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واقع التخطيط األسري وعالقته بتحقيق أهداف برنامج
التحول الوطني 9191
د .منى حامد موسى
استاذ مشارك سكن وادارة منزل
جامعة ام القرى
المملكة العربية السعودية

الخالصة
يسـاهم برنامج التحول الوطني  0202في تحسـين اآلثار االجتماعية واالقتصادية األساسـية التي تسـعى رؤيـة
 0202إلـى تحقيقها  ،واألسرة ليست استثناء من حدوث التخطيط فيها ،فهي تعتبر كيان خاص يحتاج إلى خطة تنظم
سيرها وترسم طريق مستقبلها ،ويهدف البحث الحالي الى إيجاد العالقة بين التخطيط األسري و تحقيق اهداف
برنامج التحول الوطني ،0202استخدم للحصول على البيانات من افراد العينة استبيان الكتروني ،وكانت عينة
البحث غير عشوائية (عرضية) بلغ عددها  022فرد من األزواج والزوجات  ،وصيغة مشكلة البحث في التساؤل
التالي :
هل هناك عالقة بين واقع التخطيط األسري وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني  0202؟
اهم النتائج:
 -1كانت هناك عالقة ارتباط طردي بين استبيان التخطيط األسري و برنامج التحول الوطني  0202عند مستوى
دالله  2021و هذا يدل على ان وعي األسرة للتخطيط االسري يساهم في تحقيق اهداف التحول الوطني.
 -0توجد فروق ذات داللة إحصائية بين افراد العينة في استبيان التخطيط االسري مع متغيرات الدراسة عند
مستوى دالله  2.21و . 2020
 -0اكثر العوامل التي تؤثر على قيام االسرة بالتخطيط  :المستوى التعليمي  ،العمر ،المهنة ،الدخل الشهري.
التوصيات:
 .1أهمية تحديد أهداف األسرة االستراتيجية الداعمة لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 0202وإدراك
التحديات التي تعيق تحقيقها واالستعداد لمواجهتها .
 .0توعية األسرة بأهمية استخدام التخطيط كأسلوب أو منهج لتحقيق أهدافها من خالل إحداث المواءمة بين
احتياجاتها ومواردها المادية وغير المادية .
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The Reality of Family Planning and its
Relation to the Achievement of Program
Objectives of National Transition 2020
ABSTRACT
The National Transition program 2020 contributes to improving the basic social
and economic impacts that 2030 aims to achieve. The family is not an exception
from planning. It is a private entity that needs a plan to organize its lane and
draw its future. The current research aims at finding the correlation between
family planning and achieving the goals of The National Transition Program
2020, an electronic questionnaire was used to obtain data from the sample of the
study, the sample was cross sectional non-random (400) couples, the problem of
research was formulated in the following question:
Is there a relationship between the reality of family planning and the
achievement of the goals of the National Transition Program 2020?
Results of the research:
1. Are there a direct correlation between the family planning and the national
transition program 2020 at the level of significance ( 0.01). This indicates that
family awareness of planning contributes to the achievement of national
transformation goals.
2- There are statistically significant differences among the sample in the family
planning questionnaire with the variables of the study at a level of significance
(0.01 and 0.05).
3 - The most important factors affecting the family planning: educational level,
age, occupation, monthly income.
Recommendations of the research:
1. The importance of defining the family's strategic objectives in supporting the
realizing of the vision of Saudi Arabia 2020 and realizing the challenges that
hinder its achievement and readiness to confront them.
2. Educating the family about the importance of using planning as a method or
approach to achieve its objectives by harmonizing its needs with its tangible and
intangible resources.
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المقدمة :
ً
األسرة وحدة متكاملة في جسم المجتمع إنها التجمع األسري األكثر حساسية وتأثرا بما يحيط به وما يجري داخله
من تأثيرات وتفاعالت متنوعة ،ولعل التخطيط األسري احد تلك الموازين والضوابط التي تنتجها االسرة لكي
تستطيع ان تمتص المؤثرات االجتماعية وان تصدر مؤثراتها التفاعلية الداخلية إلى المجتمع المحيط بها (.اميرة
االمين’ ،1000ص )02فالتخطيط األسري مطلب وضرورة حتمية لكل األسر لتمكينها من التكيف مع الظروف
التي يفرضها الحراك المجتمعي ،فاألسرة تتأثر بمختلف التغيرات المحيطة بها وتؤثر أيضا في البناء االجتماعي
كله ( .احمد بن بعطوش ،1000 ،ص)11
واألسرة الواعية هي تلك التي تحمل رؤية واضحة لمستقبلها ،و تعتزم تحقيق رؤيتها هذه من خالل تحديد أهدافا ً تعد
ترجمة حقيقة للرؤية التي وضعتها .كما أنه من المهم أن تكون تلك األهداف مرحلية ،محددة بمدة ووقت للبدء وآخر
لالنتهاء ،تتناسب مع مقدرات تلك األسرة وأفرادها  ،واضحة المعالم ،واقعية ويسهل إنجازها ،وبعبارة أخرى ـ أي
أن تقسم األهداف إلى أهداف قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى .
والتخطيط في أبسط صورة له هو التنسيق بين ما يرغب الفرد ان يحققه لنفسه أو ألسرته أو للجماعة التي ينتمي
إليها فهو أسل وب في التفكير والتصور الذهني القائم على خصائص متميزة أهمها التداخل بين فروع المعرفة
المختلفة يهدف إلى احداث تغيرات مقصودة في الجماعة وأفرادها خالل فترة زمنية محددة األداء( .محمـد نوري،
0222م)
وتأتي أهمية التخطيط األسري من ارتباطه بأولويات األسرة وقضاياها المصيرية ومتطلباتها القادمة ،والبد من أن
يعرف كل من الزوجين المهام التخطيطية التي أنيطت بهما  ،فأهمية التخطيط نابعة من كونه مرتبطا ً بأهداف األسرة
وخاصة أهدافها بعيدة المدى المتنوعة ،سواء أكانت هذه األهداف تختص بمستقبل األبناء ،أو أهداف تتعلق بتحسين
المستوى المعيشي لألسرة وزيادة الدخل  ،أم أهدافا ً أساسية خاصة بامتالك عقار أومسكن أو أجهزة تستفيد منها
األسرة وتستمتع بها ،إلى جانب اتخاذ االحتياطات الالزمة والوسائل المناسبة لتأمين مستقبل األسرة وفق تنظيم
يضمن سعادتها بعيدة عن االضطراب واالرتباك ( .رجب كريم 0220،م) ،
و للتخطيط السليم دور هام و ايجابي في سرعة تطور األسرة  ،فسبب عدم تطور العديد من األسر ليس في نقص
مواردها و لكن لعدم معرفة أفرادها بأسس التخطيط  ،فعن طريقة التخطيط السليم يستطيع الفرد و األسرة تعويض
أي نقص  .وفي هذه الحالة فإن غياب التخطيط قد يربك األسرة ،ويشل قدراتها على المواجهة عندما تصبح في
نطاق ظرف جديد (.اميرة األمين  ،1000 ،ص )02
وتعد مشاركة جميع افراد المجتمع ومؤسساته وتضافر جهودهم وتكاملها ،مطلبا اساسيا لتحقيق ما تصبو اليه
المجتمعات االنسانية في سعيها لتطوير البناء االقتصادي واالجتماعي والثقافي والسياسي ،نحو تحقيق التنمية
الشاملة ،وفي عصر يتميز بالتغير السريع ،اصبح التخطيط مطلبا اساسيا لتقدم أي مجتمع وتحقيق مشاريعه التنموية
(.كيان دمحم ،0222،ص)10
حيث تسعى المجتمعات اإلنسانية بشكل مستمر إلى تحقيق سبل البقاء و االرتقاء  ،من خالل العمل على تطوير
ا لبناء االقتصادي و االجتماعي و الثقافي و السياسي  ،لتحقيق تنمية المجتمع الشاملة و في عصرنا هذا المتميز
بالتغير السريع  ،أصبح التخطيط مطلبا ً أساسيا ً لتقدم أي مجتمع لتحقيق مشاريعه التنموية  ،وال شك أن أي خطة
تنموية شاملة البد و أن تشمل أهم و أول وحدة في البناء المجتمعي وهي األسرة  ،التي جاء بها المنهج الرباني
المتكامل في إطار عملية التخطيط اإلداري  ،التي يجب مراعاتها و تنفيذها للنهوض باألسرة المسلمة و أفرادها ،
في سبيل تحقيق أهدافها السامية  ( .كيان البرغوثي  ، 0222 ،ص ) 0-0
و على مستوى المجتمع السعودي شهدت األسرة تغيرات في مقوماتها وخصائصها البنيوية والوظيفية وعلى
مستوى العالقات االجتماعية بين أفرادها  ،وعلى اعتبار ان المجتمع السعودي عضوا ً فاعالً في األسرة العالمية
يتفاعل معها تأثرا ً وتأثيرا ً  ،فقد أصبح التأثير االجتماعي المستمر سمة بارزة تعد من أهم سمات المجتمع السعودي ،
07

9102
ولم يقف المجتمع السعودي جامدا ً أمام هذه الظروف المستحدثة بل تتقبلها شأن أي مجتمع عربي فانعكست آثارها
على الحياة االجتماعية عامة واألسرة خاصة  ( .ابتسام الريشي  ،0211 ،ص)0-0
ومن أجل تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بناء مستقبل أفضل لوطننا تبنت المملكة « رؤية المملكة العربية
السعودية  »0202لتكون منهجا ً وخارطة طريق للعمل االقتصادي والتنموي في المملكة  ،وقد رسمت الرؤية
صة بها ،لتكون المملكة نموذجا رائدًا على كافّة
التوجهات والسياسات العا ّمة للمملكة ،واألهداف وااللتزامات الخا ّ
المستوياتhttp://vision2030.gov.sa/ar/ntp.
وتتمحور أبرز مالمح برنامج التحول الوطني لقياس أداء األجهزة الحكومية من خالل  001مؤشر قياس ،حول 12
مكونا ً رئيساً ،يأتي في مقدمها التعليم ،والصحة ،واإلسكان ،والعدالة االجتماعية ،إضافة إلى البيئة العدلية،
والخدمات البلدية ،والبنى التحتية  ،كما لم يغفل برنامج التحول الكبير عن محور المجتمع  ،حيث يعد من أكثر
المحاور في عدد المكونات ،إذ شمل اإلسكان ،والتعليم والهوية الوطنية ،والتدريب والتأهيل والتوظيف ،والرعاية
الصحية ،والترفيه والرياضة والثقافة ،وبيئة العيش «نمط الحياة» والنقل والبنية التحتية ،والعدل والحماية
االجتماعية http://vision2030.gov.sa/ar/ntp .
وبرنامج التحول الوطني  0202بما تتضمنه من أهداف عديدة وتطورات في مجاالت كثيرة سوف يؤثر وجودها
على دخل األسرة وعلى معدالت اإلنفاق فيها وبالتالي كان البد من وجود وعي أسري حول موضوع التخطيط ،
فوجود التخطيط األسري يسمح لألسرة بأن تتعامل وبتعقل مع المستجدات التي تحدث في نطاق الحياة العامة  ،فهو
يُشعر االسرة بقدر كبير من االطمئنان واألمل في التعامل مع المستجدات من حولها  ،ألن التخطيط ما هو إال عملية
ت وقع مدروسة وبشكل علمي للكيفية التي تستطيع االسرة معها أن تتعامل مع مشاكلها الداخلية والخارجية .ومن هنا
تبلورت فكرة البحث حول ايجاد العالقة بين واقع التخطيط لدى األسر السعودية وبرنامج التحول الوطني . 0202
مشكلة البحث:
تمر األسرة السعودية في الوقت الحاضر بالعديد من التحديات والتغيرات التي نتجت عن أسلوب الحياة العصرية .
وتنطلق مشكلة هذا البحث من منطلق أهمية التخطيط ودوره في تحقيق األهداف واالستعداد للتكيف مع األوضاع
والمستجدات في المستقبل والحد من هدر الطاقات واألوقات واألموال التي تعرض األسرة للكثير من المشكالت،
ومواكبة التغيرات المختلفة في شتى مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية .
وجاء هذا البحث للتعرف على اهمية التخطيط بالنسبة لألسرة السعودية ومدى ممارستها له وعالقة ذلك ببرنامج
التحول الوطني 0202و كيفية مواجه األسرة للتغيرات االقتصادية والتكيف مع هذه التغيرات ،وهذا ما يمكن أن
نلخصه في التساؤل التالي :
هل هناك عالقة بين واقع التخطيط األسري وتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني  9191؟
أهمية البحث:
 -1رصد واقع التخطيط في حياة األسرة السعودية حيث يشكل التخطيط بشكل عام ،أهمية كبيرة في حياة األسرة
ي مجال من مجاالت الحياة .
والمجتمع ويعتبر العنصر األساسي للنجاح في أ ّ
 -0األخذ باالحتياطات الالزمة والوسائل المناسبة لتأمين مستقبل األسرة وبنائه وفق تنظيم يضمن بإذن هللا حياة
سعيدة بعيدة عن األزمات والصعوبات و مساعدة االسرة على تحقيق اهدافها والوصول الى غايتها .
 -0ضرورة ا لمام المجتمع بصفة عامة واألسر بصفة خاصة بأهداف برنامج التحول الوطني  0202وذلك لضمان
الموائمة مابين أهدافها وأهدافه لضمان تحقيقها .
 -0تسليط الضوء على ما قد ينتج من عواقب قد تتسبب في عرقلة تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وبذل
المجهود لنشر الوعي بين االفراد لفهم واستيعاب انظمه ولوائح البرنامج لتحقيق التقدم والرقي للدولة وضمان
مستقبل زاهر لألجيال القادمة .
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 -0التوصل الى نتائج وتوصيات تقدم للجهات المسؤولة بالدولة على مستوى  00جهة حكومية قائمة على القطاعات
االقتصادية والتنموية بما يضمن بناء قاعدة فعّالة للعمل الحكومي ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة
للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني .
أهداف البحث :
 -1ايجاد العالقة بين التخطيط األسري وبرنامج التحول الوطني. 0202
 -0ايجاد الفروق بين التخطيط االسري والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية والثقافية لألسر.
 -0التعرف على اولويات العوامل المؤثرة على التخطيط في االسرة .
فروض البحث :
توجد عالقة ارتباطية بين استبيان التخطيط األسري و استبيان برنامج التحول الوطني. 0202
-1
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في استبيان التخطيط األسري مع
-0
المتغيرات التالية ( الجنس  ،المستوى التعليمي  ،العمر  ،المهنة  ،عدد أفراد األسرة  ،الدخل الشهري )
 -0تختلف أولويات العوامل المؤثرة على استبيان التخطيط االسري لدى أسر العينة.
مصطلحات البحث :
التخطيط االسري " :هو تنظيم للشؤن االسرية وفق برنامج محدد لتحقيق اهداف معينة خالل فترة زمنية وهو عملية
ذهنية تسبق االهداف المتعلقة بشؤن االسرة " (اميرة االمين’ ،1000ص.)02
برنامج التحول الوطني " :هي الخطة الخماسية للملكة العربية السعودية والتي اطلقت للمساهمة في تحقيق «رؤية
المملكة العربية السعودية » ، 0202وقد انشئها عام  0210مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية وحددت الجهات
المشاركة في البرنامج أهداف استراتيجية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة العربية السعودية » 0202ومجابهة هذه
التحديّات إلى العام  0202م بنا ًء على مستهدفات محددّة ،ومن ثم تحديد المبادرات الالزمة لتحقيق هذه األهداف
بشكل سنو ي ،وبناء خطط تفصيلية لها ،تعتمد على مؤشرات مرحلية لقياس األداء ومتابعته ،وانطلق البرنامج في
عامه األول على مستوى  00جهة حكومية على أن يتم إضافة جهات أخرى في األعوام المقبلة.
اجراءات البحث :
أوالا -منهج البحث:
المنهج الوصفي التحليلي  :هو األسلوب الذي يعتمد على دراسة الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقا ويعبر عنها
تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا والتعبير الكيفي يصف مقدار هذه الظاهرة ويوضح خصائصها أما التعبير الكمي يعطي
وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى( .فوزي غرايبة
وآخرون )0222،
ثانيا -حدود البحث:
 - 0الحدود المكانية:
وهي المنطقة الجغرافية التي سيتم بها توزيع أداة البحث وجمع البيانات وأداة البحث الحالي أداة الكترونية حيث
سيتم نشر الرابط وتوزيعه عبر مواقع التواصل االجتماعي على األسر بالمملكة العربية السعودية.
 -9الحدود الزمانية:
وهي الفترة التي نشرت فيها أداة البحث االلكترونية عبر مواقع التواصل االجتماعي وجمع البيانات من أفراد العينة
من  1002/11/2الى .1002/11/10
 - 3الحدود الموضوعية:
سيتناول هذا البحث جانبان معرفيان أساسيان:
أ -واقع التخطيط األسري لدى األسرة السعودية ً
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ب -برنامج التحول الوطني ً 0202
 -4الحدود البشرية ( عينة البحث ):
– عينة البحث عينة غير عشوائية ( غير احتمالية عرضية )  ،حيث سيتم نشرا أداة البحث على مجموعة من االسر
السعودية ( أزواج وزوجات ) من مستويات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة بلغ عددهم ( ) 022أسرة .
ثالثاا :أدوات البحث:
االداة المستخدمة للحصول على البيانات الالزمة من أسر عينة البحث عبارة عن استمارة استبيان الكترونية تم
تصميمها بالرجوع الى المصادر العلمية المختصة بموضوع البحث بهدف التعرف على واقع التخطيط األسري في
االسرة  0202 .وايجاد العالقة بينه وبين برنامج التحول الوطني . 0202
وصف أداة البحث :اشتمل االستبيان على ثالث محاور كالتالي:
المحور األول :البيانات العامة ألسر العينة.
المحور الثاني :استبيان التخطيط األسري ويشتمل على ( )00عبارة .
المحور الثالث  :استبيان برنامج التحول الوطني 0202ويشتمل على ( )00عبارة .

تقنين االستبيان ويشمل ( الصدق والثبات ) :
صدق االستبيان )صدق االتساق الداخلي) :

يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .وقد تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك
بحساب معامل االرتباط ( معامل ارتباط بيرسون ) بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان (التخطيط
األسري)  ،و بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان (برنامج التحول الوطني) .0202
جدول ( )0قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة
م
الداللة
االرتباط
م
-10
2.21
2.2.2
-1
-10
2.21
2.220
-0
-10
2.21
2.200
-0
-12
2.21
2.20.
-0
-12
2.20
2.200
-0
-12
2.21
2.220
-2
-1.
2.21
2..11
-2
-02
2.21
2.200
-2
-01
2.21
2.222
-.
-00
2.20
2.220 -12
-00
2.21
2.220 -11
-00
2.21
2.200 -10

والدرجة الكلية لالستبيان (التخطيط األسري)
الداللة
االرتباط
2.21
2.220
2.20
2.222
2.20
2.200
2.21
2..0.
2.21
2.210
2.21
2.202
2.21
2.222
2.21
2.220
2.20
2.202
2.21
2.221
2.20
2.21.
2.21
2.212

يتضح من الجدول( )1أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى (  ) 2.20 – 2.21القترابها من الواحد الصحيح
مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .
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جدول ( )9قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان (برنامج التحول الوطني)
الداللة
االرتباط
م
االرتباط الداللة
م
1.10
1.710
-03
1.10
1.210
-0
1.10
1.887
-04
1.10
1.844
-9
1.10
1.249
-01
1.10
1.794
-3
1.10
1.701
-00
1.10
1.712
-4
1.10
1.819
-07
1.10
1.230
-1
1.10
1.800
-08
1.11
1.004
-0
1.10
1.748
-02
1.11
1.033
-7
1.10
1.290
-91
1.10
1.727
-8
1.10
1.778
-90
1.10
1.818
-2
1.10
1.832
-99
1.10
1.732
-01
1.11
1.049
-93
1.10
1.200
-00
1.10
1.890
-09

يتضح من الجدول( )0أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى (  ) 2.20 – 2.21القترابها من الواحد الصحيح
مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .
الثبات :

يقصد بالثبات  reabilityدقة االختبار في القياس والمالحظة  ،وعدم تناقضه مع نفسه  ،واتساقه واطراده فيما
يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص  ،وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى األداء
الفعلي للمفحوص  ،و تم حساب الثبات عن طريق :
 -1معامل الفا كرونباخ Alpha Cronbach
 -0طريقة التجزئة النصفية Split-half
 -0جيوتمان Guttman
جدول ( )3قيم معامل الثبات الستبيان التخطيط األسري
ثبات استبيان التخطيط األسري

معامل الفا
1.897

التجزئة النصفية
1.802 – 1.773

جيوتمان
1.810

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات  :معامل الفا  ،التجزئة النصفية  ،جيوتمان دالة عند مستوى
 2.21مما يدل على ثبات االستبيان .
جدول ( )4قيم معامل الثبات الستبيان برنامج التحول الوطني
ثبات استبيان برنامج التحول الوطني

معامل الفا
1.213

التجزئة النصفية
1.249 – 1.810

جيوتمان
1.881

يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات  :معامل الفا  ،التجزئة النصفية  ،جيوتمان دالة عند مستوى
 2.21مما يدل على ثبات االستبيان .
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تطبيق االستبيان:
استغرقت المدة الزمنية لنشر االستبيان شهر تقريبا ً وقد أرفق مع االستبيان تعريف بموضوع البحث والهدف منه،
مع تفعيل خاصية عدم ترك أي عبارة بدون اجابة والتنويه ألسر العينة بأهمية الموضوعية والدقة في اإلجابـة وأن
هـذه المعلومات محاطـة بالسرية ولن تستخدم إال لغرض البحث العلمي فقط.
وتم الحصول على اإلحصاءات الوصفية منها :التكرارات ـ النسب المئوية  ،والرسوم البيانية عبر تطبيق قوقل
درايف  ،اما اختبارات الفروض اإلحصائية  ،وايجاد العالقة بين متغيرات الدراسة للكشف على نوع العالقة بين
هذه المتغيرات وللتحقق من صحة الفروض فقد تم إجراء المعالجة باستخـدام الحاسـب اآللـي ببرنامـج )(S.P.S.S
 Package For Social Sciences Program Statisticalال يجاد نتائج اإلحصاء االستداللي :
تحليل التباين األحادي  .(F.Test) Anovaواختبارات ) (T.Testومعامل ارتباط بيرسون.

النتائج الوصفية لعينة البحث:
 -0الجنس :
جدول ( )1توزيع أفراد عينة البحث تبعا ا لمتغير الجنس
الجنس
زوج
زوجة
المجموع

العدد
032
900
411

النسبة%
%34.8
%01.9
%011

يتضح من جدول ( )0أن  021من أفراد عينة البحث زوجات بنسبة  ، %20.0بينما  10.من أفراد عينة البحث
أزواج بنسبة . %00.2
المستوى التعليمي :
-1
جدول ( )0توزيع أفراد عينة البحث تبعا ا لمتغير المستوى التعليمي
المستوى التعليمي
الشهادة الثانوية فأقل
الشهادة الجامعية
ماجستير  ،دكتوراه
المجموع

العدد
011
944
10
411

النسبة%
%91
%00
%04
%011

يتضح من جدول ( )2أن  000فرد من أفراد عينة البحث ( األزواج والزوجات) حاصلين علي الشهادة الجامعية
بنسبة  %21وهذا يدل على ارتفاع المستوى التعليمي لعينة البحث  ،ثم يأتي في المرتبة الثانية  122من أفراد عينة
البحث حاصلين على الشهادة الثانوية فأقل بنسبة  ، %00وأخيرا  02من أفراد عينة البحث حاصلين على "ماجستير
 ،دكتوراه" بنسبة . %10
 -3العمر :
جدول ( )7توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير العمر
العمر
أقل من  31سنة
من  31سنة الي أقل من  41سنة
من  41سنة فأكثر
المجموع

العدد
087
093
21
411

النسبة%
%40.7
%31.8
%99.1
%011
09
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يتضح من جدول ( )2أن  122من أفراد عينة البحث ( األزواج والزوجات) كانت أعمارهم أقل من  00سنة
بنسبة  %02.2وتشير الباحثة الى أن هذه المرحلة العمرية تصنف بسن الشباب الذي يمتاز بالقوة الكامنة  ،والرغبة
والعزيمة المتوقّدة من أجل البناء والتطور ،يليهم  100من أفراد عينة البحث تراوحت أعمارهم من  00سنة الي أقل
من  00سنة بنسبة  ، %02.2وأخيرا  .2من أفراد عينة البحث كانت أعمارهم من  00سنة فأكثر بنسبة . %00.0
-4المهنة :
يتضح من جدول التالي (  ) 2أن  101من أفراد عينة البحث ( األزواج والزوجات) عاملين بالوظائف الحكومية
بنسبة  %02.2وهذا يدل على ثبات الدخول وانتظامها ،يليهم  112من أفراد عينة البحث متقاعدين  /غير عاملين
بنسبة  ، %0.يليهم  22من أفراد عينة البحث عاملين بالقطاع الخاص بنسبة  ، %1..0وأخيرا  02من أفراد عينة
البحث عاملين باألعمال الحرة بنسبة . %10
جدول (  ) 8توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المهنة
العدد
010
77
10
000
411

المهنة
وظيفة حكومية
قطاع خاص
أعمال حرة
متقاعد  /ال يعمل
المجموع

النسبة%
%37.8
%02.9
%04
%92
%011

 -1عدد أفراد األسرة :
جدول (  ) 01توزيع أسر عينة البحث تبعا ا لعدد أفرادها
عدد أفراد األسرة
أقل من  1أفراد
من  1أفراد الي  7أفراد
من  8أفراد فأكثر
المجموع

العدد
088
031
89
411

النسبة%
%47
%39.1
%91.1
%011

يتضح من جدول ( )12أن  122أسرة بعينة البحث كان عدد أفرادها أقل من  0أفراد بنسبة  ، %02يليهم األسر
الالتي تراوح عدد أفرادها من  0أفراد الي  2أفراد وبلغ عددهم " "102بنسبة  ، %00.0وأخيرا كان عدد األسر
الالتي كان عدد أفرادها من  2أفراد فأكثر " "20بنسبة . %02.0
 -0الدخل الشهري :
جدول (  ) 00توزيع أفراد عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة
الدخل الشهري
اقل من  3111لاير
من  3111لاير إلى اقل من  0111لاير
من  0111لاير إلى اقل من  2111لاير
من  2111لاير إلى اقل من  09111لاير
من  09111لاير فأكثر
المجموع

العدد
09
24
02
21
81
411

النسبة%
%01.1
%93.1
%07.3
%99.1
%90.9
%011

يتضح من جدول (  )11أن أكبر فئات الدخل الشهري ألفراد عينة البحث( األزواج والزوجات) كان في الفئة (من
 0022لاير إلى اقل من  2022لاير) بنسبة  ، %00.0يليهم مباشرة ً أصحاب الدخول في الفئة (من  2111لاير إلى
اقل من  09111لاير) بنسبة  %00.0أي بفارق  1.2وأن أقل فئات الدخل الشهري ألفراد عينة البحث كان في الفئة
00
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(اقل من  0022لاير) حيث بلغت نسبتهم  . %10.0ووفق آخر مسح أجرته الهيئة العامة لإلحصاء ( )0210بلغ
متوسط دخل األسرة السعودية الشهري (  )12200لاير .
 -7مصادر الدخل :
جدول (  ) 09مصادر دخل أفراد عينة البحث
مصادر الدخل
راتب شهري
إيراد من ممتلكات
أعمال حرة
المجموع

العدد
393
31
47
411

النسبة%
%81.8
%7.1
%00.7
%011

يتضح من جدول ( )10أن  000من أفراد عينة البحث ( األزواج والزوجات) كان مصدر دخلهم الراتب الشهري
بنسبة  %22.2حيث كان أغلبهم موظفون سواء في القطاع الحكومي او الخاص بنسبة  ،% 02يليهم  02من أفراد
عينة البحث كان مصدر دخلهم من األعمال الحرة بنسبة  ، %11.2وأخيرا  02من أفراد عينة البحث كان مصدر
دخلهم إيراد من ممتلكات بنسبة . %2.0

التحقق من صحة الفروض
الفرض األول  :توجد عالقة ارتباطية بين استبيان التخطيط األسري و استبيان برنامج التحول الوطني .9191
للتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين استبيان التخطيط األسري وبرنامج التحول الوطني
والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط :
جدول ( )03مصفوفة االرتباط بين التخطيط األسري وبرنامج التحول الوطني
استبيان التخطيط األسري

استبيان برنامج التحول الوطني
**1.812

يتضح من الجدول ( ) 10وجود عالقة ارتباط طردي بين استبيان التخطيط األسري واستبيان برنامج التحول
الوطني عند مستوى داللة  ، 2.21وهي عالقة ارتباط طردي قوي تدل على أنه كلما قامت األسر بالتخطيط لتحقيق
أهدافها واستغالل مواردها بكفاءة وفاعلية  ،كلما أدى ذلك الى تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني . 0202
وتشير الباحثة الى أن وجود التخطيط األسري يسمح لألسرة بأن تتعامل مع المستجدات التي تحدث في نطاقها
الداخلي والخارجي  ،خاصةً و أن برنامج التحول الوطني  0202يسـاهم في تحسـين اآلثار االجتماعية واالقتصادية
األساسـية التي تسـعى رؤيـة  0202إلـى تحقيقها والذي يشـمل اسـتهداف نظام الرعايـة االجتماعية لألسـر األكثر
احتياجـا ودعمهـم علـى نحو فعـال  .وبذلك تتحقق صحة الفرض األول األساسي للبحث .
الفرض الثاني :توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في استبيان التخطيط األسري
مع المتغيرات التالية ( الجنس  ،المستوى التعليمي  ،العمر  ،المهنة  ،عدد أفراد األسرة  ،الدخل الشهري )
للتحقق من هذا الفرض تم تطبيق اختبار ( ت )  ،وحساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في استبيان
التخطيط األسري والجداول التالية توضح ذلك :
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جدول (  ) 04الفروق في متوسط درجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير الجنس
الجنس
ازواج
زوجات

المتوسط
الحسابي
89.142

االنحراف
المعياري
3.194

032

018.301

1.087

900

العينة

درجات الحرية

قيمة ( ت )

الداللة

328

91.440

دال عند 1.10
لصالح اإلناث

يتضح من الجدول (  ) 10أن قيمة ( ت ) كانت ( )02.001وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()2.21
لصالح اإلناث  ،حيث بلغ متوسط درجة اإلناث ( ، )122.020بينما بلغ متوسط درجة الذكور ( ، )20.00.مما يدل
على أن الزوجات كن أكثر ممارسة للتخطيط في األسرة من األزواج  .وتشير الباحثة الى أن ذلك يدل على ارتفاع
مستوى الوعي لدى الزوجات بأهمية التخطيط وممارسته في أمور الحياة اليومية لتحقيق األهداف وكذلك فان
برنامج التحول الوطني  0202يهدف الى تعزيز دور ومكانة المرأة في المجتمع السعودي وطرح عدة مبادرات
تهدف الى رفع نسبة مشاركة المرأة في قطاعات المجتمع المختلفة ومنها األسرة .
جدول (  ) 01تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير المستوى التعليمي
المستوى التعليمي
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
7314.810
38420.801
41810.000

درجات الحرية
9
327
322

متوسط المربعات
3077.413
20.202

قيمة ( ف)

الداللة

37.293

 1.10دال

يتضح من جدول (  ) 10إن قيمة ( ف) كانت ( )02..00وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ، )2.21مما يدل
على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري تبعا لمتغير المستوى التعليمي  ،ولمعرفة
اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
جدول (  ) 00اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
الثانوية

المستوى التعليمي

الشهادة
فأقل
م = 70.882

الشهادة الثانوية فأقل

-

الشهادة الجامعية

**91.904

-

ماجستير  ،دكتوراه

**99.331

*9.090

الشهادة الجامعية
م = 27.013

ماجستير
دكتوراه
م = 22.994

،

-

يتضح من جدول (  ) 12وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري بين أفراد العينة
الحاصلين علي "ماجستير  ،دكتوراه" وأفراد العينة الحاصلين على" الشهادة الجامعية" لصالح أفراد العينة
الحاصلين علي "ماجستير  ،دكتوراه" عند مستوى داللة (  ، ) 2.20فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة الحاصلين
علي "ماجستير  ،دكتوراه" حيث كانوا أكثر قدرة على ممارسة التخطيط األسري  ،ثم أفراد العينة الحاصلين علي
الشهادة الجامعية في المرتبة الثانية  ،ثم أفراد العينة الحاصلين علي الشهادة الثانوية فأقل في المرتبة األخيرة .
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جدول (  ) 07تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير العمر
العمر
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
7480.010
30997.101
43703.791

درجات الحرية
9
327
322

متوسط المربعات
3743.178
20.913

قيمة ( ف)

الداللة

40.102

 1.10دال

يتضح من جدول (  ) 12إن قيمة ( ف) كانت ( )01.21.وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ، )2.21مما يدل
على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري تبعا لمتغير العمر  ،ولمعرفة اتجاه الداللة
تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

جدول (  ) 08اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
أقل من  31سنة
م = 01.199

العمر

أقل من  31سنة
من  31سنة الي أقل من 41
**91.912
سنة
**41.274
من  41سنة فأكثر

من  31سنة الي أقل من 41
سنة
م = 81.730

من  41سنة فأكثر م
= 010.420

-

**91.701

-

يتضح من جدول (  ) 12وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري لذوي السن "من 00
سنة فأكثر" وكال من أفراد العينة ذوي السن "من  00سنة الي أقل من  00سنة  ،أقل من  00سنة" لصالح أفراد
العينة ذوي السن من  00سنة فأكثر عند مستوى (  ، ) 2.21فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة ذوي السن من
 00سنة فأكثر حيث كانوا أكثر قدرة على ممارسة التخطيط األسري  ،ثم أفراد العينة ذوي السن من  00سنة الي
أقل من  00سنة في المرتبة الثانية  ،ثم أفراد العينة ذوي السن أقل من  00سنة في المرتبة األخيرة .

جدول (  ) 02تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير المهنة
المهنة
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع المربعات
8003.070
90783.207
31447.188

متوسط المربعات
9887.794
11.101

درجات الحرية
3
320
322

قيمة ( ف)
19.421

الداللة
1.10
دال

يتضح من جدول (  ) 1.إن قيمة ( ف) كانت ( )00.0.0وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ، )2.21مما
يدل على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري تبعا لمتغير المهنة  ،ولمعرفة اتجاه
الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
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جدول (  ) 91اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
المهنة
وظيفة حكومية
قطاع خاص
أعمال حرة
متقاعد  /ال يعمل

وظيفة حكومية
م = 83.000
**2.709
**00.800
**03.093

قطاع خاص
م = 23.498
**7.122
**99.881

أعمال حرة
م = 011.197

**92.284

متقاعد  /ال يعمل
م = 71.143

-

يتضح من جدول (  ) 02وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري لألفراد العاملين
باألعمال الحرة وكال من أفراد العينة العاملين "بالقطاع الخاص  ،الوظائف الحكومية  ،غير العاملين  /المتقاعدين"
لصالح أفراد العينة العاملين باألعمال الحرة عند مستوى داللة ( ، )2.21فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة
العاملين باألعمال الحرة حيث كانوا أكثر قدرة علي التخطيط األسري  ،ثم أفراد العينة العاملين بالقطاع الخاص في
المرتبة الثانية  ،ثم أفراد العينة العامل ين بالوظائف الحكومية في المرتبة الثالثة  ،وأخيرا أفراد العينة غير العاملين /
المتقاعدين .
جدول (  ) 90تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة
درجات الحرية

عدد أفراد األسرة
بين المجموعات

مجموع المربعات
7743.309

متوسط المربعات
3870.080

9

داخل المجموعات

39810.040

89.030

327

المجموع

41111.118

قيمة ( ف)

الداللة

40.819

 1.10دال

322

يتضح من جدول (  ) 01إن قيمة ( ف) كانت ( )02.200وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ، )2.21مما
يدل على وجود فروق بين در جات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة  ،ولمعرفة اتجاه
الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
جدول ( )99اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
عدد أفراد األسرة
أقل من  1أفراد
من  1أفراد الي  7أفراد
من  8أفراد فأكثر

أقل من  1أفراد
م = 014.733
**39.090
**40.071

من  1أفراد الي  7أفراد
م = 79.009
**04.114

من  8أفراد فأكثر
م = 18.118

-

يتضح من جدول (  ) 00وجود فروق بين أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري بين األسر أقل من  0أفراد
وكال من أفراد العينة باألسر "من  0أفراد الي  2أفراد  ،من  2أفراد فأكثر" لصالح أفراد العينة باألسر أقل من 0
أفراد عند مستوى داللة (  ، ) 2.21فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة باألسر أقل من  0أفراد حيث كانوا أكثر
قدرة علي التخطيط األسري  ،ثم أفراد العينة باألسر من  0أفراد الي  2أفراد في المرتبة الثانية  ،وأخيرا أفراد
العينة باألسر من  2أفراد فأكثر .
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جدول (  ) 93تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في التخطيط األسري تبعا لمتغير الدخل الشهري
الدخل الشهري

مجموع المربعات

متوسط المربعات

درجات الحرية

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

7001.783
49400.292
42189.709

3189.820
010.844

9
327
322

قيمة
ف)
33.134

(

الداللة
 1.10دال

يتضح من جدول ( )00إن قيمة ( ف) كانت ( )00.000وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ( ، )2.21مما يدل
على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري تبعا لمتغير الدخل الشهري  ،ولمعرفة
اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
جدول (  ) 94اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة
الدخل الشهري
منخفض
متوسط
مرتفع

منخفض
م = 78.913
*9.348
**03.991

متوسط
م = 81.110

مرتفع
م = 20.493

**01.879

-

يتضح من جدول (  ) 00وجود فروق بين أفراد العينة في ممارسة التخطيط األسري لألسر ذوات الدخل المرتفع
وكال من أسر أفراد العينة ذوي الدخل المتوسط والمنخفض لصالح أسر أفراد العينة ذوي الدخل المرتفع عند
مستوى داللة (  ، ) 2.21فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة ذوي الدخل المرتفع حيث كانوا أكثر قدرة علي
التخطيط األسري  ،ثم أفراد العينة ذوي الدخل المتوسط في المرتبة الثانية  ،وأخيرا أفراد العينة ذوي الدخل
المنخفض .
وبذلك تتحقق صحة الفرض الثاني بوجود فروق ذات دالل ة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في استبيان
التخطيط األسري مع المتغيرات التالية ( الجنس  ،المستوى التعليمي  ،العمر  ،المهنة  ،عدد أفراد األسرة  ،الدخل
الشهري )
الفرض الثالث  :تختلف أولويات العوامل المؤثرة على استبيان التخطيط االسري لدى أسر العينة.
للتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار (الخطوة المتدرجة إلى األمام)
للعوامل المؤثرة علي التخطيط األسري والجدول التالي يوضح ذلك :
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جدول ( )91األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار (الخطوة المتدرجة إلى األمام)

المتغير التابع
التخطيط األسري

المتغير المستقل
المستوى التعليمي
العمر
المهنة
الدخل الشهري

معامل
االرتباط
1.212
1.803
1.837
1.729

نسبة
المشاركة
1.891
1.744
1.710
1.098

قيمة ( ف)

الداللة

039.438
80.411
01.428
47.979

1.10
1.10
1.10
1.10

معامل
االنحدار
1.447
1.312
1.943
1.040

قيمة ( ت)

الداللة

00.118
2.199
8.123
0.871

1.10
1.10
1.10
1.10

يتضح من الجدول السابق (  )00إن المستوى التعليمي كان من أكثر العوامل المؤثرة على ممارسة التخطيط
األسري بنسبة  ، %20.0يليه متغير العمر بنسبة  ، %20.0ويأتي في المرتبة الثالثة متغير المهنة بنسبة ، %22.1
وأخيرا في المرتبة الرابعة متغير الدخل الشهري بنسبة . %20.2
وتشير الباحثة الى أن أهمية التخطيط األسري  ،فما هو اال عملية توقع مدروسة وبشكل علمي للكيفية التي يستطيع
االنسان معها أن يتعامل مع مشاكله الداخلية والخارجية  .واألسرة الذكية هي األسرة التي يشترك جميع أفرادها في
ادارة شؤونها وذلك لمناقشة المشكالت المتوقعة والرغبات المطلوبة والمفاضلة بين األهداف المطروح والتخطيط
لها على ضوء الموارد المحدودة وبذلك تتحقق صحة الفرض الثالث .
التوصيات :
 .1توعية األسرة بأهمية استخدام التخطيط كأسلوب أو منهج لتحقيق أهدافها من خالل إحداث المواءمة بين
احتياجاتها ومواردها المادية وغير المادية .
 .0تفعيل دور مؤسسات المجتمع المختلفة في توعية األزواج والزوجات بأهمية التخطيط والتدريب عل ممارسته
وتطبيقه في مختلف مواقف الحياة واالستغالل األمثل للموارد المتاحة للمساهمة في تحقيق نهضة المجتمع .
 .0التأكيد على أهمية تحديد أهداف األسرة االستراتيجية الداعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية
السعودية 0202وإدراك التحديات التي تعيق تحقيقها واالستعداد لمواجهتها .

المراجع
 -1ابتسام عزيز عبدالعزيز الريشي 0211 ،م  :تصور مقترح لمواجهة التغير االجتماعي  ،رسالة ماجستير ،
جامعة أم القرى  ،كلية اآلداب و العلوم اإلدارية  ،قسم التربية و علم النفس .
 -0احمد عبدالحكيم بن بعطوش  :1000 ،التخطيط العائلي و تأثيره على القيم االجتماعية في األسرة الريفية ،
أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في علم االجتماع العائلي  ،كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية و العلوم
اإلسالمية ،جامعة الحاج لخضر باتنة  ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
 -0أميرة أنور أحمد األمين  : 1000،مجلة األمن و الحياة  ،امن األسرة  ،العدد .002
 -0رجب ،كريم وآخرون 0220 ،م :تأثير التأهيـل للـزواج علـى نجـاح الحيـاة األسـرية ،مركـز البحـوث
والدراسات التجارية بكلية التجارة-جامعة القاهرة .
 -0فوزي غرايبة وآخرون 0222،م:أساليب البحث العلمي في العلوم االجتماعية واإلنسانية ،الطبعة الرابعة ،دار
وائل .
 -2كيان دمحم البرغوثي 0222 ،م  :التخطيط األسري من المنظور التربوي اإلسالمي  ،رسالة جامعية منشورة ،
جمعية العفاف الخيرية  ،الطبعة األولى  ،المكتبة الوطنية ،عمان.
 -2دمحم نوري 0222 ،م :تصـميم البحـوث العلميـة فـي العلـوم االجتماعيـة والسـلوكية ،جـدة ،مكتبـة خدمة الطالب.
المراجع من المواقع اإللكترونية :
8-

http://vision2030.gov.sa/ar/ntp
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