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 معوقات األداء املهين لألم العاملة وأساليب مواجهتها
 دراسة وصفية على عيهة مو األمهات العامالت 

 1حمافظة جدة يف

 املستخلص : 
َٓدف البظثر ااثيلٕ  ا الجفثسف  اثٙ اافْاثيخ ا ضثسٓ٘ ّالجيأنٔث٘ الثا ثْاسثُ ا و          

الفيماث٘   الطاثيا اامثْمٕا ّالمػث   ثثً ا ضثيلٔة ااييضثب٘ اْاسَجَثيا ّاضثج دو البظثثر         

( مفانثثث٘   ااثثثدازع الذيىْٓثثث٘   360االسجنثثثي ٕا ّ بثثثع  اثثثٙ  ٔيثثث٘ اْامَثثثي      مثثثيَص ااطثثث  

اامْمٔ٘ لابييخ مبظيفا٘ سدٗا ّا جند  اٙ االضجبٔيٌ كثدااٗ منثا البٔيىثيخا ّرتَثسخ     

اليجثثيٜص رٌ مثثً راثثسش اافْاثثيخ ا ضثثسٓ٘ الثثا اثثد مثثً ا ااٛ ااَثثا لثث و الفيماثث٘ اياثثدازع       

يل   تثثثثسّف مثثثثو نميثثثث٘ا ّرٌ مثثثثً راثثثثسش اافْاثثثثيخ  اامْمٔثثثث٘ا االرثثثثاساز لثثثث   ا   ثثثث 

الجيأنٔث٘ الثثا اثد مثثً ا ااٛ ااَثا لثث و الفيماث٘ اياثثدازع اامْمٔث٘ا  ثثدو ثثْفس مثثسف       

لاظضيى٘   اابيىٕ اادزضٔ٘ا ّرٌ مً راسش ااط طيخ لاجغاة  اٙ اافْايخ ا ضثسٓ٘ ثْ ٔث٘   

٘ ا شّاض حبطثثْا اسىطثثيٌا ّايليطثثب٘  ٍثثه مط طثثيخ اا    ثثثْفو طضثثيى٘  ا فْاثثيخ الجيأنٔثث

 خيص٘ اد  يل ااْت يخ   مطس الفنل.

  حميفا٘ سدٗ. – ا و الفيما٘ – ا ااٛ ااَا جيطٔ٘: اامانيخ ال

The professional performance Obstacles for working mothers 
and ways of coping A descriptive study on a sample  

of working mothers in Jeddah Governorate 
Manal Mohammed Ghanim Al - Khamisi 

Dr. Fathia Hussein Al - Qurashi 

Abstract:  
The research aims at identifying the family and organizational 

obstacles facing the working mother in the governmental sector, 
and disclose the appropriate methods to confront them. The 
researchutilized the social survey method, and applied to a sample 
of (360) female teachers in the government high schools for girls in 
Jeddah, and the questionnaire was adopted as a data collection 
tool,The results indicated that one of the most important family 
obstacles that limit the professional performance of working 
mothers in governmental schools is the need to leave children in 
unsafe conditions, and that the most prominent organizational 
obstacles that limit the professional performance of working 
mothers in governmental schools is the lack of nursery rooms in 
school buildings, The most important proposals to overcome family 

                                                           

حبث مصتل مو رشالة ماجصتري بقصم االجتماع واخلدمة االجتماعية بكلية اآلداب والعلوم اإلنصانية جامعةة   1
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obstacles is to sensitize couples to human rights, and for the most 
important proposals for organizational obstacles is to provide 
special nursery for the children of female employees at the 
workplace.

Keywords: Professional Performance - Working Mother - 
Jeddah Governorate. 

  :مكدمة البحح 

ٓػثَد اتجنثثا الطثثفْاٖ   الْاثثح اايرثثس ىَضثث٘ ثفأنٔثث٘ا ثجضثث  افثث   

رافياٍثثي   اىػثثيٛ ر ثثداا كثثبوٗ مثثً ااثثدازع ّاافيٍثثد ّاميمفثثيخ ّاا ضطثثيخ        

الفانٕ ّالجطاا  ريف٘  ا شٓياٗ ماثساٗ  الجفأنٔ٘ اا جا ٘ ّمساكص البظر 

  ر داا الااب٘ ّالايلبيخ   مساطل الجفأه اا جا ٘ ّلطد راٚ اىجػثيز ثفاثٔه   

ال جٔثثيخ   اانامثث٘  ا ثفثثدا الج ململثثيخ ااجيطثث٘ لجفاثثٔه ال جثثيٗ  اثثٙ ااطثثجْٚ  

الفثثثثيلٕ ّامثثثثيمفٕ نثثثثي ّضثثثثا مثثثثً فثثثثس  الفنثثثثل  ثثثثً    ثثثثيالخ  دٓثثثثدٗ 

 (1 :1432 الصٍساىٕا 

ّاد ا  ف اتجنا اافيصثس اضثسّزٗ ّرٍنٔث٘  نثل ا و لثٔظ  أىَثي ردبجثح        

امدازٗ ّاالىضبيط    يل  ناَيا ال  ٌ مساّا  ناَي ااياٖ رصثب  مبذياث٘   

 يمل رمً ل ضسٗ ّ ىُ ٓسفا مً مطجْاٍي اافٔػٕ ّٓضنً  ي طٔيٗ  يآث٘    

س  ثفأنَثثثي طيلثثث٘ رثثثف  اخثثثل الثثثصّض رّ ّفيثثثثُ رّ اايلجثثثُ. كثثثرل  فثثث ٌ فثثث 

ّطملثثثْ ي  اثثثٙ غثثثَيااخ ثفأنٔثثث٘ سفاثثثَي ثيثثثدفا ركذثثثس ذمثثثْ مٔثثثداٌ الفنثثثل    

اخليزسٕ حبٔر ميزضح ّميشالح متيزع خمجا  الْتثيٜ  ّ  غتثجٙ اأثيآً.    

 ال رٌ ا و الفيما٘ ثجفسض لافدٓد مً اافْايخ الا اد ث دس  اٙ رااٍٛي ااَثاا  

الفثيااخ ّالجطيلٔثدا ايسرثيف٘     كني ثفيىٕ مً الفدٓد مً الملفْايخ اليياف٘ مً

لاملفْايخ   مميٌ ّحمٔط الفنل. ّايلجيلٕ ثَدف ٍثرِ الدزاضث٘  ا الجفثسف    

 اثثثٙ مفْاثثثيخ ا ااٛ ااَثثثا الثثثا ثْاسثثثُ ا و الفيماثثث٘ ٍّثثثرِ اافْاثثثيخ الثثثا       

 ال كٔص  أَي   البظر ٍٕ اافْايخ ا ضسٓ٘ ّاافْايخ الجيأنٔ٘. 

 :مشكلة البحح 

يسثثث٘ ميضثثثث٘  ا الفنثثثل ف سّسَثثثي كثثثثيٌ ىجٔشثثث٘ لانطثثثثجْٚ      ٌ ااثثثسرٗ حب 

  ٌ الجفأنثثٕ ّالثثْ ٕ الذطثثي  الثثرٖ ّصثثاح  لٔثثُ خثثضل الطثثيْاخ اايرثثٔ٘ا كنثثي ر

الفنل ايليطب٘ لانثسرٗ ثذثل اشاّاسثي   اّزٍثي ّسَثداع مضثي  يع  أَثي رٌ ثطثْو         

اُ.  كرل  ف ٌ ااسرٗ متذل ىملث  اتجنثا ٍّثٕ الثا ٓطثا  أَثي رضيضثي مَنث٘         

سأ٘ اليؼٛ ال أ٘ الطأن٘ا فااح افٔدٗ  ثً مٔثداٌ الفنثل السخثٕ خثيزض      ث

اايصل رسٔيالع  ْٓا٘ ثمج ٕ ا أ٘ الملثغيز ّاسغثساف  اثٙ  جنفَثي الملثغوا      

ده مي لبر رٌ ثغو ا مس حبٔر اضجاي ح   اليَيٓ٘ رٌ ثجملل ايتجنا المبوا 

ل اخلثيزسٕا ّميزضثح   ّرخرخ فسصثجَي   الجفاثٔها ّاىثدففح ذمثْ مٔثداٌ الفنث      
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غثجٙ الْتثيٜ . ّثفثيىٕ ا و الفيماث٘ الفدٓثثد مثً الملثفْايخا ّالثا ثث اّ  اثث          

الملثثفْايخ الييافثث٘ مثثً الفثثيااخ ّالجطيلٔثثد ا ضضثثسٓ٘ا ايسرثثيف٘ لاملثثفْايخ         

مميٌ ّحمٔط الفنثل كيالىجطثيل ميثُ ّ لٔثُا ّرٓضثي صثفْايخ مجفاطث٘ ا أث٘         

يٛ اياللجصامثثثثيخ اايصلٔثثثث٘ ّالصّسٔثثثث٘ ّثيػثثثثٝ٘ ا   ثثثثيل ّالفييٓثثثث٘ اَثثثثها ّالْفثثثث

 (.13: 1432ا الصٍساىٕ 

ّ  ٍثثرا البظثثر دثثسٚ ازاضثث٘   سيىثثة مَثثه مثثً امْاىثثة االسجني ٔثث٘     

اتجنثثا ٍّثثْ سيىثثة  نثثل ا و ّاافْاثثيخ الثثا ثْاسََثثي ّثطثث  رمثثيو  نْطيثَثثي    

ٍّرِ الدزاض٘ ثجااثة المػث   ثً ثثددو كثل مثً        اّاطٔع رٍدافَي   اأيٗ

اثثثيخ ا ضثثثسٓ٘ ّالجيأنٔثثث٘  اثثثٙ ا ااٛ ااَثثثا لثثث و الفيماثثث٘   ااثثثدازع      اافْ

ّاد كػ  ثطسٓس صثدز  ثً ّكيلث٘ طاثٔط      ااامْمٔ٘ ّرضيلٔة مْاسَجَي

ّثاثثْٓس ااثثْازا البػثثسٓ٘   ّشازٗ اخلدمثث٘ اادىٔثث٘ نذاثث٘    اازٗ اسطملثثيٛ رٌ  

 مجثثيلٕ  ثثدا    اايٜثث٘ مثثً   38.27ىطثثب٘  ثثدا اليطثثيٛ الفثثيمضخ   الدّلثث٘ ااثث     

ااْت   ّااطج دم  خضل الفيو اايرثٕا أينثي ااث   ثدا الفثيما    الدّلث٘       

( مْت ثثيع ّمطثثج دميع ضثثفْآيع ّمثثو    998,138ٍثثث  1432/1433خثثضل الفثثيو ااثثيلٕ   

%( ّمثثثو 92,08ضثثثفْاٖ مثثثً السسثثثيل ّاليطثثثيٛ. ّٓػثثثمل الطثثثفْآٌْ مثثثي ىطثثثبجُ    

%( 34,49%( ّاليطثثيٛ  65.51ىطثثبجُ  %(ا كنثثي ٓػثثمل السسثثيل مثثي   7,92الطثثفْآ   

 (. 1436 اْاا٘ ّشازٗ اخلدم٘ اادىٔ٘ا 

         ّمثثً ااضطثثد ثفثثدا الدزاضثثيخ طثثْل ثثثددو  نثثل ااثثسرٗ  اثثٙ ا ضثثسٗ أينثثي        

ال ثجْفس ازاضيخ كيفٔ٘ طْل اافْايخ ّالملفْايخ الا ثث دس  اثٙ ا ااٛ ااَثا    

       ٘ رّ مَئث٘ امثه  نثل     ل و الفيماث٘ا ّالثا زمبثي  ثيا افضثَي  ا رضثبيت رضثسٓ

ااسرٗ   اانام٘ الفسأ٘ الطفْآ٘. ّايلجثيلٕ ثَثدف الدزاضث٘  ا الجفثسف  اثٙ      

ثا  اافْايخ ّالمػث   ثً رضثيلٔة مْاسَجَثي ّ زمثيا طاثْل مييضثب٘  ثي. ّث فثد          

اضثٔ٘  نثل ااثسرٗ مثثً الطضثيٓي الثا اٍثثجه اَثي اسضثضوا ّال غثث  رىثُ مثً ااطثثسز          

ٔجَي كثدو ّشّسث٘ ٍثْ ا ضثيع الثرٖ خاطثح مثً رساثُ.         غس يع رٌ  نل ااسرٗ   ا

لانسرٗ الفنل كني ٓبي  لاسسثل غثس يع     ىُ ٓبي ّمً ٍرا اايااع ثمً رٌ ىطْل 

َ ثْه   ّذل  س ضا اليملْ  الْازاٗ   الفنل كني   اْلُ ثفيا :  َفيْضج ش يت  َل

َ ْه َرىِّٕ َلي رضِرٔا    ن ل    يِمٍل مِّثيمضه مِّثً ذ َكثسٍ    ّْ رضىذ ثٙ   ز اُّ ً ا ْفثٍ (  نل  مِّث  ا ْفض ثمضه َر

(. ففنل ااسرٗ طع  ي فض متيا ميُ  ٌ رزااثثُ ّال زمثْش ميفَثي    195 نساٌا اآلٓ٘ 

مً ذل ا ّلمً زمة  أَي االلجصاو اآاات اخلسّض مً البٔح ّادطميو الػثسٓف٘.  

 كرل  اٍجه السضْل صاٙ اهلل  أُ ّضاه افنثل ااثسرٗ.  ثً سثياس اثً  بثد اهلل:      

 ضاطح خيلا فدزااخ رٌ در رماثُ فصسسٍثي زسثل رٌ طثسض فدثثح الثي  صثإ        

فطيل: "ااٙ فشرٖ رماث ا ف ىث   طثٙ رٌ ثملثدإ رّ ث فاثٕ       –اهلل  أ٘ ّضاه 

 (1: 1427 غْامٕا  يغْزا  همفسّفيع." زّاِ مطا

ا و الفيما٘ ٍٕ الثا ثث اٖ ّتثيٜ  مجفثداٗ     فيٌ ّفطي لاياسٓ٘ الْتٔ ٔ٘ ّ

طثع الثرٖ ثيجنثٕ  لٔثُ. ّكثل ذلث  مثً رسثل اطٔثع ااملثاظ٘           ٍّيم٘ ااخثل الي 
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الفيمثث٘ لانشجنثثا طجثثٙ لثثْ كثثيٌ ذلثث  ٓثث دس ضثثابي  اثثٙ اضثثجطسازٍي ّغثثفْزٍي        

ايلطفياٗ ىجٔش٘ اافْايخ الا ثْاسََي ردييٛ أيمَثي اثدااٛ ّتيٜ َثي ا يمث٘ دثيِ      

َثا  اارضسثَي ّمَيجَيا ّالا اد ثطجأا الجمٔ  مفَي ّلميَي ث دس  اٙ رااٍٛثي  

 (. 40: 2003ْٓض ا  

ّكيىثح كثثذو مثً البظثثْز ّالدزاضثيخ الطثثياط٘ اثد ل جثثح رىاثيز البثثيطذ       

ّااَجن   ا رٍنٔ٘ ازاض٘ مػما٘ اافْايخ ا ضسٓ٘ ّااَئ٘ الا ثْاسُ ااثسرٗ  

الفيماثث٘ ّثثث دس  اثثٙ رااٍٛثثي ااَثثا. ّمثثً رٍثثه البظثثْز ازاضثث٘ الطثثبٔفٕ طثثْل         

ا ثْاسُ ااسرٗ   الفنل اا جاطا ّالرٖ ثْصل ادٓد ااػمضخ االسجني ٔ٘ ال

 ا ّسْا االل٘ لانجغواخ الػ ملٔ٘ ّاالسجني ٔ٘ لانسرٗ الفيما٘  اٙ نزاَٜثي  

ٍث(. 1431 الطبٔفٕا    مئٍ٘ ااػمضخ ااجفاط٘ ايلفنل   أٝ٘ الفنل اا جاا٘

ْا ٍيثثي  رٓضثثي ازاضثث٘ ال ثثيٓص ّالثثا ثَثثدف  ا المػثث   ثثً اافْاثثيخ الثثا ثفثث   ّ

متمثث  ااثثْازا البػثثسٓ٘ اليطثثئٜ٘ الطثثفْآ٘   ضثثْا الفنثثل مثثً خثثضل ثيثثيّل      

اافْاثثيخ الراثٔثث٘ الثثا ثثثسثبط اػ ملثثٔ٘ ااثثسرٗ ّاثثْل اٌّ متمٔيَثثي   ضثثْا     

الفنثثلا  ا سيىثثة ادٓثثد اافْاثثيخ االسجني ٔثث٘ ّاافْاثثيخ الذطيفٔثث٘ الثثا ثثث دس   

ل ااثثثسرٗ ّاثثثْل اٌّ  اثثٙ اّزٍثثثيا ّرٓضثثثي اافْاثثثيخ الْتٔ ٔثثث٘ ّااسثباثثث٘ افنثثث 

متمٔيَي   ضْا الفنل. ّمً رٍثه اليجثيٜص الثا ثْصثاح الَٔثي: رٌ ٍيثي  الفدٓثد        

مثً اافْاثيخ ّالملثفْايخ الثثا راخ  ا ارم ثيض في أث٘ اّز الفيملثس اليطثثيٜٕ       

الطثثفْاٖ   ضثثْا الفنثثل ميَثثي مثثي ٍثثْ خثثي  اثثياسرٗ كيلجيػثثٝ٘ الطثثابٔ٘            

 و(2010 ال يٓصا  ّ َٔي ادّزٍي الجينْٖ حمٔط رضسثَيا ّسَاَي حبطْاَيا ّثدىٕ

 ّموٍي مً الدزاضيخ الا ثييّلح مفْايخ  نل ااسرٗ.

 :أهمية البحح 

ٍرِ الدزاضث٘  ثي رٍنٔث٘  انٔث٘ ىاسٓث٘ ّثابٔطٔث٘ ثمثً  زميشٍثي  اثٙ            ٌ

 اليظْ الجيلٕ: 

 :األهمية الهظرية 

ثثثثثدثٕ رٍنٔثثثث٘ ٍثثثثرا البظثثثثر   سيىبثثثثُ الفانثثثثٕ كْىثثثثُ  ضثثثثَيمي   البظثثثثْز 

السجني ٔ٘   اتجنا الطفْاٖ ّالا اٍجنثح ايلمػث   ثً اافْاثيخ ا ضثسٓ٘      ا

  ٘ ً ّالجيأنٔ٘ لث و الفيماث ضثٔ   ضثَيميخ سدثساٛ الث از الياثسٖ      ٓرٌ  ا ّثمث

ّاايَشٕ لادزاضيخ االسجني ٔ٘ احملأ٘   ٍرا اتيل. كرل  ف ٌ ٍثرا البظثر   

خ الثا ثْاسثُ ا و الفيماث٘    ثمأً ااَجن    ٍرا اتيل مً مفسف٘ رٍه ااػثمض 

ّرضيلٔة مْاسَجَي ّاد ٓ ج  اتيل رميو البيطذ  لاياس   الاسا ّا ضيلٔة 

 .الا ثجٔ  مْاسَ٘ اافْايخ ا ضسٓ٘ ّالجيأنٔ٘ ّموٍي مً اافْايخ

     :األهمية التطبيكية 

ذا فيٜثثدٗ    ثثيل الدزاضثث٘ االسجني ٔثث٘   رٌ ٓمثثٌْ  مثثً اانمثثً  ثثرا البظثثر  

لٔ٘ طٔر ثميُ مطي دٗ مجٔا ّشازاخ ّم ضطيخ اتجنا الا  ي  ضا٘ الفني
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افنل ااسرٗ   ثفدٓل ىايو الفنل ااثيلٕ اخلثي  اثياسرٗ ّثغثٔوِ مبثي ٓجييضثة       

  جْصثثل  لَٔثثي ٓرٌ ثطثثي د اليجثثيٜص الثثا ضثثْف   ّثمثثًّّرثثفَي ّاطجٔيسيثَثثي. 

دازع اامْمٔثثث٘ ادٓثثثد المثثثذو مثثثً اافْاثثثيخ الثثثا ثْاسثثثُ ا و الفيماثثث٘ اياثثث     

ّرضيلٔة مْاسَجَي. ّمً ااجْاا رٌ ثذثسٖ ىجثيٜص ٍثرِ الدزاضث٘ خمجاث  اثسامص       

ّىػي يخ الجْ ٔ٘ ّالجذطٔ  ا يافث٘  ا مطثي دٗ ا و  اثٙ مفيمث٘ ااػثمضخ      

 ّالملفْايخ الا ثْاسََي  اٙ ااطجْٚ الفنإ ّا ضضسٖ  اٙ طد ضْاٛ.

 للبحح املفاهيم األساسية : 

 املهين:  األداءPerformance  

 سفح ّٓمٔبٔدٓي ااْضْ ٘ ااثسٗ ا ااٛ ادىثُ: مثدٚ اثدزٗ اايثجص  اثٙ الطٔثيو        

ايلْتيٜ  ااااْا٘ ميُ  اٙ ركنل ّسثُا كنثي  ثسف ٍثيٓيص ا ااٛ ااَثا ادىثُ:       

: 1409 "اليثيثص الثثرٖ سمططثثُ ااْتثث   يثثد أيمثثُ اثثدٖ  نثثل مثثً ا  نثثيل"  ٍثثيٓيصا 

271.) 

 سسأٜثثيع ادىثثُ: كثثل ا  نثثيل ااااثثْت مثثً ااثثسرٗ  ّثمثثً ثفسٓثث  ا ااٛ ااَثثا 

ثدآجَثثي   ىاثثيا ّتٔ جَثثي ّالثثا ايثثيٛ  أَثثي ٓثثجه ثطٔثثٔه مثثدٚ ك يٛثَثثي   رااٛ  

  ناَي.

 العاملة:  املرأةworking woman  

ثمً ادٓد ااسرٗ الفيما٘ ادىَي ااسرٗ الا ثفنل خيزض اايثصل ّاملثل  اثٙ    

رسس مياٖ مطيال  نل ّسَدا ٍّٕ الا ثطْو اثدّزًٓ رضيضثٔ    اأثيٗ: اّز    

( كنثثي  ثسف سَثثيا اليثياْال ااثثسرٗ   24:   2003زاث٘ أثح ّاّز ااْت ثث٘  ْٓضث ا    

خثيزض اايثصل لطثيٛ رسثس مثياٖ      الفيما٘ كني ٓإ: ٍثٕ ااثسرٗ الثا ثثصاّل  نثضع مثي       

مدفْا  ي  رثيف٘  ا كْىَثي ثطثْو اثدّز ا و ّالصّسث٘ ّزاث٘ البٔثح  اليثياْالا         

2010: 2.) 

ّثمً ثفسٓ  ااثسرٗ الفيماث٘  سسأٜثيع ادىَثي: خثسّض ااثسرٗ مثً ميص ثي  ثدف          

مياٖ ّلمطثة مميىث٘ اسجني ٔث٘ ّلانػثيزك٘   ثينٔث٘  جنفَثي ّحميّلجَثي        

 ح ّثسأ٘ راييَٜي ّمجاابيخ الفنل.الجْفٔع ا  البٔ

 املواجهة:  أساليبConfrontation Methods 

ٓثثسٚ خيلثثد الفبثثدلٕ رٌ اضثث اثٔشٔيخ ااْاسَثث٘ الثثا ٓاشثثد  لَٔثثي االفثثساا          

الجفيمثل مثثا ااْااثث  الضثيما٘ ّرشمثثيخ طٔثثيثَه ثػثنل  نْ ثث٘ مثثً الْضثثيٜل    

مفَثي  الفبثدلٕا    ّا ضيلٔة الثا ٓطثج دمَي ال ثسا اْاسَث٘ الضثغْط ّالجمٔث       

1433 :13.)   

ّٓطملد اُ   ٍرِ البظر  سسأٜي: الْضيٜل ااط ط٘ الا ثمثً اضثج دامَي   

 اْاسَ٘ اافْايخ رّ ااد ميَي.
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  البحح: أهداف 

 :لبظر اايلٕ اا اطٔع مي ٓإآَدف 

         الجفسف  اٙ اافْاثيخ ا ضثسٓ٘ الثا ثْاسََثي ا مَثيخ الفثيمضخ   ااثدازع

 اامْمٔ٘.

  الجفسف  اٙ اافْايخ الجيأنٔ٘ الا ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع

 اامْمٔ٘.

     المػثث   ثثً ا ضثثيلٔة ااط طثث٘ لاظثثد مثثً اافْاثثيخ ا ضثثسٓ٘ الثثا ثْاسََثثي

 ا مَيخ الفيمضخ   اتيل اامْمٕ.

        المػ   ً ا ضيلٔة ااط ط٘ لاظثد مثً اافْاثيخ الجيأنٔث٘ الثا ثْاسََثي

 الفيمضخ   اتيل اامْمٕ. ا مَيخ

 البحح: أسئلة    

 الجيلٕ:  السٜٔظ لابظر  ٓجنذل الط ال

اافْاثثثيخ ا ضثثثسٓ٘ ّالجيأنٔثثث٘ الثثثا ثْاسثثثُ ا و الفيماثثث٘   ااثثثدازع      مثثثي 

 ؟اامْمٔ٘

 الجطيؤالخ ال س ٔ٘ الجيلٔ٘:السٜٔظ ّٓج سا مً ٍرا الجطيؤل 

 لفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘؟مي اافْايخ ا ضسٓ٘ الا ثْاسََي ا مَيخ ا 

       مثثثثي اافْاثثثثيخ الجيأنٔثثثث٘ الثثثثا ثْاسََثثثثي ا مَثثثثيخ الفثثثثيمضخ   ااثثثثدازع

 اامْمٔ٘؟

      مثثي ا ضثثيلٔة ااط طثث٘ لاظثثد مثثً اافْاثثيخ ا ضثثسٓ٘ الثثا ثْاسََثثي ا مَثثيخ

 الفيمضخ   اتيل اامْمٕ؟

       ي ا مَثيخ  مي ا ضيلٔة ااط ط٘ لاظثد مثً اافْاثيخ الجيأنٔث٘ الثا ثْاسََث

 الفيمضخ   اتيل اامْمٕ؟

  للبحح:اإلطار الهظري 

 أواًل: املرأة العاملة 

  :مشروعية عمل املرأة 

اهلل ضثثثبظيىُ ّثفثثثيا  رمثثثس رٔثثثركثثثد اسضثثثضو  اثثثٙ طثثثع ااثثثسرٗ   الفنثثثلا ط 

 اْ ن اضثثْا ّ اضثثِل  ثفثثيا اثثيل رٔثثاسىطثثيٌ ايلفنثثلا ّاسىطثثيٌ ٍثثْ السسثثل ّااثثسرٗ ط    

ٔ س ٚ ُ  َفط  ُ    ن َامضْه الاَّ ٌ  ّ ز ض ْلض (. ّاثيل ثفثيا   105ٗ الجْاث٘ا اآلٓث٘   ضْز(  ّ اْلن ْ ِمي ْ

ّْ رضىذ ثٙ      َ ْه َرىِّٕ َلي رضِرٔا    ن ل    يِمٍل مِّثيمضه مِّثً ذ َكثٍس َر َ ْه ز اُّ  ا ْفض ثمضه  َفيْضج ش يت  َل

 (.195: اآلٓ٘  نساٌا نل ضْزٗ(  ا ْفٍ  مًِّ

ٕ   ٌ ّالجطدو فياٗالط يّٗٔرنً اسضضو لانسرٗ ط  يٌاثث اس خثط  الجصمثح  ٍث

ًْ    اطثْل ّ  ذلث    متيمثيا  كيلسسثل  الملثي   الفنثل  عٓث  س ّضامح اهلل ثفثيا  م ث
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ّْ رضىذ ثٙ     ْ    ِنل  ص يِلًظي مِّثً ذ َكثٍس َر ٍ ث  ّ   ً ُ   م ثْ ِم ٔ يَّث ِٔ ٗع  َفَاي ْظ ٔ ثي ٘ع  ط  ِّٔب ث َ هْ  َ  ٓ يَّ  ّ َلي ْشثِص

ٍ ه ًِ َرْسس   نثل ااثسرٗ   ّٓفجث   (. 97 اآلٓ٘ اليظلا ضْزٗ(  ٓ ْفن اضٌْ َكيى ْا م ي ِاَدْطط 

رسّزٗ اسجني ٔ٘ ّااجمليآ٘ ّخيصث٘    ملثس الجطثدو الفانثٕ ّالجميْلثْسٕ      

ااجطيزاا طٔر ْٓفس الفنل  ي ّ ضسثَي اخضع ميآثيع ّٓطثْٖ غ ملثٔجَي ّٓينثٕ     

 لثثدَٓي الػثثثفْز اثثثياللجصاو ّاال نٝيثثثيٌ ّالذطثث٘ اثثثيلي ظ. ّٓفجثثث  الفنثثثل رضيضثثثيع  

لفضايخ سدٓدٗ ما اآلخسًٓا ففً  سٓع الفنل ث كد ااسرٗ غ ملٔجَي ّذاثَي 

ّاط امَثثثي. ّاطيؤٍثثثي زٍٔيثثث٘ الفنثثثل اايصلثثثٕ فطثثثط ٓفاثثثل اثثثدزاثَي ّ مميىيثَثثثي   

 (.19: 2012ّ يايثَي ّٓ طد اتجنا اطنيع ٍيميع مً  يايخ رفسااِ  اضٌا 

       :ظروف عمل املرأة 

ْفو مثثً اخلملْصثٔ٘   اانامث٘ الفسأثث٘   كثيٌ لانثسرٗ الطثثفْآ٘ ااثد الث    

الطفْآ٘ الا ثيَص ميَشي ايٜني  اٙ كجيت اهلل  ص ّسل ّضثي٘ زضثْلُ صثاٙ    

اهلل  أثثُ ّضثثاه. ّاثثد طثثيفد اتجنثثا الطثثفْاٖ  اثثٙ ٍثثرِ اخلملْصثثٔ٘ ّ اثثٙ   

 يااثثثُ ّثطيلٔثثدِا لفانثثُ رٌ ااثثسرٗ صثثيىف٘ ا سٔثثيلا ٍّثثٕ الثثا ثثثبا   أجَثثي          

 (.  67 و: 2005 ا محدٖااايل  السسيل ّطسض ليي ا 

  رٌ ااثثسرٗ   اتجنثثا الطثثفْاٖ ثجنجثثا بملْصثثٔ٘ كثثبوٗ مثثً         ال غثث

طٔر اتيالخ ااجيط٘ رميمَي لافنلا ٍّرا  ٌ ال  اٙ غٕٛ فَْ ٓدل  اٙ  اثه  

مميى٘ ااسرٗ ّاٍجنيو اتجنا الطفْاٖ املٔيىجَي ّاخلْف  أَي ّ ثدو ثمأ َثي   

طثثثدٓ٘ ّالي طثثثٔ٘ا ّرٓضثثثي ثافثثثة دطيفثثث٘ اتجنثثثا    اد نثثثيل ث ثثثْا اثثثدزاثَي ام 

 ّالفيااخ الطيٜدٗ فُٔ اّزا   ادٓد ثا  اخلملْصٔ٘.

 عمل املرأة السعودية: واقع 

ٌ  اتجنثا الطثفْاٖ  جنثا  ضثضمٔيا ّاسضثضو آثً  نثل         مجٔفيي ٓفسف ر

ّسَد ّاسجَياا ّآً ارل ّ اثيٛ. ّاثد طثر اسضثضو  اثٙ الفنثل ّ  ثضٛ غثدىُ         

ْ ثثُ مثثي ااو ااخثثضع   ىاثثيا ا  نثثيل ااػثثسّ ٘ا ّرمثثسخ اثثُ نٓثثيخ      مَنثثي كثثيٌ ى 

ُ     ّ اضثثِل﴿ثفثثيا اسنىٔثث٘ كثثذوٗ ميَثثي اْلثثُ    ّ ز ض ثثْلض ُ    ن َامضثثْه  ٔ س ٚ الاَّثث اْ ن اضثثْا َفط ثث

 ٌ  (.105ضْزٗ الجْا٘ا اآلٓ٘:   ﴾ّ اْلن ْ ِمي ْ

 ٌ مايلبثث٘ ااثثسرٗ الطثثفْآ٘ حبطْاَثثي الثثا ك اثثَي  ثثي الػثثسا ٍثثْ سثثصٛ مثثً   

ططَثثي الػثثس ٕا ّمثثً ااَثثه رٌ طضثثا ٍثثرِ ااايلبثث٘ لا َثثه الملثثظٔ  الػثثيمل      

اطيصثثد الػثثسٓف٘ اسضثثضمٔ٘ ّرطميمَثثي ّطمنجَثثي ّرضثثبياَي ّرثثْاااَيا ّاّز       

كل مً السسل ّااسرٗ   اأيٗ كني طداثَي الػسٓف٘ الغساٛا ّاحمليفا٘  اٙ 

       ْ ااط ا صثثثْل ّالذْااثثثح الجػثثثسٓفٔ٘ا ّرٌ ثفاثثثٙ ٍثثثرِ ااطثثثْا رثثثنً الضثثث

ّا د لانشجنا ّرفسااِ رميثُ   طضالاً الػس ٔ٘ الا ال ال طساميع ّال اسو 

(. لثرا كثيٌ الاثد مثً االٍجنثيو اثياسرٗ       1430ّاضجطسازِ ّ َيزثُ ّ  جُ  ا ٍدلا 

ّ اميسَثثي   ّرثثثا ّزضثثثه خاثثثط الجينٔثثث٘ الػثثثيما٘ ّمػثثثيزكجَي   اأثثثيٗا  
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ل خثثيزض ميص ثثي فَثثرا ال  فثثياسرٗ  أَثثي  ثثةٛ ركثث   ىَثثي طجثثٙ ّ ٌ كيىثثح ثفنثث  

ٓف َٔي مثً ااطث ّلٔ٘ ااما ث٘ اَثيا فَثٕ ثفثْا  ا البٔثح افثد سَثد ّ يثيٛ اثل رّ            

 (.72: 1413كذس ل إ رسٔيالعا ّثفٔؼ طٔيٗ شّسٔ٘ ّرضسٓ٘  ف سٖا 

 عمل املرأة:  جماالت 

مثثثا الجاثثثْز الثثثرٖ غثثثَدثُ اانامثثث٘   اتثثثيالخ االاجملثثثيآ٘ ّاالسجني ٔثثث٘  

ل ااجيط٘ لانسرٗا ّثاْزخ ادزاثَي الْتٔ ٔث٘ ايكجطثياَي   ثاْزخ  يالخ الفن

لانثث ٍضخ ااااْاثث٘ ّاخلثث اخ الفنأثث٘. ّث كثثص امَثثيخ ااطثث ّل٘  ثثً  نثثل   

ااسرٗ   اانام٘   ااي   رضيضٔ  ٍني الطايا الفيو ّالطايا اخلي   ضضوا 

 (. ّىجٔشثث٘ لجْسَٔثثيخ طمْمجيثثي السغثثٔدٗ ّثْسَٔثثيخ خاثثط الجينٔثث٘    7: 2006

اانام٘ الفسأ٘ الطفْآ٘ اجْضف٘  يالخ الفنل لانسرٗ الطثفْآ٘ ّحميّلث٘   

ضفْاٗ الْتيٜ  فطد راٚ ذل  لدخْل ااسرٗ  ثيالخ سدٓثدٗ ت ثمثً لجاساَثي     

لثْال الجْسَٔثيخ السغثٔدٗ لاطٔثياٗ الطٔيضثثٔ٘ الْا ٔث٘   اانامث٘. ّمثا ثْضثثفيخ        

ْسة  ثثس   ثثيالخ  الجفاثثٔه ّاليَضثث٘ الػثثيما٘   مجٔثثا ااي يثثثُ نثثي اضثثج      

سدٓثثدٗ لفنثثل ااثثسرٗ الطثثفْآ٘ا  اثثٙ رال ثجفثثيزض مثثا ثفثثيلٔه الثثدًٓ اسضثثضمٕ  

  .اائ 

  :املعوقـات األسـرية والتهظيميـة واليا يـة الـج  واجـ  األم       ثانيًا

 العاملة

ثجفسض ا و الفيما٘ لافدٓد مً اافْايخ ّالملفْايخ الثا ثث دس  اثٙ رااَٜثي     

 ااَاا مً رٍنَي:

 األسرية الج  واج  األم العاملة: املعوقات 

ثفج  ااػمضخ ا ضثسٓ٘ مثً رخاثس ااػثمضخ الثا ثفثيىٕ ميَثي ا و الفيماث٘         

ااثسرٗ خثيزض البٔثح لطثي يخ  ْٓاث٘ الاثد ّرٌ        الفساثٕا ففنثل    مياط٘ اخلأص 

 ثثثدا مثثثً الجظاثثثٔضخ   يثطَثثثيا ٍّيثثثي شمثثثل ايلْاسبثثثيخ ا ضثثثسٓ٘ اااطثثثيٗ  اثثثٙ  

خ  ا ّسثْا مفْاثيخ ذاخ  بٔفث٘ رضثسٓ٘ ثميَثي رٌ ثث دس       ّالدزاضيخ الا رغثيز 

  اٙ ا ااٛ ااَا ل و الفيما٘ ّميَي: 

 .٘ٔالجييا  ا  الْاسبيخ اايصلٔ٘ ّالْاسبيخ ااَي 

        مػما٘ ثسأ٘ ر  يل ااسرٗ الفيماث٘: فطضثيؤٍي لطثي يخ  ْٓاث٘ خثيزض البٔثح

اطَثثثي  اثثثٙ ٓفثثثسض ا   ثثثيل  ا اسٍنثثثيل ّضثثثْٛ ال أثثث٘ا ايسرثثثيف٘  ا ا  

ر  ي ثثثثي  يثثثثدمي ث كَثثثثه   البٔثثثثح ّطثثثثدٍه نثثثثي ٓثثثث اٖ  ا ارم ثثثثيض     

  ىجيسٔجَي.

         ثدشو اأيٗ الصّسٔث٘ لانثسرٗ الفيماث٘ ّثْثس ضاجَثي الصّسٔث٘ اطثبة مٔياَثي

لطي يخ  ْٓا٘  ً البٔح ّ دو ادزثَي  اٙ ثطدٓه الفييٓث٘ ااااْاث٘ لاثصّض    

 ّا   يل.



 م2019.. يوليو                اخلامس عشر             العدد   

  حبوث عربية يف جماالت الرتبية النوعية

 

 

 

   
267 

  طثثث ّل٘ ا ّا  ثثثً الْاسبثثثيخ اايصلٔثثث٘ا  ااطثثث ّلٔيخ الفيٜأثثث٘: فثثثياسرٗ ٍثثثٕ اا

 اايصلٔ٘.كيلجيأ  ّالابخ ّغساٛ االطجٔيسيخ 

          ّكبثثيز الطثثً: ّسثثْا رطثثد رفثثساا الفيٜاثث٘ ااطثثي  كيلْالثثدًٓ رّ رطثثدٍني ر

ٌ  نيخ ّخثيالخ رّ رغثطيٛ كبثيز   الطثً حبيسث٘  ا الس يٓث٘ا نثي          سمثْل ر

 ثجطدو ااسرٗ   ّتٔ جَي.  

   ثثثس  ر  ي ثي   رٓثدٖ ااسأثث٘ رّ اخليامث٘ الثا اثثد      ثضثاس ا و الفيماث٘  ا

اثثدز اَثثه الضثثسز ّاثثد ٓجفسرثثٌْ لافيثث   اثثٙ ٓثثدٍي   فثث ٗ خسّسَثثثي          

 لافنل. 

 .الطْٔا الفيٜأ٘: اد ثْاسُ ااسرٗ شّسيع ٓدمسٍي ايالمجييا  ً الفنل 

 .ٗرف  الجفيٌّ ا  السسل ّااسرٗ ااخل ا ضضس 

  ااسرٗ   الفنل.رف  اضجٔفيت اف  السسيل لدّز 

 .مفيزر٘ اف  ا ضضس اػيزك٘ ااسرٗ   الفنل 

    ّسثثْا مػثثيكل لثثدٚ الفثثيمضخ ايلطاثثيا الفثثيو    نأثث٘ االىجطثثيل مثثً ّ ا

; 81: 2008 ااطثثًا  اايجانثث٘. اليطثثل ّااْاصثثضخ الفنثثل لفثثدو ثثثْفس ّضثثيٜل    

 (.62 :1432; الصٍساىٕا 60: 2002; ْٓض ا 23: 2000;  دعا 436: 2011ااط ا 

  :املعوقات التهظيمية الج  واج  األم العاملة 

فْاثثيخ ذاخ  بٔفثث٘ ثيأنٔثث٘ ثميَثثي رٌ ثثث دس  اثثٙ ا ااٛ ااَثثا  ّمثثً رٍثثه اا

 ل و الفيما٘ ّميَي: 

      ٘مػثثما٘ الفضاثث٘ اثث  ااثثسرٗ الفيماثث٘ ّاساازٗ ّااطثث ّل :  ٌ ثثثْافس الفضاثث

  ً غثدىُ رٌ سمطثع ر اثٙ مطثجْٚ      ااَئ٘ امٔدٗ ا  ااسرٗ الفيماث٘ ّاساازٗ مث

 اسىجيسٔ٘.مً 

 .الجنٔٔص ا  السسل ّااسرٗ   ال غٔ  لا أيخ 

 .٘ٔدو ّسْا طْافص ميآ٘ لبف  ااًَ كيلملظٔ٘ ّال ي  

      ٕدو طملْل ااسرٗ  اٙ فس   نل   افث  الطاي ثيخ كيلفنثل الطٔيضث 

 ّالدااْميضٕ ّالئيإ.

 .ٗاا٘ فس  الجآْس ّالجدزٓة لانسر 

 ٓثث٘ اسسثثيشاخ الثثا طثثداٍي ىاثثيو اخلدمثث٘ اادىٔثث٘ لانثثسرٗ خيصثث٘      ثثدو ك ي

 سيشٗ اانلا ّالْراا ّاالراسازٓ٘ا كني رٌ اليايو ت ٓساا تسّف ااسرٗ 

 الػَسٓ٘.

  البٔح.ارم يض ازس٘ ابْل اتجنا لفنل ااسرٗ خيزض 

 .ْ٘ٔل ضي يخ الدّاو الْٔمٕ ّ دو ّسْا ضي يخ زاط٘ كيف  

  لطاثثيا الفثثيو حمثثدّاٗ ّث كثثص   ااثثي   ٍنثثي     ٌ  ثثيالخ  نثثل ااثثسرٗ اي

 الجفأه ّاخلدم٘ االسجني ٔ٘.

          ّدو ّسثْا طضثيىيخ ّزٓثيض ل   ثيل   مسافثع الفنثل رّ اثيلطست ميَثي ر 

 ميي ع الطمً ّادضفيز مطبْل٘ ثجييضة ما اخل ااسرٗ.
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      اطثثْٗ تثثسّف الفنثثل لثثبف  اليطثثيٛ ّخيصثث٘   ا زٓثثيفا ضثثْاٛ كثثيٌ ذلثث

 ف٘ رّ لابٔفٔ٘ الفنل. لاسّف سغسافٔ٘  بٔ

        ثثثددو افثث  ا  نثثيل  اثثٙ صثثظ٘ ا مَثثيخ الفثثيمضخ   افثث  الطاي ثثيخ

 ّميَي ا  نيل المٔنٔئٜ٘. 

       الجثدخل   خملْصثٔيخ ااثثسرٗ مثً طٔثثر الػثمل ّاااثثبظ ّااثدٓر ّااْا ٔثثد

 ّالصٓيزاخ مً صيطة الفنل رّ اف  الفيما . 

 ص ا و الفيما٘ اثي اطثُ    ْل ضي يخ الفنل: فاْل ضي يخ الفنل ٍْ مي ٓص 

مً ثطملو ااٜه   طع رضثسثَي اطثبة مٔياَثي الآْثل  ثيَه ّ ثدو  غثسافَي        

 اثثَٔها خملًْصثثي   ااساطثثل ا ّا مثثً   ثثْلجَها طٔثثر سمجثثيض الا ثثل  ا 

; الينثسا  62: 1432; الصٍساىثٕا 90: 2008 ااطثًا   ز يٓ٘ ااٜن٘ ّمبيغسٗ مً رمثُ. 

 (.  2010; ايمسطْلا 42: 1408

 االجتاهات الهظرية املفسرة ملشكلة البححًا: ثالج 

ثطثثجيد الدزاضثثيخ   مٔثثيآً خمجا ثث٘  ا ميااثثع ىاثثسٖ ٓطثثيٍه   ّرثثا    

ال سّض ّالجطثيؤالخ ّاا ثئٍه الثا متَثد الاسٓثع منثا ااطثيٜع ّالبٔيىثيخ         

: 1432اأداىٔ٘ ّاخلثسّض ايجثيٜص  ثي رٍنٔجَثي الياسٓث٘ ّالجابٔطٔث٘  الصٍساىثٕا        

16      .) 

 :الهظرية الوظيفية (Functional Theory ) 

ثثثثسٚ الياسٓثثث٘ الْتٔ ٔثثث٘ رٌ ا فثثثساا   اتجنثثثا الْاطثثثد ٓثثث اٌّ ّتثثثيٜ      

خمجا ثثث٘ا رٖ كثثثل فثثثسا ٓطثثثْو اْتٔ ثثث٘ سثثثدا ٍيمثثث٘ خيصثثث٘ اثثثُ ااخثثثل اليطثثثع   

ّاْسثُ   (.36 :2002االسجني ٕا ّذل  خلدم٘ ااملي  الفيمث٘ لانشجنثا  ْٓضث ا    

 يو ٓفا م َْو الْتٔ ٔ٘ اسضَيو الرٖ ٓطدمُ امصٛ لاملا ّٓسٚ الثبف  رٌ  

تَْز االدثيِ الثْتٔ ٕ ٍثْ ىجٔشث٘ لياثسٗ الفانثيٛ  ا اتجنثا  اثٙ رىثُ ىطثع           

ّاطثثد ٓجثثدل  مثثً  ثثدا مثثً الفييصثثس ااج ي اثث٘ ااجطثثيىدٗ الثثا ٓثث دس افضثثَي        

 اف  ّٓفدل افضَي البف . 

  ة للمعوقـات األسـرية والتهظيميـة الـج      فسري الهظرية الوظيفيـ

  واج  األم العاملة:

ًٛ -ث اٖ ااسرٗ الفيما٘  ّتيٜ  مجفداٗ ٍّيمث٘   - اٙ الياسٓ٘ الْتٔ ٔ٘  ايي

ااخل اليطثع الثرٖ ثيجنثٕ  لٔثُ ّذلث  كاثُ مثً رسثل اطٔثع ااملثاظ٘ الفيمث٘            

لانشجنثثا طجثثٙ لثثْ كثثيٌ ذلثث  ٓثث دس ضثثابي  اثثٙ اضثثجطسازٍي ّغثثفْزٍي ايلطثثفياٗ  

ش٘ اافْاثيخ الثا ثْاسََثي رديثيٛ أيمَثي اثدااٛ ّتيٜ َثي ا يمث٘ دثيِ رضثسثَي           ىجٔ

 ّمَيجَي الا اد ثطجأا الجمٔ  مفَي ّلميَي ث دس  اٙ رااٍٛي ااَا.

 ا ىانث٘ الثا  ّزمبي كيٌ اليايو ا ضضسٖ   اتجنا الطفْاٖ ٍثْ مثً رٍثه    

طثع االسجنثي ٕ   ثفنل  اٙ ادٓثد ثْسَثيخ ّاديٍثيخ ضثاْ  ا فثساا ااخثل الي      
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 اتجنثثا( ّذلثث  مثثً خثثضل مثثي ٓطثثْو اثثُ الياثثيو ا ضضثثسٖ مثثً ادٓثثد لثث اّاز       

اا جا ثثثث٘ ااجْافثثثث٘ ّااطبْلثثثث٘ لانثثثثسرٗ الطثثثثفْآ٘ ااخثثثثل اليطثثثثع االسجنثثثثي ٕ    

 (.40: 1432 الصٍساىٕا 

 ٌ الياسٓ٘ الْتٔ ٔ٘ ل جح االىجبيِ  ا رٍنٔ٘ اّز ا و   اأثيٗ ا ضثسٓ٘   

ْتثثيٜ  الثثا ث آَثثي ا و الفيماثث٘ دثثيِ رضثثسثَي ّكثثرل   ّرغثثيزخ  ا رٍنٔثث٘ ال

مجاابثثيخ  ناثثَيا ّايلجثثيلٕ رثثسّزٗ االٍجنثثيو مبثثي ْٓاسََثثي مثثً مفْاثثيخ  يثثدمي   

ثاجظع افنل خيزض اايصل. ٍّرا البظر شمجيزٍي ك  يز ىاسٖ ايال لضخجبثيزا  

طٔر شمج   بٔف٘ ثددو اافْاثيخ الجيأنٔث٘ ّا ضثسٓ٘ ّالراثٔث٘ الثا ثْاسثُ       

  و الفيما٘  اٙ مطجْٚ رااَٜي    نل خيزض ىايا ا ضسٗ.ا

  :نظرية الدور 

ٍثثثثثٕ ىاسٓثثثثث٘ ثطثثثثثْو اج طثثثثثو ّاأثثثثثل الج ي ثثثثثل   الاثثثثثْاٍس اا جا ثثثثث٘   

ّالطاْكٔيخ اسىطيىٔ٘ ااجيْ ٘ا ٍّثٕ ثطثج دو     ثيز ىاسٓثيخ رخثسٚ مذثل       

ٓ٘ ىاسٓ٘ اليطع االسجني ٕ. ّايلجيلٕ ثمً الياس  ا اتجنا مً خضل ىاس

الثثدّز  كنشنْ ثث٘ مفطثثدٗ مثثً الفضاثثيخ االسجني ٔثث٘ اافطثثدٗ ّاا اااثث٘ اثث  

ا فساا ّا غ ي  اايجن   ا ٍرا اتجناا ٍّرِ الفضايخ ثيبثا مثً اطثجضل    

اّاز مفٔيثث٘ طجاثث  مثثً فثثسا  ررفثثساا اتجنثثا اميىثثيخ مفٔيثث٘ اثثجه  اثثَٔه رااٛ  

 (.338 :1419  خس ّمً مجي ٘ مني ٘ رخسٚ   اتجنا  ثْفٔعا

       فسري نظرية الدور للمعوقات األسـرية والتهظيميـة الـج  واجـ 

 األم العاملة:

 ٌ ادثثيِ ااثثسرٗ لافنثثل خثثيزض اايثثصل ّشٓثثياٗ ىطثثب٘ خسّسَثثي مثثً اايثثصل كثثيٌ 

لجظطٔع الفدٓد مً ا ٍداف رٍنَي االكج يٛ ااياٖ لانثسرٗ الفيماث٘ا ايسرثيف٘    

اياطثث ّلٔ٘ ّكطثثة مميىثث٘ اسجني ٔثث٘ا    ا السمبثث٘   ثدكٔثثد الثثراخ ّالػثثفْز 

ّثمًْٓ  ضاثيخ خثيزض حمثٔط رضثسثَي ّموٍثي مثً ا ٍثداف الثا ثطثفٙ ااثسرٗ           

ّلاْصْل  ا ثا  ا ٍداف ادَح المذو مً اليطيٛ لابظر  سيٍدٗ لجظطٔطَي.

 ثثً ا  نثثيل الثثا ثييضثثبًَ ّحميّلثث٘ الطٔثثيو اثثداّازًٍ ااجْافثث٘ مثثيًَ دثثيِ       

يخ الْتٔ ثث٘ اٌّ طثثدّز صثثساا اثث  راّازٍثثًا ّالفنثثل   الثثصّض ّا ايثثيٛ ّمجاابثث 

 اٙ احمليفا٘  اٙ ىْا مً االضجطساز   البٔح ّالفنلا ٍّْ مي ردثس   افضثًَ   

  .ضابيعا فاَسخ الفدٓد مً اافْايخ رميمًَ

  :للبحح:اإلجراءات املههجية رابعًا 

 :مههج البحح 

ٔث٘ا ٍّثْ َٓثجه    ا جندخ الدزاض٘  اٙ اايَص الْص ٕ الجظأإ لابظْز المن

اْص  ّاأثل ّث طثو الاثيٍسٗ ّرٓضثي اجظدٓثد الفْامثل اا جا ث٘ ااسثباث٘         
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ايلاثثيٍسٗ ّذلثث  مثثً خثثضل مجثثا البٔيىثثيخ ّاافاْمثثيخ مثثً م ثثسااخ  جنثثا         

ااثثيَص الْصث ٕ الجظأاثثٕ  طٔثثر ٓفثد  (. 61: 1434الدزاضث٘  حمنثد  ذنثثيٌ ىثْزٖا    

 جنثثثد  اثثثٙ الْصثثث  مثثثً ركذثثثس اايثثثيٍص مضٜنثثث٘ اْرثثثْا ٍثثثرا البظثثثرا  ىثثثُ ا 

ّالجظأثثل ّالج طثثو  ٍثثه اافْاثثيخ ا ضثثسٓ٘ ّااَئثث٘ ااثث دسٗ  اثثٙ ا ااٛ ااَثثا 

لانثثسرٗ الفيماثث٘ا ٍّثثْ مثثي ٓطثثَه اثثدّزِ   ّرثثا  نْ ثث٘ مثثً ا ضثثيلٔة الثثا     

 متمً مً مْاسَ٘ ٍرِ ااػمضخ.

 داة البحح:  إ 

البٔيىثيخ  ٓفجند البظر  اٙ اضج داو االضجبٔيٌ الرٖ ٓطملثد اثُ: رااٗ منثا    

ٍثثٕ  بثثيزٗ  ثثً اضثثجنيزٗ اجثثْٖ  اثثٙ رضثثٝا٘ زمٔثثة  أَثثي اابظثثْزا ّثمثثٌْ     

 حمنثثد اي طثُ.  طْشثثُ طٔثثر ٓطثْو اثثيال ضا  اثٙ ا ضثثٝا٘ ّثفبٝث٘ االضثثجنيزٗ     

ّاثثثد   اال جنثثثيا  اثثثٙ االضثثثجبٔيٌ  ىثثثُ ٓفثثثد  طثثثدٚ  (.165: 1434 ذنثثثيٌ ىثثثْزٖا 

الْصث ٔ٘ المنٔث٘ا  رثيف٘     الْضيٜل ال فيل٘   مجا البٔيىيخ     يز الدزاضثيخ 

 ا رىثثُ ٓثث اٖ الغثثسض لاظملثثْل  اثثٙ اافاْمثثيخ الثثا ٓجاابَثثي البظثثرا ٍّثثْ          

مييضثثثة لابٔفثثث٘  جنثثثا البظثثثر ّخملثثثيٜ  الفٔيثثث٘ا ىاثثثساع لطثثثَْل٘ مجثثثا     

 البٔيىيخ مً  جنا البظر.

 :حدود وجماالت البحح 

 ٘ٔ ْخ ي: ثسكص ٍرِ الدزاضٔ٘  اٙ الجفسف  اٙ افث  اافْاث  اادّا ااْر

ّالجيأنٔثث٘ الثثا ثثث دس  اثثٙ ا ااٛ ااَثثا لثث و الفيماثث٘ا ّذلثث  مثثً ضثثسٓ٘ ا 

 ّسَ٘ ىاس ا مَيخ الفيمضخ   ااداز ع اامْمٔ٘.

  ٘ :   ثابٔثثثع البظثثثر اأثثثداىٕ   مدٓيثثث٘ سثثثدٗ   ااياطثثث٘    ااثثثدّا ااميىٔثثث

الغسأ٘ مً اانام٘ الفسأ٘ الطثفْآ٘. ّضثْف ٓطجملثس ثابٔثع ٍثرا البظثر       

 دازع اامْمٔ٘ الذيىْٓ٘ لابييخ. اٙ  دا مً اا

  ٘ ( مبظْدثث٘ 360:   ثابٔثثع ٍثثرا البظثثر  اثثٙ  ٔيثث٘ اْامَثثي  ااثدّا البػثثسٓ

مثثً ااْت ثثيخ    ثثدا مثثً ااثثدازع اامْمٔثث٘ الذيىْٓثث٘  ثثدٗ. ّااجملثثسخ        

 60 ا رال مً 25الدزاض٘  اٙ  ٔي٘ ا مَيخ الفيمضخ فطط ل  نيز مي ا  

 . يميع

 :جمتمع البحح 
ظر ٍْ مبذيا٘ ّطداخ حمداٗ مً الفييصس ااْسثْاٗ   اتجنثا    جنا الب

ٓطثثجَدفَه البيطثثر ايلدزاضثث٘ا ّافثثد رٌ ٓثثجه ادٓثثد  جنثثا البظثثر ادٓثثدا      

اأطي ٓطْو البيطر اجملنٔه  سٓط٘ اخجٔيز الفٔي٘ ااساا ضظبَي  حمند  ذنيٌ 

مثثً ٓجنذثثل  جنثثا البظثثر   ا مَثثيخ ااْت ثثيخ    ثثدا    ّ (.286: 1434ىثثْزٖا 

 الذيىْٓ٘ اامْمٔ٘ الػيما٘ لمل ميي ع مدٓي٘  دٗ.  اادازع
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 البحح:  عيهة 

ا جنثثد البظثثر  اثثٙ الفٔيثث٘ الطملثثدٓ٘ البطثثٔا٘ ٍّثثٕ  ٔيثث٘ مثثو  ػثثْأٜ٘     

ّزمسٖ اخجٔيزٍي ّفع غسّط ثجْافثع مثا رٍثداف البظثرا ّثثجه  نأث٘ اخجٔثيز        

م سااخ البظر ااسٓط٘ فسآ٘ ّمبيغثسٗ مثً خثضل  نأث٘  ػثْأٜ٘  حمنثد       

( مثثثً ا مَثثثيخ 400ّاثثثد ااثثث  ااشثثثه الماثثثٕ لافٔيثثث٘    .(312: 1434 ذنثثثيٌ ىثثثْزٖا 

 يمثيعا ّ  اخجٔثيزًٍ مثً ييىٔث٘ مثدازع       55-25اْت يخ ث اّ  ر نيزًٍ اث   ا

طمْمٔ٘ مْش ٘   مجٔا ميي ع مدٓيث٘ سثدٗ مبفثدل مدزضثج    كثل طثٕ       

غثثسا(. ّاثثد ّرثثظتح البيطذثث٘ رٍثثداف البظثثر  ثثً        -ّضثثط  -سيثثْت  - مشثثيل

ّ ابثثح مثثثيًَ ااملثثثداأ٘ ّالْرثثثْ  ّااسٓثث٘   ااػثثثيزك٘ رّ  ثثثدمَيا ّافثثثد   

سفثثثث٘   اضثثثثجبفيا االضثثثثجنيزاخ اليياملثثثث٘ رّ ااجيياضثثثث٘    سيايثَثثثثي لفثثثثدو ااسا

صثثضطٔجَي لاجظأثثلا طٔثثر   ثْشٓثثا اضثثجنيزاخ  ْرثثيع  يَثثي  ا رٌ ااثث  الفثثدا   

 اضجنيزٗ.( 360لاجظأل  اسمجيلٕ لضضجنيزاخ اخليرف٘ 

 :)وصف أداة البحح )اإلستبانة 

خ الفٔئ٘ لإلسيا٘      ضبٔل ااملْل  اٙ اافاْميخ الضشم٘ مً م ساا

الدزاضثث٘ا ا جنثثدخ البيطذثث٘  اثثٙ اسضثثجبيى٘ كثثدااٗ رضيضثثٔ٘ منٔثثا     ثطثثيؤالخ

٘ الدزاضث٘  ا ه خ ااااْا٘ مً رسل يالبٔيى ايميىثة الجابٔطثٕ لإلسياث٘     الياسٓث

 اثثٙ ا ات ال اثثثْٖا   رٌ   اال ثثثضا رٍثثدافَيا فبفثثد   اثثٙ ثطثثيؤالثَي ّاطٔثثثع   

 ْا البظثثرا ايمثثح البيطذثث٘ ابيثثيٛ ّثاثثْٓس   ّالدزاضثثيخ الطثثياط٘ ااجفاطثث٘ مبْرثث  

 ّرضثثثيلٔةالفيماثثث٘ لثثث و اضثثثجبيىُ اَثثثدف الجفثثثسف  اثثثٙ  مفْاثثثيخ ا ااٛ ااَثثثا   

 ادافياٍي  ا ضسٓ٘ا الجيأنٔ٘(.مْاسَجَي( 

 عرض حتليل بيانات البحح: 

ّلجظأثل أيىثيخ ٍثرا البظثر      الإلسيا٘  اٙ الجطيؤالخ الثا  سطَثي البظثر   

ايمثثثثح البيطذثثثث٘ ايضثثثثج داو اسىثثثثيمص الجظأثثثثل   ّاضثثثثج ض  راثثثثسش ىجيٜشَثثثثيا  

اسطملثيٜٕ اياصمثث٘ اسطملثئٜ٘ ساخثثيل أيىثثيخ البظثر ّمفيمجَثثي  طملثثئٜيعا    

  .ّاأاَي مً خضل اضج داو ا ضيلٔة اسطملئٜ٘ ااضٜن٘

الطثث ال ا ّل: مثثي اافْاثثيخ ا ضثثسٓ٘ الثثا ثْاسََثثي ا مَثثيخ الفثثيمضخ         

 اادازع اامْمٔ٘؟

(  بثثيزٗ لجظدٓثثد  14ٍثثرا الطثث ال ايمثثح البيطذثث٘ اج ملثثٔ      لإلسياثث٘  اثثٙ  

اافْاثثيخ ا ضثثسٓ٘ الثثا ثْاسََثثي ا مَثثيخ الفثثيمضخ   ااثثدازع اامْمٔثث٘ا ّ  

ثسثٔثثة ٍثثرِ ا افثثيا ثييشلٔثثيع ططثثة ااجْضثثط ااطثثيإ لمثثل افثثدا ّٓثثب  ذلثث           

 امدّل الجيلٕ:
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ثٔة الضجشيايخ  ٔي٘ البظر طْل اافْايخ ( ااجْضايخ ااطيأ٘ ّاالذمسافيخ اافٔيزٓ٘ ّال 1سدّل  

 ا ضسٓ٘ الا ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘ مسثب٘ ثييشلٔي

ااجْضط  الفبيزٗ و

االذمساف  اليطب٘ ااطيإ

ازس٘  ال ثٔة اافٔيزٖ

 ااْافط٘

االراساز ل   ا   يل   تسّف  6

 رّافع 1 0.633 %82 2.63 مو نمي٘

ر  يل   ضً ااضيى٘  ّسْا 5

 رّافع 2 0.705 %79 2.57 سمجيسٌْ الس يٓ٘

 دو ّسْا مً ٓطي د    دميش مَيو  4

 رّافع 3 0.623 %77 2.54 اايصل

 دو ّسْا مً ٓطي د   االضجركيز  8

 رّافع 4 0.667 %75 2.49 ل اييٛ

 دو ثْفس ااْاصضخ امل ٘ ميجان٘  1

 رّافع 5 0.663 %74 2.47  ا مطس الفنل

صفْا٘ الجْفٔع ا  الفنل اخليزسٕ  10

رّافع  ا  6 0.646 %67 2.33 ّالفنل اايصلٕ

 طٍد مي

 دو الطدزٗ  اٙ الْفيٛ ايلْاسبيخ  13

رّافع  ا  7 0.663 %65 2.30  صاٛ(-ر ٔيا-االسجني ٔ٘  شّاسيخ

 طٍد مي

رّافع  ا  8 0.708 %63 2.25 كذسٗ مجاابيخ الصّض 3

 طٍد مي

كبيز   الطً سمجيسٌْ ز يٓ٘  ّسْا 14

رّافع  ا  9 0.764 %46 1.92 مطجنسٗ

 طٍد مي

اضجٔضٛ الصّض  اٙ كل رّ مفاه  7

رّافع  ا  10 0.783 %45 1.89 ااسثة

 طٍد مي

رّافع  ا  11 0.734 %44 1.88 كذسٗ  دا ا   يل 11

 طٍد مي

 ا رّافع  12 0.773 %39 1.78  صساز الصّض  اٙ كذسٗ اسدميت 12

 طٍد مي

رّافع  ا  13 0.699 %36 1.71 كذسٗ الضْٔف 2

 طٍد مي

رّافع  ا  14 0.780 %34 1.68 زف  الصّض لافنل 9

 طٍد مي

رّافع  ا   0.380 %59 2.18 اافْايخ ا ضسٓ٘ كمل

 طٍد مي

 ٌ اافْاثثيخ ا ضثثسٓ٘ الثثا ثْاسََثثي ا مَثثيخ      (1مثثً امثثدّل زاثثه     ٓجضثث 

الفثثيمضخ   ااثثدازع اامْمٔثث٘ مثثً ّسَثث٘ ىاثثس  ٔيثث٘ البظثثر سثثيٛخ ادزسثث٘   

( 2.18اضثثثجشيا٘  رّافثثثع  ا طثثثٍد مثثثي( طٔثثثر ااثثث  ااجْضثثثط ااطثثثيإ الفثثثيو  ثثثي   

( ٍّثٕ أنث٘ راثل مثً     0,380%( ّايذمساف مفٔيزٖ ااث    59ّايطب٘ مْٝٓ٘ ااغح  

فا ديىظ رفساا  جنا البظر   زؤٓثجَه اثدٚ اافْاثيخ    ّاطد صظٔ  ني ٓ

ا ضثثسٓ٘ الثثثا ثْاسََثثثي ا مَثثثيخ الفثثثيمضخ   ااثثثدازع اامْمٔثثث٘ا ّثساّطثثثح  

%(. كني ٓجض  مً امثدّل الطثياع الثرٖ    82-%34   اليطة ااْٝٓ٘ لافبيزاخ ا 

   اغجنل  اٙ  دٗ رافثيا مثً اافْاثيخ ا ضثسٓ٘ الثا ثْاسثُ ا مَثيخ الفثيمضخ        

اادازع اامْمٔ٘ رٌ الغيلبٔ٘ الفانٙ مً م ثسااخ  ٔيث٘ البظثر ّااجنذاث٘        

ا مَثيخ الفثثيمضخ ٓفثيى  مثثً اف ثد  االرثثاساز لث   ا   ثثيل   تثسّف مثثو      

نميثث٘( طٔثثر طملثثل  اثثٙ ال ثٔثثة ا ّل ّ اثثٙ ر اثثٙ ىطثثب٘ مْٝٓثث٘ مثثً رفثثساا         

 ثثيل   ضثثً ااضثثيى٘   %(ا ٓأثثُ   ال ثٔثثة الذثثيىٕ البف ثثد  ّسثثْا ر    82الفٔيثث٘  
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%(ا ٓأثثُ   ال ثٔثثة الذيلثثر البف ثثد   ثثدو  79سمجثثيسٌْ الس يٓثث٘( ايطثثب٘ مْٝٓثث٘   

%(ا  ّسثثيٛ   البف ثثد 77ّسثثْا مثثً ٓطثثي د    دمثثيش مَثثيو اايثثصل( ايطثثب٘ مْٝٓثث٘   

 .%( ٍّٕ مي  ض34٘ا خو زف  الصّض لافنل( ايطب٘ مْٝٓ٘  

ثْاسََثي ا مَثيخ الفثيمضخ      الط ال الذيىٕ: مي اافْاثيخ الجيأنٔث٘ الثا    

 اادازع اامْمٔ٘؟

(  بثثيزٗ لجظدٓثثد  15لإلسياثث٘  اثثٙ ٍثثرا الطثث ال ايمثثح البيطذثث٘ اج ملثثٔ       

اافْاثثيخ الجيأنٔثث٘ الثثا ثْاسََثثي ا مَثثيخ الفثثيمضخ   ااثثدازع اامْمٔثث٘ا       

ّكيىح اليجيٜص كيلجيلٕ:

ٔة الضجشيايخ  ٔي٘ البظر طْل اافْايخ ( ااجْضايخ ااطيأ٘ ّاالذمسافيخ اافٔيزٓ٘ ّال ث2سدّل  

 :الجيأنٔ٘ الا ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘ مسثب٘ ثييشلٔي

ااجْضط  الفبيزٗ و

االذمساف  اليطب٘ ااطيإ

ازس٘  ال ثٔة اافٔيزٖ

 ااْافط٘

 دو ثْفس مسف لاظضيى٘   اابيىٕ  12

 رّافع 1 0.415 %93 2.86 اادزضٔ٘

اراساز ااْت يخ سدميش مَيو ثػغاًَ  13

 رّافع 2 0.456 %89 2.78  ً اّزًٍ ديِ ر  ي ه

 رّافع 3 0.539 %86 2.71  دو ّسْا طْافص ميآ٘ لانْت يخ 2

 دو مضٜن٘ اسمميىيخ رّ الجشَٔصاخ  4

 رّافع 4 0.554 %84 2.68 ااجيط٘   مطس الفنل

 دو ك يٓ٘  سيشاخ ا مْم٘ ّز يٓ٘  11

 رّافع 5 0.561 %84 2.68 ااْلْا

ثمأ  ااْت يخ اجشَٔصاخ لاندزض٘  14

 رّافع 6 0.610 %82 2.63 ثجااة خسّسًَ مً اايصل

 دو مضٜن٘ البٔٝ٘ اادزضٔ٘ لانفيٓو  15

 رّافع 7 0.597 %81 2.61 الملظٔ٘

اا٘  دا ا فساا مطيزى٘ اياَيو ااْكا٘  5

 رّافع 8 0.615 %79 2.58  لَٔه

 رّافع 9 0.647 %72 2.43 ّسْا ىْا مً الجنٔٔص ا  ااْت يخ 8
 رّافع 10 0.655 %72 2.43 ثطاط اادزاٛ رّ السؤضيٛ 1

رّافع  ا  11 0.751 %66 2.32  دو ك يٓ٘ الساثة لاي طيخ 10

 طٍد مي

 دو ّسْا اّزاخ ثدزٓبٔ٘ لسفا  3

رّافع  ا  12 0.705 %65 2.29 ك يٛٗ ااسرٗ الفيما٘

 ميطٍد 

رّافع  ا  13 0.695 %63 2.26  ْل ضي يخ الفنل الْٔمٔ٘ 9

 طٍد مي

7 
 دو الجفيمل ايالط او مً اف  

رّافع  ا  14 0.713 %63 2.26 ااطْٝالخ لانْت ٘

 طٍد مي

رّافع  ا  15 0.683 %61 2.21 ثْثس الفضايخ ا  ااْت يخ 6

 طٍد مي
 رّافع  0.331 %76 2.51 اافْايخ الجيأنٔ٘ كمل

 ٌ اافْاثثثيخ الجيأنٔثثث٘ الثثثا ثْاسََثثثي ا مَثثثيخ     ( 2ٓجضثثث  مثثثً امثثثدّل    

الفثثيمضخ   ااثثدازع اامْمٔثث٘ مثثً ّسَثث٘ ىاثثس  ٔيثث٘ البظثثر سثثيٛخ ادزسثث٘   

ّايطثب٘ مْٝٓث٘   ( 2.51اضجشيا٘  رّافثع( طٔثر ااث  ااجْضثط ااطثيإ الفثيو  ثي         

صثثظٔ  نثثي  ( ٍّثثٕ أنثث٘ راثثل مثثً ّاطثثد 0,331ّاثثيذمساف مفٔثثيزٖ ااثث   %( 76 

ٓفا دثيىظ رفثساا  جنثا البظثر   زؤٓثجَه اثدٚ اافْاثيخ الجيأنٔث٘ الثا          

 ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘.
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كني ٓجض  مً امدّل الطثياع الثرٖ اغثجنل  اثٙ  ثدٗ رافثيا مثً اافْاثيخ         

     ٘  الجيأنٔثث٘ الثثا ثْاسثثُ ا مَثثيخ الفثثيمضخ   ااثثدازع اامْمٔثث٘ رٌ الغيلبٔثث

الفانٙ مثً م ثسااخ  ٔيث٘ البظثر ّااجنذثل    ا مَثيخ الفثيمضخ ٓفثيى  مثً          

اف ثثد   ثثدو ثثثْفس مثثسف لاظضثثيى٘   اابثثيىٕ اادزضثثٔ٘( طٔثثر طملثثل البف ثثد  اثثٙ  

%(ا ٓأثثُ   93ال ثٔثثة ا ّل اثث  ا افثثيا ّ اثثٙ ر اثثٙ ىطثثب٘ مثثً رفثثساا الفٔيثث٘    

يو ثػغاًَ  ً اّزًٍ دثيِ  ال ثٔة الذيىٕ البف د  اراساز ااْت يخ سدميش مَ

%(ا ٓأُ   ال ثٔة الذيلر البف د   ثدو ّسثْا طثْافص    89ر  ي ه( ايطب٘ مْٝٓ٘ 

%(ا ّسثثيٛ   البف ثثد ا خو ثثثْثس الفضاثثيخ 86ميآثث٘ لانْت ثثيخ( ايطثثب٘ مْٝٓثث٘  

   .%(61ا  ااْت يخ( ايطب٘ مْٝٓ٘  

ا ضثثسٓ٘ الثثا : مثثي ا ضثثيلٔة ااط طثث٘ لاظثثد مثثً اافْاثثيخ   الذيلثثرالطثث ال 

 ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘؟

(  بثثيزٗ لجظدٓثثد  13لإلسياثث٘  اثثٙ ٍثثرا الطثث ال ايمثثح البيطذثث٘ اج ملثثٔ      

ا ضيلٔة ااط ط٘ لاظد مً اافْايخ ا ضسٓ٘ الا ثْاسََثي ا مَثيخ الفثيمضخ    

   اادازع اامْمٔ٘ا ّكيىح اليجيٜص كيلجيلٕ:

ااطيأ٘ ّاالذمسافيخ اافٔيزٓ٘ ّال ثٔة الضجشيايخ  ٔي٘ البظر طْل ا ضيلٔة ( ااجْضايخ 3سدّل  

 ااط ط٘ لاظد مً اافْايخ ا ضسٓ٘ الا ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘ مسثب٘ ثييشلٔي

ااجْضط  الفبيزٗ و

االذمساف  اليطب٘ ااطيإ

ازس٘  ال ثٔة اافٔيزٖ

 ااْافط٘

7 
ا شّاض حبطْا اسىطيٌ  كياع   ثْ ٔ٘ 

ااامٔ٘ا ّااع   المسام٘ اسىطيىٔ٘ ّااع   

 الفنل(
 رّافع 1 0.334 95% 2.89

السسْا  ا اايصل مبمساع ّ كنيل مي ثبطٙ مً  5

 رّافع 2 0.354 %94 2.88 مطْٝلٔيخ ديِ الصّض ّا اييٛ

 رّافع 3 0.376 %94 2.87 مطي دٗ الصّض   ثسأ٘ ا اييٛ 4
 رّافع 4 0.386 %94 2.87 ّسْا اخليام٘ لانطي دٗ   ثداو رمْز اايصل 3
 رّافع 5 0.421 %93 2.86 الطمً   مْااا اسٓب٘ مً مطس اادزض٘ 1

االٍجنيو اجططٔه الْاح ايىجايو ا  ااجاابيخ  2

 رّافع 6 0.358 %93 2.85 ا ضسٓ٘ ّااَئ٘

 رّافع 7 0.419 %90 2.80 اايصل لصاو الصّض اجظنل ى طيخ  6

انٔل الصّض رّ ا ّالا  راييٛ ّاييخ( اف   8

 رّافع 8 0.459 %90 2.80 ااَيو   اايصل

طضْز اّزاخ ثدزٓبٔ٘ لجفاه مَيزاخ  اازٗ  11

 رّافع 9 0.583 %83 2.65 الْاح

12 
طضْز اّزاخ ثدٍٔأ٘ الكجطيت رضيلٔة 

ااْاٗا الجفيمل ااخل ا ضسٗ  مذل مجفٔ٘ 

 مجفٔ٘ الػطيٜع(
 رّافع 10 0.646 79% 2.58

13 
االضجفيى٘ اي خملئٜ  االسجني ٔ   ً 

 سٓع االضجػيزاخ ا يث ٔ٘ ال ااػمضخ 

 ا ضسٓ٘ الا ث دس  اٙ  نا 
 رّافع 11 0.684 74% 2.48

10 

االضجفيى٘ اي خملئٜ٘ االسجني ٔ٘ ااجْاسدٗ   

مطس  نا    ثْسَٔ   ا م ضطيخ 

االضجػيزاخ الصّسٔ٘ ّا ضسٓ٘ ال ااػمضخ 

 ا ضسٓ٘

رّافع  ا  12 0.738 67% 2.33

 طٍد مي

االضجفيى٘ مبدزض  خملْصٔ    مطي دٗ  9

رّافع  ا  13 0.767 %59 2.17 ا اييٛ  اٙ االضجركيز

 طٍد مي
 رّافع  0.291 %85 2.69 ا ضيلٔة ااط ط٘ لاظد مً اافْايخ ا ضسٓ٘ كمل
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( رٌ ا ضثثيلٔة ااط طثث٘ لاظثثد مثثً اافْاثثيخ   12-4مثثً امثثدّل زاثثه     ٓجثثب 

ا ضسٓ٘ الا ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘ مً ّسَث٘ ىاثس   

 ٔي٘ البظر سيٛخ ادزس٘ اضجشيا٘  رّافع( طٔر اا  ااجْضط ااطثيإ الفثيو   

طثد صثظٔ  نثي    ( ٍّٕ أن٘ رال مً ّا0,291( ّايذمساف مفٔيزٖ اا   2.69 ي  

ٓفثا دثثيىظ رفثساا  جنثثا البظثر   زؤٓثثجَه ل ضثيلٔة ااط طثث٘ لاظثد مثثً      

 اافْايخ ا ضسٓ٘ الا ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘.

كني ٓجض  مً امدّل الطياع الرٖ اغجنل  اثٙ  ثدٗ رافثيا مثً ا ضثيلٔة      

مَثيخ الفثيمضخ   ااثدازع    ااط ط٘ لاظد مً  اافْايخ ا ضسٓ٘ الا ثْاسُ ا 

اامْمٔ٘ رٌ الغيلبٔ٘ الفانٙ مً م سااخ  ٔيث٘ البظثر ّااجنذثل    ا مَثيخ     

الفثيمضخ ٓ ٓثثدٌ ااطثث    ثْ ٔثث٘ ا شّاض حبطثثْا اسىطثثيٌ  كثثياع   ااامٔثث٘ا  

ّااع   المسام٘ اسىطيىٔ٘ ّااع   الفنل( طٔر طملل البف ثد  اثٙ ال ثٔثة    

 خثثسٚ ّ اثثٙ ر اثثٙ ىطثثب٘ مثثً رفثثساا الفٔيثث٘ ايطثثب٘ مْٝٓثث٘   ا ّل اثث  ا افثثيا ا

%(ا ٍّٕ ىجٔش٘ مسث ف٘ا  ٓأثُ   ال ثٔثة الذثيىٕ البف ثد  السسثْا  ا اايثصل       95 

مبمثثساع ّ كنثثيل مثثي ثبطثثٙ مثثً مطثثْٝلٔيخ دثثيِ الثثصّض ّا ايثثيٛ( ايطثثب٘ مْٝٓثث٘     

طثثيٌ %( ٍّثثٕ رٓضثثي ىطثثب٘ مسث فثث٘ا ٓأثثُ   ال ثٔثثة الذيلثثر ّالسااثثا ااط        94 

 مطثثي دٗ الثثصّض   ثسأثث٘ ا ايثثيٛ ّّسثثْا اخليامثث٘ لانطثثي دٗ   ثثثداو رمثثْز       

%( 94اايثثصل ّّسثثْا اخليامثث٘ لانطثثي دٗ   ثثثداو رمثثْز اايثثصل( ايطثثب٘ مْٝٓثث٘     

 االضثثثثجفيى٘ مبدزضثثثث    ٍّنثثثثي ىطثثثثبجيٌ مسث فجثثثثيٌا ّسثثثثيٛ   البف ثثثثد ا خثثثثو     

 .%( 59٘  خملْصٔ    مطي دٗ ا اييٛ  اٙ االضجركيز( ايطب٘ مْٝٓ

: مثي ا ضثيلٔة ااط طث٘ لاظثد مثً اافْاثيخ الجيأنٔث٘ الثا         الساااالط ال 

 ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘؟

(  بثثيزٗ لجظدٓثثد  15لإلسياثث٘  اثثٙ ٍثثرا الطثث ال ايمثثح البيطذثث٘ اج ملثثٔ       

ا ضثثثيلٔة ااط طثثث٘ لاظثثثد مثثثً اافْاثثثيخ الجيأنٔثثث٘ الثثثا ثْاسََثثثي ا مَثثثيخ      

 (.4سدّل  كني   ضخ   اادازع اامْمٔ٘ا ّكيىح اليجيٜص الفيم

( رٌ ا ضثثيلٔة ااط طثث٘ لاظثثد مثثً اافْاثثيخ    13-4ٓجثثب  مثثً امثثدّل زاثثه    

الجيأنٔثث٘ الثثا ثْاسََثثي ا مَثثيخ الفثثيمضخ   ااثثدازع اامْمٔثث٘ مثثً ّسَثث٘  

ىاس  ٔي٘ البظر سيٛخ ادزس٘ اضجشيا٘  رّافع( طٔر ااث  ااجْضثط ااطثيإ    

( ٍّثثٕ  0,183ّاثثيذمساف مفٔثثيزٖ ااثث     %( 95ّايطثثب٘ مْٝٓثث٘    ( 2.89لفثثيو  ثثي   ا

أن٘ رال مً ّاطد صظٔ  ني ٓفا ديىظ رفساا  جنا البظثر   زؤٓثجَه   

ل ضثثثيلٔة ااط طثثث٘ لاظثثثد مثثثً اافْاثثثيخ الجيأنٔثثث٘ الثثثا ثْاسََثثثي ا مَثثثيخ     

الثرٖ اغثجنل   كني ٓجض  مً امدّل الطياع ا  الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘

 اثثٙ  ثثدٗ رافثثيا مثثً ا ضثثيلٔة ااط طثث٘ لاظثثد مثثً  اافْاثثيخ الجيأنٔثث٘ الثثا       

ثْاسثثثُ ا مَثثثيخ الفثثثيمضخ   ااثثثدازع اامْمٔثثث٘ رٌ الغيلبٔثثث٘ الفانثثثٙ مثثثً       

م ثثسااخ  ٔيثث٘ البظثثر ّااجنذثثل    ا مَثثيخ الفثثيمضخ ٓ ٓثثدٌ ااطثث    ثثثْفو       
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ر طملثثثل البف ثثد  اثثثٙ  طضثثيى٘ خيصثث٘ اد  ثثثيل ااْت ثثيخ   مطثثثس الفنثثل( طٔثث     

ال ثٔة ا ّل اث  ا افثيا ا خثسٚ ّ اثٙ ر اثٙ ىطثب٘ مثً رفثساا الفٔيث٘ ايطثب٘           

%(ا ٍّٕ ىجٔش٘ مسث ف٘ا  ٓأثُ   ال ثٔثة الذثيىٕ ّالذيلثر ااط طثيٌ      99مْٝٓ٘  

 ثثثثْفو أٝثثث٘  نثثثل مدزضثثثٔ٘ مضٜنثثث٘ لانفثثثيٓو الملثثثظٔ٘ ّ ثفصٓثثثص االطثثث او   

  ْ %( ٍّنثثي رٓضثثي ىطثثبجيٌ مسث فجثثيٌا   98ٓثث٘  ااجبثثيال   أٝثث٘ الفنثثل( ايطثثب٘ مٝ

ّسثثيٛ   البف ثثد ا خو االضثثجفيى٘ اي خملثثئٜ٘ االسجني ٔثث٘ ااجْاسثثدٗ   مطثثس     

  .%(86 نا  لجظط  الفضايخ االسجني ٔ٘   أٝ٘ الفنل( ايطب٘ مْٝٓ٘  

طْل ا ضيلٔة ( ااجْضايخ ااطيأ٘ ّاالذمسافيخ اافٔيزٓ٘ ّال ثٔة الضجشيايخ  ٔي٘ البظر 4سدّل  

 :ااط ط٘ لاظد مً اافْايخ الجيأنٔ٘ الا ثْاسََي ا مَيخ الفيمضخ   اادازع اامْمٔ٘ مسثب٘ ثييشلٔي

ااجْضط  الفبيزٗ و

االذمساف  اليطب٘ ااطيإ

ازس٘  ال ثٔة اافٔيزٖ

 ااْافط٘

ثْفو طضيى٘ خيص٘ اد  يل ااْت يخ  13

 رّافع 1 0.173 %99 2.98   مطس الفنل

ثْفو أٝ٘  نل مدزضٔ٘ مضٜن٘  16

 رّافع 2 0.232 %98 2.96 لانفيٓو الملظٔ٘

 رّافع 3 0.236 %98 2.95 ثفصٓص االط او ااجبيال   أٝ٘ الفنل 1

ثيأه  سيشاخ ا مْم٘ مبي ٓجٔ  ز يٓ٘  12

 رّافع 4 0.262 %97 2.94 ا   يل

ثْفو اسمميىيخ ّالجشَٔصاخ ااضٜن٘  4

 رّافع 5 0.271 %97 2.93 لافنل

5 

شٓياٗ  دا ااْت يخ مبي ٓجييضة ما  دا 

 رّافع 6 0.294 %97 2.93 ااَيو

 دو ثمأ  ااْت يخ مبَيو ثػغاَه  ً  14

 رّافع 7 0.294 %97 2.93 اّزٍه ديِ ر  ي ه

 دو ثمأ  ااْت يخ اجشَٔصاخ  15

 رّافع 8 0.312 %97 2.93 لاندزض٘ ثجااة خسّسًَ مً اايصل

 رّافع 9 0.278 %96 2.92 ّرا طْافص   أٝ٘ الفنل 2

 رّافع 10 0.295 %96 2.91 شٓياٗ ااميفآخ ّااْافص اايآ٘ 10

 زميا ىْا مً ثميف  ال س    دو  9

 رّافع 11 0.348 %94 2.88 الجنٔٔص ا  اافانيخ(

 رّافع 12 0.370 %93 2.86 الجطأل مً ضي يخ الفنل لانفانيخ 11

ال غٔ  لدّزاخ ثدزٓبٔ٘ لجدٍٔل  3

 رّافع 13 0.435 %92 2.83 ااْت ٘

طملٔ  ْٓو لاطيٛ ا  اافانيخ  6

 رّافع 14 0.507 %89 2.77 ّااْسَيخ ايياػ٘ ااػمضخ

ّسْا رخملئٜ٘ اسجني ٔ٘   مطس الفنل  7

 رّافع 15 0.510 %88 2.76 ٓمٌْ اّزٍي مْسُ لانْت يخ

8 
اي خملئٜ٘ االسجني ٔ٘ االضجفيى٘ 

ااجْاسدٗ   مطس  نا  لجظط  

 الفضايخ االسجني ٔ٘   أٝ٘ الفنل
 رّافع 16 0.542 86% 2.71

ا ضيلٔة ااط ط٘ لاظد مً اافْايخ 

 رّافع  0.183 %95 2.89 الجيأنٔ٘ كمل
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 :وصيات الدراسة  

   مساكثص  رسّزٗ  ايم٘ اسامص ثْ ْٓ٘ طدو مجٔا رفساا ا ضسٗ  ً  سٓثع

اسزغثثيا ا ضثثسٖ ّامنفٔثثيخ ااْسثثْاٗ   اتجنثثا احملاثثٕ ّذلثثل اثثيل كٔص    

 اٙ رسّزٗ الجفثيٌّ اث  رفثساا ا ضثسٗا ّثْشٓثا ا اّاز أثيَها ّأثيو رفثساا         

ا ضثثسٗ اثثدااٛ ّاسبثثيثَه ّمطثث ّلٔيثَها نثثي ٓطثثي د  اثثٙ الجطأثثل مثثً ثثثددو    

 اافْايخ ا ضسٓ٘  اٙ رااٛ ا و الفيما٘.

   ٘طثداز ثغثٔو ّثاثْٓس   ا ىانث٘ ّالطثْاى  ّاسسثساٛاخ اساازٓث٘        حميّل

مبي ٍْ   صي  ا و الفيما٘ا ّشٓياٗ اأصاىٔيخ اا ململ٘ لانبثيىٕ اادزضثٔ٘   

ّثثثْفو أٝثث٘  نثثل مضٜنثث٘ لانفثثيٓو الملثثظٔ٘ مثثا رثثسّزٗ ّسثثْا ميثث٘         

مجيافثثث٘ منٔثثثا ااثثثدازع اامْمٔثثث٘ ّالجدكثثثد مثثثً ماياطجَثثثي لانفثثثثيٓو        

 الملظٔ٘.

         ًرسّزٗ ثْ ٔ٘ ا شّاض حبطثْا االىطثيٌ ّخيصث٘ ططثْا الصّسث٘ ّذلث   ث

 سٓثثع ث فٔثثل اثثسامص ّرىػثثا٘ ثطثثدمَي امنفٔثثيخ ااَجنثث٘ حبطثثْا اسىطثثيٌ 

 ّالا ثيياٖ اياطيّاٗ ا  السسل ّااسرٗ   طدّا الػسٓف٘ اسضضمٔ٘.  

 .رسّزٗ ثْفو طضيى٘ خيص٘ اد  يل ااْت يخ   مطس الفنل 

  اثساز اج ملثٔ  ضثي ٘ ْٓمٔثيع مثً       سصثداز ااطث ّل٘   مَيخارسّزٗ ثدخل

الْٔمٔث٘  مَيمَثي ااَئث٘    ا دميشّاح الدّاو السخٕ ل و الفيما٘ طجٙ ثطْو 

ّ دو ثمأ َي ادٖ  نل رخس   ٍرِ الطثي ٘ ّاطثة مثً رثنً ىملثياَي        

 الفنل.

         ٘حميّل٘  طثداز ثغثٔو ّثاثْٓس   ا ىانث٘ ّالطثْاى  ّاسسثساٛاخ اساازٓث

مبي ٍْ   صي  ا و الفيما٘ا ّشٓياٗ اأصاىٔيخ اا ململ٘ لانبثيىٕ اادزضثٔ٘   

ّثثثْفو أٝثث٘  نثثل مضٜنثث٘ لانفثثيٓو الملثثظٔ٘ا مثثا رثثسّزٗ ّسثثْا ميثث٘       

مجيافثثث٘ منٔثثثا الطاي ثثثيخ اامْمٔثثث٘ ّالجدكثثثد مثثثً ماياطجَثثثي لانفثثثيٓو   

 الملظٔ٘.

     ّ رٌ رثثسّزٗ ث فٔثثل اّز ا خملثثئٜ٘ االسجني ٔثث٘ ااخثثل كثثل ااثثيا مَثثاا 

ثمٌْ خدميثَي مْسَ٘ ذمْ ااْت يخ ّمطي دثًَ  اٙ ديّش اافْاثيخ الثا   

اد ثْاسًََا ّايلجيلٕ مً ا فضثل اضثجظداز ّتٔ ث٘ سدٓثدٗ اثح مطثنٙ       

 رخملئٜ٘ اسجني ٔ٘ لانْت يخ.

         نثثل اّزاخ خيصثث٘ اثثيلاسا الملثثظٔظ٘ ساازٗ الْاثثح ّثيأنثثُ; لثثجنم 

بثثثيخ ا ضثثثسٓ٘ ّاالسجني ٔثثث٘ ااثثثسرٗ الفيماثثث٘ مثثثً  طثثثداز الجثثثْاشٌ اثثث  الْاس 

 ّااَئ٘.

        ٘ثثثداا ااصٓثثثد مثثثً الدزاضثثثيخ ّا حبثثثيز الفانٔثثث٘ ااجفاطثثث٘ اثثثياسرٗ الفيماثثث  

 ّالملفْايخ ا ضسٓ٘ ّااَئ٘ ّ س  طاْل لجشيّشٍي.

  قائمة املراجع 
ا الطيٍسٗ 2طا ّ يأ٘مملسٓ٘  االسجني ٕ ازاضيخ اه الي ظ  (1978  راْ الئلا حمنْا الطٔد -

 سكصٖ لامجة اميمفٔ٘ ّاادزضٔ٘.اا امَيش
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 اايملْزٗ ااز الْفيٛ.ا   الَْٔآ٘ ّااطٔظٔ٘ ّاسضضو ااسرٗ( 1424 راْ مض٘ا شكٕ  إ الطٔد  -

ردس خسّض ااسرٗ اا الفنل ّ ضاجُ املظ٘ الا ل الي طٔ٘ ( 1993 صياس رمحدا موفح زسة  -

 الطيٍسٗ.ا ميسطجوا سيمف٘ اْز ضفٔدا   مسطا٘ الا ْل٘ اابمسٗ

ميَص غيمل لدزاض٘ ممليازٍي ّىجيٜشَي  الفنل:رغْط ( 1419  ً بد السمحرمحدا ٍٔشيٌ  -

 ا السٓيض: مفَد االاازٗ الفيم٘.ّكٔ ٔ٘ ااازثَي

 .الطاه اوّخا اازااسرٗ ااطان٘ا ( 1975  ا لبيىٕا ٍّ  ضأنيٌ -

الْااا ّاسبيثَي  ّااػيزك٘ االسجني ٔ٘ لانسرٗ ططْاَي ا  اسأٍهد نا ٍدلا ىبَٔ٘ حم -

 www.IslamOnLine.netمْاا ٍث مً  1436/4/24ثيزٓخ الدخْل ٍث (ا اادمْلّ

: ازاض٘ اساٛٗ   الجػسٓفيخ ّالطْاى  ااجملا٘ افنل ااسرٗ الٔنئ٘( 2010  ايمسطْلا فْشٓ٘ -

 لجينٔ٘ ااسرٗ. صالفصٓصيدّا ا مو ضاايٌ اً  بد ا اأأ٘ مج ململ٘

( الطنيخ الػ ملٔ٘ لدٚ ااسرٗ   رْٛ ااجغواخ: ازاض٘ مٔداىٔ٘ 2012اضٌا كنيل ْٓض    -

 ا٘ مطيزى٘ لدٚ  ٔي٘ مً اليطيٛ الفيمضخ ّمو الفيمضخ   حميفاا امػع ّمح ا 

 .9ا  اد الذيمً ّالفػسٌّا الفدا ا ّل: سيمف٘ امػع

 السٓيض: ممجب٘ الفبٔميٌ. اااسرٗ   اايصل ّخيزسُ ل ن ٍث(1416اً مبيز     اسأٍه امْٓسا -

 مملس: ممجب٘ ا غْال.ا ال أ٘ ا ضسٓ٘( 1994 خو ططيى ا حمند  -

ازاض٘ اأأ٘  ً اّز ااسرٗ   اتجنا  ااسرٗ: اه اسجنيا ( 2008حمند    ططيٌااطًا  -

 االزاٌ: ااز ّاٜل لايػس. ااافيصس

ا السٓيض: ثددو  نل ااسرٗ  اٙ متيض  االضسٗ   اتجنا الفسإ( 1414  ططٌْا متيرس شٍسٖ -

 ااسكص الفسإ لادزاضيخ ا مئ٘ ّالجدزٓة.

( الطنيخ ّااَيزاخ الا ثجنٔص اَي ااسرٗ الطٔيآ٘ االزاىٔ٘ ّاافْايخ 2011 اػو   ثيٌااط ا  -

 .436الفدا الذيلر: ا اتاد الطياا ّالفػسٌّا  ا٘ سيمف٘ امػعالا ثْاسََيا 

 ا اادٓي٘: الداز الطفْآ٘.3ا طمطوٗ ااسرٗ الطفْآ٘ اا آً( 1404  محياا ضَٔا٘ شًٓ الفيادًٓ -

 ا سدٗ: ااز اتنا الفانٕ.رضظ  اه الي ظ االسجني ٕ( 1399 خمجيز محصٗا  -

 ا االضميدزٓ٘: ااز اافسف٘ اميمفٔ٘.ا ضسٗ ّاأيٗ المسث٘( 2006اخلْلٕا ضييٛ   -

 نل ااسرٗ الطفْآ٘: ازاض٘ لجاْز ّرفَي الْتٔ ٕ   ( 1421  ً بد احملطالدخٔلا ّفٔط٘  -

 الفيم٘. ص بد الفصٓا السٓيض: ممجب٘ ااا  الطايا اامْمٕ   اانام٘ الفسأ٘ الطفْآ٘

رغْط الفنل ّ ضاجَي ايلسري الْتٔ ٕ لضفساا  (1431الدّضسٖا مبيز  في  مبيز    -

 ا ميسطجو  اْو ااازٓ٘ا السٓيض.اكص طسع اادّا   مياط٘ اادٓي٘ اايْزٗالفيما    مس

 ا امصاٜس: الػسك٘ذمٍْه ّالدّل٘ اتجنا ّّاسة امصاٜس   اافْاٌْ( 1982زاا ا ثسكٕ   -
 ّالجْشٓا. لايػس الْ ئ٘

 ااد ّضبل ا مئ٘ اا ضطيخ   الطفْآ٘ ااسرٗ  نل مػمضخ( 1434زغٔدا ضيلٕ رضفد   -
ا السٓيض مدٓي٘   الطشٌْ ّ اازٗ امْاشاخ  اازٗ   الفيمضخ  اٙ مٔداىٔ٘ ميَي ازاض٘

 زضيل٘ ميسطجوا سيمف٘ ىيٓ  الفسأ٘ لافاْو ا مئ٘ا السٓيض.

اافْايخ االسجني ٔ٘ الا ثْاسُ ااسرٗ الفيما٘   الطايا الملظٕ: ( 1432 خضس الصٍساىٕا ضَيو  -

ااْت يخ الفيمضخ   ااطجػ ٔيخ ايلطاي   الفيو ّاخلي   ازاض٘ اضجاض ٔ٘  اٙ  ٔي٘ مً

 ا سدٗ.ص بد الفصٓا ميسطجوا سيمف٘ ااا  مبظيفا٘ سدٗ

ا رغْط الفنل مطجْٓيثَي ّممليازٍي ّ ض اثٔشٔ٘  اازثَي( 1422  الطبي ٕا ٍئ٘ حمنْا -

 زضيل٘ اكجْزاِا سيمف٘ رو الطسٚا مم٘ اامسم٘.

http://www.islamonline.net/
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ػمضخ االسجني ٔ٘ الا ثْاسُ ااسرٗ الفيما٘   أٝ٘ الفنل اا( 1432  الطبٔفٕا ٍدٚ حمند -

 ا زضيل٘ ميسطجوا سيمف٘ االميو حمند اً ضفْا االضضمٔ٘ا السٓيض.اا جاط

مفْايخ مػيزك٘ ااسرٗ البظسٓئ٘   سَْا الفنل ( ادٌّ ثيزٓخ  ٔطٙ ضيدا شٍساٛ رمحد  -

 ا زضيل٘ ميسطجوا سيمف٘ البظسًٓا البظسًٓ.الجاْ ٕ

كٔ ٔ٘ ثملنٔه خا٘ ّكجيا٘ البظر اأداىٕ   الفاْو ( 2002طٔ ا حمند  اسأٍه  ال -

 ا ااز اخلسزمٕ لايػس ّالجْشٓا: السٓيض.االىطيىٔ٘

ا م ئٍه اضيضٔ٘   ااازٗ االفساا: ازاض٘ اأأ٘ مً خضل االٍداف( 1972الػيْاىٕا صض    -

 زضيل٘ ميسطجوا سيمف٘ اوّخ الفسأ٘.

 نل ااسرٗ ا  ثمسٓه االضضو ّا يٗ ( 2006   بد اهللْٓض  ّ يغْزا ضفد الػْامٕا حمنْا  -

 ا مصٗ: اميمف٘ االضضمٔ٘.الجظسٓس ّالبَجيٌ

 امَيا ّالطوا ايت اليطيٛ الغيشٓيخ ٓسرخ  ً ّال ٓطَه ّاليَٕ  ً اجل مطاها كجيتصظٔ   -

 .1812صبٔيٌ رٍل ااست 

 اافجدٗ البيٌّ ّااجْفٙ  يَي شّسَي   اليَيزصظٔ  مطاها كجيت الاضاا ايت سْاش خسّض  -

 ا سدٗ: خْازشو الفانٔ٘.3. ط2735ايسجَي 

 ا  ا٘  ضْا الفنل ااسرٗ الطفْآ٘مفْايخ متم  ( 2014  مياٗ  بد السمحًالاسٓ ا  -

 .20:88اتاد ااياٖ ّالفػسٌّا الفدا  مطجطبل ال أ٘ الفسأ٘ا

ا 2ا طىاسٓ٘  اه االسجنيا( 1982بد اانٔد   بد المسٓها حمند الغسٓة ّلا ٕا   -

 اسضميدزٓ٘: اامجة اميمفٕ اادٓر.

 ا الطيٍسٗاممجب٘ الطيٍسٗ اادٓذ٘.  ضٔمْلْسٔ٘ ااسرٗ الفيما٘ و(1972 بدال جي ا كيمٔأي   -

الملضا٘ الي طٔ٘ ّ ضاجَي ادضيلٔة مْاسَ٘ الضغْط ( 1433   بد اهللالفبدلٕا خيلد حمند  -

ا زضيل٘  ٔي٘ مً  ضت ااسطا٘ الذيىْٓ٘ ااج ْا  ازاضٔيع ّالفيآ  مبم٘ اامسم٘ الي طٔ٘ لدٚ

 .ميسطجوا سيمف٘ رو الطسٚا مم٘ اامسم٘

  اااٛ اافان  مبساطل  ّمفْايثُ ّاّزِااييخ اادزضٕ ( 1427  ً بد احملطالفجٔ ا حمند  -

يما  ايادازع اامْمٔ٘ مبدٓي٘ الجفأه الفيو/ ازاض٘ مٔداىٔ٘  اٙ  ٔي٘ مً اافان  الف

 ا زضيل٘ ميسطجوا سيمف٘ ىيٓ  الفسأ٘ لافاْو ا مئ٘ا السٓيض.السٓيض

 ا  نيٌ: ااز ال مس الفسإ.1ا طكٔ  ٓجفاه ا   يل( 2000  ه بد السطٔ دعا حمند  -

 ا السٓيض: مفَد اساازٗ الفيم٘. الطاْ  اسىطيىٕ ّالجيأنٕ( 1995  الفدٓإا ىيصس حمند -

( ططْا ااسرٗ الفيما٘: ازاض٘ مطيزى٘ ا  الػسٓف٘ ادٌّ ثيزٓخ  لفطيٓا٘ا شٓد حمنْاا -

 .412-410ا الفدا الذيمًا  ا٘ ال مسالْرفٔ٘ا  االضضمٔ٘ ّالطْاى 

مْاسَ٘ الضغْط الي طٔ٘ لدٚ ااسرٗ  ٘اض اثٔشٔ (2012 ْس٘ا  أ٘  ّ مايعا  صالدًٓ -

ا الفيما٘: ازاض٘ مٔداىٔ٘  اٙ  ٔي٘ مً اافانيخ لبف  االاجدأٜيخ مبدٓيا ىطسخ ّزثا٘

  .زضيل٘ الأطيىظا سيمف٘ ايصسٖ مساي  ّزاا٘

اف  الفْامل االسجني ٔ٘ ّالذطيفٔ٘ احملداٗ تيالخ  نل ( 1413ف سٖا ميوٗ حمنْا ضفٔد   -

 ا سدٗ.ص بد الفصٓزضيل٘ ميسطجو مو ميػْزٗا سيمف٘ ااا   اااسرٗ الطفْآ٘

ا زضيل٘ ميسطجوا سيمف٘ ططب٘ ااسرٗ ّردسِ  اٙ الفضايخ ا ضسٓ٘ ل ن (2012فسطيخا ىيآ٘   -

 .اً اْ  إ غا 

الطاْ  الجيأنٕ: ازاض٘ لاطاْ  االىطيىٕ ال ساٖ ّامني ٕ ( 1993الطسْٓثٕا حمند ايضه   -

 ا  نيٌ: ااز ااطجطبل لايػس ّالجْشٓا.ٓ٘  اايانيخ االااز
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( ّااا الجنم  االاازٖ لانسرٗ   اميمفيخ 2011الاساّى٘ا دميٗ صي   ّ الطضيٗا حمند رم  -

 ا٘ م ث٘ االزاىٔ٘ الفيم٘ ّاافْايخ اا دسٗ فُٔ مً ّسَ٘ ىاس ا ضيٛ ٍٔٝ٘ الجدزٓظا 

 .139-138ااا: ا اتاد الطياع ّالفػسٌّا الفدا السلابظْز ّالدزاضيخ

( الدخٔل ٓفجند افججي  ااضيىيخ   ااسافع الجفأنٔ٘ الفيو ااطبلا ثيزٓخ 2015حمندا خيلد   -

مً مْاا  1436/ 3/8الدخْل 

  http://www.slaati.com/2015/04/30/p329512.htmصدٚ/

 و2015/  4/ 5الدخْل ثيزٓخ ا ( ّااا ّمطجطبل  نل ااسرٗ الطفْا2015٘ٓ  مٔنؼا اثيٌ ضأنيٌ -

 uqu.edu.sa/pageسيمف٘ رو الطسٚ/ مً مْاا 

اآلديز ا ضسٓ٘ الييمج٘  ً خسّض ااسرٗ الطْزٓ٘ لافنل: ازاض٘ ( 2011  اليياْالا سَيا ذٓيت -

امػع: ميػْزاخ ا ٔٝ٘ ا مٔداىٔ٘ لْااا مػمضخ اليطيٛ ااجصّسيخ الفيمضخ   مدٓي٘ امػع

 الفيم٘ الطْزٓ٘ لامجيت.

: ازاض٘ مٔداىٔ٘  اٙ  ٔي٘ مً الفيمضخ الفيما٘ الطفْآ٘ ااسرٗ (1411حمند   ضفْا اسالين -

 364-363تاد الذيلر: اا ضفْا ااا  سيمف٘ ا٘ الطفْآيخ مبدٓي٘ السٓيضا  

ذمْ مطجْٓيخ رغط الفنل   ( ازاض٘ اأأ٘ الديٍيخ الفيما  1994الينسا ضفْا حمند   -

ا اتاد الطياع اتا٘ الفسأ٘ لإلاازٗالطاي   الفيو ّاخلي    اانام٘ الفسأ٘ الطفْآ٘ا 

 58 ػسا الفدا الذيلر: 

 ا اايملْزٗ: ااز الْفيٛ.2ا ط نل ااسرٗ ّمْا  اسضضو ميٍُث( 1408ىْات الدًٓا بدالست   -

 ْز   الفاْو االسجني ٔ٘ ّالطاْكٔ٘اثملنٔه البظ( 1434  حمند  ذنيٌاليْزٖا  -

ا ثيزٓخ الدخْل ىطب٘ ثْتٔ  الطفْآيخ   م ضطيخ الدّل38.2٘( 1435ا دٓةا ميوٗ   -

 /www.mcs.gov.saمً مْاا البْاا٘ االلم ّىٔ٘ لْشازٗ اخلدم٘ اادىٔ٘   6/7/1436

ىَض٘ مملس لاابي ٘ االطيٍسٗا ااز 8ا طا ضضسٗ ّاتجناالْا ا إ  بدالْاطد  ادٌّ ثيزٓخ(  -

 ّاليػس.

 ااػمضخ (1978اليطيٜٕ  الفيو االايا ما ايلجفيٌّ ّالفنل االسجني ٔ٘ الػ ٌّ ّشازٗ -
 امػع. امٔداىٔ٘ اسجني ٔ٘ ازاض٘ – الفنل  ا الصّس٘  ً خسّض الييد٘

نديز  نل ا و  اٙ ثسأ٘ ر  ي ي: ازاض٘ مٔداىٔ٘ لبف  ا مَيخ ( 2002ْٓض ا مأم٘ اايض   -

 ا زضيل٘ ميسطجوا سيمف٘ امصاٜسا امصاٜس.الفيمضخ مبدٓي٘ الػساا٘

 املواقع اإللكرتونية 
 /www.mcs.gov.saالبْاا٘ اسلم ّىٔ٘ لْشازٗ اخلدم٘ اادىٔ٘   -

 www.mep.gov.saالبْاا٘ اسلم ّىٔ٘ لْشازٗ الج أط / -

 https://www.moe.gov.sa/Arabicلْشازٗ ال أ٘ ّالجفأه البْاا٘ اسلم ّىٔ٘   -
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