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مبادرة )ِفكر( ُصممت لتطوير أحباث األسرة واإلثراء املعريف املتعلق بشؤون األسرة بكافة الوسائل املمكنة، 
ومن مشاريع املبادرة إعداد أحباث سنوية مرتبطة ابألسرة تسهم يف تطوير براجمنا وخدماتنا التنموية، كذلك 
قياس املؤشر الشهري املتعلق ابملتغريات احمليطة ابألسرة ونشرها، ابإلضافة إىل دعم األحباث والدراسات 
األسرية، والدراسة املستمرة ملخرجات اإلرشاد األسري وإعادة تطوير مناهج اجلمعية بناًء على احتياجات 
اجملتمع الفعلية، ومن مهام املبادرة دعم طالب الدراسات العليا والباحثني املختصني ابألسرة وتدريبهم 

على مهارات البحث العلمي.
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ملخص البحث
عنوان البحث: األخالقيات املؤثرة على عالقة الشباب ابألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي مبدينة جدة.

اسم الباحث: د. إبراهيم جاللني إبراهيم أمحد 
يعيشه  الذي  األخالقي  الواقع  عن  الكشف  هو  البحث  هلذا  الرئيس  اهلدف  البحث:  أهداف 
حتديد  التالية:  الفرعية  األهداف  منه  وتنبثق  ابألسرة،  عالقتهم  على  يؤثر  والذي  السعودي  الشباب 
العوامل  إىل  التعرف  أبسرهم،  السعودي  الشباب  عالقة  يف  املؤثرة  ابلتنشئة  املتعلقة  األخالقية  األبعاد 
إىل  التوصل  السعودي،  الشباب  بعض  لدى  األخالقي  املستوى  اخنفاض  إىل  املؤدية  االجتماعية 
أبسرهم. عالقتهم  حتسني  إىل  املؤدية  السعودي  الشباب  لدى  األخالق  مستوى  حتسني  طرق 

منهج البحث: استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي. 
أدوات وعينة البحث: اُستخدمت أداة االستبانة، بلغ عدد العينة 400 شااًب وشابة من سن 16 إىل 30 سنة.

وبني  السعودي  الشباب  لدى  األخالقية  األبعاد  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد  البحث:  نتائج  أهم 
لدى  ابلتنشئة  املتعلقة  األخالقية  األبعاد  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد  الدميوغرافية.  املتغريات 
االجتماعية  العوامل  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد  أبسرهم،  عالقتهم  وبني  السعودي  الشباب 
دالة  عالقة  توجد  أبسرهم،  عالقتهم  وبني  الشباب  لدى  األخالقي  املستوى  اخنفاض  إىل  املؤدية 
عالقتهم أبسرهم. وبني حتسني  السعودي  الشباب  لدى  األخالق  مستوى  بني طرق حتسني  إحصائًيا 
أهم توصيات البحث: تصميم برامج تدريبية لكلٍّ من اجلنسني على حدة، تراعي املراحل العمرية بدايًة 
من سن )13 – 17( سنة، مث من )18 – 22( سنة، مث من )23 – 30( سنة، فتح فرع جلمعية املودة 
للتنمية األسرية جبنوب جدة نسبًة للكثافة السكانية وحاجة األسر خلدماهتا يف تلك اجلهة، االستفادة من 
املواهب الشابة احلاصلة على تعليم جامعي يف تنفيذ بعض الربامج الشبابية االجتماعية، حيث إهنم ميثلون 
أغلبية عينة هذا البحث، إعداد برامج اجتماعية للطالب يف فرتة اإلجازة الصيفية، تطوير برانمج املقبلني 
واملقبالت على الزواج ليواكب التغريات احلياتية مبختلف جوانبها )الدينية، الصحي، املعريف، االقتصادي 
لألسرة، االجتماعي، والشخصي، تصميم برانمج تدرييب لألسر الناشئة حول خصائص النمو، تصميم 
برانمج تدرييب لألسر حول مهارات احلوار والتوازن بني األسرة والعمل، تصميم برانمج تدرييب جلميع أفراد 
األسرة حول مهارات التعامل اإلجيايب مع التقنيات احلديثة، العمل على تصميم برامج ثقافية مناسبة بداًل 
عن الثقافة الغربية اليت تؤثر سلًبا على مستوى أخالق الشباب وعالقتهم أبسرهم، صناعة الربامج الشبابية 
احملفزة هلم للنهوض بطموحاهتم املستقبلية، العمل على تعدد مصادر الثقافة ذات األثر اإلجيايب على الشباب، 
تعاون اجلمعية مع املؤسسات الرتبوية التعليمية لتحقيق مستوى أخالقي مرتفع لدى الشباب، إطالق مبادرة 
توعوية للشباب ملكافحة الفكر املتطرف املؤثر على األسرة واجملتمع وكيفية مواجهة التحدايت املعاصرة.  
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Abstract
 Research Title: Ethics affecting young family relationship from the point of view of
young Saudis in Jeddah
 Researcher: Dr. Ibrahim Galalin Ibrahim Ahmed
 Research Objectives: The main objective of this research is to reveal the moral reality
 of the Saudi youth and that affects their relationship with the family, and emerge from
 the following objectives: to determine the ethical dimensions of upbringing affecting
 young Saudis relationship with their families, to identify the social factors leading to the
 decline in the moral level of the some young Saudis, to find ways to improve the level
of morality among young Saudi leading to improve their relationship with their families
Research Methodology: The researcher used the descriptive and analytical approach
Tools and research sample: The researcher used the questionnaire tool, the number 
of respondents totaled 400 young men and women from age 16 to 30 years.
 The most important results: A statistically significant relationship between the
 ethical dimensions of the Saudi youth and between demographic variables. There is
 statistically significant relationship between the ethical dimensions of upbringing
 among Saudi youth and between their relationship with their families, there is a
 statistically significant relationship between social factors leading to the low moral
 level among young people and among their relationship with their families, there is a
 statistically significant relationship between the ways of improving the level of ethics
.among Saudi youth and the improvement of their relationship with their families
The most important recommendations of the research: Training programs for both 
sexes separately, ages take account of the beginning of the age (13-17 years), then 
(18-22 years), then (23-30 years), to open a branch of the Society of affection for 
family development in South Jeddah proportion of the population density and the 
need of families for their services in that side, to take advantage of young talent, a 
college education in the implementation of some social youth programs, where they 
represent the majority of a sample of this research, social programs for students during 
the summer vacation, the development of the next program and get married to keep 
pace with changes Life in its various aspects (religious, health, cognitive, economic 
family, social, and personal training program for the families of emerging about the 
growth characteristics, a training program for families on the balance of dialogue 
between family and work skills, design a training program for the whole family on 
the skills of positive engagement with the modern techniques, work on the design of 
appropriate cultural programs instead of Western culture that adversely affect the level 
of morality of young people and their relationship with their families, youth programs 
industry motivating them for the advancement of future Btmouhathm, work on multiple 
sources of culture with positive impact on young people, cooperation Assembly with 
educational educational institutions to achieve the moral high level among young 
people, the launch of an awareness initiative for young people to combat extremist 
ideology affecting the family and society and how to cope with contemporary challenges. 



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-8-

الصفحةاملوضوع
5التعريف إبدارة حبوث وتطوير األسرة

6ملخص البحث ع

E 7ملخص البحث

8فهرس احملتوايت

10فهرس اجلداول 

11فهرس األشكال  

11فهرس املالحق

13الفصل األول: اإلطار العام للبحث

14أواًل: مقدمة 

16اثنًيا: مشكلة البحث 

16اثلثًا: أهداف البحث 

17رابًعا: أمهية البحث 

18خامًسا: فروض البحث  

18سادًسا: منهج وإجراءات البحث 

19سابًعا: حدود البحث

19اثمًنا: مصطلحات البحث

21الفصل الثاين: اإلطار النظري والدراسات السابقة

22متهيد

22أواًل: املفاهيم الضابطة للبحث 

24اثنًيا: إحصائية نسبة الشباب إىل بقية الفئات العمرية للمجتمع السعودي 

26اثلثًا: الدراسات السابقة

26متهيد

26أواًل: دراسات تناولت أسلوب التنشئة واملعاملة األسرية

28اثنيا: دراسات تناولت األخالق والقيم 

30اثلثا: التعليق على الدراسات السابقة 

فهرس المحتويات



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-9-

الصفحةاملوضوع

35الفصل الثالث: خطوات إجراء البحث

36متهيد

36أواًل: جمتمع البحث وعينته 

38اثنًيا: إجراءات البحث

38اثلثًا: أداة البحث

39رابًعا: الصعوابت اليت واجهت الباحث أثناء إجراء البحث

41الفصل الرابع: مناقشة وحتليل نتائج البحث 

42متهيد

42إجراءات وأساليب التحليل اإلحصائي 

44حتليل حماور البحث

44حتليل احملور األول: البياانت األولية للمبحوثني

50حتليل احملور الثاين: األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة على عالقة الشباب السعودي أبسرهم

53حتليل احملور الثالث: العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى الشباب

56حتليل احملور الرابع: طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي 

59اختبار فروض البحث 

67الفصل اخلامس: نتائج وتوصيات ومقرتحات البحث

68متهيد

68أواًل: نتائج البحث

70اثنًيا: توصيات البحث

71اثلثًا: مقرتحات البحث 

73قائمة املراجع

79قائمة املالحق

فهرس المحتويات



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-10-

الصفحةاجلدول

24جدول رقم )1( يوضح عدد الشباب إىل بقية الفئات العمرية يف اجملتمع السعودي 2015م

25جدول رقم )2( يوضح نسبة الشباب إىل بقية الفئات العمرية يف اجملتمع السعودي 2015م 

36جدول رقم  )3( نسبة العينة إىل جمتمع البحث 

37جدول رقم )4( يوضح طريقة اعتماد استباانت البحث 

43جدول رقم )5(: يوضح نتائج اختبار الصدق والثبات 

44جدول رقم )6(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب اجلنس 

45جدول رقم )7(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب العمر 

46جدول رقم )8(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب السكن مبدينة جدة 

47جدول رقم )9(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب املستوى التعليمي 

48جدول رقم )10(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة

49جدول رقم )11(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب احلالة االجتماعية 

جدول رقم )12(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لألبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة على عالقة 
الشباب السعودي أبسرهم 

50

جدول رقم )13( يوضح التكرارات والنسب املئوية للعوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى 
األخالقي للشباب 

53

56جدول رقم )14( يوضح التكرارات والنسب املئوية لطرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي 

59جدول رقم )15(: يوضح اختبار )ت( للعالقات األخالقية وفقا ملتغري اجلنس 

60جدول رقم )16(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية وبني متغري العمر 

61جدول رقم )17(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية  وبني متغري السكن 

62جدول رقم )18(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية وبني متغري املستوى التعليمي 

63جدول رقم )19(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية وبني متغري الوظيفة 

64جدول رقم )20(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية وبني متغري احلالة االجتماعية 

جدول رقم )21(: يوضح معامل ارتباط بريسون للعالقة بني األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة لدى 
الشباب السعودي وبني عالقتهم أبسرهم

65

جدول رقم )22( : يوضح معامل ارتباط بريسون بني العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى 
األخالقي لدى الشباب وبني عالقتهم أبسرهم

65

جدول رقم )23(: يوضح معامل ارتباط بريسون بني طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب 
السعودي وبني حتسني عالقتهم أبسرهم

66

فهرس الجداول



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-11-

الصفحةالشكل

25شكل رقم )1( يوضح نسبة الشباب إىل بقية الفئات العمرية يف اجملتمع السعودي 2015م

44شكل رقم )2(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب اجلنس 

45شكل رقم )3(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب العمر 

46شكل رقم )4(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب السكن مبدينة جدة 

47شكل رقم )5(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب املستوى التعليمي 

48شكل رقم )6(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة 

49شكل رقم )7(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب احلالة االجتماعية 

الصفحةامللحق

80ملحق رقم )1( خطاب تكليف الباحث

81ملحق رقم )2( استبانة البحث يف صورهتا األولية

88ملحق رقم )3( استبانة البحث يف صورهتا النهائية

94ملحق رقم )4( بياانت احملكمني

فهرس األشكال

فهرس المالحق



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-12-



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-13-

الفصل األول
اإلطار العام للبحث



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-14-

اإلطار العام للبحث
أواًل: مقدمة:

التحدايت والتغريات على كافة املستوايت االجتماعية واالقتصادية  العربية عديٌد من  تواجه اجملتمعات 
والثقافية، حيث ابتت أتثرياهتا واضحة على أمناطنا الفكرية ومالحمنا الثقافية، وال شك أن للعوملة والتقدم 
التكنولوجي اهلائل الذي طال اجملتمع أصبح أمًرا وواقًعا يعيشه اجلميع، وكذلك للتغيري أمهيتة وأن مواكبة 
العصر احلديث صار ضرورة من ضرورات احلياة، غري أن ما يلفت أنظار الباحثني بل ويثري قلقهم االفتقار 
إىل األمان الفكري وضعف التمسك ابألخالق والقيم الفاضلة قد أصبح مسة من مسات بعض شباب 
اليوم، حيث طالتهم التغريات مما شكل جيال من الشباب املتأثر مبا هو دخيل على جمتمعاتنا فاهنارت معه 

بعض القيم وهو ما يؤثر بشكل قوي على عالقة هؤالء الشباب أبسرهم.
إنَّ بعض املشاكل الصغرية اليت تواجه الشباب قد تؤدي يف كثري من األحيان إىل مشاكل أكرب يصعب 
عليهم اخلروج من مآزقها وتوصلهم إىل التهلكة، وتشهد اجملتمعات مبختلف مناذجها أمثلة عديدة على 
مثل هذه احلاالت كان السبب فيها اإلمهال، واحللول اخلاطئة يف البداية، واملعاجلة أبسلوب التسلط والقوة 
واالنتقاد واإلمهال وترك األمور تسري حيثما شاءت؛ لذا كانت املعاجلة اهلادئة والفعالة من قبل الوالدين 
التخفيف من املخاطر. وحينما تغلب على  للمشاكل اليت يعانيها الشاب يف بداايهتا األثر األكرب يف 
سلوكات رب األسرة وأوليائها طابع اللني إىل جانب احلزم يف التصرف تنتفي كثري من املتاعب. وعلى 
األولياء أن يبدوا املزيد من التسامح جتاه ما يبدر من أبنائهم، وإعطاؤهم حرية ال ختلو من الرقابة والقيود 

واهتمام ال يشوبه التسلط والقسوة.) 1(
ه سلوك الفرد حنو اآلخرين، فمن الطبيعي أن تكون هي أيًضا العامل  وملا كانت األخالق هي اليت توجِّ

املؤثر يف عالقتهم أبسرهم.
يقول اإلمام الغزايل: »الصيب أمانٌة عند والديه، وقلبه الطاهر نفسية ساَذجة، خالية من كل نقٍش وصورة، 

وهو قابل لكل ما يُنقش عليه، ومائل إىل كل ما حيال إليه، فإن ُعوِّد على اخلري وُعلَِّمه، 

 :2004,21st September Tuesday ،1 (  جملة اجلزيرة اإللكرتونية (
htm.shbab52/21092004/http://www.al-jazirah.com.sa/magazine )بتصرف( 
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) 1(  أبو حامد، حممد بن حممد الغزايل الطوسي، إحياء علوم الدين، ج3، )بريوت: دار املعرفة، 1433هـ(، ص72.
)2 (  املرهون، عبداجلليل زيد، الشباب وقضااي العصر: مقال اليوم، صحيفة الرايض السعودية، اجلمعة 8 شوال 1436 هـ - 24 يوليو 2015م - العدد 17196 , 

صفحة رقم ) 20 (
) 3(  اخلنيزي، جنيب، الشباب وقضااي العصر: مقال اليوم، صحيفة اليوم السعودية، اجلمعة املوافق 4 يوليو 2003 العدد 10976

نشأ عليه، وسِعد يف الدنيا واآلخرة، وشاركه يف ثوابه أبواه، وكلُّ معلِّم له ومؤدِّب، وإن عوِّد الشرَّ وُأمهل 
إمهال البهائم، شِقي وهلك، وكان الوزر يف رقبة القيِّم عليه والوايل«.) 1(

يلخص قول اإلمام الغزايل دور الرتبية والتعليم يف تنشئة األبناء على األخالق احلميدة اليت يظهر أثرها يف 
خمتلف مراحل عمر االبن من الطفولة إىل املراهقة فالشباب إىل أن يكتمل نضجه، وهذا ما جيعل رب 

األسرة يعتين جبانب الرتبية األخالقية ويعطيها حقها من االهتمام.    
و«اآلابء واألمهات يواجهون اليوم منطًا معقًدا من التحدايت، وطوفااًن من الضغوط، املتأتية من الفضاء 
نطاقًا  األوسع  ابجلهود  أزرهم  شد  من  بد  ال  ولذا؛  مؤثراته.  يف  وعاتًيا  معوَلًما،  الذي ابت  اخلارجي، 
ملؤسسات اجملتمع املدين، اليت ال بد من دعمها ومساندهتا هي األخرى، من أجل أن تتمكن من النهوض 

بدورها على النحو املؤمل واملطلوب«.) 2(
وال ميكن الفصل بني طموح الشباب ومشاكلهم وبني كافة القضااي واألمور العامة اليت تشكل اهلاجس 

الكبري للشباب يف عالقتهم أبسرهم وجمتمعهم. 
و«الشباب عليهم دور أكرب يف عملية البناء. ويف التفاعل مع كل املؤثرات االجتماعية والنفسية والفكرية، 
والواجب أن ينساقوا وراء األفكار اليت ختدم الوطن، وال بد أن يكون الشباب واعيا، وإن كان كل الشباب 
يعيشون حتت عوملة وأبعاد تشكل الواقع، لكن جيب الرتكيز على مهام وواقع الشباب وجيب أن يتم توجيه 
الشباب لكي يتمكنوا من حتقيق طموحاهتم وال ينجذبوا إىل األفكار اهلدامة، وعلى الشباب أن يسهموا 

يف بناء وطنهم ابجلد والعمل، وغاية الطموح هو أن يسعى الشاب إىل خدمة الوطن«. )3 (
مع هذه املعطيات املتعلقة بواقع الشباب األخالقي فإنَّ الباحث يرى أن هناك عالقة بني نوع ومستوى 
عالقة الشباب أبسرهم وبني هذه األخالق اليت يتحلى هبا، ومبا أن الشباب هم قادة املستقبل جدير بكل 
أفراد اجملتمع أن يعملوا على حتديد األبعاد املؤثرة يف أخالق هؤالء الشباب ومعرفة العوامل املؤدية إىل 
اخنفاض املستوى األخالقي لدى بعض الشباب، وكذلك البحث عن أفضل السبل لتحسني أخالقهم، 
وبتحسني أخالقهم تتحسن عالقتهم أبسرهم وابلتايل تتوثق عالقتهم بكافة احمليطني هبم من أفراد اجملتمع.
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اثنًيا: مشكلة البحث:
متثلت مشكلة البحث يف احلاجة إىل معرفة أبعاد الواقع األخالقي الذي يعيشه الشباب السعودي وأتثريه 
الشباب  بعض  لدى  األخالقي  املستوى  اخنفاض  إىل  املؤدية  العوامل  وكذلك  أبسرهم،  عالقتهم  على 
السعودي، ومبوجب ذلك يسعى البحث إىل معرفة طرق حتسني مستوى األخالق لدى هؤالء الشباب. 
وتلخصت مشكلة البحث يف السؤال الرئيس التايل: ما الواقع األخالقي الذي يعيشه الشباب السعودي 

والذي يؤثر على عالقتهم ابألسرة؟
وتنبثق من هذا السؤال الرئيس أربعة أسئلة فرعية هي: 

1.ما املتغريات الدميوغرافية للشباب السعودي مبدينة جدة؟
2.ما األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب السعودي أبسرهم؟ 

3.ما العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى بعض الشباب السعودي؟
4.ما طرق حتسني مستوى األخالق لدى بعض الشباب السعودي املؤدية إىل حتسني عالقتهم أبسرهتم؟ 

اثلثًا: أهداف البحث:
 اهلدف الرئيس هلذا البحث هو الكشف عن الواقع األخالقي الذي يعيشه الشباب السعودي والذي 

يؤثر على عالقتهم ابألسرة، وتنبثق منه األهداف الفرعية التالية:
1. التعرف على العالقة بني األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة االجتماعية للشباب السعودي  وعالقة 

الشباب أبسرهم. 
2. التعرف إىل العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى بعض الشباب السعودي. 
3. التوصل إىل مقرتحات لتحسني املستوى األخالقي للشباب السعودي مبا يؤدي إىل حتسني عالقتهم 

أبسرهم.
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رابًعا: أمهية البحث: 
ميكن تلخيص أمهية البحث فيما يلي:  

1.حتديد املتغريات الدميوجرافية )النوع - العمر – موقع السكن - املستوى التعليمي – الوظيفة - احلالة 
االجتماعية( املؤثرة على الواقع األخالقي للشباب السعودي وعالقتهم أبسرهم يساعد يف وضع املقرتحات 

العالجية املناسبة ألوضاعهم.
2.حتديد األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب أبسرهم يقود إىل معرفة دور األسرة 

الرتبوي وأثر أسلوب التنشئة القائم يف األسرة.  
3.وضوح الرؤية حول العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى الشباب السعودي 

يساعد يف حتديد حجم وشكل احللول اليت سيتم التوصل إليها. 
املناسبة  الوسائل  ابتكار  إىل  يؤدي  السعودي  الشباب  لدى  األخالق  مستوى  طرق حتسني  4.حتديد 

لتطبيقها.
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خامًسا: فروض البحث:  
1. توجد عالقة دالة إحصائًيا بني األبعاد األخالقية لدى الشباب السعودي املؤثرة على عالقتهم أبسرهم 
وبني املتغريات الدميوجرافية )النوع - العمر – موقع السكن - املستوى التعليمي – الوظيفة - احلالة 

االجتماعية(.
السعودي   للشباب  االجتماعية  ابلتنشئة  املتعلقة  األخالقية  األبعاد  بني  إحصائيا  دالة  توجد عالقة   .2

وعالقة الشباب أبسرهم. 
لدى  األخالقي  املستوى  اخنفاض  إىل  املؤدية  االجتماعية  العوامل  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد   .3

الشباب السعودي وبني عالقتهم أبسرهم.
4. توجد عالقة دااًل إحصائيًّا بني طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي وبني عالقتهم 

أبسرهتم؟
سادًسا: منهج وإجراءات البحث:

استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي الذي يعتمد على تفسري الوضع القائم أي ما هو كائن وحتديد 
الظروف والعالقات املوجودة بني املتغريات. وسيتم مجع بياانت وصفية حول الظاهرة وحتليل وربط وتفسري 
هذه البياانت وتصنيفها وقياسها واستخالص النتائج منها، ويرجع اتباع هذا املنهج إىل مالءمته ملشكلة 
هذا البحث؛ حيث إنَّ املنهج الوصفي يساعد على وصف الظواهر وصًفا موضوعًيا من خالل البياانت 

اليت يتحصل عليها ابستخدام أدوات وتقنيات البحث العلمي.  
واقع  لرصد  والتحليل  الوصفي  املنهج  على  يعتمد  حيث  التشخيصية  البحوث  من  البحث  هذا  ويعد 
الشباب األخالقي كمتغري مستقل والكشف عن أتثريه على عالقتهم ابألسرة اليت تعد متغريات اتبعة مع 

ربطها حباجات الشباب اليت يكون يف تلبيتها عالج لتلك املشكالت. 
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سابًعا: حدود البحث: 
1.احلدود املوضوعية: تتمثل احلدود املوضوعية للبحث يف األخالقيات املؤثرة على عالقة الشباب ابألسرة 

من وجهة نظر الشباب السعودي مبدينة جدة.  
املتغريات  التنوع يف  مراعاة  مع  مفردة  قوامها )400(  عينة  على  البحث  تطبيق  مت  البشرية:  2.احلدود 
الدميوغرافية وهي: العمر، والنوع )اجلنس(، واملستوى التعليمي، والعمل، ومكان السكن جبدة، واحلالة 

االجتماعية.
تعترب ميناء مهم ابلبحر األمحر  البحث أحياء مدينة جدة، وهي مدينة كبرية  املكانية: مشل  3.احلدود 

ابملنطقة الغربية تتبع ألمارة منطقة مكة املكرمة ابململكة العربية السعودية.
4.احلدود الزمانية: مت إجراء البحث خالل فرتة الربع الثالث من العام 2016م، أي خالل ثالثة أشهر 

يف الفرتة من 2016/6/1م إىل 2016/8/30م.
اثمًنا: مصطلحات البحث:

َِقيِقيُّ«.) 1(  ُع احلحْ َاِل: الَوضحْ 1. الواقع األخالقي: يف معجم املعاين: » َواِقُع احلحْ
الشاب  يعيشه  الذي  احلقيقي  األخالقي  الوضع  البحث:  هذا  يف  إجرائًيا  األخالقي  ابلواقع  واملقصود 

السعودي يف الوقت الراهن.
َدى«.)2 (

َ
2. األبعاد األخالقية: »أبعاد: البـُعحُْد: اتِّساع امل

واملقصود ابألبعاد إجرائًيا يف هذا البحث حدود ومستوى اجلانب األخالقي لدى الشباب يف خمتلف 
مراحل حياهتم.

3. »األخالق مجع خلق، واخلُُلق -بضمِّ الالم وسكوهنا- هو الدِّين والطبع والسجية واملروءة، وحقيقته أن 
صورة اإلنسان الباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها املختصة هبا مبنزلة اخلَلحْق لصورته الظاهرة وأوصافها 

ومعانيها«.)3 (
اليت توصف  الشاب  الشخصية وأعمال  الصفات  البحث جمموعة  واملقصود ابألخالق إجرائًيا يف هذا 

ن أو الُقبحْح مسو أو دانءة، كرم أو خبل، وهكذا ... ابحُلسحْ

 http://www.almaany.com/ar :1(  معجم املعاين اإللكرتوين (
)2 (  جمد الدين، حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، القاموس احمليط، ط8، )دمشق: مؤسسة الرسالة، 1426 – 2005(، ص881. 
) 3(  جمد الدين، حممد بن يعقوب الفريوز آابدي، القاموس احمليط، ط8، )دمشق: مؤسسة الرسالة، 1426 – 2005(، ص881.
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4. الشباب: يقول الرازي »الشَّاب: مجع شاب، والشَّباب: أيًضا احلداثة وكذا )الشبيبة( وهو خالف 
الشَّيب«.)1 ( 

واملقصود بـ)الشباب( إجرائًيا يف هذا البحث الشباب السعوديني من اجلنسني الذين ترتاوح أعمارهم ما 
بني )16 إىل 30( سنة سواًء كانوا متزوجني أو غري متزوجني.

5. أتثري: يقول الرازي: »التأثري: إبقاء األثر يف الشيء«.) 2( 
واملقصود بـ)أتثري( إجرائًيا يف هذا البحث التغري الذي حيدث على عالقة الشباب أبسرهم نتيجة الواقع 

األخالقي الذي يعيشونه. 
6. العوامل االجتماعية: العامل: هو اجملموعة اليت يرتبط بعضها ببعض واليت تنظم يف نسق معني حيث 

تؤدي يف جمموعها إىل إحداث نتيجة.)3 (
والتعريف اإلجرائي للعوامل االجتماعية يف هذا البحث تعين األسباب املتعلقة ابجلانب االجتماعي الذي 
يتمثل يف البيئة احمليطة ابلشباب من حيث املكان والعنصر البشري اجملاور ونظام الرتبية واملؤثرات اإلعالمية 

وغريها، واليت تؤثر على عالقة الشباب أبسرهم. 
.

) 1(  الرازي، حممد بن حممد بن أيب بكر عبدالقادر، خمتار الصحاح، ط7، )القاهرة: 1994م(، ص327. 
) 2(  املرجع السابق، ص6. 

) 3( الدوري، عدانن، أسباب اجلرمية وطبيعة السلوك اإلجرامي، ط3، )الكويت: دار السالسل للنشر والتوزيع، 1984م، ص60.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 

متهيد:
يشتمل هذا الفصل على قسمني، القسم األول بعنوان اإلطار النظري وحيتوي على األدبيات الفكرية 
والعلمية والنظرية للبحث، والقسم الثاين بعنوان الدراسات السابقة ويتضمن البحوث والدراسات ذات 

العالقة هبذا البحث. 
أواًل: املفاهيم الضابطة للبحث:

إن الواقع الذي يعيشه الشباب يف هذه احلقبة خيتلف يف جوهره وشكله عن األوضاع اليت عاشتها األجيال 
السابقة من الشباب, ولعل من أهم املظاهر اليت تؤثر على سلوك األفراد هي مظاهر العوملة وآلياهتا اليت 

تبناها العامل الغريب، وتصدير ثقافته من خالل فرضها حتت شعارات عدة كاحلرية والدميقراطية. 
»وهناك حتدايت تنبثق من خالل اجملتمع املسلم، واملتعلقة ابلشباب أنفسهم، وتتمثل يف العوامل احمليطة 
اليت تؤثر على ثقافة الشباب وتوجيهاهتم الفكرية والسلوكية. واليت تعمل على إحداث اضطراب يف مسار 
النظر عن  املسلمة بغض  الشباب والتزامه خبصائصه اإلسالمية واليت شرف هللا هبا هذه األمة  وسلوك 
ِلَك َجَعلحَْناُكمحْ أُمًَّة َوَسطًا لَِّتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن  أعراقها وألواهنا ولغاهتا، فقال فيها تعاىل ) وََكذَٰ

الرَُّسوُل َعَليحُْكمحْ َشِهيًدا ( ]البقرة: 143[«. )1 (
 أ.مفهوم الشباب:

الشباب لغًة: مجع شاب، وجُيمع أيًضا على شبـََبة وُشبَّان، وهو من الفتاء واحلداثة وأول الشيء. )2 ( 
والشباب هو مجع مذكر ومؤنث مًعا، ويطلق لفظ شبان، وشبيبة، كجمع ملذكر مفرد شاب، ويُطلق لفظ 
شاابت، كجمع مؤنث على مفرد شابة، وأصل كلمة شباب هو شب مبعىن صار فتًيا، أي »من أدرك 

سن البلوغ ومل يصل إىل سن الرجولة«.)3 (

)1 (القيسي، ليث سعود، الشباب والتحدايت املعاصرة، جملة حبوث اإللكرتونية، األربعاء 13 مجادى األوىل 1436 املوافق 04 مارس 2015م.
 )2 (الفريوز آابدي، جمد الدين مـحمد بن يعقوب، القاموس احمليط، ط4، )مصر: دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، 1996م(، ص126.

) 3( جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، ط4، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 2004م(، ص470.
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 ب. حتديد مرحلة الشباب: أكثر أهل العلم متفقون على أن ابتداء مرحلة الشباب تكون بعد الطفولة، 
وحدُّها من ابتداء البلوغ، والدليل على هذا قوله تعاىل: )ُهَو الَِّذي َخَلَقُكم مِّن تـُرَاٍب مُثَّ ِمن نُّطحَْفٍة مُثَّ 
اًل مُثَّ لِتـَبحـُْلُغوا َأُشدَُّكمحْ( ]غافر: 67[. وقد جعل بعضهم بداية الشباب من سن  ِمنحْ َعَلَقٍة مُثَّ خُيحْرُِجُكمحْ ِطفحْ

السادسة عشرة، وقيل من السابعة عشرة. ) 1(
 ج. أما هناية مرحلة الشباب: فقد جاء اخلالف فيها على النحو التايل: ) 2(

1.منهم من جعلها إىل ما دون سن الثالثني.
2.منهم من جعلها إىل سنِّ الثالثني.

3.منهم من جعلها إىل سنِّ اثنتني وثالثني.
4.منهم من أوصلها إىل سنِّ األربعني.

5.ومنهم من بلغ هبا إىل سنِّ احلادية واخلمسني.
6.ومنهم من جوََّز إطالق اسم الشاب على من جاوز اخلمسني.

واختار الباحث يف البحث احلايل خيار سّن الشباب ابلنسبة للجنسني الذكور واإلانث من سنِّ 16 إىل 
30 وذلك لعدة أسباب هي:

1.ألهنا فرتة جتمع خمتلف التغريات اليت تطرأ على الشباب ال سيما يف العصر احلايل.

2.ألهنا فرتة عنفوان وطاقة زائدة أحيااًن مما ينتج عنها سلوكات نشطة إجيااًب أو سلًبا.
3.ألن البحث يريد عيِّنة من الشباب املتزوجني وغري املتزوجني.

 د.مفهوم األخالق:

 ) 1( الطلحة، عبدهللا بن حسن عبدهللا، الشباب يف القرآن الكرمي: رسالة دكتوراه يف التفسري املوضوعي، ط1، )الرايض: دار ابن األثري للنشر والتوزيع، 1433هـ - 2012م(، 
ص37 – 38.

 )2( املرجع السابق، ص38.
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- معىن األخالق لغة: األخالق مجع خلق، واخلُُلق -بضمِّ الالم وسكوهنا- هو الدِّين والطبع والسجية 
اخلَلحْق  مبنزلة  هبا  املختصة  ومعانيها  وأوصافها  نفسه  وهي  الباطنة  اإلنسان  أن صورة  وحقيقته  واملروءة، 
لصورته الظاهرة وأوصافها ومعانيها) ( وقال الرَّاغب: »واخلَلحُْق واخلُلحُْق يف األصل واحد... لكن خص 
اخلَلحْق ابهليئات واألشكال والصور املدركة ابلبصر، وخص اخلُلحْق ابلقوى والسجااي املدركة ابلبصرية«.)1 (
- معىن األخالق اصطالًحا: عرَّف اجلرجاين اخللق أبنَّه: »عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها 
األفعال بسهولة ويسر من غري حاجة إىل فكر ورويَّة، فإن كان الصادر عنها األفعال احلسنة كانت اهليئة 
خلًقا حسًنا، وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي مصدر ذلك خلًقا سيًئا«.)2 (

اثنًيا: إحصائية نسبة الشباب إىل بقية الفئات العمرية للمجتمع السعودي:
القائمة التالية تشتمل على سكان اململكة العربية السعودية حسب اجلنس وفئات العمر للعام 2015م:  

جدول رقم )1( يوضح عدد الشباب إىل بقية الفئات العمرية يف اجملتمع السعودي 2015م ) 4(

)1 (الفريوز آابدي، القاموس احمليط، مرجع سابق، ص881.   
)2 (األصفهاين، الراغب، مفردات ألفاظ القرآن، ط4، )سوراي: دار القلم - الدار الشامية، 1430هـ - 2009م(، ص297.   

)3 (اجلرحاين، علي بن حممد السيد الشريف، معجم التعريفات، )القاهرة: دار الفضيلة للنشر والتوزيع، ب ت(، ص101.
)4 ( http://www.cdsi.gov.sa/ar/4068   اهليئة العامة لإلحصاء )اململكة العربية السعودية(
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للعام  السعودي  اجملتمع  يف  العمرية  الفئات  بقية  إىل  الشباب  نسبة  أعاله  اجلدول  خالل  من  يتضح 
2015م، حيث جمموع مجيع الفئات العمرية هو 20,774,906 نسمة بينما جمموع فئة الشباب من 
سن 15 – 29 سنة هو 6,168,790 شااًب وشابة، وابلتايل فإنَّ نسبة فئة الشباب إىل بقية فئات 

اجملتمع السعودي هي 30 %.
وهذا يدل على أنَّ الشباب السعودي ميثل ثلث اجملتمع السعودي يف العام 2015م، ويعطي مؤشر أبن 

الشباب ميثلون الفئة األكثر من بني فئات اجملتمع. 

جدول رقم )2( يوضح نسبة الشباب إىل بقية الفئات العمرية يف اجملتمع السعودي 2015م

شكل رقم )1( يوضح نسبة الشباب إىل بقية الفئات العمرية يف اجملتمع السعودي 2015م

فئة الشباب 

بقية اجملتمع السعودي

بقية اجملتمع السعوديفئة الشباب

% 30% 70

%30

%70
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اثلثًا: الدراسات السابقة: 
متهيد:

يف القسم الثاين من هذا الفصل يعرض الباحث للدراسات السابقة اليت قسمها إىل ثالثة أجزاء، اجلزء 
األول دراسات تناولت أسلوب التنشئة واملعاملة األسرية، واجلزء الثاين تناول دراسات تناولت األخالق 
والقيم، أما اجلزء الثالث يقدم فيه الباحث تعليًقا على الدراسات السابقة من خالل ثالثة أوجه: حيث 
أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة والبحث احلايل، ويف الوجه  يستعرض يف الوجه األول   
الثاين  يستعرض أهم نتائج الدراسات السابقة ومدي االستفادة منها، أما الوجه الثالث فتم فيه استعراض 

اإلضافة العلمية للبحث احلايل.
أواًل: دراسات تناولت أسلوب التنشئة واملعاملة األسرية: 

1.دراسة القحطاين، )2011(: ) 1( هدفت الدراسة إىل الوقوف على واقع احلوار ومعوقاته يف األسرة 
األبناء من  تنمية احلوار لدى  السعودية يف  تفعيل دور األسرة  السعودية ووضع تصور مقرتح من أجل 
منظور تربوي إسالمي، وقد استخدمت الباحثة ثالثة مناهج يف هذه الدراسة حيث استخدمت املنهج 
االستنباطي يف اجلانب النظري للدراسة ومنهج حتليل املفاهيم للوقوف على اجلوانب اليت ينصرف إليها 
واستخدمت  املعاصر،  االجتماعي  الرتبوي  والفكر  اإلسالمي  الرتبوي  الفكر  من  احلوار يف كل  مفهوم 
املنهج الوصفي فقامت بقراءة واقع احلوار يف األسرة السعودية من خالل التعرف إىل درجة تطبيق اآلابء 
واألمهات للحوار مع أبنائهم يف خمتلف جماالته، ودرجة تفعيلهم آلدابه، واملعوقات اليت حتول دون جناحهم 
يف احلوار مع أبنائهم وذلك من خالل أداة البحث وهي استبانة صممتها الباحثة، وكانت أهم نتائج 
اتضح أن جماالت احلوار حتظى بدرجة تطبيق عالية من قبل األسرة السعودية، وقد احتلت اجملاالت التالية 
املراتب األوىل يف حوار األسرة السعودية مع أبنائها وهذه اجملاالت هي: )اجملال األخالقي، واجلسمي، 
واالجتماعي(، واحتل اجملال األخالقي املرتبة األوىل يف التطبيق، مما يشري إىل استشعار األسرة السعودية 

مسؤوليتها أمام هللا وأمام اجملتمع يف تكوين الشعور ابملسؤولية األخالقية لدى األبناء.
دراسة الشقحاء، )1423هـ(: )2 ( هدفت الدراسة إىل التعرف إىل العوامل املؤدية إىل   .2

) 1(  القحطاين، جواهر بنت ذيب، دور األسرة السعودية يف تنمية احلوار لدى األبناء من منظور تربوي إسالمي، ط2، )الرايض: مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطين1432هـ 
- 2011م(.

) 2(  الشقحاء، خالد حممد حسني، العوامل املؤدية إىل ارتياد الشباب للمقاهي الشعبية مبدينة الرايض، رسالة ماجستري، )الرايض: اكادميية انيف العربية للعلوم األمنية، 
1423هـ(.
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ارتياد الشباب للمقاهي الشعبية مبدينة الرايض، استخدم الباحث منهج املسح االجتماعي، وبلغ عدد 
املقاهي يف عينة الدراسة )4 مقاهي( موزعة حسب اجلهات األصلية من إمجايل املقاهي الشعبية يف الرايض 
والبالغ عددها )43( مقهًى شعبًيا وبلغ عدد أفراد العينة )520( شااًب وزعت عليهم أداة الدراسة وهي 
االستبانة، كما مت استخدام أداة املالحظة. وكانت أهم نتائج الدراسة أن غالبية مراتدي املقاهي الشعبية 
هم من فئة الشباب الذين ترتاوح أعمارهم بني )21 – 30( سنة، موافقة أفراد العينة أن لألصدقاء دور 

فعال يف عملية ارتياد املقاهي الشعبية. 
3.دراسة الغرابوي، )1998(: ) 1( هدفت الدراسة إىل حتديد أساليب املعاملة الوالدية اليت تؤدي إىل 
العدوانية وكذلك الكشف عن الفروق بني اجلنسني يف إدراكهم ألساليب املعاملة الوالدية. طبقت الدراسة 
على عينة تتكون من 413 تلميًذا مقسمني إىل )207 من الذكور – و206 من اإلانث( ترتاوح أعمارهم 
ما بني 11 إىل 15 عاًما. ومن أهم نتائج الدراسة أنه توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائًيا بني 
أساليب معاملة األب اليت تتسم ابلتقبل واالستقاللية، وبني مستوى العدوانية لدى األبناء من اجلنسني، 
توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا بني أساليب معاملة األب اليت تتسم ابلتبعية والتحكم واإلمهال 
والرفض والتشدد بني مستوى العدوانية لدى األبناء من اجلنسني، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بني الذكور واإلانث يف مستوى العدوانية ويف أبعادها ما عدا )العدوان السليب، العدوان على الذات، 
العدوان على املمتلكات( حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث يف هذه األبعاد 

لصاحل اإلانث.

4.دراسة العتييب، )1991(: )2 ( هدفت الدراسة إىل التعرف إىل بعض العوامل األسرية اليت قد تدفع 
األحداث ملعاودة االحنراف يف منطقة الدراسة، وقد اعتمدت الدراسة على املنهج املسحي عن طريق 
احلصر الشامل جلميع نزالء دار املالحظة ابملنطقة الشرقية )الدمام( والذي يضم نزالء من جنران جنواًب إىل 

اجلوف وسكاكا مشااًل، وقد بلغ عدد النزالء )425( نزياًل مبا فيهم 

) 1 (  الغرابوي، مي حسن محدي، املعاملة الوالدية وعالقتها ابلعدوانية لدى األبناء من اجلنسني يف املرحلة العمرية من 11 : 15 سنة، رسالة ماجستري غري منشورة، )مصر: 
معهد الدراسات العليا للطفولة – جامعة عني مشس، 1998م(. 

) 2 (  العتييب، عران مطلق، التنشئة االجتماعية وظاهرة العودة عند األحداث املنحرفني، رسالة ماجستري غري منشورة، )الرايض: املركز العريب للدراسات األمنية والتدريب، 
1991م(.
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التساؤالت، وهي: هل هناك  الباحث عدًدا من  الدراسة وضع  العائدين. ولتحقيق أهداف  األحداث 
عالقة بني أساليب التنشئة وبني العودة لالحنراف؟ هل هناك عالقة بني املشكالت األسرية وبني العودة 
لالحنراف؟ ما هي أهم العوامل اليت من خالهلا يتم االحنراف عند األحداث؟ وكانت أهم نتائجها ما يلي: 
أثبتت الدراسة أن هناك عالقة بني أساليب التنشئة والعودة للجرمية، وأثبتت أيًضا أن هناك عالقة ما بني 
العودة للجرمية واملشكالت األسرية وما قد ينعكس منها من آاثر سلبية دفعت ابألحداث إىل معاودة 
االحنراف، كما كشفت الدراسة أن حاالت العودة ال ترجع إىل عامل واحد بل إىل عدة عوامل متعددة 

وخمتلفة، اجتماعية ونفسية واقتصادية.
5.دراسة عيسى، )1991(: )1 ( هدفت الدراسة إىل معرفة دور التنشئة والعالقات األسرية يف تشكيل 
أخالق األبناء، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي واستعانت أبداة االستبانة اليت وزعتها على عينة 
الدراسة مبدينة الشارقة ابإلمارات العربية املتحدة، وقد توصلت الدراسة إىل أنَّ غالبية أفراد العينة كانوا 

يشعرون بعدم اهتمام أسرهم هبم وأنَّ العالقات األسرية لدى أسرهم سلبية.
اثنيا: دراسات تناولت األخالق والقيم:

6.دراسة زاي      د وسعد، )1433هـ(: ) 2( هدفت الدراسة إىل بناء مقياس للقيم اإلجيابية وآخر للقيم 
الثقايف يصلح للبيئة السعودية،  السلبية لدى طلبة اجلامعة، ومقياس للمستوى االجتماعي االقتصادي 
وكذلك التعرف إىل الفروق يف القيم األخالقية )اإلجيابية والسلبية( بني طالب وطالبات جامعة امللك 
البحث طالب وطالبات كلييت اآلداب  امليداين، وجمتمع  الوصفي  املنهج  الباحثان  عبدالعزيز، استخدم 
والعلوم جبامعة امللك عبدالعزيز، وتكونت العينة من )100( طالًبا وطالبة، وخلصت نتائج الدراسة إىل 
السلبية لدى الطالب عنها لدى  القيم األخالقية اإلجيابية وكذلك  أن هناك اختالف يف ترتيب أمهية 
طالبات جامعة امللك عبدالعزيز، واتضح وجود فروق بني طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز يف 
القيم األخالقية اإلجيابية )االحرتام( والقيم السلبية )الغش( ومل توجد فروق يف بقية القيم األخرى اإلجيابية 
ذوي  لصاحل  )العدل(  اإلجيابية  األخالقية  القيم  يف  التخصص  فروق حسب  السلبية، كما وجدت  أو 

التخصص األديب ويف القيم األخالقية السلبية  
)1 (  عيسى، مىن مجعة، األسرة وجنوح األحداث يف جمتمع اإلمارات، دراسة علمية، )الشارقة: مجعية الشارقة االجتماعية، 1991م(. 

) 2 (  زايد، نبيل حممد وسعد املسعودي، القيم األخالقية السائدة لدى طالب وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز، دراسة علمية، )جدة: جامعة امللك عبدالعزيز: كرسي 
األمري انيف بن عبدالعزيز للقيم األخالقية، 1433هـ(.
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)الغش( لصاحل ذوي التخصص العلمي وال توجد فروق يف بقية القيم.
7.دراسة خليل وأشواق، )1433هـ(: ) 1( هدفت الدراسة إىل بناء مقياس الجتاهات الشباب حنو 
القيم يف البيئة السعودية، واستخدمت الباحثتان أداة املقياس الجتاه الشباب حنو جمموعة من القيم، ومت 
تطبيقه على عينة مكونة من )300( طالبة من طالبات املرحلة اجلامعية جبامعة امللك عبدالعزيز و)300( 
طالبة من طالبات املرحلة الثانوية، و)200( طالب من طالب املرحلة اجلامعية جبامعة امللك عبدالعزيز، 
وتوصلت نتائج الدراسة إىل أن املقياس تتوفر فيه اخلصائص السيكومرتية، وابلتايل ميكن االعتماد عليه 
يف البيئة العربية حيث مت التحقق من ثبات املقياس بعدة طرق هي معامل ألفا كرونباخ، التجزئة النصفية، 
العاملي،  والصدق  )احملكمني(،  الظاهري  الصدق  طريق  عن  الصدق  ومت حساب  الداخلي،  االتساق 

صدق االتساق الداخلي.  
السلوكيات  الشباب بعض  8.دراسة حممد، )2009(: )2 ( حول دور شبكة اإلنرتنت يف إكساب 
السلبية اليت تتعارض مع القيم األسرية، أجرى الباحث دراسة حتليلية وميدانية اعتمدت على حتليل املواقع 
الـدردشـة، وأكدت الدراسة أتثري  االجتماعية اليت يتعرض هلا الشباب على شبكة اإلنرتنت وحـجـرات 
املواقع االجتماعية على اكتساب الشباب بعض القيم السلوكية السلبية، وإضعاف التفاعل االجتماعي 
والعزلة عن بقية أفراد األسرة والبعد عن القيم األسرية واليت يطلق عليها السلوكيات السلبية النامجة عن 

استخدام الشباب لإلنرتنت.
دراسة الشيخ، )2008(: ) 3( حول أثر ثقافة العوملة على القيم احمللية للشباب السعودي،   .9
هدفت للكشف عن اجتاهات عينة الدراسة حنو التغري الذي أحدثته العوملة الثقافية على جمموعة القيم 
االجتماعية مثل الشعور ابالنتماء، وحقوق املرأة، تطبيًقا على )911( من طالب جامعيت امللك سعود 

وامللك عبد العزيز. وانتهت الدراسة إىل أن االجتاه السائد بني الطالب والطالبات 

) 1(  خليل، نسرين يعقوب حممد وأشواق إبراهيم أمحد الفرساين، اخلصائص السيكومرتية ملقياس اجتاهات الشباب حنو القيم، دراسة علمية، )جدة: جامعة امللك عبدالعزيز: 
كرسي األمري انيف بن عبدالعزيز للقيم األخالقية، 1433هـ(.

)2 (  حممد، سعد الدين حممد، دور شبكة اإلنرتنت يف إكساب الشباب بعض السلوكيات السلبية اليت تتعارض مع القيم األسرية: دراسة حتليلية وميدانية، املؤمتر العلمي 
»األسرة واإلعالم وحتدايت العصر«، )القاهرة: كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 15-17 فرباير 2009م(.

) 3(  الشيخ، نوف إبراهيم، اجتاهات الشباب السعودي حنو أثر ثقافة العوملة على القيم احمللية: دراسة تطبيقية لعينة من طلبة وطالبات بعض اجلامعات السعودية، رسالة 
دكتوراه غري منشورة، )الرايض: قسم الدراسات االجتماعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 2008م(.
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اجلامعيني هو التأثر بقيم العوملة، وأن وجود اإلنرتنت أدخل تغريات إجيابية يف أفكار الشباب، وأوصت 
على  وحثهم  جمتمعهم،  ومبادئ  قيم  على  احلديثة  العوملة  وسائل  متثلها  اليت  ابملخاطر  الشباب  بتوعية 

التمسك ابلقيم واملعايري األخالقية.
10.دراسة حممود، )1990(: )1 ( هدفت هذه الدراسة إىل تقصي تغري النسق القيمى لدى طالب 
اجلامعة على مدار الثالثني عاًما األخرية، وقد مت حتديد النسق القيمي ىف عدد من األمناط القيمية وهى: 
منط القيم األخالقية، منط القيم االجتماعية، منط القيم الذاتية، منط القيم األمنية، منط القيم اجلسمانية، 
منط القيم العملية، منط القيم الرتوحيية، منط القيم املعرفية، وجمموعة القيم املتنوعة ال جيمعها منط حمدد وقد 
مت اختيار عينة الدراسة من طالب جامعة القاهرة من كلييت العلوم واآلداب وكان عددهم 18 طالًبا، 
21 طالبة وقد توصلت إىل أن هناك تغريًا كبريًا حدث ىف النسق القيمى لطالب اجلامعة وأن هذا التغري 
الذى حدث كان بفعل عوامل ومتغريات تعرض هلا اجملتمع املصري وخاصة بعد ثورة 1952م وحىت اآلن.

اثلثا: التعليق على الدراسات السابقة:
 أ.أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة والبحث احلايل:

اتفقت الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة وكذلك اختلفت معها يف بعض اجلوانب، وفيما يلي 
يستعرض الباحث بعض أوجه االتفاق:

1.االتفاق يف العينة وهي فئة الشباب مع مجيع الدراسات السابقة، وإن كانت بعض الدراسات مت تسمية 
العينة فيها بطالب وطالبات اجلامعة، وهذا ال مينع أهنم من فئة الشباب بناًء على السن الدراسية لدخول 

اجلامعة وهي غالًبا من 17 إىل 18 سنة.
2.االتفاق يف نوع جنس العينة وهو اجلنسني من الذكور واإلانث.

3.االتفاق يف تناول قضية عالقة الشباب وتعاملهم مع أسرهم، وذلك حنو دراسة العتييب 
)1991(، دراسة الشقحاء )1423هـ(، دراسة القحطاين )2011(، دراسة عيسى )1991(، دراسة 

الغرابوي )1998(.

)  1(  حممود، يوسف سيد، التغري القيمى لدى طالب اجلامعة خالل ثالثني عاًما، دراسة علمية ميدانية، )مصر:  كلية الرتبية ابلفيوم، 1990م(. 
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4.االتفاق يف قضية األخالق والقيم لدى الشباب، وذلك حنو دراسة زايد وسعد )1433هـ(، دراسة 
خليل وأشواق )1433هـ(، دراسة حممود )1990(، دراسة الشيخ )2008(، ودراسة حممد )2009(.
املستخدم،  املنهج  ويف  السابقة،  والدراسات  احلايل  البحث  بني  املتقارب  العينة  حجم  يف  5.االتفاق 

وأدوات البحث، وكذلك تشابة النتائج مع بعض الدراسات السابقة.
فيما اختلفت الدراسات السابقة عن البحث احلايل يف اآليت:

بينما بعض  الشباب أبسرهم  املؤثر على عالقة  للواقع األخالقي بصورة عامة  1.البحث احلايل تعرض 
الدراسات السابقة تناولت العوامل األسرية اليت جتعل األحداث يقعون يف االحنراف والسلوك العدواين، 
وذلك بتحديد جانب معني من اجلوانب األخالقية وهو االحنراف، وذلك حنو دراسة العتييب )1991(، 

ودراسة الغرابوي )1998(. 
2.البحث مل حيدد صفة معينة للشباب غري حتديد الفئة العمرية بينما بعض الدراسات السابقة حددت 
صفة بعينها لفئة الشباب وهم طالب وطالبات اجلامعة، وذلك حنو دراسة زايد وسعد )1433هـ(، دراسة 

دراسة حممود )1990(، ودراسة الشيخ )2008(. خليل وأشواق )1433هـ(،  
3.هناك اختالف يف الفرتة الزمنية إلجراء الدراسة، حيث مت إجراء البحث احلايل يف فرتة حمدودة وهي 
خالل الربع الثالث من العام 2016م، بينما هناك دراسة حممود )1990( مت دراسة العينة فيها خالل 

الثالثني عاًما األخرية حىت سنة 1990م.
 ب.أهم نتائج الدراسات السابقة ومدى االستفادة منها:

بعد االطالع على الدراسات السابقة وجد الباحث أنَّ أهم نتائجها تتلخص فيما يلي:
1.أن هناك عالقة ما بني العودة للجرمية واملشكالت األسرية، كما أن حاالت العودة لالحنراف ال ترجع 
إىل عامل واحد بل إىل عدة عوامل متعددة وخمتلفة، اجتماعية ونفسية واقتصادية، وذلك كما يف دراسة 

العتييب )1991(.
2.أن لألصدقاء دور فعال يف عملية ارتياد الشباب املقاهي الشعبية وابلتايل انصرافهم لفرتات 
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طويلة عن األسرة كما يف دراسة الشقحاء )1423هـ(.
3.أن اجملاالت التالية احتلت املراتب األوىل يف حوار األسرة السعودية مع أبنائها وهذه اجملاالت هي: 

)اجملال األخالقي، واجلسمي، واالجتماعي(، كما يف دراسة القحطاين )2011(.
4.أنَّ العالقات األسرية لدى غالبية الشباب مع أسرهم سلبية، كما يف دراسة عيسى )1991(.

الغرابوي  دراسة  حنو  وذلك  سلوكهم،  وبني  األبناء  معاملة  أساليب  بني  ارتباطية  عالقة  توجد  5.أنه 
.)1998(

6.أن هناك اختالف يف ترتيب أمهية القيم األخالقية اإلجيابية وكذلك السلبية لدى الطالب عنها لدى 
طالبات جامعة امللك عبدالعزيز، كما يف دراسة زايد وسعد )1433هـ(.

7.أن هناك تغريًا كبريًا حدث ىف النسق القيمى لطالب اجلامعة خالل الثالثني عاًما األخرية قبل عام 
1990م، كما جاء يف دراسة حممود )1990(.

8.أن وجود اإلنرتنت أدخل تغريات إجيابية يف أفكار الشباب، وإضعاف التفاعل االجتماعي والعزلة عن 
بقية أفراد األسرة والبعد عن القيم األسرية، كما يف دراسة الشيخ )2008(، ودراسة حممد )2009(. 

وقد استفاد الباحث من تلك الدراسات السابقة يف عدة جوانب أمهها ما يلي:
املعلومات من مصادرها  قام بدراسته؛ فجمع  الذي  إملاًما كاماًل وشاماًل ابملوضوع  الباحث  1.أعطت 

املختلفة واملتنّوعة ساعده وبشكل كبري على سرب أغوار املوضوع، والوصول إىل أدّق تفاصيله ونتائجه. 
2.أعطت الباحث معرفًة بتاريخ تطّور املوضوع، وفتحت عينيه على نقاط مل يكن ليلتفت إليها وقد كانت 

مفتاًحا للحل.
تكون  والفروض حىت ال  األهداف  بعض  يستبعد  الباحث  السابقة جعل  الدراسات  3.االطالع على 

مكررة.
4.التعرف إىل نتائج الدراسات السابقة زوَّد الباحث بتصور أويل عن ما قد ينتج عنه البحث احلايل.

5.ابالطالع على الدراسات السابقة اطمأن الباحث أن موضوعه خيتلف معها يف بعض النواحي خاصًة 
فيما يتعلق ابلنتائج والتوصيات. 
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 ج.اإلضافة العلمية للبحث احلايل:
مما ال شك فيه أنَّ البحث احلايل أضاف شيًئا جديًدا؛ وإال ملا كان هناك داٍع للقيام به، فمن أهم األمور 

اليت تعترب إضافة علمية هلذا البحث ما يلي:
1.اكتشاف مدى أتثري الواقع األخالقي الذي يعيشه الشباب على عالقتهم أبسرهم.

2.التعرف إىل مدى أتثري املتغريات الدميواغرافية على الواقع األخالقي للشباب.
3. التعرف إىل مدى أتثري عامل التنشئة يف الواقع األخالقي للشباب وابلتايل أتثريه على عالقتهم أبسرهم.

4.التعرف إىل مدى أتثري األبعاد االجتماعية يف عالقة الشباب أبسرهم.
5.التوصية واقرتاح سبل حتسني عالقة الشباب أبسرهم. 
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الفصل الثالث
خطوات إجراء البحث
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خطوات إجراء البحث

متهيد:
يتناول  البحث، كما  وإجراءات  وعينتهاه،  وجمتمعه  البحث،  منهج  رئيسة  بصفة  الفصل  هذا  يتناول 
ابلتفصيل أدوات البحث، وكذلك األساليب اإلحصائية املستخدمة، مث الصعوابت اليت واجهت الباحث 

أثناء إجراء البحث.
استخدم الباحث املنهج الوصفي يف مجع البياانت املطلوبة لكتابة اإلطار النظري والدراسات السابقة وأداة 
االستبانة، للوصول إىل الواقع األخالقي للشباب السعودي وأتثريه على عالقتهم ابألسرة مبدينة جدة، 

حيث إن الباحث قام بتطبيق االستبانة على عينة البحث اليت تسكن مبدينة جدة.
أواًل: جمتمع البحث وعينته:

1(جمتمع البحث: 
العامة اليت أوردت يف موقعها  يبلغ سكان جدة 1,716,574 نسمة بناًء على تقرير هيئة اإلحصاء 

اإللكرتوين إحصائية سكان املدن ابململكة العربية السعودية. ) 1 ( 
ووفًقا إلحصائية سابقة مت ِذكرها يف الفصل الثاين أنَّ نسبة فئة الشباب يف املرحلة العمرية من 15 – 29 
سنة تبلغ 30% من إمجايل نسبة بقية فئات اجملتمع السعودي، وعليه فإنَّ إمجايل جمتمع هذا البحث الذي 
يتَـمثَّل يف فئة الشباب السعودي من اجلنسني مبدينة جدة من سن )16( إىل )30( سنة يكون عدده 

30% من إمجايل سكان مدينة جدة وهو تقريًبا 514,972 شااًب وشابة. 

جدول رقم  )3( نسبة العينة إىل جمتمع البحث

النسبة املئويةعينة البحثجمتمع البحث

514,972400% 7,767

14/http://www.cdsi.gov.sa/ar :2015 1 ( اهليئة العامة لإلحصاء، اململكة العربية السعودية ( 
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2(عينة البحث: 
مت اختيار عينة البحث اليت تتـمثَّل يف فئة الشباب السعودي من اجلنسني مبدينة جدة من سن )16( إىل 
)30( سنة عن طريق املعاينة العشوائية البسيطة، حيث قام الباحث بعقد ورشة عمل للباحثني امليدانيني 
الذين تعاونوا معه وعددهم )34( ابحثًا وابحثة، )17( شااًب و)17( شابة من خمتلف أحياء مدينة جدة 
اليت قسمها الباحث إىل)5( اجتاهات، وهي جنوب جدة، مشال جدة، شرق جدة، غرب جدة، ووسط 
املذكورة،  اخلمسة  لالجتاهات  االستبانة  توزيع  خطة  للمتعاونني  الباحث  رسم  الورشة  تلك  ويف  جدة، 
وأعطى كل جمموعة عدًدا متساٍو من االستباانت فاستلمت كل جمموعة )100( استبانة فأصبح العدد 
)500( استبانة، رجعت منها )427( استبانة، ومت استبعاد )27( منها لعدم صالحيتها بسبب نقص يف 

بعض بياانهتا، وعليه فقد مت اعتماد )400( استبانة كما كان خمططًا له يف عيِّنة البحث. 

جدول رقم )4( يوضح طريقة اعتماد استباانت البحث

اإلحصائي  التحليل  أجل  من  اآليل  احلاسب  بياانهتا يف  إدخال  مت  وقد  هو )400(،  البحث  لعينة  النهائي  العدد  فإنَّ  وابلتايل 
.)SPSS( ابستخدام برانمج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

اثنًيا: إجراءات البحث:
بدأ الباحث ببعض اإلجراءات األولية املهمة املتعلقة ابجلانب اإلداري جبمعية املودة للتنمية األسرية،حيث إنَّ البحث يقوم حتت 
إشراف ودعم اجلمعية، وهناك خطوات وإجراءات متبعة يف إعداد البحوث والدراسات ابجلمعية املماثلة للبحث احلايل، ومن أهم 

تلك اإلجراءات، يذكر الباحث ما يلي:

العدداالستباانت

500االستبانة املوزعة
427االستباانت املعبأة

27االستباانت املستبعدة )غري صاحلة( 
400االستباانت الصاحلة

400االستباانت املعتمدة
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للتنمية األسرية مبنطقة مكة املكرمة،  املودة  العام جلمعية  املدير  الباحث خطاب تكليف من  1.استلم 
ُيطلب منه فيه إعداد البحث الذي هو ضمن األنشطة املخطط هلا يف اخلطة التشغيلية إلدارة دراسات 

وحبوث األسرة ابجلمعية.
2.استلم الباحث خطاب التكليف وبدأ يف اإلجراءات األولية إلعداد البحث.

3.مت حتديد عنوان البحث ابلشكل النهائي.
4.تكوين فريق احملكمني.
5.إعداد خطة البحث.

6.اعتماد خطة البحث من اجمللس العلمي للجمعية مث من املدير العام.
7.مجع املراجع واملصادر.

8.تصميم وإعداد أداة البحث )االستبانة(.
9.حترير اإلطار النظري والدراسات السابقة.

10.عقد ورشة عمل للباحثني املتعاونني يف امليدان.
11.توزيع الباحثني امليدانيني لتوزيع االستبانة على أحياء مدينة جدة.

12.مجع البياانت البحثية.
13.حتليل البياانت اإلحصائية.
14.التحكيم النهائي للبحث.

15.اعتماد البحث من اجمللس العلمي ومن املدير العام.
16.تصميم البحث يف صورته النهائية.

اثلثًا: أداة البحث:
استخدم الباحث أداة االستبانة اليت مت توزيعها على العينة وأهنا من مقياس ليكرت الثالثي، ومن أسباب 

اختيار هذا املقياس هو مالءمته ملوضوع البحث، وقد تكونت االستبانة من أربعة حماور، وهي:
احملور األول: البياانت األولية للمبحوثني: 

احلالة   – الوظيفة   - التعليمي  املستوى   – جبدة  السكن   - الُعمر   – )اجلنس  فقرات   6 من  وتكون 
االجتماعية(.
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احملور الثاين: األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب السعودي أبسره:
يُقصد هبا العوامل األخالقية املتعلقة أبساليب ونوع التنشئة اليت تؤثر سلًبا على عالقة الشباب السعودي 

أبسرهم.
احملور الثالث: العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى الشباب: 

يُقصد هبا العوامل املتعلقة ابلبيئة االجتماعية احمليطة ابلشباب السعودي.
احملور الرابع: طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي:  

يُقصد هبا الوسائل اليت تساعد يف حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي واليت تؤدي بدورها 
إىل حتسني عالقتهم أبسرهم.

العلوم االجتماعية واإلنسانية لتحكيمها، ومت  الباحث االستبانة على جمموعة من املختصني يف  عرض 
تعديلها حسب توجيهاهتم ومالحظاهتم. واستخدم الباحث من أجل التحليل اإلحصائي برانمج الرزم 

.SPSS اإلحصائية للعلوم االجتماعية
رابًعا: الصعوابت اليت واجهت الباحث أثناء إجراء البحث:

واجهت الباحث بعض الصعوابت أثناء إجراء البحث، وقد استطاع أن يتجاوزها بفضل هللا، ومن تلك 
الصعوابت يذكر ما يلي:

1.مت تكليف الباحث إبجراء البحث من ِقَبل مدير عام مجعية املودة للتنمية األسرية مبنطقة مكة املكرمة، 
وقد كان التكليف يُعترب أول مهمة حبثية يقوم هبا ابجلمعية ولذلك كان أمام حتدٍّ كبري وهو عزمه على 
تقدمي عمٍل مميٍز يف املهمة البحثية األوىل له ابعتبار حداثة عهده ابلعمل يف اجلمعية إذا مل ميِض على تعيينه 

ابجلمعية غري عدة شهور.
2.توقيت البحث صادف مهام أخرى على الباحث أن يقوم هبا، وقد احتاج منه األمر املزيد من اجلهد 

والعمل الذي استمر حىت ساعات خارج وقت الدوام الرمسي.
أن  األمر صعوبة  زاد  ومما  مدينة جدة،  أحياء  االستبانة على خمتلف  توزيع  مهمة  الباحث  3.واجهت 
صادف وقت التوزيع شهر رمضان، وقد مت جتاوز هذه الصعوبة بعقد ورشة عمل للباحثني املساعدين 

وامليدانيني حيث مت تقسيمهم على أحياء جدة من أجل توزيع االستباانت. 
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الفصل الرابع
مناقشة وتحليل نتائج البحث
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مناقشة وتحليل نتائج البحث

متهيد:
الشباب  نظر  وجهة  من  ابألسرة  الشباب  عالقة  على  املؤثرة  )األخالقيات  حبث  من  الفصل  هذا  يف 
السعودي مبدينة جدة( يتناول الباحث إجراءات التحليل اإلحصائي واألساليب اليت مت استخدامها يف 
اإلجابة على فرضيات البحث، ويبدأ بتحديد إجراءات وأساليب التحليل اإلحصائي اليت اتبعها يف كل 
من اإلحصاء الوصفي واإلحصاء التحليلي، مث يتناول التحليالت اإلحصائية الوصفية حيث استخدم 
الباحث أساليب التكرارات والنسب املئوية والوزن وذلك لتحديد مسات عينة البحث، مث استخدام )حتليل 

التباين األحادي( ملعرفة ما إذا كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغريات الدراسة.
إجراءات وأساليب التحليل اإلحصائي:

اتبع الباحث اإلجراءات التالية:
قام الباحث مبراجعة استمارة االستبيان للتأكد من اكتماهلا وصالحيتها إلدخال البياانت والتحليل وقد 
قام برتميز املتغريات والبياانت مث تفريغها ابحلاسب اآليل ابستخدام برانمج SPSS وهو الربانمج الذي 
دقتها  للتأكد من  اإلدخال  مراجعة عملية  البياانت وقد متت  تشغيل ومعاجلة  استخدامه يف عملية  مت 

وصحتها.
ويف إطار ذلك مت تكوين املتغريات التالية:

املعلومات الشخصية:
•اجلنس.
•العمر.

•السكن جبدة.
•املستوى التعليمي.

•الوظيفة.
•احلالة االجتماعية.

الشخصية - كانت  املعلومات  بعد حمور   - أساسية  ثالثة حماور  على  البحث  استبانة  اشتملت  كما 
عناوينها كما يلي: 
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احملور الثاين: األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب السعودي أبسرهم.

احملور الثالث: العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى الشباب.
احملور الرابع: طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي.

مرحلة اإلحصاءات الوصفية:
قام الباحث ابستخراج اإلحصاءات الوصفية للمتغريات اخلاصة بسمات مفردات عينة البحث )املتغريات 
الشخصية( مث اإلحصاءات الوصفية ملتغريات البحث، وتشمل اإلحصاءات الوصفية التكرارات والنسب 

املئوية.
صدق وثبات أداة البحث:

مت إجياد قيمة معامل الصدق حملاور البحث ابستخدام معامل ارتباط بريسون، كما مت التأكد من ثبات أداة 
البحث ابستخدام اختبار )ألفا كرونباخ( )alpha Cronbach(، وقد وجدت قيمة معاملي الصدق 

والثبات لكل حمور من حماور البحث كما يلي:
جدول رقم )5(: يوضح نتائج اختبار الصدق والثبات

     

من اجلدول أعاله ُيالحظ أن نسبة الصدق حملاور البحث قد بلغت 0.554، 0.715 ، 0.815 على 
التوايل، وهذه النتائج تعد مؤشًرا على أنه ميكن تعميم نتائج البحث على اجملتمع الذي أخذت منه العينة.
كما بلغت قيمة الثبات حملاور البحث قد بلغت 0.619 ، 0.664 ، 0.792 كما مت إجياد معامل الثبات 
الكلي للبحث والذي يعد مؤشًرا لصالحية أداة البحث )االستبانة( للتطبيق بغرض حتقيق أهداف البحث 
من خالل اإلجابة على تساؤالته حيث بلغت قيمته )0.830( وتدل قيمة الثبات العايل ألداة البحث 

على إمكانية التنبؤ بثبات النتائج اليت ميكن أن تسفر عنه عند التطبيق.

الثباتالصدقعدد العناصراحملور
100.5540.619األول
100.7150.664الثاين
100.8150.792الثالث

0.830-30معامل الثبات الكلي
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حتليل حماور البحث : 

حتليل احملور األول: البياانت األولية للمبحوثني:
1- اجلنس: 

جدول رقم )6(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب اجلنس

شكل رقم )2(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب اجلنس

يتضح من اجلدول  رقم )6( أن 64% من أفراد عينة البحث ذكور بينما 36% من أفراد العينة إانث. 
وهذه النتيجة توضح تفوق عدد الذكور على اإلانث، وهذا ال يعين أنَّ عدد الذكور يف العينة أكرب من 
عدد اإلانث يف جمتمع البحث، وإمنا تفوق عدد الذكور جاء من طبيعة اإلانث لقلة خروجهن ابجملتمع 

السعودي وأنَّ االستباانت مت توزيعها يف األماكن العامة اليت غالًبا ما يتواجد فيها الشباب الذكور.

النسبة املئويةالتكرارالعبـارة
25664.0ذكر
14436.0أنثى

400100.0اجملموع

ذكر

أنثى

%36

%46
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2- العمر:
جدول رقم )7(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب العمر

شكل رقم )3(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب العمر

البحث ترتاوح أعمارهم من 26 إىل 30 سنة،  أفراد عينة  يتضح من اجلدول رقم )7( أن 57% من 
33.3% من أفراد العينة ترتاوح أعمارهم من 21 إىل 25 سنة و9% من أفراد العينة ترتاوح أعمارهم من 

16 إىل 20 سنة.
من هذه النتيجة يتضح أن معظم أفراد عينة البحث يتكون من فئة الشباب األكثر نضًجا وهم الذين يف 

الفئة العمرية من 26 – 30 سنة حيث بلغت نسبة عددهم لبقية الفئات %58.

النسبة املئويةالتكرارالعبـارة
25664.0ذكر
14436.0أنثى

400100.0اجملموع

النسبة املئويةالتكرارالعبـــارة
369.0من 16 إىل 20 سنة
13333.3من 21 إىل 25 سنة
23157.8من 26 إىل 30 سنة

400100.0اجملموع

من 16 اىل 20 سنة 

من 21 اىل 25 سنة 

من 26 اىل 30 سنة

%9

%33

%58
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3- السكن جبدة:
جدول رقم )8(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب السكن مبدينة جدة

شكل رقم )4(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب السكن مبدينة جدة

يتضح من اجلدول رقم )8( أن 31.8% من أفراد عينة البحث يسكنون مشال جدة و30% من أفراد العينة 
يسكنون جنوب جدة، 17.5% من أفراد العينة يسكنون شرق جدة و16.8% من أفراد العينة يسكنون 
وسط جدة و4% من أفراد العينة يسكنون غرب جدة، وهذا يعين أن معظم أفراد العينة يتوزعون بني مشال 

وجنوب جدة.ر
وتفوق عدد العينة يف كلٍّ من مشال وجنوب جدة يبدو منطقًيا نسبًة لِكرب حجم األحياء والكثافة السكانية 

هبذين االجتاهني من مدينة وجدة، ونسبة العينة يف بقية اجتاهات جدة مناسبة حلجم األحياء فيها.

مشال جدة           جنوب جدة      وسط جدة            غرب جدة           شرق جدة
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النسبة املئويةالتكرارالعبــارة
7017.5شرق جدة
164.0غرب جدة
6716.8وسط جدة
12030.0جنوب جدة
12731.8مشال جدة
400100.0اجملموع
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4- املستوى التعليمي:
جدول رقم )9(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب السكن مبدينة جدة

شكل رقم )5(: يوضح توزيع أفراد عينة البحث حسب املستوى التعليمي

يتضح من اجلدول رقم )9( أن 60.3% من أفراد عينة البحث مستواهم التعليمي جامعي و28% من 
أفراد العينة مستواهم التعليمي اثنوي، مما يعين أن معظم أفراد العينة حاصلون على تعليم جامعي واثنوي.
الثانوية( وهذا  النتيجة تعين أن غالبية أفراد العينة قد تلقوا تعليًما جامعًيا وتعليًما اثنواًي )املرحلة  وهذه 
بدوره يرجح كفة صواب استجاابت العينة ابعتبار أن أغلبية العينة ذات مستوى تعليمي عاٍل، وابلتايل 

واقعية نتائج البحث.

دراسات عليا        جامعي            اثنوية         متوسطة          ابتدائي         دون االبتدائي
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النسبة املئويةالتكرارالعبـــارة
10.3دون االبتدائي

10.3ابتدائي
205.0متوسطة
11228.0اثنوية
24160.3جامعي

256.3دراسات عليا
400100.0اجملموع
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5- الوظيفة:
جدول رقم )10(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة

شكل رقم )6(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب الوظيفة

يتضح من اجلدول رقم )10( أن 31% من أفراد عينة البحث من موظفي القطاع اخلاص، 27% من 
أفراد العينة من املوظفني احلكوميني، 21% من أفراد العينة طالب و15% من أفراد العينة ال يعملون، 
5.3% من أفراد العينة وظيفتهم أعمال حرة. مما يعين أن معظم أفراد العينة يتوزعون على القطاع اخلاص 

واحلكومي والطالب.

النسبة املئويةالتكرارالعبــــارة
6015.0ال أعمل
8421.0طالب

12731.8موظف قطاع خاص
10827.0موظف حكومي

215.3أعمال حرة
400100.0اجملموع

     أعمال حرة             موظف حكومي         موظف قطاع خاص             طالب                       الأعمل
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6- احلالة االجتماعية: 
جدول رقم )11(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب احلالة االجتماعية

شكل رقم )7(: يوضح توزيع أفراد العينة حسب احلالة االجتماعية

يتضح من اجلدول رقم )10( أن 31% من أفراد عينة البحث من موظفي القطاع اخلاص، 27% من 
أفراد العينة من املوظفني احلكوميني، 21% من أفراد العينة طالب و15% من أفراد العينة ال يعملون، 
5.3% من أفراد العينة وظيفتهم أعمال حرة. مما يعين أن معظم أفراد العينة يتوزعون على القطاع اخلاص 

واحلكومي والطالب.

النسبة املئويةالتكرارالعبـــارة
15137.8متزوج
12832.0أعزب

10426.0مقبل على الزواج
133.3مطلق
41.0أرمل

400100.0اجملموع

         أرمل                     مطلق             مقبل على الزواج                   أعزب                     متزوج 
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حتليل احملور الثاين: األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة على عالقة الشباب السعودي أبسرهم: 
جدول رقم )12(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لألبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة على 

عالقة الشباب السعودي أبسرهم

العبارةم
موافقإىل حد ماغري موافق

%ت%ت%ت
اإلفراط يف الدالل الذي متارسه األسرة مع أبنائها يؤثر 1

112.812431.026566.3سلًبا يف عالقة هؤالء األبناء هبم يف شباهبم. 

دَّة الزائدة اليت متارسها األسرة مع أبنائها تؤثر سلًبا يف 2 الشِّ
102.58721.830375.8عالقة هؤالء األبناء أبسرهم.

اإلحساس ابملسؤولية جتاه األسرة لدى الشباب متعلق 3
123.07218.031679.0ابألثر الرتبوي.

غياب القدوة احلسنة يف األسرة يؤثر سلًبا يف عالقة 4
215.39022.528972.3الشباب أبسرهم.

التفكك األسري يؤدي إىل خلق شباب مبستوى أخالقي 5
317.814436.022556.3متدين.

إاتحة املال للشباب بصورة مطلقة يف األسرة ينتج عنه 6
348.515538.821152.8تردي أخالقي لدى الشاب جتاه أسرته. 

تركيز األسرة على تفوق االبن يف التعليم وإغفال اجلانب 7
225.513032.524862.0الرتبوي يؤثر سلًبا يف تنمية اجلانب األخالقي للشباب. 

عدم موازنة األبوين بني العمل واألسرة يؤثر على مستوى 8
123.011528.827368.3عالقة الشباب أبسرهم.  

اخنفاض الوازع الديين لدى بعض األسر يؤثر سلًبا يف 9
92.37318.331879.5عالقة الشباب أبسرهم. 

10
اختالف نوع ثقافة األبوين من أسباب اضطراب املستوى 

8320.814937.316842.0األخالقي لألبناء الشباب.
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1(يتضح من اجلدول رقم )12( أن 66.3% من أفراد عينة البحث يعتقدون أن اإلفراط يف الدالل الذي 
متارسه األسرة مع أبنائها يؤثر سلبا يف عالقة هؤالء األبناء هبم يف شباهبم، 31% من أفراد العينة موافقون 

إىل حد ما و2.8% من أفراد العينة غري موافقني.
2(75.8% من أفراد عينة البحث موافقون على أن الشدة الزائدة اليت متارسها األسرة مع أبنائها تؤثر سلبا 

يف عالقة هؤالء األبناء أبسرهم، 21.8% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما.
3(79% من أفراد عينة البحث موافقون على أن االحساس ابملسؤولية جتاه األسرة لدى الشباب متعلق 

ابألثر الرتبوي، 31.6% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و3% من أفراد العينة غري موافقني.
4(72.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن غياب القدوة احلسنة يف األسرة يؤثر سلبا يف عالقة 

الشباب أبسرهم، 22.5% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و5.3% من أفراد العينة غري موافقني.
التفكك األسري يؤدي إىل خلق شباب مبستوى  5(56.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن 

أخالقي متدين، 22.5% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و7.8% من أفراد العينة غري موافقني.
6(52.8% من أفراد عينة البحث موافقون على أن إاتحة املال للشباب بصورة مطلقة يف األسرة ينتج 
عنه تردي أخالقي لدى الشاب جتاه أسرته، 38.8% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و8.5% من 

أفراد العينة غري موافقني.
7(62% من أفراد عينة البحث موافقون على أن تركيز األسرة على تفوق االبن يف التعليم وإغفال اجلانب 
الرتبوي يؤثر سلبا يف تنمية اجلانب األخالقي للشباب، 24.8% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما، 

5.5% من أفراد العينة غري موافقني.
8(68.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن عدم موازنة األبوين بني العمل واألسرة يؤثر على 
مستوى عالقة الشباب أبسرهم، 28.8% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما، 3% من أفراد العينة غري 

موافقني.
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9(79.5% من أفراد عينة البحث موافقون على أن اخنفاض الوازع الديين لدى بعض األسر يؤثر سلبا يف 
عالقة الشباب أبسرهم، 18.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما، 2.3% من أفراد العينة غري موافقني.  
البحث موافقون على أن اختالف نوع ثقافة األبوين من أسباب اضطراب  أفراد عينة  10(42% من 
املستوى األخالقي لألبناء الشباب، 37.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و20.8% من أفراد العينة 
غري موافقني على أن اختالف نوع ثقافة األبوين من أسباب اضطراب املستوى األخالقي لألبناء الشباب.
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حتليل احملور الثالث: العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى الشباب: 
)يُقصد هبا العوامل املتعلقة ابلبيئة االجتماعية احمليطة ابلشباب السعودي(.

جدول رقم )13(: يوضح التكرارات والنسب املئوية للعوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى 
األخالقي لدى الشباب

العبارةم
موافقإىل حد ماغري موافق

%ت%ت%ت
العالقات االجتماعية الواسعة  للشباب تؤثر سلًبا على 1

9323.319749.311027.5عالقتهم أبسرهم. 

الصحبة السيئة للشباب تؤثر سلًبا على عالقتهم 2
133.34411.034385.8أبسرهم. 

انشغال الشباب لفرتات طويلة خالل اليوم عرب وسائل 3
التواصل االجتماعي يؤدي إىل إضعاف عالقة الشباب 

أبسرهم.   
143.59323.329373.3

البيئة االجتماعية اليت تعيش فيها األسرة تؤثر على نوع 4
4310.814436.021353.3ومستوى عالقة الشباب أبسرهم.

اتباع األسرة نظام اجتماعي مبين على االستعالء على 5
َمنحْ هم أقل منهم ماداًي وثقافًيا واجتماعًيا يؤثر سلًبا يف 

عالقة الشباب أبسرهم.
246.010626.527067.5

املواد اإلعالمية األجنبية تؤثر سلًبا على مستوى الشباب 6
4611.513834.521654.0األخالقي وعالقتهم أبسرهم. 

انفتاح الشباب املفرط على الثقافة الغربية يؤثر سلًبا على 7
358.812030.024561.3مستوى أخالقهم وعالقتهم أبسرهم.

حتكم األسرة يف توجيه مستقبل الشباب بناًء للوضع 8
389.519348.316942.3االجتماعي يؤثر سلًبا يف عالقتهم هبا.

9
8120.316541.315438.5ضعف طموح الشباب يؤثر سلًبا يف عالقتهم أبسرهم.

10
عدم تعدد مصادر الثقافة لدى الشباب يؤثر سلًبا يف 

6817.016140.317142.8عالقتهم أبسرهم.
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1(يتضح من اجلدول رقم )13( أنَّ 27.5% من أفراد عينة البحث موافقون على أن العالقات االجتماعية 
الواسعة للشباب تؤثر سلبا على عالقتهم أبسرهم، 49.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما، %23.3 
تؤثر سلبا على عالقتهم  للشباب  الواسعة  العالقات االجتماعية  أن  العينة غري موافقني على  أفراد  من 

أبسرهم.
2(85.8% من أفراد عينة البحث موافقون على أن الصحبة السيئة للشباب تؤثر سلبا على عالقتهم 

أبسرهم، 11% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و3.3% من أفراد العينة غري موافقني. 
3(73.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن انشغال الشباب لفرتات طويلة خالل اليوم عرب وسائل 
التواصل االجتماعي يؤدي إىل إضعاف عالقتهم أبسرهم، 23.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما 

و3.5% من أفراد العينة غري موافقني. 
4(53.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن البيئة االجتماعية اليت تعيش فيها األسرة تؤثر على 
نوع ومستوى عالقة الشباب أبسرهم، 36% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و6% من أفراد العينة غري 
موافقني على أن البيئة االجتماعية اليت تعيش فيها األسرة تؤثر على نوع ومستوى عالقة الشباب أبسرهم. 
5(67.5% من أفراد عينة البحث موافقون على أن اتباع األسرة نظام اجتماعي مبين على االستعالء على 
َمنحْ هم أقل منهم ماداي وثقافيا واجتماعيا يؤثر سلبا يف عالقة الشباب أبسرهم، 26.5% من أفراد العينة 

موافقون إىل حد ما و6% من أفراد العينة غري موافقني. 
6(54% من أفراد عينة البحث موافقون على أن املواد االعالمية األجنبية تؤثر سلبا على مستوى الشباب 
األخالقي وعالقتهم أبسرهم، 34.5% من أفراد العني موافقون إىل حد ما و11.5% من أفراد العينة غري 

موافقني.
7(61.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن انفتاح الشباب املفرط على الثقافة الغربية يؤثر سلبا 
على مستوى أخالقهم وعالقتهم أبسرهم، 30% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و8.8% من أفراد 

العينة غري موافقني. 
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8(42.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن حتكم األسرة يف توجيه مستقبل الشباب بناًء للوضع 
االجتماعي يؤثر سلبا يف عالقتهم هبا، 48.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و9.5% من أفراد 

العينة غري موافقني.
9(38.5% من أفراد عينة البحث موافقون على أن ضعف طموح الشباب يؤثر سلبا يف عالقتهم أبسرهم، 

41.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و20.3% من أفراد العينة غري موافقني.  
10(42.8% من أفراد عينة البحث موافقون على أن عدم تعدد مصادر الثقافة لدى الشباب يؤثر سلبا 
على عالقتهم أبسرهم، 40.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و17% من أفراد العينة غري موافقني.
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حتليل احملور الرابع: طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي:  
)يُقصد هبا الوسائل اليت تساعد يف حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي واليت تؤدي بدورها 

إىل حتسني عالقتهم أبسرهم(
جدول رقم )14(: يوضح التكرارات والنسب املئوية لطرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب 

السعودي

العبارةم
موافقإىل حد ماغري موافق

%ت%ت%ت
التزام األسرة بنظام تربوي سليم منتظم يؤسس جليل من 1

71.8287.036591.3الشباب ذي عالقة جيدة مع أسرهم. 

احتواء األسرة ألبنائها الشباب من خالل جلسات 2
82.04711.834586.3اجتماعية دورية يؤدي إىل حتسني العالقة معهم. 

انتهاج األسرة منهج حرية االختيار ألبنائها الشباب مع 3
51.36416.033182.8التزامها ابلتوجيه املعتدل يؤسس لعالقة جيدة معهم. 

تفريق األسرة ما بني العاطفة والواجب حنو أبنائها 4
164.05914.832581.3الشباب يؤدي إىل ختلقهم ابألخالق احلسنة. 

ثقافة األبوين خبصائص مراحل النمو لدى ألبناء يؤدي 5
112.85012.533984.8إىل حسن التعامل معهم مبختلف مراحلهم.

تكاتف اجملتمع يف جعل أسر مستقرة يؤدي إىل إجياد 6
61.54912.334586.3جيل من الشباب حسن األخالق. 

التوجيه السليم الستخدام وسائل التواصل االجتماعي 7
133.37017.531779.3يؤدي إىل حتسني أخالق الشباب وعالقتهم أبسرهم. 

إنشاء مراكز اجتماعية لتوعية وتثقيف الشباب يؤدي إىل 8
194.88120.330075.0حتسني مستواهم األخالقي.  

تعاون األسرة مع املؤسسات الرتبوية التعليمية يؤدي إىل 9
82.07719.331578.8حتقيق مستوى أخالقي مرتفع لدى الشباب.

10
احتواء املناهج الدراسية على قيم أخالقية يؤدي إىل 

215.34210.533784.3حتسني املستوى األخالقي للشباب.  
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1(يتضح من اجلدول رقم )14( أنَّ 91.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن التزام األسرة بنظام 
تربوي سليم منتظم يؤسس جليل من الشباب ذي عالقة جيدة مع أسرهم، 7% من أفراد العينة موافقون 

إىل حد ما و1.8% من أفراد العينة غري موافقني. 
2(86.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن احتواء األسرة ألبنائها الشباب من خالل جلسات 
اجتماعية دورية يؤدي إىل حتسني العالقة معهم، 11.8% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و1.3% من 

أفراد العينة غري موافقني.
3(82.8% من أفراد عينة البحث موافقون على أن انتهاج األسرة منهج حرية االختيار ألبنائها الشباب 
مع التزامها ابلتوجيه املعتدل يؤسس لعالقة جيدة معهم، 16% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و%1.3 

من أفراد العينة غري موافقني.  
4(81.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن تفريق األسرة ما بني العاطفة والواجب حنو أبنائها 
الشباب يؤدي إىل ختلقهم ابألخالق احلسنة و14.8% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و4%من أفراد 

العينة غري موافقني. 
5(84.8% من أفراد عينة البحث موافقون على أن ثقافة األبوين خبصائص مرحلة النمو لدى األبناء 
يؤدي إىل حسن التعامل معهم مبختلف مراحلهم، 12.5% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و%2.8 

من أفراد العينة غري موافقني. 
6(86.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن تكاتف اجملتمع يف جعل أسرة مستقرة يؤدي إىل إجياد 
جيل من الشباب حسن األخالق، 12.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما، 1.5% من أفراد العينة 

غري موافقني. 
7(79.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن التوجيه السليم الستخدام وسائل التواصل االجتماعي 
يؤدي إىل حتسني أخالق الشباب وعالقتهم أبسرهم، 17.5% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما، %3.3 

من أفراد العينة غري موافقني. 
8(75% من أفراد عينة البحث موافقون على أن إنشاء مراكز اجتماعية لتوعية وتثقيف الشباب يؤدي 
إىل حتسني مستواهم األخالقي، 20.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما، 4.8% من أفراد العينة غري 

موافقني. 
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9(78.8% من أفراد عينة البحث موافقون على أن تعاون األسرة مع املؤسسات الرتبوية التعليمية يؤدي 
إىل حتقيق مستوى أخالقي مرتفع لدى الشباب، 19.3% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما و2% من 

أفراد العينة غري موافقني. 
10(84.3% من أفراد عينة البحث موافقون على أن احتواء املناهج الدراسية على قيم أخالقية يؤدي 
إىل حتسني املستوى األخالقي للشباب، 10.5% من أفراد العينة موافقون إىل حد ما 5.3% من أفراد 
العينة غري موافقني على أن احتواء املناهج الدراسية على قيم أخالقية يؤدي إىل حتسني املستوى األخالقي 

للشباب.
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اختبار فروض البحث:
أوال: توجد عالقة دالة إحصائًيا بني األبعاد األخالقية لدى الشباب السعودي وبني املتغريات 

الدميوغرافية:
1-  توجد عالقة دالة إحصائًيا بني األبعاد األخالقية لدى الشباب السعودي ومتغري اجلنس:

جدول رقم )15(: يوضح اختبار )ت( للعالقات األخالقية وفقا ملتغري اجلنس   

:
من اجلدول رقم )15( يتضح ما يلي:

أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لألبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب أبسرهم 
تعزى ملتغري اجلنس حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.0 وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية 0.05.

بينما ُيالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للعوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى 
األخالقي لدى الشباب تعزى ملتغري اجلنس حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.1 وهي قيمة أكرب من 

مستوى املعنوية 0.05 .

التفسريمستوى الداللةدرجات احلريةتالعبارةم
األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب 1

السعودي أبسرهم.
دالة2.23980.0

العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى 2
الشباب.

غري دالة1.83980.1

غري دالة3980.8-0.3طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي.3
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2- توجد عالقة دالة إحصائًيا بني األبعاد األخالقية لدى الشباب السعودي وبني متغري العمر:
  جدول رقم )16(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية وبني متغري العمر

من اجلدول رقم )16( ُيالحظ ما يلي:
أن هناك فروق ذات داللة إحصائية لألبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب أبسرهم 

تعزى ملتغري العمر حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.0 وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية 0.05.
كما ُيالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للعوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى 
األخالقي لدى الشباب تعزى ملتغري العمر حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.06 وهي قيمة أكرب من 

مستوى املعنوية 0.05.
وُيالحظ كذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية لطرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي 

تعزى ملتغري العمر حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.0 وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية 0.05.

جمموع مصدر التباينالعبارة
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

مستوى ف
الداللة

التفسري

األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة 
املؤثرة يف عالقة الشباب السعودي 

أبسرهم.

13.52131.042.53بني اجملموعات
دالة0.00

158.423860.41داخل اجملموعات

العوامل االجتماعية املؤدية إىل 
اخنفاض املستوى األخالقي لدى 

الشباب.

11.92180.661.58بني اجملموعات
غري دالة0.06

160.023810.42داخل اجملموعات

طرق حتسني مستوى األخالق لدى 
الشباب السعودي.

15.87131.223.02بني اجملموعات
دالة0.00

156.063860.40داخل اجملموعات
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3- توجد عالقة دالة إحصائًيا بني األبعاد األخالقية لدى الشباب السعودي وبني متغري السكن:
  جدول رقم )17(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية  وبني متغري السكن

من اجلدول رقم )17( ُيالحظ ما يلي:
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لألبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب أبسرهم 
تعزى ملتغري السكن حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.19 وهي قيمة أكرب من مستوى املعنوية 0.05.

كما ُيالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للعوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى 
األخالقي لدى الشباب تعزى ملتغري السكن حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.13 وهي قيمة أكرب 

من مستوى املعنوية 0.05.
ُيالحظ كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لطرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب 
قيمة أكرب من مستوى  الداللة 0.50 وهي  قيمة مستوى  بلغت  السكن حيث  السعودي تعزى ملتغري 

املعنوية 0.05.

جمموع مصدر التباينالعبارة
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

مستوى ف
الداللة

التفسري

األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة 
املؤثرة يف عالقة الشباب السعودي 

أبسرهم.

0.4640.121.52بني اجملموعات
غري دالة0.19

29.953950.08داخل اجملموعات

العوامل االجتماعية املؤدية إىل 
اخنفاض املستوى األخالقي لدى 

الشباب.

0.7540.191.81بني اجملموعات
غري دالة0.13

41.043950.10داخل اجملموعات

طرق حتسني مستوى األخالق لدى 
الشباب السعودي.

0.2540.060.83بني اجملموعات
غري دالة0.50

29.543950.07داخل اجملموعات
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املستوى  متغري  وبني  السعودي  الشباب  لدى  األخالقية  األبعاد  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد   -4
التعليمي: 

جدول رقم )18(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية وبني متغري املستوى التعليمي

من اجلدول رقم )18( ُيالحظ ما يلي:
أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لألبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب أبسرهم 
قيمة أكرب من مستوى  الداللة 0.51 وهي  قيمة مستوى  بلغت  التعليمي حيث  املستوى  ملتغري  تعزى 

املعنوية 0.05.
كما ُيالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للعوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى 
األخالقي لدى الشباب تعزى ملتغري املستوى التعليمي حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.50 وهي 

قيمة أكرب من مستوى املعنوية 0.05.
ُيالحظ كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لطرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب 
السعودي تعزى ملتغري املستوى التعليمي حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.24 وهي قيمة أكرب من 

مستوى املعنوية 0.05.

جمموع مصدر التباينالعبارة
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

مستوى ف
الداللة

التفسري

األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة 
املؤثرة يف عالقة الشباب السعودي 

أبسرهم.

0.3350.070.86بني اجملموعات
غري دالة0.51

30.083940.08داخل اجملموعات

العوامل االجتماعية املؤدية إىل 
اخنفاض املستوى األخالقي لدى 

الشباب.

0.4650.090.87بني اجملموعات
غري دالة0.50

41.343940.10داخل اجملموعات

طرق حتسني مستوى األخالق لدى 
الشباب السعودي.

0.5150.101.37بني اجملموعات
غري دالة0.24

29.283940.07داخل اجملموعات
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5- توجد عالقة دالة إحصائًيا بني األبعاد األخالقية لدى الشباب السعودي وبني متغري الوظيفة
جدول رقم )19(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية وبني متغري الوظيفة

من اجلدول رقم )19( ُيالحظ ما يلي:
الشباب أبسرهم  املؤثرة يف عالقة  املتعلقة ابلتنشئة  توجد فروق ذات داللة إحصائية لألبعاد األخالقية 
تعزى ملتغري الوظيفة حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.00 وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية 0.05.

كما ُيالحظ أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للعوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى 
األخالقي لدى الشباب تعزى ملتغري الوظيفة حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.08 وهي قيمة أكرب 

من مستوى املعنوية 0.05.
ُيالحظ كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لطرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب 
قيمة أكرب من مستوى  الداللة 0.20 وهي  قيمة مستوى  بلغت  الوظيفة حيث  السعودي تعزى ملتغري 

املعنوية 0.05.

جمموع مصدر التباينالعبارة
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

مستوى ف
الداللة

التفسري

األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة 
املؤثرة يف عالقة الشباب السعودي 

أبسرهم.

1.3940.354.72بني اجملموعات
دالة0.00

29.023950.07داخل اجملموعات

العوامل االجتماعية املؤدية إىل 
اخنفاض املستوى األخالقي لدى 

الشباب.

0.8740.222.09بني اجملموعات
غري دالة0.08

40.933950.10داخل اجملموعات

طرق حتسني مستوى األخالق لدى 
الشباب السعودي.

0.4440.111.50بني اجملموعات
غري دالة0.20

29.343950.07داخل اجملموعات
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6- توجد عالقة دالة إحصائًيا بني األبعاد األخالقية لدى الشباب السعودي وبني متغري احلالة االجتماعية:
جدول رقم )20(: يوضح حتليل التباين األحادي لألبعاد األخالقية وبني متغري احلالة االجتماعية

من اجلدول رقم )20( ُيالحظ ما يلي:
الشباب أبسرهم  املؤثرة يف عالقة  املتعلقة ابلتنشئة  توجد فروق ذات داللة إحصائية لألبعاد األخالقية 
تعزى ملتغري احلالة االجتماعية حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.02 وهي قيمة أقل من مستوى املعنوية 

.0.05
املستوى  اخنفاض  إىل  املؤدية  االجتماعية  للعوامل  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  ُيالحظ  كما 
األخالقي لدى الشباب تعزى ملتغري احلالة االجتماعية حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.01 وهي 

قيمة أقل من مستوى املعنوية 0.05.
ُيالحظ كذلك أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لطرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب 
السعودي تعزى ملتغري احلالة االجتماعية حيث بلغت قيمة مستوى الداللة 0.27 وهي قيمة أكرب من 

مستوى املعنوية 0.05.

جمموع مصدر التباينالعبارة
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

مستوى ف
الداللة

التفسري

األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة 
املؤثرة يف عالقة الشباب السعودي 

أبسرهم.

0.8840.222.95بني اجملموعات
غري دالة0.51

29.533950.07داخل اجملموعات

العوامل االجتماعية املؤدية إىل 
اخنفاض املستوى األخالقي لدى 

الشباب.

1.2940.323.14بني اجملموعات
غري دالة0.50

40.513950.10داخل اجملموعات

طرق حتسني مستوى األخالق لدى 
الشباب السعودي.

0.3940.101.30بني اجملموعات
غري دالة0.24

29.403950.07داخل اجملموعات
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اثنيا: توجد عالقة دالة إحصائيا بني األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة االجتماعية للشباب السعودي 
وعالقة الشباب أبسرهم:

الختبار هذه الفرضية قام الباحث ابستخدام اختبار معامل ارتباط بريسون وذلك من أجل معرفة ما إذا 
كانت هناك عالقة بني األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة لدى الشباب السعودي وبني عالقتهم أبسرهم 

وكانت النتائج كما يلي:
جدول رقم )21(: يوضح معامل ارتباط بريسون للعالقة بني األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة لدى 

الشباب السعودي وبني عالقتهم أبسرهم

يتضح من نتائج اجلدول رقم )21( أن قيمة معامل ارتباط بريسون تساوي 0.815 وهي تدل على وجود 
عالقة قوية بني األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة لدى الشباب السعودي وبني عالقتهم أبسرهم كما أن 

قيمة مستوى الداللة )0.0( تدل على أن هذه العالقة دالة إحصائًيا.
اثلثا: توجد عالقة دالة إحصائًيا بني العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى 

الشباب السعودي وبني عالقتهم أبسرهم:
الختبار هذه الفرضية قام الباحث ابستخدام اختبار معامل ارتباط بريسون وقد كانت النتائج كما يلي:

جدول رقم )22( : يوضح معامل ارتباط بريسون بني العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى 
األخالقي لدى الشباب وبني عالقتهم أبسرهم

يتضح من نتائج اجلدول رقم )22( أن قيمة معامل ارتباط بريسون تساوي 0.841 وهي تدل على وجود 
عالقة قوية بني العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى الشباب وبني عالقتهم 

أبسرهم وتدل قيمة مستوى الداللة )0.0( على أن هذه العالقة دالة إحصائًيا.

0.815معامل ارتباط بريسون
0.00مستوى الداللة

0.841معامل ارتباط بريسون
0.00مستوى الداللة
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رابعا: توجد عالقة دالة إحصائًيا بني طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي وبني حتسني 
عالقتهم أبسرهم:

الشباب  لدى  األخالق  مستوى  حتسني  طرق  بني  بريسون  ارتباط  معامل  يوضح   :)23( رقم  جدول 
السعودي وبني حتسني عالقتهم أبسرهم

يتضح من نتائج اجلدول رقم )23( أن قيمة معامل ارتباط بريسون تساوي 0.749 وهي تدل على وجود 
عالقة قوية بني طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي وبني حتسني عالقتهم أبسرهم، 

كما تدل قيمة مستوى الداللة )0.0( على أن هذه العالقة دالة إحصائيا.

0.749معامل ارتباط بريسون
0.00مستوى الداللة
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الفصل الخامس
نتائج وتوصيات ومقترحات البحث
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نتائج وتوصيات ومقترحات البحث

متهيد:
استهدف هذا البحث الكشف عن الواقع األخالقي للشباب السعودي وأتثريه على عالقتهم ابألسرة 
مبدينة جدة، وقد انتهج الباحث يف ذلك املنهج الوصفي وإىل جانب ذلك استفاد من دراسات سابقة 
أداة االستبانة اليت مت حتليلها وقد أظهرت  البحث، وقد استخدم  ومراجع وكتب ذات عالقة مبوضوع 
نتائج مت رصدها يف الفصل الرابع، ويقدم الباحث يف هذا الفصل ملخًصا للنتائج كما يقدم التوصيات 

واملقرتحات بناًء على تلك النتائج.
أواًل: نتائج البحث: 

النتائج يف الفصل الرابع عن اإلجابة على أسئلة البحث وكذلك صحة فروض  أسفر التحليل وتفسري 
البحث، وفيما يلي عرض ألهم نتائج البحث:  

1. نتائج املتغريات الدميوغرافية.
وقد أسفرت نتائج حتليل املتغريات الدميوغرافية وهي خاصة ابحملور األول )البياانت الشخصية للمبحوثني( 

عما يلي:
- بلغت نسبة مشاركة الذكور يف البحث  %64 .
- بلغت نسبة مشاركة اإلانث يف البحث %36 .

- 57% من أفراد عينة البحث تراوحت أعمارهم من 26 إىل 30 سنة.
- 33.3% من أفراد العينة تراوحت أعمارهم من 21 إىل 25 سنة. 

- 9% من أفراد العينة تراوحت أعمارهم من 16 إىل 20 سنة.
- 31.8% من أفراد عينة البحث يسكنون مشال جدة. 

- 30% من أفراد العينة يسكنون جنوب جدة. 
- 17.5% من أفراد العينة يسكنون شرق جدة. 
- 16.8% من أفراد العينة يسكنون وسط جدة. 

- 4% من أفراد العينة يسكنون غرب جدة. 
- 60.3% من أفراد عينة البحث مستواهم التعليمي جامعي. 
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- 28% من أفراد العينة مستواهم التعليمي اثنوي. 

- 6.3% من أفراد العينة مستواهم التعليمي حاصلني على دراسات عليا.
- 5.0% من أفراد العينة مستواهم التعليمي حاصلني على الشهادة املتوسطة.
- 0.3% من أفراد العينة مستواهم التعليمي حاصلني على الشهادة االبتدائية.

- 0.3% من أفراد العينة مستواهم التعليمي دون االبتدائي.
- 31% من أفراد عينة البحث من موظفي القطاع اخلاص. 

- 27% من أفراد العينة من املوظفني احلكوميني. 
- 21% من أفراد العينة طالب. 

- 15% من أفراد العينة ال يعملون. 
- 5.3% من أفراد العينة وظيفتهم أعمال حرة.
- 37.8% من أفراد عينة البحث متزوجون. 

- 32% من أفراد العينة عزاب. 
- 26% من أفراد العينة مقبلون على الزواج.

- 3.3% من أفراد العينة مطلقني، 1.0% من أفراد العينة أرامل.
السعودي  للشباب  االجتماعية  ابلتنشئة  املتعلقة  األخالقية  األبعاد  بني  إحصائيا  دالة  توجد عالقة   .2

وعالقة الشباب أبسرهم.
- أثبت البحث أنَّ القيم األخالقية للشباب املتعلقة ابلتنشئة تؤثر بنسبة 65.43% على عالقتهم أبسرهم.

لدى  األخالقي  املستوى  اخنفاض  إىل  املؤدية  االجتماعية  العوامل  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد   .3
الشباب السعودي وبني عالقتهم أبسرهم.

- أثبتت نتائج البحث أنَّ بعض العوامل االجتماعية تؤدي إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى الشباب 
بنسبة %54.63.

4. توجد عالقة دالة إحصائًيا بني طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي وبني حتسني 
عالقتهم أبسرهم.

- أثبتت نتائج البحث أنَّ 83.02% من طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب هي األساليب 
الرتبوية.
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اثنًيا: توصيات البحث:

استناًدا إىل ما توصل إليه الباحث من نتائج، فإنه  يتقدم ابلتوصيات التالية:
1.تصميم برامج تدريبية لكلٍّ من اجلنسني على حده، تراعي املراحل العمرية بدايًة من سن )13 – 17( 

سنة، مث من )18 – 22( سنة، مث من )23 – 30( سنة. 
2.فتح فرع جلمعية املودة للتنمية األسرية جبنوب جدة نسبًة للكثافة السكانية وحاجة األسر خلدماهتا يف 

تلك اجلهة.
3.االستفادة من املواهب الشابة احلاصلة على تعليم جامعي يف تنفيذ بعض الربامج الشبابية االجتماعية، 

حيث إهنم ميثلون أغلبية عينة هذا البحث.
4.إعداد برامج اجتماعية للطالب يف فرتة اإلجازة الصيفية.

)الدينية،  جوانبها  مبختلف  احلياتية  التغريات  ليواكب  الزواج  على  واملقبالت  املقبلني  برانمج  5.تطوير 
الصحي، املعريف، االقتصادي لألسرة، االجتماعي، والشخصي(.

6.تصميم برانمج تدرييب لألسر الناشئة حول خصائص النمو.
7.تصميم برانمج تدرييب لألسر حول مهارات احلوار والتوازن بني األسرة والعمل.

8.تصميم برانمج تدرييب جلميع أفراد األسرة حول مهارات التعامل اإلجيايب مع التقنيات احلديثة.
9.العمل على تصميم برامج ثقافية مناسبة بداًل عن الثقافة الغربية اليت تؤثر سلًبا على مستوى أخالق 

الشباب وعالقتهم أبسرهم.
10.صناعة الربامج الشبابية احملفزة هلم للنهوض بطموحاهتم املستقبلية. 

11.العمل على تعدد مصادر الثقافة ذات األثر اإلجيايب على الشباب. 
12.تعاون اجلمعية مع املؤسسات الرتبوية التعليمية لتحقيق مستوى أخالقي مرتفع لدى الشباب.

13.التوصية ابحتواء املناهج الدراسية على قيم أخالقية تؤدي إىل حتسني املستوى األخالقي للشباب.  
14.إطالق مبادرة توعوية للشباب ملكافحة الفكر املتطرف املؤثر على األسرة واجملتمع.

15.إطالق مبادرة توعوية للشباب لكيفية مواجهة التحدايت املعاصرة. 
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اثلثًا: موضوعات حبثية مقرتحة:

يف ضوء ما أسفر عنه هذا البحث من نتائج يتقدم الباحث ابملقرتحات التالية: 
1.إعداد حبث استطالعي على اآلابء واألمهات حول توجهات الفئة العمرية لألبناء من 9 سنوات إىل 

13 سنة من اجلنسني.
2.إعداد دراسة علمية عن فعالية الربامج التنموية املوجهة للشباب مبنطقة مكة املكرمة.

واملختصني  املرشدين  نظر  وجهة  من  للشباب  املقرتحة  التنموية  الربامج  حول  علمية  دراسة  3.إعداد 
ابألسرة.  
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اثنًيا: املراجع اإللكرتونية:
htm.shbab52/21092004/http://www.al-jazirah.com.sa/magazine .34

  /http://www.ajel.sa .35

 http://www.almaany.com/ar .36

14/http://www.cdsi.gov.sa/ar .37

4068/http://www.cdsi.gov.sa/ar  .38



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-78-



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-79-

قائمة المالحق
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قائمة المالحق

ملحق رقم )1( 
خطاب تكليف للباحث
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ملحق رقم )2( 
استبانة البحث يف صورهتا األولية

استبانة بحث
الواقع األخالقي للشباب السعودي وتأثيره على عالقتهم باألسرة بمدينة جدة 

)بحث ميداني(

إعداد
د. إبراهيم جاللين إبراهيم

برنامج )ِفْكر( لبحوث وتطوير األسرة
2016م – 1437هـ
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بسم هللا الرمحن الرحيم

      سعادة الدكتور الفاضل/                                                               حفظه هللا
الّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته      وبعد:

ر( لبحوث وتطوير  فنفيدكم علًما أبّن مجعية املودة للتنمية األسرية مبنطقة مكة املكرمة وعرب برانمج )ِفكحْ
األسرة تعتزم إعداد حبث حول: »واقع الشباب وأتثريه على عالقتهم ابألسرة مبدينة جدة« وذلك ضمن 
مشروع حبوث وإصدارات املودة، ولتحقيق ذلك قام الباحث بتحديد العوامل واألبعاد املؤثرة يف عالقة 
الشباب أبسرهم وهي: البعد الرتبوي والتعليمي، البعد االقتصادي، البعد النفسي واالجتماعي، والبعد 

اإلعالمي؛ لتكون حماور ألداة البحث وهي االستبانة.
وعليه، نرجو - شاكرين – لكم الّتكرم ابقتطاع جزٍء من وقتكم الّثمني؛ لتحكيم هذه األداة وتقوميها من 

خالل اجلوانب الّتالية:
بيان مدى مناسبة املتغريات الشخصية للعينة.  .1

بيان مدى انتماء العبارة للُبعد اّلذي تنتمي إليه.  .2
بيان مدى أمهية العبارة لكّل بُعد.   .3

بيان مدى وضوح صياغة عبارات األداة.  .4
إضافة أو حذف أو تعديل أي عبارة ترون ضرورة إضافتها أو حذفها أو تعديلها.  .5

وأرجو منكم كتابة البياانت الّشخصية التالية، علًما أبهّنا لن تستخدم إالّ ألغراض البحث فقط.
البياانت الشخصية للشخص احملكِّم:

االسم الكامل: 
التخصص: 

املؤهل العلمي: 
الرتبة العلمية: 
جمال العمل: 
جهة العمل: 

وشكر هللا لكم حسن تعاونكم وأجزل لكم املثوبة
وتفضلوا بقبول شكر مجعية املودة وتقديرها لتعاونكم اإلجيايب

الباحث/ د. إبراهيم جاللني إبراهيم أمحد
مجعية املودة للتنمية األسرية مبنطقة مكة املكرمة - جدة

اجلوال: 00966508723180
i.galalin@almawaddah.org.sa
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أواًل: املتغريات األولية للعينة:
ضع عالمة )√( داخل املربع الذي ميثل اختيارك:

1.اجلنس:               
ذكر                        أنثى

2.الُعمر:      
من 16 – 20 سنة           من 21 – 25 سنة           من 26 – 30 سنة

3.السكن جبدة:      
شرق جدة         غرب جدة          وسط جدة         جنوب جدة         مشال جدة

4.املستوى التعليمي:      
ابتدائي         متوسطة            اثنوية           جامعي            دراسات عليا

5.الوظيفة:      
ال أعمل        طالب      موظف قطاع خاص        موظف حكومي        أعمال حرة

6.احلالة االجتماعية:        
متزوج          أعزب         مقبل على الزواج            مطلق            أرمل
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اثنًيا: املتغريات األساسية )األبعاد املؤثرة على عالقة الشباب أبسرهم(:

فيما يلي األبعاد املؤثرة على عالقة الشباب أبسرهم جبدة، الرجاء قراءة كّل عبارة منها قراءة فاحصة مث 
وضع عالمة )√( يف املكان املناسب لوجهة نظرك. 

الُبعد األّول: الُبعد الرتبوي والتعليمي:

العبارةم
تعديل مدى الوضوحمدى األمهيةمدى االنتماء

الصياغة غري منتمية
منتمية

غري مهمة
مهمة

غري واضحة
واضحة

الدالل الزائد الذي ميارسه بعض اآلابء مع أبنائهم يؤثر 1
سلًبا يف عالقة هؤالء األبناء هبم يف شباهبم. 

الصرامة الزائدة اليت ميارسها بعض اآلابء مع أبنائهم 2
تؤثر سلًبا يف عالقة هؤالء األبناء هبم يف شباهبم.

أسلوب انتقاد الوالدين لالبن على األخطاء اليت 3
يرتكبها يرتك آاثرًا غري جيدة يف عالقته بوالديه يف 

شبابه. 
اإلحساس ابملسؤولية جتاه األسرة لدى الشباب متعلق 4

ابألثر الرتبوي جتاههم من قبل الوالدين.
لعب املؤسسات التعليمية لدورها الرتبوي يقوي من 5

عالقة الطالب أبسرهم.
ميكن للمؤسسة التعليمية أن حتفز األسرة على املشاركة 6

يف تعليم األبناء.
كلما تلقى الشاب تعليًما بدرجة أعلى كلما جعل 7

عالقته أبسرته أقوى رابطًا.
نوع التعليم الذي يتلقاه الشاب يؤثر يف مدى عالقته 8

أبسرته.
تلقي الشاب للتعليم وهو مقيم مع األسرة يؤثر يف 9

مدى عالقته أبسرته إجيااًب. 
تلقي الشاب للتعليم وهو مقيم بعيًدا عن األسرة يؤثر 10

يف مدى عالقته أبسرته سلًبا.

إضافات تراها مناسبة

11

12
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الُبعد الثاين: الُبعد االقتصادي:

العبارةم
تعديل مدى الوضوحمدى األمهيةمدى االنتماء

الصياغة غري منتمية
منتمية

غري مهمة
مهمة

غري واضحة
واضحة

الدالل الزائد الذي ميارسه بعض اآلابء مع أبنائهم يؤثر 1
سلًبا يف عالقة هؤالء األبناء هبم يف شباهبم. 

الصرامة الزائدة اليت ميارسها بعض اآلابء مع أبنائهم 2
تؤثر سلًبا يف عالقة هؤالء األبناء هبم يف شباهبم.

أسلوب انتقاد الوالدين لالبن على األخطاء اليت 3
يرتكبها يرتك آاثرًا غري جيدة يف عالقته بوالديه يف 

شبابه. 
اإلحساس ابملسؤولية جتاه األسرة لدى الشباب متعلق 4

ابألثر الرتبوي جتاههم من قبل الوالدين.
لعب املؤسسات التعليمية لدورها الرتبوي يقوي من 5

عالقة الطالب أبسرهم.
ميكن للمؤسسة التعليمية أن حتفز األسرة على املشاركة 6

يف تعليم األبناء.
كلما تلقى الشاب تعليًما بدرجة أعلى كلما جعل 7

عالقته أبسرته أقوى رابطًا.
نوع التعليم الذي يتلقاه الشاب يؤثر يف مدى عالقته 8

أبسرته.
تلقي الشاب للتعليم وهو مقيم مع األسرة يؤثر يف 9

مدى عالقته أبسرته إجيااًب. 
تلقي الشاب للتعليم وهو مقيم بعيًدا عن األسرة يؤثر 10

يف مدى عالقته أبسرته سلًبا.

إضافات تراها مناسبة

11

12

العبارةم
تعديل مدى الوضوحمدى األمهيةمدى االنتماء

الصياغة غري منتمية
منتمية

غري مهمة
مهمة

غري واضحةواضحة

الوضع االقتصادي لألسرة يؤثر على نوع ومدى عالقتها 1
أببنائها الشباب.

الشاب العامل يرتبط بعالقة أفضل مع أسرته من الشاب 2
العاطل عن العمل. 

إسهام الشاب العامل يف املصروفات األسرية يساعد يف 3
توطيد عالقته أبفراد األسرة.

الشاب الذي ال يفكر يف االستقالل عن األسرة اقتصاداًي 4
تسوء عالقته أبسرته. 

الشاب الذي يطمح لالستقالل بنفسه اقتصاداًي عن 5
أسرته جيد الدعم املعنوي من أفراد األسرة.

معظم الشباب ال يضعون أهدافًا ملستقبل حياهتم 6
االقتصادية.

7
معظم الشباب يفكرون يف مساعدة أسرهم اقتصاداًي.

التقلبات االقتصادية العاملية تؤثر يف درجة طموح الشباب 8
حنو االستقالل االقتصادي عن األسرة.

معظم األسر ال تشجع أبناءها على التفكري يف اجلانب 9
االقتصادي.

معظم األسر جتعل االبن متعلًقا بدعمها املادي حىت يبلغ 10
مرحلة الزواج.

إضافات تراها مناسبة

11

12

13
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الُبعد الثالث: الُبعد النفسي االجتماعي:

العبارةم
تعديل مدى الوضوحمدى األمهيةمدى االنتماء

الصياغة غري منتمية
منتمية

غري مهمة
مهمة

غري واضحةواضحة

استخدام األسرة أسلوب التحفيز والتشجيع للسلوك 1
اإلجيايب منذ الِصغر يعزز عالقته أبسرته إجيااًب يف شبابه.

عدم امتالك األبوين مهارات التعامل مع األبناء يف فرتة 2
املراهقة يؤثر على مستوى عالقتهما هبم يف فرتة الشباب. 

سوء عالقة الوالدين ببعضهما تؤثر سلًبا على عالقة الشاب 3
هبما.

انفصال الوالدين يؤثر سلًبا على عالقة ابنهم الشاب هبما 4
أو أبحدمها.

االضطراابت النفسية لدى الشاب تؤثر سلًبا يف عالقته 5
أبسرته.

ارتباط الشاب بعالقات اجتماعية واسعة قد يؤثر سلًبا على 6
عالقته أبسرته.

7
ارتباط الشاب بصحبة سيئة يؤثر سلًبا على عالقته أبسرته. 

التواصل االجتماعي لفرتات طويلة خالل اليوم عرب التقنيات 8
احلديثة يساعد يف إضعاف عالقة الشاب أبسرته. 

فشل الشاب يف التواصل االجتماعي مع اآلخرين يعود 9
غالًبا لسوء ارتباطه ابألسرة وجدانًيا.

البيئة االجتماعية اليت تعيش فيها األسرة تؤثر على نوع 10
ومستوى عالقة الشاب أبسرته.

إضافات تراها مناسبة

11

12
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الُبعد الرابع: الُبعد اإلعالمي:

العبارةم
تعديل مدى الوضوحمدى األمهيةمدى االنتماء

الصياغة غري منتمية
منتمية

غري مهمة
مهمة

غري واضحةواضحة

استخدام األسرة أسلوب التحفيز والتشجيع للسلوك 1
اإلجيايب منذ الِصغر يعزز عالقته أبسرته إجيااًب يف شبابه.

عدم امتالك األبوين مهارات التعامل مع األبناء يف فرتة 2
املراهقة يؤثر على مستوى عالقتهما هبم يف فرتة الشباب. 

سوء عالقة الوالدين ببعضهما تؤثر سلًبا على عالقة الشاب 3
هبما.

انفصال الوالدين يؤثر سلًبا على عالقة ابنهم الشاب هبما 4
أو أبحدمها.

االضطراابت النفسية لدى الشاب تؤثر سلًبا يف عالقته 5
أبسرته.

ارتباط الشاب بعالقات اجتماعية واسعة قد يؤثر سلًبا على 6
عالقته أبسرته.

7
ارتباط الشاب بصحبة سيئة يؤثر سلًبا على عالقته أبسرته. 

التواصل االجتماعي لفرتات طويلة خالل اليوم عرب التقنيات 8
احلديثة يساعد يف إضعاف عالقة الشاب أبسرته. 

فشل الشاب يف التواصل االجتماعي مع اآلخرين يعود 9
غالًبا لسوء ارتباطه ابألسرة وجدانًيا.

البيئة االجتماعية اليت تعيش فيها األسرة تؤثر على نوع 10
ومستوى عالقة الشاب أبسرته.

إضافات تراها مناسبة

11

12

العبارةم
تعديل مدى الوضوحمدى األمهيةمدى االنتماء

الصياغة غري منتمية
منتمية

غري مهمة
مهمة

غري واضحةواضحة

تعترب فئة الشباب واملراهقني واألطفال من أكثر الفئات 1
أتثرًا ابإلعالم.

تساعد أجهزة اإلعالم يف نقل الصورة السالبة للعالقات 2
بني أفراد األسرة الغربية للشباب.

بعض املواد اإلعالمية الدرامية تساعد يف إضعاف عالقة 3
الشباب أبسرهم.

هناك عالقة بني حجم تعاطي الشباب مع األجهزة 4
اإلعالمية وبني مستوى ونوع عالقتهم أبسرهم.

أكثر وسائل اإلعالم اليت تصرف الشباب عن أسرهم 5
هو اإلنرتنت.

أكثر وسائل اإلعالم اليت تزود الشباب بقيم أسرية 6
خاطئة من خالل الدراما هي القنوات الفضائية.

أكثر وسائل اإلعالم تربط الشاب أبسرته هي اإلذاعة 7
املسموعة.

أقل وسائل اإلعالم استخداًما عند الشباب هي اجملالت 8
األسرية املقروءة.

الربامج األسرية التلفزيونية ال حُتظى ابهتمام أغلب 9
الشباب.

الدراما العربية ابلفضائيات تبالغ يف تصوير األحداث يف 10
قصصها املتعلقة ابلعالقات األسرية.

إضافات تراها مناسبة

11

12
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ملحق رقم )3( 
استبانة البحث يف صورهتا النهائية

استبانة بحث
السعودي  الشباب  نظر  وجهة  من  باألسرة  الشباب  عالقة  على  المؤثرة  األخالقيات 

بمدينة جدة
)بحث ميداني(

إعداد
د. إبراهيم جاللين إبراهيم

برنامج )ِفْكر( لبحوث وتطوير األسرة
2016م – 1437هـ
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بسم هللا الرمحن الرحيم

      أخي الشاب / أخيت الشابة:
الّسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته      وبعد:

ر( لبحوث وتطوير  فنفيدكم علًما أبّن مجعية املودة للتنمية األسرية مبنطقة مكة املكرمة وعرب برانمج )ِفكحْ
نظر  وجهة  من  ابألسرة  الشباب  عالقة  على  املؤثرة  »األخالقيات  حول:  حبث  إعداد  تعتزم  األسرة 
قام  ذلك  ولتحقيق  املودة،  وإصدارات  حبوث  مشروع  ضمن  وذلك  جدة«  مبدينة  السعودي  الشباب 
الباحث بتحديد البياانت األولية للمبحوثني، واألبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب 
الشباب، وطرق  املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى  السعودي أبسرهم، والعوامل االجتماعية 

حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي؛ لتكون حماور ألداة البحث وهي االستبانة.
عبارات هذه  الّثمني؛ لإلجابة عن  وقتكم  الّتكرم ابقتطاع جزٍء من  منكم - شاكرين -  نرجو  وعليه، 
االستبانة من خالل حماورها األربعة، علًما أبهنا من أجل البحث العلمي فقط، واملعلومات اليت ستديل هبا 

ليست عن شخصك وإمنا متثل رأيك فقط وهي سرية ولن تستخدم إال يف أغراض هذا البحث.

وشكر هللا لكم حسن تعاونكم وأجزل لكم املثوبة
وتفضلوا بقبول شكر مجعية املودة وتقديرها لتعاونكم اإلجيايب

الباحث/ د. إبراهيم جاللني إبراهيم أمحد
مجعية املودة للتنمية األسرية مبنطقة مكة املكرمة - جدة

اجلوال: 00966508723180
i.galalin@almawaddah.org.sa



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-90-

احملور األول: البياانت األولية للمبحوثني: 
ضع عالمة )√( داخل املربع الذي ميثل اختيارك:

1.اجلنس:               
ذكر                        أنثى

2.الُعمر:      
من 16 – 20 سنة           من 21 – 25 سنة           من 26 – 30 سنة

3.السكن جبدة:      
شرق جدة         غرب جدة          وسط جدة         جنوب جدة         مشال جدة

4.املستوى التعليمي:      
ابتدائي         متوسطة            اثنوية           جامعي            دراسات عليا

5.الوظيفة:      
ال أعمل        طالب      موظف قطاع خاص        موظف حكومي        أعمال حرة

6.احلالة االجتماعية:        
متزوج          أعزب         مقبل على الزواج            مطلق            أرمل



األخالقيات المؤثرة على عالقة الشباب باألسرة من وجهة نظر الشباب السعودي بمدينة جدة 

-91-

احملور الثاين: األبعاد األخالقية املتعلقة ابلتنشئة املؤثرة يف عالقة الشباب السعودي أبسرهم: 
يُقصد هبا العوامل األخالقية املتعلقة أبساليب ونوع التنشئة اليت تؤثر سلًبا على عالقة الشباب السعودي 

أبسرهم. 

غري موافقإىل حدٍّ ماموافقالعبارةم
اإلفراط يف الدالل الذي متارسه األسرة مع أبنائها يؤثر سلًبا يف عالقة 1

هؤالء األبناء هبم يف شباهبم. 

دَّة الزائدة اليت متارسها األسرة مع أبنائها تؤثر سلًبا يف عالقة 2 الشِّ
هؤالء األبناء أبسرهم.

اإلحساس ابملسؤولية جتاه األسرة لدى الشباب متعلق ابألثر الرتبوي.3

غياب القدوة احلسنة يف األسرة يؤثر سلًبا يف عالقة الشباب أبسرهم.4

التفكك األسري يؤدي إىل خلق شباب مبستوى أخالقي متدين.5

إاتحة املال للشباب بصورة مطلقة يف األسرة ينتج عنه تردي أخالقي 6
لدى الشاب جتاه أسرته. 

تركيز األسرة على تفوق االبن يف التعليم وإغفال اجلانب الرتبوي يؤثر 7
سلًبا يف تنمية اجلانب األخالقي للشباب. 

عدم موازنة األبوين بني العمل واألسرة يؤثر على مستوى عالقة 8
الشباب أبسرهم.  

اخنفاض الوازع الديين لدى بعض األسر يؤثر سلًبا يف عالقة الشباب 9
أبسرهم. 

اختالف نوع ثقافة األبوين من أسباب اضطراب املستوى األخالقي 10
لألبناء الشباب.
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احملور الثالث: العوامل االجتماعية املؤدية إىل اخنفاض املستوى األخالقي لدى الشباب: 
يُقصد هبا العوامل املتعلقة ابلبيئة االجتماعية احمليطة ابلشباب السعودي.

غري موافقإىل حدٍّ ماموافقالعبارةم
العالقات االجتماعية الواسعة  للشباب تؤثر سلًبا على عالقتهم 1

أبسرهم. 

الصحبة السيئة للشباب تؤثر سلًبا على عالقتهم أبسرهم. 2

انشغال الشباب لفرتات طويلة خالل اليوم عرب وسائل التواصل 3
االجتماعي يؤدي إىل إضعاف عالقة الشباب أبسرهم.   

البيئة االجتماعية اليت تعيش فيها األسرة تؤثر على نوع ومستوى 4
عالقة الشباب أبسرهم.

اتباع األسرة نظام اجتماعي مبين على االستعالء على َمنحْ هم أقل 5
منهم ماداًي وثقافًيا واجتماعًيا يؤثر سلًبا يف عالقة الشباب أبسرهم.

املواد اإلعالمية األجنبية تؤثر سلًبا على مستوى الشباب األخالقي 6
وعالقتهم أبسرهم. 

انفتاح الشباب املفرط على الثقافة الغربية يؤثر سلًبا على مستوى 7
أخالقهم وعالقتهم أبسرهم.

حتكم األسرة يف توجيه مستقبل الشباب بناًء للوضع االجتماعي يؤثر 8
سلًبا يف عالقتهم هبا.

ضعف طموح الشباب يؤثر سلًبا يف عالقتهم أبسرهم.9

عدم تعدد مصادر الثقافة لدى الشباب يؤثر سلًبا يف عالقتهم 10
أبسرهم.
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احملور الرابع: طرق حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي:  
يُقصد هبا الوسائل اليت تساعد يف حتسني مستوى األخالق لدى الشباب السعودي واليت تؤدي بدورها 

إىل حتسني عالقتهم أبسرهم.

غري موافقإىل حدٍّ ماموافقالعبارةم
التزام األسرة بنظام تربوي سليم منتظم يؤسس جليل من الشباب ذي 1

عالقة جيدة مع أسرهم. 

احتواء األسرة ألبنائها الشباب من خالل جلسات اجتماعية دورية 2
يؤدي إىل حتسني العالقة معهم. 

انتهاج األسرة منهج حرية االختيار ألبنائها الشباب مع التزامها 3
ابلتوجيه املعتدل يؤسس لعالقة جيدة معهم. 

تفريق األسرة ما بني العاطفة والواجب حنو أبنائها الشباب يؤدي إىل 4
ختلقهم ابألخالق احلسنة. 

ثقافة األبوين خبصائص مراحل النمو لدى ألبناء يؤدي إىل حسن 5
التعامل معهم مبختلف مراحلهم.

تكاتف اجملتمع يف جعل أسر مستقرة يؤدي إىل إجياد جيل من 6
الشباب حسن األخالق. 

التوجيه السليم الستخدام وسائل التواصل االجتماعي يؤدي إىل 7
حتسني أخالق الشباب وعالقتهم أبسرهم. 

إنشاء مراكز اجتماعية لتوعية وتثقيف الشباب يؤدي إىل حتسني 8
مستواهم األخالقي.  

تعاون األسرة مع املؤسسات الرتبوية التعليمية يؤدي إىل حتقيق 9
مستوى أخالقي مرتفع لدى الشباب.

احتواء املناهج الدراسية على قيم أخالقية يؤدي إىل حتسني املستوى 10
األخالقي للشباب.  
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ملحق رقم )4( 
قائمة احملكمني

إىل حدٍّ ماموافقالعبارةم
أستاذ مشارك جبامعة امللك عبدالعزيز  + رئيس دكتوراه يف الرتبية وعلم النفسد. طالب بن صاحل حسن العطاس1

اجمللس العلمي جبمعية املودة

عضو هيئة تقومي التعليم + عضو اجمللس العلمي دكتوراه يف الرتبيةد. علي حممد سامل ال درعان 2
جبمعية املودة

دكتوراه يف اخلدمة االجتماعية، د. عائض سعد مبارك الشهراين 3
كلية العلوم اإلنسانية

أستاذ قسم االجتماع كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية جامعة امللك عبدالعزيز + انئب رئيس 

اجمللس العلمي جبمعية املودة
دكتوراه الفلسفة يف اخلدمة أ.د. أشرف عبد احلكيم حممد جماهد4

اإلجتماعية، ختصص تنظيم 
وتنميةاجملتمع 

أستاذ تنظيم وتنمية اجملتمع املشارك – بقسم علم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية - بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية جبامعة امللك عبد العزيز + 

عضو اجمللس العلمي جبمعية املودة 

دكتوراه يف اإلعالم والعلوم د. حسناء سعد عبد السميع منصور 5
االجتماعية

أستاذ مساعد جبامعة امللك عبدالعزيز

دكتوراه يف العلوم اإلنسانية د. سناء حسن حممد مربوك6
واالجتماعية

أستاذ مشارك جبامعة امللك فيصل 

دكتوراه يف املناهج وطرق د. أمحد عبد هللا عوض السيد 7
التدريس 

حماضر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
ابلرايض بعمادة الربامج التحضريية 

دكتوراه يف املناهج وطرق د. ماراي حسني علي حممد8
التدريس

جامعة سطام بن عبد العزيز
كلية الرتبية للبنات ابخلرج

أ. عبدالرمحن عبدالعزيز عبدالرمحن 10
احلماد

ماجستري يف اإلدارة والتخطيط 
الرتبوي 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
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إىل حدٍّ ماموافقالعبارةم
أستاذ مشارك جبامعة امللك عبدالعزيز  + رئيس دكتوراه يف الرتبية وعلم النفسد. طالب بن صاحل حسن العطاس1

اجمللس العلمي جبمعية املودة

عضو هيئة تقومي التعليم + عضو اجمللس العلمي دكتوراه يف الرتبيةد. علي حممد سامل ال درعان 2
جبمعية املودة

دكتوراه يف اخلدمة االجتماعية، د. عائض سعد مبارك الشهراين 3
كلية العلوم اإلنسانية

أستاذ قسم االجتماع كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية جامعة امللك عبدالعزيز + انئب رئيس 

اجمللس العلمي جبمعية املودة
دكتوراه الفلسفة يف اخلدمة أ.د. أشرف عبد احلكيم حممد جماهد4

اإلجتماعية، ختصص تنظيم 
وتنميةاجملتمع 

أستاذ تنظيم وتنمية اجملتمع املشارك – بقسم علم 
االجتماع واخلدمة االجتماعية - بكلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية جبامعة امللك عبد العزيز + 

عضو اجمللس العلمي جبمعية املودة 

دكتوراه يف اإلعالم والعلوم د. حسناء سعد عبد السميع منصور 5
االجتماعية

أستاذ مساعد جبامعة امللك عبدالعزيز

دكتوراه يف العلوم اإلنسانية د. سناء حسن حممد مربوك6
واالجتماعية

أستاذ مشارك جبامعة امللك فيصل 

دكتوراه يف املناهج وطرق د. أمحد عبد هللا عوض السيد 7
التدريس 

حماضر جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
ابلرايض بعمادة الربامج التحضريية 

دكتوراه يف املناهج وطرق د. ماراي حسني علي حممد8
التدريس

جامعة سطام بن عبد العزيز
كلية الرتبية للبنات ابخلرج

أ. عبدالرمحن عبدالعزيز عبدالرمحن 10
احلماد

ماجستري يف اإلدارة والتخطيط 
الرتبوي 

جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
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