ولكــن  الهامبرجــر  تقــدم  عربــات  يملكــون 
التــي  األجــواء  بــرودة  ان  مضيفيــن  والتجهيــزات،  المعــدات  بحســب  ريــال  الــف   ١٥٠-٢٠٠ مــن 
أن  وأكــدوا  النشــاط،  هــذا  مبيعــات  رفــع  فــي  أســهمت  األيــام  هــذه  الشــرقية  المنطقــة  تعيشــها 
أخــرى أعمــال  لديــه  والبعــض  طــالب  تــرك(  )فــود  ســيارات  وتملــك  البيــع  ألعمــال  الممارســين  بعــض 

ولكنه يمارس هذا العمل كهواية له، وحبًا له وتقديرًا لتشجيع الكثير من المجتمع للشباب العاملين فيه.
يعدهــا  التــي  واألكالت  المشــروبات  إن  بهــم،  التقينــا  الذيــن  الســعودي  الشــباب  واجمــع 
وتفضيــل  إعجــاب  نالــت  الســيارات  هــذه  فــي  العاملــون  الســعوديون  الشــباب  ويقدمهــا 
برفــع  الشــتاء  أســهم  كمــا  مداخيلهــم  ارتفعــت  حيــث  المهرجــان،  زوار  مــن  العديــد 
األيــام. هــذه  البــاردة  مــن  أكثــر  الســاخنة  المشــروبات  يفضــل  العديــد  أن  مشــيرين  مبيعاتهــم، 

وحثــوا الشــباب الســعودي العامليــن فــي هــذا المجــال وغيــره إلــى الصبــر وممارســة عملهــم بشــجاعة وعــدم 
ــذا  ــي ه ــة ف ــة والجدي ــل واالنضباطي ــة للعم ــة وجدوَل ــع خط ــم، ووض ــن عمله ــاء م ــاس والحي ــن الن ــاء م الحي
ــل إنشــاء مشــروع.  ــي يمارســونها فالعمــل شــرف واألهــم وضــع جــدول قب ــره مــن األعمــال الت النشــاط وغي

.hdayirla.www//:ptth .١٤٣-  مهرجان »هال سعودي« يكسر ثقافة العيب بدعم المشاريع المشتركة لعربات األطعمة المتنقلة، جريدة الرياض، أخبار المناطق، 8102/1/42م
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               توصيات وحلول .. 

١.العمل على افتتاح المزيد من فرص التعليم في مستوياته المختلفة واالستفادة من فرص »التعلم 
المستمر« ، وذلك من شأنه توسيع فرص التعليم مع المحافظة على الجودة النوعية وربط التعليم بالحياة 

الفعلية وباالحتياجات الخاصة التي يرغبها طلب الفرصة. 
٢. ربط التعليم بسوق العمل وتوسيع إطار التوظيف للخريجين، مع العمل على تدريب أو إعادة تدريب 

وتأهيل الخريجين وغيرهم.  
٣. بناء نظام تعليمي يقوم على التجسير بين نظام التعليم األكاديمي والتقني تضمن خلق فرص تعليم عال 

للتخصصات التقنية والمهنية، وتدعم العديد من التجارب اإلقليمية والدولية هذا االتجاه الذي يجعل من 
التدريب التقني والمهني مرحلة غير منتهية.

٤. التنوع في برامج التدريب التقني وتوسيع الفرص فيه للطالب الستثمار االتجاهات اإليجابية لديهم، وقد 
أبرزت بعض التجارب أهمية التوسع والتنوع في هذه البرامج. 

٥. دراسة االحتياجات التدريبية التقنية والمهنية لطالب المرحلة الثانوية مما يترجم هذه االتجاهات نحو 
التدريب التقني والمهني إلى واقع يعيشه المجتمع .

٦. تعزيز االتجاهات اإليجابية لدى طالب الصف الثالث بالمرحلة الثانوية نحو التدريب المهني والتقني من 
خالل برامج تدريبية تقنية ومنهية تقدم حلوال لبعض مشكالت المجتمع . 

٧. تنفيذ برامج تدريبية مسائية قصيرة المدى لطالب المرحلة الثانوية تتوافق وحاجة سوق العمل، مما يتيح 
للطلبة التعرف على تفصيالن بعض البرامج ويكسبهم خبرات جديدة متوافقة مع حاجة سوق العمل.  

٨. إنشاء مكاتب لإلرشاد المهني في الجامعة ، تشكل الوسيط بين الطالب الذين على وشك التخرج وبين 
مكاتب العمل والعمال .  

  ١٤٤-)3-4-5-6-7( الزامل، محمد عبداهلل. 2341هـ. )مرجع سابق(. 
  ١٤٥- المنيف، عبداهلل منيف. اتجاهات الشباب الجامعي نحو العمل في القطاع الخاص : دراسة ميدانية  مطبقة على طالب كلية اآلداب بجامعة الملك سعود بالرياض. جامعة الملك 

سعود. 9241هـ 
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                حقائق.. 

يعــّرف فرويــد S.Freud القلــق بأنــه »حالــة نوعيــة يصاحبهــا تفريــغ حركــي وأن القلــق الموضوعــي 
للشــخص هــو خــوف مــن خطــر خارجــي معــروف، أمــا القلــق العصابــي فهــو خــوف غامــض غيــر مفهــوم 
للشــخص الــذي ال يعــرف ســببه«. كمــا يتــم تعريفــه أيضــا بأنــه »ظاهــرة يخبرهــا النــاس بدرجــات مختلفــة 
مــن الشــدة، وفــي مظاهــر متباينــة مــن الســلوك، ومــن ثــم يمكــن فهمــه علــى أســاس متصــل يتــدرج 
بيــن حــاالت الســواء واالنحــراف، والقلــق العصابــي أو المــرض هــو حالــة مســتمرة معممــة غامضــة مــن 
الشــعور بالخطــر والتهديــد«. أيضــا: »شــعور غامــض غيــر ســار، مصحــوب بالخــوف والتوتــر متبوعــا ببعــض 
اإلحساســات الجســمية مثــل زيــادة نشــاط الجهاز العصبــي اإلرادي، ضيق التنفس، ســرعة ضربــات القلب«.  

الحقيقة االولى )اضطراب القلق.. االضطراب النفسي األكثر انتشارا(:
يعد اضطراب القلق من بين أكثر االضطرابات النفسانية انتشارا على الرغم من التفاوت الثقافي في 
اإلبالغ عنه. ويؤلف مجاال واسعا من االضطرابات المختلفة، ومنها اضطراب القلق المعمم، والرهاب 

االجتماعي، واضطراب الكرب التالي للرضح PTSD . وقد قدرت التكاليف السنوية الضطراب القلق في 
الواليات المتحدة األمريكية في عام ١٩٩٠ بحوالي ٦٤ مليار دوالر تقريبا. وتظهر معظم اضطرابات 

القلق خالل الطفولة والمراهقة ويجعل من هذه الفئات العمرية أهم هدف للوقاية األولية. وتمثل 
اضطرابات القلق بين األطفال الشكل األشيع لإلمراضية النفسية، وتبلغ معدالت انتشارها السنوية من 
٥.٧ إلى ١٧.٧% وغالبا ما تكون أكثر من ١٠% . وأظهر البرهان بأن نسبة من األطفال ال يمكنهم النمو 

خالل اضطرابات القلق التي تصيبهم خالل المراهقة أو الكهولة. 

الحقيقة الثانية )التوزيع النسبي الضطرابات القلق لدى البالغين(: 
مدى انتشار القلق بالنسبة المئوية للبالغين ما بين ٦١-٦٤: ٨% مزيج بين قلق واكتئاب، ٣% قلق عام 

الوسواس القهري، ١% اضطراب الذعر ، ١%الرهاب . 

الحقيقة الثالثة )النساء أكثر عرضة للقلق من الرجال( :
تعد نسبة النساء أكثر عرضة لإلصابة بالقلق من الرجال، والسبب في ذلك غير معروف حتى اآلن، ولكن 

قد يرجع ذلك إلي عوامل متعددة جينية أو اجتماعية أو نفسية . 

الموضوع االول/ القلق النفسي

 ١٤٦- الغندوري، سناء. مفهوم السلطة لدى المدرس وعالقته بالقلق النفسي عند التلميذ، جامعة محمد الخامس، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، المجلد 3، العدد 21، كانون األول 
4102م.

١٤٧- منظمة الصحة العالمية – المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط؛ مترجم. الوقاية من االضطرابات النفسية: التداخالت الفعالة والخيارات السياسية: التقرير المختصر/ منظمة الصحة 
العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط. جنيف. 5002م. 

١٤٨-كوام مكنزي؛ هال أمان الدين. القلق ونوبات الذعر. كتب طبيب العائلة. الطبعة األولى. كتاب العربية. دار المؤلف. 8102م.
١٤٩- كتاب القلق ونوبات الذعر لدكتور كوام مكنزي ترجمة هال امان الدين 
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             أسباب.. 

١( أسباب ناتجة عن األفكار المكبوتة والنزاعات والغرائز ، وهي ما يسمى بالعوامل 
الديناميكية. 

٢( عوامل حيوية بإثارة الجهاز العصبي الذاتي مما يودي الي ظهور مجموعة االعراض 
الجسمية وذلك بتأثير مادة االبنفرين على االجهزة المختلفة  

٣( العوامل الوراثية اثبتت الدراسات وجود عوامل وراثية واضحة في القلق النفسي وخاصة 
في مرض الفزع  

              قصص واقعية...

»راشــيل امــرأة ســعيدة فــي زواجهــا وأم لولديــن، كمــا أنهــا ربــة منــزل مثابــرة. تحــاول القيــام 
بكافــة األعمــال المنزليــة بمفردهــا، وتعتنــي بأبيهــا المريــض الــذي يســكن علــى بعــد دقائــق 
قليلــة منهــا. بينمــا كانــت راشــيل تشــتري مــن البقالــة شــعرت فجــأة أنهــا ال تســتطيع التنفــس، 
كمــا شــعرت برطوبــة فــي يدهــا وراح قلبهــا يخفــق بســرعة. شــعرت أنــه يــكاد يغمــى عليهــا. 
خرجــت مــن المحــل، تاركــة التســوق وجلســت علــى مقعــد. ومــا أن اســتجمعت قواهــا حتــى 
ذهبــت إلــى المنــزل واتصلــت بزوجهــا. خــالل بضعــة أســابيع، وجــدت نفســها تواجــه األعــراض 
ــة،  ــة، كان األمــر يحصــل فقــط فــي البقال ــزل. فــي البداي ذاتهــا فــي كل مــرة تخــرج مــن المن
ــيل  ــدت راش ــة. وج ــة األمامي ــى البواب ــزل إل ــن المن ــرج م ــا إن تخ ــل م ــا يحص ــات الحق ــه ب لكن
أنهــا لــم يعــد بإمكانهــا الذهــاب إلــى التســوق إال إذا رافقهــا زوجهــا وبقــي معهــا. ولــم يعــد 
بإمكانهــا االعتنــاء بأبيهــا إال إذا ذهــب زوجهــا أو أحــد أوالدهــا معهــا، علــى أن تكــون الطرقــات 
غيــر مزدحمــة وقــت ذهابهــم. فــي النهايــة، طلــب زوجهــا مــن الطبيــب العــام أن يأتــي لرؤيتهــا. 

١٥٠- ارشادات طبية 41
القلق والتوتر النفسي

١٥١-  كوام مكنزي؛ هال أمان الدين. القلق ونوبات الذعر. كتب طبيب العائلة. الطبعة األولى. كتاب العربية. دار المؤلف. 8102م. )دراسات حاالت في ظروف محددة/ 
رهاب األماكن المفتوحة(
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بعــد أن تعــرف الطبيــب علــى تاريخهــا الطبــي بالتفصيــل وأجــرى ترتيبات الفحوصــات، عاد أخيــرا لزيارتهــا وأخبرها 
أنهــا تعانــي مــن رهــاب األماكــن المفتوحــة، وهــو نــوع مــن القلــق المرضــي الــذي يتمثــل بالخــوف مــن الخروج 
مــن المنــزل. ســأل زوج راشــيل الطبيــب إذا مــا كانــت زوجتــه مكتئبــة، لكنــه أجــاب بالقول إنه لــم يجــد إثباتا على 
ذلــك. فأطلعهــا الطبيــب علــى أســماء مجموعات العــالج باالعتماد على النفــس ووصف لها أحــد األدوية لذلك. 
راشــيل  لكــن  المعلومــات،  بعــض  النفــس  علــى  باالعتمــاد  بالعــالج  المهتمــة  الجمعيــات  أرســلت 
مشــاكلها  عــن  التحــدث  أن  ووجــدت  بالخجــل  تشــعر  فكانــت  منهــم.  أي  لقــاء  فــي  ترغــب  تكــن  لــم 
جــدا.  لطفــاء  كانــوا  الهاتــف  عبــر  معهــم  تحدثــت  الذيــن  جميــع  أن  مــن  الرغــم  علــى  محــرج  أمــر 
بعــد مــرور أســبوعين قالــت راشــيل أنهــا أصبحــت أقــل قلقــا، وخرجــت مــن المنــزل. لكنهــا لــم تكــن مطمئنــة 
ــد أن  ــدواء، فقــررت أنهــا ال تري ــاول ذلــك ال ــات فــي رجليهــا بســبب تن إذ شــعرت بقليــل مــن التعــب بعــدم الثب
تتنــاول المزيــد مــن األقــراص وأرادت أن تحــاول التغلــب علــى مخاوفهــا بمفردهــا، فرتــب لهــا طبيبهــا العــام 
ــة.  ــة العام ــة الصح ــي خدم ــية ف ــة النفس ــز المعالج ــن مرك ــي م ــلوكي – إدراك ــج س ــع معال ــل م ــر التواص أم
ناقــش معهــا المعالــج بعمــق مــا كانــت تفكــر بــه عندمــا تصيبهــا نوبــات الذعــر. فكمعظــم المصابيــن 
ــح  ــر صحي ــك غي ــت أن ذل ــا علم ــت إنه ــة. قال ــات قلبي ــاب بنوب ــت تص ــا مان ــيل أنه ــدت راش ــرض اعتق ــذا الم به
ــول  ــل بالحص ــي الداخ ــها ف ــت نفس ــف حبس ــج كي ــا المعال ــر له ــك. وأظه ــر إال بذل ــتطع التفكي ــم تس ــا ل لكنه
مــن  والتعامــل معهــا  إلــى مواجهــة مخاوفهــا  بحاجــة  زوجهــا وأوالدهــا. ولكنهــا كانــت  دعــم  علــى 
أن  يجــب  مــاذا  وقــررا  معــا  وجلســا  االســترخاء.  تقنيــات  بعــض  المعالــج  وعلمهــا  وابنتهــا.  زوجهــا  دون 
ــا.  ــا بمفرده ــزل والده ــى من ــي إل ــى المش ــادرة عل ــون ق ــيل أن تك ــأرادت راش ــالج. ف ــن الع ــا م ــون هدفه يك
فــي الجلســة األولــى مشــى المعالــج مــع راشــيل عبــر الشــارع. وقــد كــرر األمــر بعــد ذلــك عــدة مــرات. 
كان يبتعــد عنهــا أكثــر فأكثــر فــي كل مــرة. وفــي نهايــة الجلســة كانــت تعبــر الشــارع بمفردهــا. فــي 
الجلســة التاليــة التــي كانــت بعــد أســبوع، كانــت راشــيل تتمــرن علــى عبــور الشــارع بمفردهــا. وفــي 
ذلــك  فعــل  علــى  تمرنــت  وبعدهــا  معالجهــا،  مــع  أبعــد  مســافات  إلــى  ذهبــت  الالحقــة  الجلســات 
بمفردهــا إلــى بيــت والدهــا. كانــت ال تــزال قلقــة، لكنهــا علمــت نفســها أن تنجــح فــي مواجهــة هــذا 
األمــر. توقفــت راشــيل عــن رؤيــة المعالــج، لكنهــا طلبــت مــن زوجهــا أن يفعــل مــا كان يفعلــه المعالــج 
لتمشــي  تدريجيــا  يتركهــا  ثــم  البدايــة،  فــي  معهــا  يمشــي  أن  أي  قلقهــا،  مــع  التعامــل  تتابــع  لكــي 
بمفردهــا. بعــد مــرور شــهر، تلقــى المعالــج اتصــاالت هاتفيــا مــن محــل البقالــة . لقــد نجحــت راشــيل!«   

 
              توصيات وحلول...  

١( زيارة معالج نفسي  للحصول على تشخيص سليم عن الحالة التي يشعر بها الشخص .
٢( زيارة المعالج النفسي لعمل جلسات عالجية .
٣( تثقيف النفس بالقراءة واالطالع عن الحالة .

٤( زيارة طبيب في حال لم يكن هناك نتائج من الجلسات العالجية .
٥( تناول العقاقير اذا  احتاج االمر . 

 ١٥٢- كوام مكنزي؛ هال أمان الدين. 8102م . )مرجع سابق( 
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                 حقائق ...
   

السعادة هي الشعور باعتدال المزاج،  ومن الناحية المعرفية التأملية السعادة  هي الشعور بالرضا واإلشباع 
وطمأنينة النفس وتحقيق الذات والشعور بالبهجة واللذة واالستمتاع، إذا فهناك عامل مشترك بين الناحيتين 

وهو  : الشعور بالرضا الشامل، والذي من الممكن تقسيمه إلى الرضا عن جوانب معينة.  
يعرف دينر Diener مصطلح »الرضا عن الحياة« Life Satisfaction بأنها التقييم اإليجابي للفرد لحياته وفقا 
للمعايير التي يحددها بنفسه. ويبين بأن الرضا عن الحياة يرتبط مع خبرات الفرد في مختلف محاالت حياته.  

الحقيقة األولى )السعادة في العمل(: 
تم إعداد استطالع رأي لـ ١٥٤ موظف حكومي عن السعادة في العمل، حيث أشار الموظفون إلى أن 

التشجيع والتقدير أهم عامل من العوامل المؤثرة على السعادة في العمل، وقد كانت نسبتهم ٢٦%، أما 
العوامل األخرى فكانت كالتالي: ٢٠% االستقرار الوظيفي في العمل، ٢٠% الراتب الذي تتقاضاه، ١٨% 

العالقات في العمل، ١٠% التطوير الوظيفي، ٦% العمل الجماعي.  

الحقيقة الثانية )السعادة ال يحدد معاييرها إال صاحبها(: 
يعرف هيرلوك Heirlook الرضا عن الحياة على أنه كيف يحكم ويقيم األفراد حياتهم من وجهة نظرهم 

الخاصة. وهذا التقييم يكون من جانبين:
 األول معرفي: ويتمثل في إدراك الفرد وتقييمهم لحياتهم بشكل عام أو تقييم جوانب محددة في الحياة 

مثل الرضا عن العمل أو الدراسة.
 والجانب الثاني تقييمي: ويتمثل في كيفية تقييم األفراد لحياتهم بناء على تكرار األحداث السارة أو غير 
السارة وما تسببه سواء من سعادة أو توتر وبالتالي الشعور بالرضا أو عدم الرضا وبدرجات مختلفة من فرد 

إلى آخر.  

الحقيقة الثالثة )عوائق أمام السعادة(: 
إن االعتالالت النفسية شائعة وعالمية االنتشار، إذ مثلت االضطرابات النفسية والسلوكية ١١% من العبء 

اإلجمالي للمرض في عام ١٩٩٠م المعبر عنه بسنوات العمر المصححة باحتساب مدد العجز DALY، مما ينبئ 
بزيادة تصل إلى ١٥% بحلول عام ٢٠٢٠م. تسبب مشاكل الصحة النفسية أيضا تكاليف أخرى متفاوتة في 
المجتمع. ولقد كان االكتئاب المساهم الرابع األكبر في عبئ المرض في عام ١٩٩٠م، ويتوقع أن يصبح 

السبب الثاني األكبر بعد مرض القلب اإلقفاري بحلول عام ٢٠٢٠م.  

الموضوع الثاني/ السعادة وأسبابها

١٥٣- ارجايل ،مايكل. سيكلوجية السعادة . سلسلة عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكويت. 6891م.
١٥٤-   تلمساني، فاطمة. الرضا عن الحياة وعالقته بتقدير الذات لدى طلبة المدرسة العليا: دراسة ميدانية على عينة من طلبة المدرسة العليا بوهران. مجلة الباحث. 

١٥٥-  السعادة في العمل، مجلة الموارد البشرية، دائرة الموارد البشرية، حكومة رأس الخيمة. العدد الرابع. يونيو 6102م. 
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               األسباب...

 
يشير بعض الباحثين إلى أن جودة الحياة تتعلق بثالثة أبعاد، وهي:  

١( جودة الحياة الموضوعية: وتعني ما يوفره المجتمع من إمكانات مادية إلى جانب الحياة االجتماعية الشخصية للفرد. 
٢( جودة الحياة الذاتية: وتعني كيف يشعر الفرد بالحياة الجيدة التي يعيشها، أو مدى الرضا والقناعة عن الحياة 

والسعادة بها. 
٣( جودة الحياة الوجودية: وتعني مستوى عمق الحياة الجيدة داخل الفرد والتي من خاللها يمكن للفرد أن يعيش حياة 

متناغمة ويصل إلى الحد المثالي في إشباع حاجاته البيولوجية والنفسية، كما يعيش في توافق مع األفكار والقيم 
الروحية والدينية السائدة في المجتمع. 

كما يرى بعض الباحثين أنها تتضمن األبعاد التالية: 
١( تقبل الذات: ويشير إلى القدرة على أقصى مدى تسمح به القدرات واإلمكانيات، والنضج النفسي، واالتجاه اإليجابي 

نحو الذات. 
٢( العالقات اإليجابية مع اآلخرين: ويشير إلى القدرة على إقامة عالقات اجتماعية متبادلة مع اآلخرين قائمة على 

الثقة والمودة، والقدرة على التواجد مع اآلخرين، والقدرة على العطاء مع اآلخرين.
٣( االستقاللية: وتشير إلى القدرة على تقرير مصير الذات، واالعتماد على الذات، والقدرة على ضبط وتنظيم السلوك 

الشخصي.
٤( الكفاءة البيئية )السيطرة على البيئة(: وتشير إلى القدرة على اختيار وتخيل البيئات المناسبة، والمرونة الشخصية أثناء 

التواجد في السياقات البيئية.
٥( هدفية الحياة: وتشير إلى أن يكون للفرد هدف في الحياة، ورؤية توجه تصرفاته وأفعاله نحو تحقيق هذا الهدف، 

مع المثابرة واإلصرار.

              قصص واقعية...

تقول فادية: »تزوجت وأنا لم أبلغ العشرين، وكانت الحياة مع زوجي سلسة هادئة.. ربما رتيبة! بال بهجة! وحين أنجبت ابنتي الكبرى 
عرفت معنى »الفرحة«، وأن ينخلع القلب حنانا إذا ضحكت أو بكت. وحين أشرق علي طفلي الثاني بوجهه الصبوح عرفت معنى 

أن يصبح إنسان بالنسبة لك في لحظة ما.. الحياة بأسرها. وحين أنجبت ابنتي الصغرى أحسست أن الدنيا أعطتني من السعادة ما لم 
تعطه ألحد قبلي وال بعدي. صار وجداني كله كتابا تنقش عليه ذكريات تطورهم.. حين ركزوا نظرهم علي ألول مرة.. حين نطقوا 
أول كلمة.. حين خطوا أول خطوة على األرض.. حين صاروا بال حاجة للحفاظات.. حين فرحوا بلعبة جديدة.. حين ذهبوا للمدرسة.... 

بعد حوالي تسع سنوات توفي زوجي فجأة في حادث. تألمت بالطبع، ولكن للم يكن حزني عليه فقدا للحبيب بقدر ما كان اعتصار 
القلب على أوالدي. ولم يمِض وقت طويل حتى تماسكت، وصممت على أن أكون لهم األم واألب معا. كنت أشعر بحبي لهم 

يتدفق مع دمائي، يعطيني قوة غير عادية، وكأنني »امرأة خارقة«، فصرت أدير تجارة والدهم، ولم أكن أعرف عنها حرفا من قبل، 
وأتابع دروسهم، وأنشطتهم الرياضية وهواياتهم...و.. و... 

على مدى طفولتهم وشبابهم كنت أشعر أنني حققت كل ما أصبو إليه؛ فأنا موضع ثقتهم وسرهم واحترامهم، وأنا مصدر الحب 
والرعاية، وأنا مصدر السعادة والمرح. أذكر مراهقة ابنتي وهي تسر لي بحبها األول، فأطمئنها.. أتذكر ولدّي وهما على أعتاب 

الرجولة، أتحدث إليهم كصديقة ال واعظة. كانوا ثالثتهم يجدون األمان في نظرة الرضا مني، ويراجعون أنفسهم طواعية في أي 
أمر يشَتّمون أنه ال يرضيني. 

كنت سعيدة سعادة أظنها حقيقية. لم أشعر يوما أنني شابة تحتاج الزواج، وقد كنت لم أبلغ الثالثين حين توفي زوجي. لم أشعر 
أبدا أنني أضحي بجمالي وشبابي، كما يقول الناس. بل كنت أشعر باكتفاء غريب يدهش ما حولي، وهم ال يعرفون أنني أعيش 

ثالث حيوات بدال من حياة واحدة! يا لي من محظوظة!«  

 ١٥٦-  أبو الحسن، سميرة؛ حماد، عبداهلل محمود؛ بحيري، صفاء محمد. جودة الحياة: مظاهرها أبعادها محدداتها وكيفية قياسها وتحسينها، مجلة العلوم التربوية، العدد الثاني، ج1، أبريل 
.5102

١٥٧-  بو عيشة، آمال. جودة الحياة والهوية النفسية، علم النفس اإليجابي، إصدارات مؤسسة العلوم النفسية العربية، عدد 42، 4102م.
١٥٨-  رافع، عائشة. كن نفسك تكن سعيدا: تجارب بعض البشر وصوال إلى السعادة. النشر مؤسسة البناء اإلنساني والتنمية. 
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              توصيات وحلول ...

للوصول إلى السعادة، يوصي بعض الخبراء بالتالي:

أ. السعادة لألطفال: 

١( دفع الطفل لإلحساس بالقدرة على اإلنجاز. 
٢( إشعار الطفل باالستقاللية. 

٣( تعزيز اعتماد الطفل على الذات. 
٤( فهم الطفل ودفعه لإلحساس الطفل بأن المحيطين به يفهمونه. 

٥( احترام الطفل واستشعاره لذلك من اآلخرين. 
٦( التقدير والثناء على الطفل. 

٧( التعبير عن محبة الطفل. 

ب. السعادة للبالغين: 
 

١( النوم الكافي .
٢( ممارسة الرياضة. 
٣( العطاء ثم األخذ. 

٤( معرفة أن الحياة مليئة بالسلبيات، كما هي مليئة باإليجابيات. 
٥( إثراء الحياة بالمتع الصغيرة. 

٦( اكتساب األصدقاء الجدد. 
٧( عدم االهتمام بتوافه األمور .

٨( تقنين استخدام وسائل االتصال )الهاتف أو الجوال(.
٩( العناية بالجمال واألناقة والهندام.

١٠( االهتمام بالصحة. 
١١( المثابرة في التحصيل العلمي والمعرفي والثقافي.

١٢( القضاء على التردد. 

١٥٩- أبو السعد، مصطفى. األطفال المزعجون. دار اإلبداع الفكري. الكويت. 6002م. 
 ١٦٠- الحزيم، يوسف. قوانين الحياة إياك أن تكسرها. 2341هـ.  
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                 حقائق ...

يعــرف االكتئــاب Depression بأنــه » حالــة انفعاليــة وقتيــة أو دائمــة يشــعر فيهــا الفــرد باالنقبــاض 
ــأس  ــوط والجــزع والي ــق وتشــيع فيهــا مشــاعر الهــم والغــم والشــؤم فضــال عــن مشــاعر القن والحــزن والضي
والعجــز، وتصاحــب هــذه الحالــة أعــراض محــددة متصلــة بالجوانــب المزاجيــة والمعرفيــة والســلوكية 
ــوم  ــات فــي الن ــوزن، واضطراب ــاة، وفقــدان ال ومنهــا نقــص االهتمامــات، وتناقــص االســتمتاع بمباهــج الحي
ــار«.   ــل لالنتح ــاءة، والمي ــص الكف ــعور بنق ــز، والش ــف التركي ــب، وضع ــرعة التع ــى س ــة إل ــهية، باإلضاف والش

الحقيقة االولى )االكتئاب واحدا من أهم االضطرابات النفسية انتشارا، وسيحتل المرتبة الثانية من 
أهم أسباب الوفاة واإلعاقة في العالم بعد أمراض القلب بحلول عام 2٠2٠م (: 

يمثل االكتئاب واحدا من أهم االضطرابات النفســية انتشــارا، ويصيب حوالي ٣٤٠ مليونا من البشــر في أرجاء 
العالــم، وقــدر فــي ٢٠٠٢ أن االكتئــاب األحــادي القطــب قد ســجل ٤.٥% من مجمل ســنوات العمــر المصححة 
باحتســاب مــدة العجــز DALY . وهو الســبب الرئيســي للعجز في اإلقليــم األوروبي، ويتوقــع أن يصبح االكتئاب 
األحادي القطب الســبب الثاني المســجل لعبء المرض في عام ٢٠٢٠م، وأن يســجل ٥.٦% من ســنوات العمر 
المصححــة باحتســاب مــدة العجــز DALY ، ويقــع مباشــرة بعد مــرض القلب اإلقفــاري. وهذا يعنــي أن االكتئاب

األحادي القطب سيصبح السبب العالمي الثالث للعجز الناجم عن الحاالت النفسية العصبية، ولذا سيصبح 
االضطراب النفسي األهم.  

الحقيقة الثانية )المرأة واالكتئاب(: 
ــا  ــى ٤.٩% أم ــل إل ــي تص ــي األساس ــراب االكتئاب ــار االضط ــبة انتش ــات أن نس ــن الدراس ــد م ــت العدي أوضح
نســبة انتشــار االكتئــاب المزمــن فتصــل إلــى ٣٣%، كمــا يشــير الدليــل اإلحصائــي والتشــخيصي الرابــع 
المعــدل لالضطرابــات النفســية أن نســبة التعــرض مــدى الحيــاة لإلصابــة باالكتئــاب فــي مرحلــة الرشــد 
تتــراوح بيــن ١٠-٢٥% لــدى الســيدات وبيــن ٥-١٢% لــدى الرجــال، وممــا يجــب اإلشــارة إليــه أنــه توجــد 
ــظ  ــإن الح ــك ف ــن ذل ــاب، وم ــة باالكتئ ــي اإلصاب ــية ف ــروق الجنس ــول الف ــر ح ــات النظ ــي وجه ــات ف اختالف
ــدى الرجــال.  ــا ل ــر منه ــدى النســاء أكب ــة ل ــات االكتئابي ــا زال يوضــح نســبة انتشــار االضطراب ــج م ــام للنتائ الع

وتوضح بعض الدراسات أن العامل الجنسي )أي جنس الشخص، ذكرا كان أم أنثى( ليس هو المسؤول في 
حد ذاته عن ارتفاع االكتئاب، وإنما يبدو أن الضغوط النفسية واالجتماعية التي تقع على فئة دون أخرى، 
واإلحباطات المرتبطة بالنمو االجتماعي، والرغبة في تحقيق األحالم، وما تجده هذه الرغبة من معوقات 

اجتماعية أو نفسية، هي المسؤولة أساسا عن هذا االرتفاع.  

الموضوع الثالث/ االكتئاب

١٦١-  هندية، محمد سعيد سالمة. مدى فاعلية برنامج عالجي معرفي- سلوكي في تخفيف حدة االكتئاب لدى األطفال، معهد الدراسات العليا للطفولة، جامعة عين شمس، مصر. 
3002م.
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الحقيقة الثالثة )تطور االكتئاب عبر المراحل العمرية(: 
فــي ســن الرضاعــة: يمكــن للنقــص الطويــل األمــد فــي االهتمــام والحرمــان االجتماعــي أن يســبب 
االنســحاب وفقــدان االهتمــام بعــد مرحلــة مــن االحتجــاج والصــراخ. ويمكــن لهــذه األعــراض 
 .  Jactitation والتملمــل  النــوم  كاضطرابــات  جســدية  نفســية  أعــراض  مــع  كذلــك  تترافــق  أن 

سنوات الطفولة األولى: يمكن مالحظة األعراض االكتئابية من خالل الكف الشديد وقلق 
االنفصال وانخفاض الدفاعية، وبشكل خاص عندما تظهر هذه األعراض في سياق صد الوالدين 

لألطفال. 
ــب  ــذي يعق ــزن ال ــكاء زالح ــالل الب ــن خ ــة م ــراض االكتئابي ــظ األع ــطة: تالح ــة المتوس ــن الطفول س
ــر  مباشــرة صــد الوالديــن أو تقييدهمــا لســلوك الطفــل. وعلــى الرغــم مــن أنــه يمكــن إدراك التعابي
ــوا  ــة أن يمتلك ــن المدرس ــال س ــار وأطف ــال الصغ ــى األطف ــب عل ــه يصع ــر أن ــه، غي ــة للوج االكتئابي
القــدرة علــى إدراك اكتئابهــم الخــاص. إال أنــه يمكــن مالحظــة مشــاعر عــدم االســتمتاع مــن خــالل 
ــى االنســحاب االجتماعــي مــن  ــل. باإلضافــة إل ــى التخي ــة باللعــب وتراجــع القــدرة عل فقــدان الرغب
الشــهية  النــوم وفقــدان  الدخــول فــي  محيــط األصدقــاء والوالديــن أو األقــارب واضطرابــات 
والــوزن وتراجــع اإلنجــاز المدرســي والشــكوى مــن التعــب والســلبية. ومــع التقــدم فــي الســن تبــدأ 
أفــكار االنتحــار بالظهــور. ويمكــن مالحظــة التملمــل النفســي الحركــي مــن خــالل عــدم االســتقرار 
الحركــي والقلــق وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرار وأعــراض الهــم والغــم وأحيانــا طقــوس قســرية.

سن الطفولة المتأخرة: تترافق مشاعر االكتئاب بانخفاض بمشاعر القيمة الذاتية، ألنه منذ هذه 
السن يتيح النمو المعرفي )االستعرافي( للطفل إمكانية استنتاج االكتئاب من خالل الظرةف 

القائمة. 
سن المراهقة: يغلب لالكتئاب أن يرتبط بمشاعر متزايدة ومشوهة من فقدان المعنى والفشل 

والذنب. 
سن الرشد: تمثل أعراض مثل كثرة التأمل واالنشغال بالذات ودوافع االنتحار ومشاعر النقص مظاهر 

المتالزمة )الزملة( االكتئابية.  

١٦٣- منظمة الصحة العالمية – المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط؛ مترجم. الوقاية من االضطرابات النفسية: التداخالت الفعالة والخيارات السياسية: التقرير المختصر/ منظمة 
١٦٤- الصحة العالمية، المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط. جنيف. 5002م.

١٦٥-  عيدلي، مها؛ بلغيث، خديجة. االستجابة االكتئابية لدى المرأة بعد الوالدة: دراسة ميدانية بالمصلحة االستشفائية محمد بو ضياف بورقلة وحاسي مسعود. جامعة 
قاصدي مرباح ورقلة. 2102م . 

 ١٦٦- إبراهيم، عبدالستار. االكتئاب: اضطراب العصر الحديث: فهمه وأساليب عالجه، سلسلة عالم المعرفة 932، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت. نوفمبر 
8991م.
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              األسباب... 

لالكتئاب ثالثة مصادر رئيسية، وبالرغم من أن كل مصدر من المصادر الثالث كفيل وحده بإحداث 
االضطراب والتوتر والمرض، فإن االكتئاب يحدث عادة بسبب التقاء هذه العناصر مجتمعة أو اثنين 

منها على األقل. وهذه المصادر هي: 

العوامل البيولوجية:
أ.العامل الوراثي: كشفت البحوث وجود تماثل في شيوع هذا االضطراب في أسر دون األخرى، 
وشيوعه بين التوائم حتى لو نشأوا في ظروف اجتماعية مختلفة، مما يرجح وجود تفسير وراثي. 
التوازن الكيميائي الحيوي: بينت سلسلة من الدراسات المبكرة أن بعض جوانب االكتئاب  ب. 

قد تكون نتيجة الختالل في توازن البوتاسيوم والصوديوم عند المكتئبين. وقد تبين أن من شأن 
هذا االختالل أن يؤثر مباشرة في إمكانيات اإلحساس بالراحة، مما يؤثر بدوره في إثارة األعصاب. 

وتأكد ذلك، عندما تبين أن مستوى تكثيف الصوديوم في داخل الخاليا العصبية يزداد ويرتفع 
لدى المصابين. فضال عن هذا تبين أن مستوى الصوديوم ينخفض ليصبح عاديا عند المكتئبين، بعد 

إخضاعهم للعالج بنجاح من حاالت االكتئاب. 
الجوانب المتعلقة ببناء الجهاز العصبي ووظائفه، والذي يمثل المخ أحد أعمدته الرئيسية.  ج. 

التعلم االجتماعي:
وما يؤدي إليه من اكتساب أنماط شخصية خاصة. وما تشتمل عليه من عوامل فرعية أخرى، 

كأساليب التنشئة المبكرة، والطرق الوالدية في التعامل مع األطفال، واألوضاع األسرية.

الضغوط واألزمات البيئية:
مثل الصراعات في العمل، الزواج أو الخطوبة، الطالق، االنفصال أو الهجرة، مرض أو وفاة أحد 

األعزاء، االنتقال إلى عمل جديد أو ترقية، خسارة مادية فادحة، مرض أدى لتغيير عاداتك في األكل 
أو الشرب، األدوية، تحقيق إنجاز كبير، وغيرها. ويثبت علماء النفس أن تزايد مثل هذه األحداث في 
حياة اإلنسان إيجابية كانت أم سلبية، داخلية كانت أم خارجية قد ال يكون مرغوبا فيه من الماحية 

الصحية، حيث أن تكرار تلك األحداث يمثل ضغوطا نفسية وعبئا. 

  ١٦٧- رضوان، سامر جميل. االكتئاب والتشاؤم: دراسة ارتباطية مقارنة. مجلة العلوم التربوية والنفسية، جامعة دمشق. 0002م. 
١٦٨-  بية، عبيد عائشة. جودة الحياة وسبيل تحقيقها في ظل علم النفس اإليجابي. مجلة تاريخ العلوم. العدد السادس.
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              قصص واقعية...

»فحص السيد م.م للمرة األولى في ٢٠٠٣ حيث كان يبلغ من العمر ٢٤ سنة، أعزب، الثاني من بين تسعة 
إخوة وأخوات، ذو مستوى ثانوي. أما مستواه االجتماعي االقتصادي جد متواضع، وهو موظف في سلك 

األمن الوطني. 
م.م تم فحصه من طرف طبيب عقلي الذي أعطاه األدوية والمتمثلة في المهدئات، مع عطلة مرضية 

لكن بعد أشهر توقف عن أخذها ألنه لم يتحمل اآلثار السلبية لألدوية، كما أن العطلة المرضية أزمت حالته 
النفسية أكثر )مشاكل في المنزل وحاجته إلى المال ال تسمح له بتمديد العطلة المرضية(. 

خالل اللقاء األول كان اتصال م.م، كان يعبر ويلح على حاجته للمساعدة ألنه –حسب قوله- تلقى صدمة من 
األطباء خصوصا الطبيب الذي صرح له بأن حالته الصحية جد معقدة وهي في تدهور مستمر ألنه يعاني من 

آالم حادة في الظهر واألعضاء السفلى. 
ومنذ تلك الفترة حالته النفسية غير مستقرة، حتى وصل به األمر إلى محاولة االنتحار وهذا منذ ثالثة أشهر 

)المرة األولى في أبريل والثانية في مايو لسنة ٢٠٠٣، عندما كان في منزله حاول أن يلقي بنفسه من 
قمة الجبل(. 

أصبح يخاف من حمل سالحه معه »أخاف أن أستعمل سالحي ألنتحر به«. ومنذ أن تدهور صحته الجسدية 
أصبح يعاني من االضطرابات التالية: االنطواء، التقدير الذاتي المنخفض جدا، المزاج الحزين دائما، اإلفراط 

في الحساسية، الشعور بالذنب لعدم قدرته على تلبية مطالب عائلته التي هي بحاجة ماسة إليه، اضطرابات 
في األكل، اضطراب في النوم، األحالم )كوابيس(، أفكار انتحارية، نظرة غامضة للمستقبل. 

تم التحليل الوظيفي حسب شبكة SECCA بحيث تم التحليل الماضي والحالي للسلوك المشكل للعميل. 
التحليل الماضي: العميل لديه سوابق مرضية عائلية أي أخ أصغر منه يعاني من اكتئاب وهو حاليا تحت عالج 

طبي باإلضافة إلى والده وعمه لديهم سوابق مرضية )اكتئاب نفسي(. وقد تعرض العمل منذ سنوات 
إلى صدمة نفسية )هجوم جماعة إرهابية مسلحة على منزله الذي يتواجد في منطقة معزولة وجبلية، مع 

العلم أنه كان وحده في المنزل ولم يعرف كيف يتصرف(. 
التحليل الحالي: بدأت وضعيته النفسية تتأزم بعد أن لقي خبر خطورة مرضه العضوي من طرف طبيبه 
المعالج. رفض طلب تحويله بقرب مقر سكنه كان صدمة كبيرة بالنسبة له ألن كل آماله كانت معلقة 

بهذا الطلب لهدف مساعدة عائلته ماديا. مشاكل عائلية: قام األب بإجراء عملية مما أثر سلبا على العميل. 
السمات الخاصة بالعميل: كل العائلة تنتظر منه المساعدة نظرا ألنه األخ األكبر والموظف الوحيد في 

العائلة، كما أنه ال يعرف وضع حدود لمطالب محيطه. أمام كل هذه الظروف أصبح يشعر بتأنيب الضمير 
ويفكر في نفسه أنه عاجز )تقدير ذاتي منخفض(. 

ومن خالل التحليل الوظيفي واستبيان االكتئاب )هاميلتون( ظهر االكتئاب متوسط )٢٠(، مع مالحظة 
اضطرابات جسمية: فقدان شهية، آالم غير محتملة في الظهر واألعضاء السفلى، صداع، فقدان النشاط، 

اإلعياء، اضطرابات الجهاز الهضمي، اضطرابات فسيولوجية مع تصبب العرق. باإلضافة إلى تشوهات 
معرفية، مثل: التداخل العشوائي، المبالغة في التعميم، بخس اإليجابيات واالنتقاء السلبي، العزو الشخصي، 

التفكير االكتئابي. 
تم اختيار االستراتيجيات العالجية التالي: االسترخاء، معالجة األفكار اآللية، الحوار الداخلي، التدعيم 

االجتماعي اإليجابي.  

١٨٩-  برزوان، حسيبة. دراسة حالة عالج سلوكي معرفي لحالة اكتئاب نفسي. دراسات نفسية وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية. عدد 8 جوان، 2102م.
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                توصيات وحلول ...

١( برامج تثقيف األشخاص المختطرين حول التفكير اإليجابي وتحدي أنماط التفكير السلبي، وتحسين 
مهارات حل المشاكل. وقد أظهرت الدراسات المعشاة في حالة المراهقين فقط بينة عن انخفاض 

النوائب االكتئابية، مع هبوط البدء والنكس عند ٤٠ – ٧٠% في السنة األولى بعد التدخل.
 

٢( الوصول إلى أكبر انتشار للمختطرين، من خالل استعمال المواد المكتوبة للمساعدة الذاتية، ووسائل 
اإلعالم واالنترنت. 

٣( استخدام االستراتيجيات غير المباشرة في التخفيف من اختطار االكتئاب، مثل برامج القلق العالجية 
المبرهنة، حيث أن القلق قد يسبق بدء االكتئاب. 

٤( التركيز على التخفيف من األعراض االكتئابية )قبل اإلصابة باالضطراب االكتئابي( والوقاية منها.  

٥(إجراء دراسات تتبعية لتطور كل من االكتئاب والتشاؤم عبر ا لمراحل العمرية المختلفة.

٦( إجراء دراسات أوسع حول العالقة بين كل من متغيرات االكتئاب والتشاؤم واليأس.

٧(  إجراء دراسات لتحديد العوامل البيئية )االجتماعية والمادية ( التي تعزز الميول التشاؤمية واالكتئابية 
لدى الشباب في المراحل العمرية المختلفة.

٨( االهتمام بفئة اليافع ين في المراحل الدراسية األولى من خالل برامج الوقاية واإلرشاد بهدف منع 
األفكار التشاؤمية من أن تصبح أسلوب تفسير لألحداث ومن ثم التخفيف من حدة مشاعر االكتئاب 

المرافقة لذلك.  

٩( التدخل المبكر لالكتئاب، حيث يميل األشخاص الذين ينتظرون مطوال قبل الحصول على عالج 
لالكتئاب إلى الحصول على نتائج أسوأ.

١٠( اللجوء إلى العالجات المتاحة الضطراب االكتئاب، وهي:

 Cognitive Behavior Therapy العالج المعرفي السلوكي أ. 
 Interpersonal Psychotherapy العالج النفسي البين – شخصي ب. 

  Behavior Activation التنشيط السلوكي ج. 
 Marital Therapy العالج الزواجي د. 

  Problem Solving Therapy العالج المرتكز على حل المشكالت ه. 

١٩٠- )1-2-3-4(: منظمة الصحة العالمية – المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط؛ مترجم.5002م. )مرجع سابق(  
  رضوان، سامر جميل.0002م. )مرجع سابق( 
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: Medical Treatment ١١( اللجوء إلى العالجات الدوائية المتاحة

أ. األدوية المضادة لالكتئاب 
ب. العالج باإلخالج الكهربائيElectroconvulsive Therapy لحاالت االكتئاب الشديدة التي لم تستجب 

لبقية أنواع العالجات.
ج. األدوية المضادة للذهان Antipsychotic Medications )لبعض االضطرابات المحددة(. 

١٢( تعديل نمط الحياة والعالجات المكملة، وذلك عن طريق:
 Exercises أ. التمارين الرياضية

. )SAMe )S- adenosylmethionine ب. استخدام المكمالت الغذائية، مثل
ج. كتب المساعدة الذاتية، والتي تعتمد على العالج المعرفي السلوكي، وهي فعالة أكثر عند استخدامها 

تحت إشراف مهني متخصص. 
 Self-Help وهو عالج يعتمد على الجهد الشخصي Computerized Therapy د. العالج عن طريق الكمبيوتر
Therapy ، ويتم الوصول إليه عن طريق االنترنت أو الكمبيوتر وهو أكثر فعالية عند استخدامه تحت إشراف 

مهني متخصص.
ه. العالج بالضوء Light Therapy ، والذي يتضمن تعريض ضوء ساطع على العيون وذلك غالبا في الصباح، 

وهو أكثر فائدة الضطراب المزاج الموسمي وعندما يستخدم تحت إشراف مهني متخصص. 

  ١٩١- )9-01-11-21(: كتنشر، بيتي؛ جورم، انتونتي؛ )ترجمة: الحبيب، عبدالحميد؛ عثمان، جمال؛ العشيوي، هيفاء(، دليل المساعدة النفسية األولية. وزارة الصحة - اللجنة 
الوطنية للصحة النفسية.6341هـ.  
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مجال تنمية ذوي اإلعاقة

 - العنـف مع ذوي االعـاقة والتحرش 
الجنسي بهم 
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                 الحقائق ...

تشير األمم المتحدة في اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة إلى أن مصطلح »ذوي اإلعاقة« 
يشير إلى »كل من يعانون من عاهات طويلة األجل بدنية أو عقلية أو ذهني أو حسية، قد تمنعهم 

لدى التعامل مع متخلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم 
المساواة مع اآلخرين . 

كما تشير إلى أن »التمييز على أساس اإلعاقة« يعني »أي تمييز أو استبعاد أو تقييد على أساس 
اإلعاقة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط االعتراف بكافة حقوق اإلنسان والحريات األساسية 

أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة مع اآلخرين في الميادين السياسية أو االقتصادية أو 
االجتماعية أو الثقافية أو المدنية أو أي ميدان آخر، ويشمل كافة أنواع التمييز، بما في ذلك الحرمان 

من ترتيبات تيسيرية معقولة.  
 Department of Education Office ونّص مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم األمريكية

of Civil Rights أن »التحرش بسبب العجز« هو »سلوك تنشأ عند بيئة عدائية تحد من مشاركة 
األشخاص ذوي اإلعاقة في األنشطة أو الخدمات المدرسية أو االستفادة منها. ويمكن أن يقع 

التحرش في صورة إيذاء بدني أو إساءة لفظية أو ترويع.  

الحقيقة االولى )اإلعاقة والتحرش الجنسي( :
في الواليات المتحدة األمريكية أظهرت الدراسات أن ٨٠% من الفتيات المراهقات و٥٠% من الفتيان 

المصابين بالتوحد تعرضوا أو يتعرضون للتحرش الجنسي.   

الحقيقة الثانية )اإلفصاح عن العنف( :
األطفال ذوي االحتياجات الخاصة تكون خطورة تعرضهم للعنف الجنسي عالية، خاصة إذا كان نوع 

اإلعاقة يحول دون قدرة الطفل على اإلفصاح عن العنف الذي تعرض له )مثل: العمى، الصمم، 
اإلعاقة العقلية(.  

الموضوع االول/ العنف مع ذوي االعاقة و التحرش الجنسي  

١٩٢- ألمم المتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري. 
 ١٩٣- نظام الحماية والدفاع بكاليفورنيا CRD، البلطجة والتحرش بسبب العجز ضد الطالب ذوي اإلعاقة. فبراير 6102. رقم 41.2155 
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الحقيقة الثالثة )التمييز ضد ذوي اإلعاقة يؤدي إلى خدمات أقل جودة( :
أجريــت دراســة فــي النيبــال بهــدف التعــرف علــى مــدى إقبــال النســاء المعاقــات علــى تلقــي 
الخدمــات الخاصــة بالصحــة اإلنجابيــة خــالل فتــرة الحمــل وبعــد الــوالدة، وكذلــك مــدى المســاعدة 
التــي يتلقينهــا مــن األســرة والمجتمــع المحلــي أيضــا، حيــث غالبــا مــا يعتقــد إلــى حــد كبيــر تجاهــل 
النســاء ذواتــي اإلعاقــة فــي بحــوث الصحــة اإلنجابيــة. فهنــاك اعتقــاد بأنهــن غيــر ناشــطات جنســيا 
ــة أن  ــج الدراس ــن نتائ ــات. وم ــر المعاق ــاء غي ــة بالنس ــال مقارن ــاب أطف ــزواج أو إنج ــاال لل ــل احتم وأق
نســبة كبيــرة مــن هــؤالء النســاء المعاقــات ال يتلقيــن أي خدمــات فــي الصحــة اإلنجابيــة، مثــل كيفيــة 
االهتمــام بأنفســهن خــالل الحمــل، وال حتــى معرفــة كيفيــة حــدوث الحمــل.   حيــث يعــد ذلــك تعديــا 
علــى مــا جــاء اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة التــي نصــت فــي مادتهــا ٢١ علــى »تزويــد 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالمعلومــات الموجهــة لعامــة النــاس باســتعمال األشــكال والتكنولوجيــات 
الســهلة المنــال والمالئمــة لمختلــف أنــواع اإلعاقــة فــي الوقــت المناســب ودون تحميــل األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة تكلفــة إضافيــة«، كمــا تتنافــى مــع المــادة ٢٣ المتمثلــة فــي »حــق جميــع األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة الذيــن هــم فــي ســن الــزواج فــي التــزوج وتأســيس أســرة برضــا معتزمــي الــزواج رضــا 
ــؤول  ــر ومس ــرار ح ــاذ ق ــي اتخ ــة ف ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــراف بحق ــه. واالعت ــراه في ــا ال إك تام
بشــأن عــدد األطفــال الذيــن يــودون إنجابهــم وفتــرة التباعــد بينهــم وفــي الحصــول علــى المعلومــات 
والتثقيــف فــي مجالــي الصحــة اإلنجابيــة وتنظيــم األســرة بمــا يتناســب مــع ســنهم، وتوفيــر الوســائل 
ــك  ــة لتمكينهــم مــن ممارســة هــذه الحقــوق. وحــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بمــا فــي ذل الضروري
األطفــال فــي الحفــاظ علــى خصوبتهــم علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن.« وأيضــا فــي المــادة 
٢٥: »الطلــب إلــى مزاولــي المهــن الصحيــة تقديــم رعايــة إلــى األشــخاص ذوي اإلعاقــة بنفــس جودة 
الرعايــة التــي يقدمونهــا إلــى اآلخريــن، بمــا فــي ذلــك تقديــم هــذه الرعايــة علــى أســاس الموافقــة 
الحــرة والمســتنيرة مــن خــالل القيــام بجملــة أمــور منهــا زيــادة الوعــي بحقــوق اإلنســان المكفولــة 
ــب  ــر التدري لألشــخاص ذوي اإلعاقــة وكرامتهــم واســتقاللهم الذاتــي واحتياجاتهــم مــن خــالل توفي
لهــم ونشــر معاييــر أخالقيــة تتعلــق بالرعايــة الصحيــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص. ومنــع الحرمــان 
علــى أســاس التمييــز مــن الرعايــة الصحيــة أو الخدمــات الصحيــة أو الغــذاء والســوائل بســبب اإلعاقة«.   

كما أن »عدم إتاحة التثقيف الجنسي للنساء والفتيات ذوات اإلعاقة بسبب اعتبارهن حسب التصور 
الخاطئ كائنات غير جنسية يسهم في العنف الجنسي الذي يمارس ضدهن ألنهن غير قادرات على 

التمييز بين سلوك غير الئق وآخر تعسفي«. 

الحقيقة الرابعة )النساء ذوات اإلعاقة معرضات أكثر للعنف( :
حسبما ذكره تقرير البرلمان األوروبي، فإن نحو ٨٠% من النساء ذوات اإلعاقة يقعن ضحايا للعنف، وإن احتمال 
تعرضهــن للعنــف الجنســي يزيــد بأربــع مــرات عــن احتمــال تعــرض النســاء األخريــات. ووفقــا لمــا ورد فــي التقريــر 
فــإن نســبة ٨٠% مــن النســاء اللواتــي يعشــن فــي المؤسســات معرضــات للعنف من قبــل األشــخاص المحيطين 
بهــن، ســواء كانــوا مــن العامليــن الصحيين أم مــن عاملي الخدمة أم مــن مقدمي الرعاية. وقــد أظهرت البحوث 
أن النســاء والفتيــات ذوات اإلعاقــة الذهنيــة يتعرضــن بصفة خاصــة لخطر العنف، بما في ذلك العنف الجنســي. 

وتتعرض النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ألشكال العنف بقدر أكبر مما تتعرض له النساء السليمات من 
اإلعاقة. كما أن الدراسات التي أجريت في السويد أشارت إلى أن اإلعاقة عامل يزيد من خطر االعتداء على 

النساء المسنات ولكن ليس على الرجال المسنين. 

 ١٩٤-  األمم المتحدة، اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والبروتوكول االختياري.
١٩٥-  األمم المتحدة، دراسة مواضيعية بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات واإلعاقة، تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان. األمم المتحدة/ الجمعية 

العامة. 03 مارس 2102. 



ب المنبرية
ط

سوعة الخ
مو

٧3

              األسباب... 

1( العوامل المرتبطة بالشخص ذو اإلعاقة: 
هنــاك صفــات خاصــة بالطفــل ذو اإلعاقــة تزيــد مــن تعرضــه لإلســاءة، حيث وجــد أن عمر الطفــل ونموه 
الجســدي والعقلــي واالجتماعــي والعاطفــي قد يزيد أو ينقــص احتمال تعرضه لإلســاءة، اعتمادا على 
تفاعــل هــذه الصفــات مــع عوامــل الخطــورة الموجــودة لــدى الوالديــن، كمــا أن انخفــاض وزن الطفــل 
أو اإلعاقــة أو المــرض تتدخــل بالروابــط بيــن الطفــل ووالديــه ، وقــد تجعــل الطفل عرضة لإلســاءة. فقد 
وجــد أن مــا نســيته ٤٩% مــن األطفال المســاء إليهم تحت ســن الخمس ســنوات، وأن الطفــل الوحيد أو 
طفــل الخــداج أكثــر عرضــة لإلســاءة.  كمــا أن بعــض األطفــال يعانــون من مــرض دائــم، أو إعاقــة دائمة، 
األمــر الــذي يجعــل مــن الصعوبــة أحيانا تقديم العنايــة لهم مما يجعل مــن الضغوط المادية والجســمية 
ــذاء األطفــال  ــاء إلي ــاك عوامــل أخــرى تدفــع اآلب والنفســية علــى الوالديــن محــركات لإلســاءة، وهن
المعاقيــن، وهــي عــدم النضــج الذهنــي، والتصرفــات الســلوكية غير المناســبة التي تصدر مــن األطفال. 

2( العوامل المرتبطة باآلباء )المربين(: 
١. اآلباء المسيئين غالبا ما يكون سلوكهم سلبي تجاه أبنائهم، وأن هؤالء اآلباء ال يهتمون 

باحتياجات أطفالهم.
٢.  األمهات الالتي يسئن ألطفالهن غالبا ما يكن محبطات، سريعات الغضب، قلقات، ناقصات احترام 

لذواتهن. 
٣. تدني المستوى التعليمي وقلة معرفة اآلباء بأمور الطفل النمائية وخصائصه وغياب مهارات 

التواصل الشخصي مع اآلخرين والقناعة بأن الطفل ملكية خاصة لألب واألم هو عامل مسبب 
لإلساءة. 

٤. تعاطي الوالدين للمخدرات والكحول. 

3( عوامل مرتبطة بمعلمي األطفال المعاقين:
١. رضا المعلم عن المهنة واالتجاهات اإليجابية له واألمن واالستقرار النفسي له. 

٢. بذل أكبر جهد من المعلم الذي غالبا ما يعمل لوحده مع األطفال ذوي اإلعاقة تزيد احتمالية 
اإلساءة من المعلم المشرف عليهم.  
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              قصص واقعية... 

تعرضــت إحــدى الطالبــات بإحــدى المعاهــد الخاصة بإحدى مناطــق المملكة للتحرش الجنســي حيث عادت 
الطالبــة والتــي تعانــي مــن متالزمــة داون مــن معهدهــا لمقــر إقامتها في أحــد مراكز الشــئون االجتماعية.
وذكــرت مصــادر أن الــذي قــام باالعتداء الجنســي هو ســائق المركز والــذي في يومها قــام بإيصال الطالبة 
لمعهــد التربيــة الفكريــة دون مرافــق أو محــرم أو ممرضــة مرافقــة مــن المركــز وجــاري التحقيــق بالقضيــة.
فــي  للتحقيــق  لجنــة  تشــكيل  الفكريــة  التربيــة  فــي  المتخصصــات  إحــدى  وطالبــت 
الخاصــة  الســيارة  فــي  مباشــرة  مراقبــة  كاميــرا  ووضــع  المركــز  فــي  المقدمــة  الخدمــات 
ســطحية.   وجــروح  عنــف  أثــار  الطالبــات  أحــدى  علــى  ظهــرت  وأن  ســبق  حيــث  بالمركــز 

            
                توصيات وحلول...

١( المساواة في الفرص بين ذوي اإلعاقة واآلخرين. 
٢( اتخاذ مواقف إيجابية تجاه ذوي اإلعاقة. 

٣( الدعوة لمشاركة ذوي اإلعاقة في األنشطة العامة. 
٤( الحد من التمييز ضد ذوي اإلعاقة أو التحرش بهم. 

٥( رصد العنف ضد ذوي اإلعاقة في أماكن العمل والمؤسسات االجتماعية.  
٦(  إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة، بما في ذلك على مستوى األسرة، 

وتعزيز احترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم. 
٧( مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيز والممارسات الضارة المتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة بما 

فيا تلك القائمة على الجنس والسن في جميع مجاالت الحياة. 
٨( تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في جميع مستويات نظام التعليم ، 

بما في ذلك لدى جميع األطفال منذ حداثة سنهم. 
٩( تشجيع جميع أجهزة وسائل اإلعالم على عرض صورة لألشخاص ذوي اإلعاقة تتفق والغرض من هذه 

االتفاقية )أي اتفاقية حقوق ذوي اإلعاقة(. 
١٠( تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية باألشخاص ذوي اإلعاقة وحقوقهم.   

١١( بناء المهارات االجتماعية للشخص ذو اإلعاقة وتعلم كيفية التفاعل االجتماعي المناسب وكيفية 
تحديد التفاعالت االجتماعية غير المالئمة والبلطجة. 

١٢( تطوير العالقات الشخصية اإليجابية للشخص ذوي اإلعاقة بحيث يكون على درجة أفضل من 
االستعداد للتعامل مع البلطجة أو التحرش. 

١٣( تطوير مهارات الدفاع الذاتي للشخص ذو اإلعاقة .
١٤( المراقبة أو العزل عن البلطجية. 

١٥( تقديم المشورة والتدريب للوالدين )أو القائمين على رعاية الشخص ذو اإلعاقة(. 
١٦( تثقيف العاملين في المدرسة و/ أو األقران )أو العاملين في مجال رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة(.  
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األسري،  العنف  التعامل مع قضايا  االجتماعيين في  لألخصائيين  األساسية  للمهارات  السابعة  الدورة  اإلعاقة.  العنف ضد ذوي  فاطمة حسن.  الشهري،   :)5-4-3-2-1(   -١٩٧

بريدة.6102م.
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