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قواعد النرش 

تُقبل األعمال املقدمة للنشر يف جملة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية  حسب املواصفات التالية:

 أ. يُقــدم صاحــب البحــث أربــع نســخ ورقيــة، ونســخة واحــدة علــى  أســطوانة ممغنطــة )CD( أو نســخة إلكرتونيــة 
 .]email protected[ ترســل إىل بريــد اجمللــة

ب .  يُطبع البحث على برانمج  Microsoft Word ابخلط العريب Arial بنط 16 مبســـــــافتني على  وجـــــه 
ــاس  x 21(  A4 29.7 ســم (،علــى أالَّ يزيــد حجــم البحــث عــن مخســني صفحــة، مبــا فيهــا املراجــع  ــد، مقــ واحـــــــ

واملالحــق واجلــداول.

ج .  تُرقــم صفحــات البحــث ترقيمــا متسلســاًل، مبــا يف ذلــك اجلــداول واألشــكال وقائمــة املراجــع،  وُتطبــع اجلــداول 
والصــور واألشــكال واللوحــات علــى صفحــات مســتقلة، مــع حتديــد أماكــن ظهورهــا يف املــن.

د.  يُرفق ملخَّصان ابلعربية واإلجنليزية جلميع البحوث، مبا ال يزيد عن مائيت )200( كلمة.

هـ.  تُعبَّأ النماذج اخلاصة ابلنشر)طلب نشر حبث - إقرار- السرية الذاتية املختصرة( وتُرفق ابلبحث.

و .  تُرفــق أصــول األشــكال مرســومة ابســتخدام أحــد برامــج احلاســب اآليل ذات العالقــة علــى أســطوانة ممغنطــة 
.)CD(

ز. يشــار إىل مجيــع اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش آخــر البحــث، ابإلشــارة إىل عنــوان الكتــاب، واســم املؤلــف، 
والصفحــة، عنــد االقتبــاس املباشــر. وترقــم هــذه اإلحــاالت والتعليقــات واهلوامــش تسلســلًيا مــن بدايــة البحــث حــى 

هنايتــه، وتكــون مكتوبــة بطريقــة آليــة وليســت يدويــة.

ح. تُعــرض املصــادر واملراجــع يف هنايــة البحــث، علــى أن تُرتــب هجائيــاً حســب اســم املؤلــف كامــاًل، متبوًعــا بعنــوان 
الكتــاب أو املقــال، مث رقــم الطبعــة، فاســم الناشــر )يف حالــة الكتــاب( أو اســم اجمللــة)يف حالــة املقــال(، مث مــكان النشــر 

)يف حالــة الكتــاب( واتريــخ النشــر. أمــا يف حالــة املقــال فيضــاف رقــم اجمللــة، أو الســنة، والعــدد، وأرقــام الصفحــات.

ط. ُينح الباحث ثالثة نسخ من  العدد الذي صدر فيه حبثه.

ي. حقوق الطبع:

تـَُعــرِّ املــواد املقدمــة للنشــر عــن آراء مؤلفيهــا، ويتحمــل أصحاهبــا مســؤولية صحــة املعلومــات واالســتنتاجات ودقتهــا. 
ومجيــع حقــوق الطبــع حمفوظــة للناشــر)جامعة أم القــرى (، وعنــد قبــول البحــث للنشــر يتــم حتويــل ملكيــة النشــر مــن 

املؤلــف إىل اجمللــة.
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ملخَّص:

     إنَّ معرفــة التوزيــع اجلغــرايفِّ وكثافــة العلمــاء الفاعلــني أليــة دولــة يكــن أْن يكــون هلمــا انعكاســاٌت 
مهمــٌة علــى اجلوانــب الرئيســية يف العمليّــات العلميَّــة مبــا فيهــا االبتــكار واالبتعــاث والتعــاون البحثــيِّ 
وتبــادل املعرفــة، وخصوًصــا بــني التخصُّصــات البينيــة، والنجــاح عنــد التنافــس للحصــول علــى مْنــٍح 
دوليّــٍة ودعــٍم مــايلٍّ كبــري يف جمــال البحــث العلمــي. هتــدف هــذه الدراســة إىل إجيــاد طريقــة علميــة 
ســهلة يكــن مــن خالهلــا إبــراز الــدول الــيت أنتجــت أعلــى نســبٍة مــن األحبــاث املنشــورة يف دوريــة العلــوم 
العامليــة »Nature«، وابحثــي الــدول ومؤلفيهــا األكثــر تعــاواًن مــع غريهــم مــن مناطــق جغرافيــة 
خمتلفــة حــول العــامل للنشــر يف نفــس الدوريــة. لقــد متَّ االعتمــاد يف هــذه الدراســة علــى بيــاانت مُجعــت 
مــن املقــاالت والبحــوث الــيت نشــرت يف دوريّــة العلــوم العامليَّــة Nature يف الفــرتة مــن 1951 إىل 
2010م. أوضحــت النتائــج تغــريُّ يف منــط اإلنتاجيــة البحثيــة للــدول األكثــر إســهاما وتعــاواًن بــني 
علمائهــا؛ لنشــر إســهامات جديــد يف عــامل املعرفــة وخصوًصــا بــني اململكــة املتحــدة والــوالايت املتحــدة 
أيضــا-  زايدة كبــرية يف  الدراســة –  هــذه  أظهــرت  أفريقيــا وفرنســا.  األمريكيــة وأســرتاليا وجنــوب 
التعــاون املشــرتك بــني املؤسســات التعليميــة يف جمــال البحــوث العلميــة بــني الــوالايت املتَّحــدة األمريكيــة 
واململكــة املتَّحــدة الــيت ارتفعــت مــن 447 حبثــاً )يف الفــرتة مــن 1951 إىل 1960م( إىل 659 حبثــا 
)يف الفــرتة مــن 2001 إىل 2010م(، واخنفــاض التعــاون البحثــّي بــني اململكــة املتحــدة وأســرتاليا 
مــن 167 حبثــا )يف الفــرتة مــن 1951 إىل 1960م( إىل 41 حبثــا )يف الفــرتة مــن 2001 إىل 2010 م 
( ، ويف املقابــِل ارتفــاع التعــاون بــني أســرتاليا والــوالايت املتَّحــدة األمريكيــة. كمــا زاد التعــاون  البحثــيُّ 
بــني أملانيــا والــوالايت املتَّحــدة األمريكيــة مــن 6 إىل 358 وبــني أملانيــا واململكــة املتَّحــدة مــن 25 إىل 
157. يكــن أن تســاعد نتائــج هــذه الدراســة يف عمليــة صناعــة القــرار الختيــار أفضــل الــدول لبنــاء 

شــراكات حبثيــة وابتكاريــة.

الكلمات املفتاحيَّة: التعاون البحثيُّ ، Nature ، اإلنتاجيَّة البحثيَّة ، التوزيع اجلغرايفُّ.
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Abstract

Knowing the spatial distribution and density of scientists 
are important implications for key aspects of scientific 
processes, such as innovation, networking, rates of knowledge 
exchange and success in large competitive grants. The aim of 
this study is to identify the countries that produced the highest 
proportion of researches published in Nature, and where most 
international collaboration occurred. Data of research articles 
that were published in Nature from 1951 to 2010 were 
collected from the journal website and printed copies. The 
highest proportion of research productivity in Nature was 
from authors with addresses in the United Kingdom (UK) 
(46.6% and 38.3% of the total proportion) in the first two 
periods of this study (1951-1960 and 1961-1970), followed 
by the United States of America (USA) (15.4% and 33%) for 
the same period. The number of international collaborations 
in Nature was around 1,440 in 1951–1960, and increased to 
3,469 in 2001–2010. Most collaborations occurred between 
the USA and the UK over the study period, which also had 
the highest number of international collaborations. Between 
the USA and the UK, the number of collaborations was 447 
in the 1951–1960 study period, which increased to 659 in 
2001–2010. This study result can help decision makers to 
select countries for exchanging collaborations in research 
and innovation.

Keywords: Research Collaboration, Nature, Research 
Productivity, Geographical Distribution. 
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املقدمة:

تعــدُّ املعرفــُة األكادييَّــة والبحــوث النوعيَّــة واجلديــدة مفتاًحــا لتطويــر اجملتمعــات اقتصــادايً واجتماعيــاً 
يف مجيــع دول العــامل. وكانــت اجلامعــات واملراكــز البحثيَّــة التابعــة ملؤسســات التعليــم العــايل عنصــرا رئيًســا 
ــا بشــكل أســاس ومتزايــد يف إجــراء البحــوث  لتطويــر املعرفــة األكادييــة، وكان بعضهــا –ومــازال- مهتمًّ
ونشــرها. ومــا زالــت جامعــات بعــض الــدول ومراكزهــا البحثيــة تعمــالن بطريقــة تقليديَّــة، وكذلــك أهدافهــا 
وُخططهــا االســرتاتيجيَّة، حيــث يُنظــر إليهــا علــى أنَّ واجباهتــا مقصــورٌة علــى التدريــس، وإجــراء البحــوث 
لنمــو اجلانــب األكاديــي فقــط )Colombo et al, 2010(، ولكــنَّ هــذا الــدوَر قــد تطــوَّر وتغــريَّ 
مــع مــرور الوقــت يف معظــم اجلامعــات املرموقــة، وخصوًصــا يف الــدول املتقدمــة، حيــث أصبحــت اجلامعــات 
حاليــا مســامَهًة عــن طريــق الكشــوف العلميــة اجلديــدة واالبتــكار القائمــة علــى البحــث العلمــيِّ مباشــرة يف 

.)Etzkowitz 2000 & 2002; Nilsson et al. 2010( النمــو االقتصــادي هلــا

      وقــد أدْت هــذه التطــوُّرات يف رفــع ســقف حكومــات العديــد مــن الــدول ومبادراهتــا، بنــاًء 
علــى التوّقعــات إلســهامات اجلامعــات، والــذي قــاد بــدوره اجلامعــات إىل اســتحداث منــاذَج رايديَّــِة، 
وابألخــصِّ يف مشــاريع البحــوث األكادييــة. وعليــه فــإنَّ اجلامعــات ابتــت مدركــًة أنَّ لديهــا مســؤولياٍت 
أخــرى جيــب االهتمــام هبــا، مثــل اإلســهام مباشــرة يف عمــل ونشــر حبــوث ُتســهم يف التنميــة االجتماعيــة 
واالقتصاديــة للمجتمــع، بغــض النظــر عــن الــدور التقليــدي للتعليــم وإجــراء البحــوث للحصــول علــى 
  .)Etzkowitz 2002( اعــرتاف وتصنيــف مرمــوق يف األوســاط األكادييــة أو املصلحــة الذاتيــة

      دمــج هــذا النمــوذج اجلديــد يف العمليــة األكادييــة ويف أهــداف ومبــادرات اجلامعــات 
ابتــكار(،   – حبــث   – )تعليــم  الثالثــي  احللــزوين  للنمــوذج  وصفــه  يف  أقــرب  منــوذج  شــكل  يف 
اجملــال  بــني  والتعــاون  العالقــات  وبنــاء  مناقشــة  مــن خــالل  الــرايدة  تتَّجــُه حنــو  اجلامعــات  وجعــل 
األكاديــي والصناعــي اخلــاص واحلكومــي والدفــع حنــو االبتــكارات واالقتصــاد القائــم علــى املعرفــة 

.)Etzkowitz et al. 2000(

 ويف الوطــن العــريب ومنطقــة اخلليــج ابلتَّحديــد، جــرت مناقشــات ونــدوات وحماضــرات مكثَّفــة 
يف الســنوات األخــرية حــول أمهِّيــة االبتــكارات لبنــاء اقتصــاد قائــم علــى املعرفــة؛ حيــث تُعــدُّ املعرفــُة 
أحــَد أهــمِّ املرتكــزات ألي مشــروع اقتصــادي، والــيت جيــب إدارهتــا بفاعليــة وكفــاءة للحصــول علــى ميــزة 
؛ لتجــد طريقهــا  تنافســيَّة يف حقبــة اقتصــاد املعرفــة. وحتوَّلــت إدارة املعرفــة إىل أســلوب عمــل اســرتاتيجيٍّ
لعــدة جامعــات يف دولــة مثــل اململكــة العربيــة الســعوديَّة؛ حيــث تبنــت جامعــات امللــك ســعود وامللــك 
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ــه العاملــي اجلديــد، كمــا تبنتــه  عبدالعزيــز وامللــك فهــد للبــرتول واملعــادن وأمُّ القــرى وغريهــا هــذا التوجُّ
ســابقاً جامعــات مثــل ســتانفورد، وأم آي يت، وهارفــرد، وبعــض اهليئــات الدوليــة الكــرى كاملفوضيــة 
املتعلقــة ابلتنميــة  للتوجهــات االســرتاتيجية  عــاٍم  املتحــدة كإطــار  الــدويل، واألمــم  األوربيــة، والبنــك 
. ابلتــايل وجــدت الكثــري مــن اجلامعــات اخلليجيــة، والســعوديَّة  القائمــة علــى املعرفــة علــى الصعيــد الــدويلِّ
ــة لتغيــري الثقافــة احملليــة، خصوًصــا األكادييــة والبحثيــة، وحتــدايت  ابلتَّحديــد نفَســها أمــام حاجــة ماسَّ
عــدم وجــود مرافــق وأماكــن جــذب حمليَّــة، مثــل مراكــز حبثيــة مرموقــة هلــا قيمــة عاليــة ابلنســبة إىل العاملــني 
يف جمــال االبتــكار لتحويــل االقتصــاد إىل اقتصــاد معــريف، وعــدم وجــود شــراكات دوليــة فاعلــة بســبب 
عــدم معرفــة التوزيــع املــكاين العاملــي وكثافــة العلمــاء الفاعلــني للــدول يف هــذه اجملــال. هــذه اخلطــوة كانــت 
 ، ــة علــى اجلوانــب الرئيســية يف العمليــات العلميَّــة، مثــل االبتــكار، والتعــاون البحثــيِّ هلــا انعكاســات مهمَّ
وتبــادل املعرفــة وخصوًصــا بــني التخصصــات البينيــة، والنجــاح عنــد التنافــس للحصــول علــى منــح ودعــم 
مــايل كبــري يف جمــال البحــث العلمــي. لذلــك تعتــر معرفــة التوزيــع اجلغــرايف للــدول الــيت فيهــا ابحثــون 
منتجــون ومتعاونــون مــع ابحثــني خــارج حــدود دوهلــم؛ لنشــر حبوثهــم وخصوًصــا يف دورايت علميَّــة 
مرموقــة، خطــوة ذات أمهيــة قصــوى لطــالب الدراســات العليــا، والباحثــني، واملؤسســات التعليميــة يف 
الوطــن العــريب بشــكل عــام ومنطقــة اخلليــج بشــكل خــاص؛ ملــا متثِّلــه مثــل هــذه املعلومــات مــن أمهيــة 
ابلغــة يكــن اســتخدامها مــن قبــل وزارات التعليــم، واجلامعــات، واملراكــز البحثيــة يف تطويــر مســتقبل 

.)Kumar et al. 2015( شــباهبا ومنســوبيها أكاديًيــا وحبثًيــا ومهنًيــا

      لذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتوضــح طريقــة علميــة ســهلة يكــن مــن خالهلــا حتديــد الــدول 
األكثــر إنتاًجــا للبحــوث ذات اجلــودة العاليــة الــيت يكــن أن تقــود إىل ابتــكارات جديــدة، وكذلــك 
حتديــد الــدول األكثــر تعــاواًن بــني ابحثيهــا وابحثــني آخريــن مــن دول أخــرى يف هــذا اجملــال، وذلــك مــن 
خــالل االعتمــاد علــى البيــاانت الــيت مت مجُعهــا مــن األحبــاث واملقــاالت املنشــورة يف دوريَّــة العلــوم العامليــة 
»Nature«. ســتعطي هــذه الدراســة منهجيَّــة ونظــرة عامــة للمؤسســات التعليميــة العربيــة واخلليجيــة 
تســاعدها يف التغلــب علــى مشــكلة اختيــار اجلهــات والــدول الــيت يكــن االبتعــاث هلــا وبنــاء شــراكات 
، ومــن  وتعــاون حبثــي معهــا. يف هــذه الدراســة  مت اختيــار Nature ملــا متثلــه مــن ثقــل علمــيٍّ وحبثــيٍّ
املعــروف أهنــا اجمللَّــة األكثــر استشــهاًدا علــى مســتوى العــامل، كمــا أهنــا متتــاز عــن غريهــا؛ كوهنــا دوريــة 
علميــة متعــددة التخصصــات، ويعــدُّ التعــاون والنشــر فيهــا حلــَم كثــرٍي مــن العلمــاء املتميزيــن علــى 
مســتوى العــامل. وعليــه فــإن الغــرض الرئيــس مــن هــذه الدراســة ليــس لتصنيــف الــدول حبثيــاً أو ابتــكارايً، 
وال ينبغي اســتخدام معلومات هذه الدراســة هلذا الغرض، وإمنا يرتكز اهلدف الرئيس هلذه الدراســة يف 
 Nature إبــراز الــدول الــيت أنتجــت أعلــى نســبة مــن األحبــاث وتلــك األكثــر تعــاواًن بــني ابحثيهــا يف
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ملــدة 60 عاًمــا ابالعتمــاد علــى البيــاانت الــيت مت مجعهــا مــن املقــاالت والبحــوث الــيت نشــرت يف جملــة 
Nature يف الفــرتة مــن 1951 إىل 2010م، ومت احلصــوُل عليهــا مــن املوقــع االلكــرتوين للمجلــة 

و النســخ املطبوعــة.

منطقة الدراسة:

تضــم منطقــة الدراســة مجيــع الــدول حــول العــامل )الشــكل 1( الــيت نشــر ابحثوهــا بشــكل ملحــوظ 
يف دوريــة العلــوم العامليــة Nature خــالل 60 عاًمــا. ومــن الــدول الــيت كان لباحثيهــا دور ابرز 
يف النشــر العلمــي يف هــذه الدوريــة هــي: الــوالايت املتحــدة األمريكيــة، واململكــة املتحــدة، وأملانيــا، 
وفرنســا، والياابن، وكندا، وأســرتاليا واهلند، وهوالندا، والســويد، وجنوب أفريقيا، ونيوزيلندا، والصني، 

وغريهــا مــن الــدول.

الشــكل 1: الــدول ذات األحبــاث األكثــر بــروزاً يف جملــة Nature خــالل الفــرتة 1951-2010م.
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الشكل رقم )1(
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اإلطار النظري والدراسات السابقة:

يوضــح لنــا أول قانــون للجغرافيــا وفًقــا لـــ والــدو توبلــر )Tobler 1970( أبن كل شــيء يرتبــط 
بــكل شــيء آخــر ولكــن األشــياء األقــرب ترتبــط ببضعهــا بشــكل أكــر مــن األشــياء البعيــدة. هــذا القانــون 
كان حمــورايً يف العديــد مــن الدراســات الــيت أظهــرت أن القــرب اجلغــرايف مهــم ومؤثــر بشــكل إجيــايب 
 .)Ponds et al, 2007; Katz, 1994( علــى شــدة وتكــرار التعــاون العلمــي بــني الــدول
ولكــن هــذا املعيــار مل يـَُعــِد الوحيــد واملؤثــر، خصوًصــا مــع التطــور التقــي الســريع الــذي مســح للباحثــني 
يف املؤسســات التعليميــة واملراكــز البحثيــة ابلتواصــل مــن دون احلاجــة إىل التنقــل مــن دولــة إىل أخــرى 
)Katz, 1994(. كمــا أنَّ النشــر يف اجملــالت العلميــة املرموقــة مل يعــد حكــرًا علــى ابحثــني يف دولــة 
دون أخــرى بســبب عــدم القــدرة علــى التواصــل ابســتخدام وســائل التواصــل التقليديــة، ولكــن بســبب 
وجــود االنرتنــت، ووجــود أنظمــة إلرســال األحبــاث للمجــالت الــيت اختصــرت املســافات والزمــن، 
وســهلت للباحثــني إمكانيــة التعــاون والنشــر يف جمــالت دوليــة معروفــة وذات مسعــة طيبــة. هــذا كلــه 
أظهــر إمكانيــة معرفــة التوزيــع اجلغــرايف ملراكــز البحــوث واجلامعــات املتميــزة حبثيــاً، تلــك الــيت قــادت إىل 
وجــود معلومــات مهمــة للغايــة يكــن اســتخدامها مــن قبــل طــالب الدراســات العليــا والباحثــني عــن 
التطويــر الوظيفــي وخصوًصــا يف وقــت مبكــر مــن حياهتــم املهنيــة جتعلهــم قادريــن علــى اســتهداف هــذه 
الــدول وســاعدت يف الكشــف عــن النقــاط الســاخنة )Hotspots( للبحــث وتشــجيع التواصــل 
وتبــادل املعرفــة. وبســبب هــذا التطــور التقــي ُلوحــظ يف العقــود األخــرية زايدٌة كبــريٌة يف التعــاون العلمــيِّ 
بــني الــدول ممثَّلــة بــني اجلامعــات واملراكــز البحثيــة ليــس داخــل احلــدود الوطنيــة ولكــن تعدهتــا لتصبــح 
على املستوى الدويل. ووفقا لـ )Andersson and Persson )1993، ازداد عدد املقاالت 
واألحبــاث العلميــة الــيت شــارك يف أتليفهــا ابحثــون دوليــون )يقصــد هبــم ابحثــني مــن دول خمتلفــة ال 
جتمعهــم اجلنســية أو املــكان، بــل جيمعهــم العلــم وحــبُّ االستكشــاِف واالبتــكار( مبعــدل 14٪ ســنوايً. 
مــن دول  مــع ابحثــني  بنــاء عالقــات  أن   ،)1993( Andersson and Persson ويــرى 
خمتلفــة تعــدُّ وســيلة مهمــة لتعزيــز وحتســني وجتويــد البحــث العلمــي. ابإلضافــة إىل ذلــك، شــجعت 
البينيــة احلديثــة علــى دراســة أي مشــكلة مبنهجيــات وطــرق علميــة خمتلفــة؛  خصائــص الدراســات 
حيــث تتصــف هــذه الدراســات ابلتعقيــد والكلفــة العاليــة مقارنــة ابلدراســات العلميــة الــيت تركــز علــى 
منظــور حبثــي واحــد فقــط. ســاعدت الدراســات البينيــة أيضــاً العلمــاَء علــى زايدة اإلنتاجيــة يف أحباثهــم 
وأصبحــوا أكثــر اخنراطــا يف البحــوث التعاونيــة مــع وجــود أكثــر مــن مؤلــف أو ابحــث للعمــل الواحــد، 
لتكــون بذلــك عقليــة علميــة أكثــر مشوليــة وتكامليــة. علًمــا أبن فوائــد إنتاجيــة البحــوث التعاونيــة  
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للباحثــني غالبــا مــا تكــون افرتاضيــة وغــري قابلــة للبحــث؛ ولذلــك ركــزت هــذه الدراســة علــى أن تظهــر 
اإلنتاجيــة البحثيــة للبلــدان الــيت نشــرت يف دوريــة العلــوم العامليــة »Nature« وعــدد التعــاون بــني 
املؤلفــني يف أكثــر مــن دولــة يف مجيــع أحنــاء العــامل. وطبقــاً لـــ Hall  )1989( فــإنَّ النمــو يف أدب 
الدراســات البحثيــة ألي علــم يعــدُّ مؤشــرا علــى فعاليــة العلمــاء ومتيُّــز الــدول يف هــذا العلــم. ولتحديــد 
نتائــج البحــوث مــن خمتلــف الــدول حــول العــامل، مت مجــع بيــاانت املؤسســات واملؤلفــني وفقــا ملناطقهــم 
ووالايهتــم والرمــز الريــدي داخــل كل دولــة مــن خــالل عناويــن التواصــل املوجــودة علــى كل حبــث نشــر 
يف الدوريــة، مَثَّ مجعهــا وحتليلهــا لتســتخدم يف حتديــد جمموعــة الــدول األكثــر انتاًجــا وتعــاوانً. اســُتخدم 
هــذا األســلوب علــى نطــاق واســع مــن قبــل عــدد مــن الباحثــني الذيــن قامــوا بدراســات مشــاهبة مثــل:

 Macri & Sinha )2002(, Towe & Wright )1995(, Bairam 
)1996(, Gibson )2000( and King )2001(. 

منهجية البحث:

مصادر مجع البياانت

مــن أجــل بنــاء قاعــدة بيــاانت تفــي بتحقيــق هــدف هــذه الدراســة واخلــروج بنتائــج موثوقــة، كان 
مــن الضــروري االهتمــام بثالثــة أمــور، أوهلــا: حتديــد مصــدر موثــوق للبيــاانت، واثنيهــا : اختيــار جملــة 
يكــن اســتخدام بياانهتــا لتحليلهــا ولتحقيــق هــدف الدراســة، وآخرهــا: اســتخراج البيــاانت اجلغرافيــة 
وخصوًصــا عناويــن الباحثــني أو املؤلفــني وجامعاهتــم ودوهلــم  بشــكل صحيــح ومــن كل حبــث وورقــة 

علميــة مت نشــرها.

يف عمليــة اســتخراج البيــاانت املطلوبــة، اســتخدمنا جمموعــة مــن قواعــد البيــاانت اإللكرتونيــة مثــل 
The Web of Science، والصفحــات الرئيســة للمجلــة أو دوريــة »Nature«، وقائمــة 
امللخصــات واألحبــاث ومطبوعــات اجمللــة كاملــة يف بعــض احلــاالت، خصوصــاً يف اســتخراج بيــاانت 
الباحثــني مــن األعــداد القديــة للمجلــة يف حــال عــدم وجــود املعلومــات املطلوبــة يف قواعــد البيــاانت 
اإللكرتونية أو الصفحات الرئيســية للدورية. اختيار Nature كان بســبب ثقلها العلمي والبحثي، 
ومــن املعــروف أبهنــا اجمللــة األكثــر استشــهاًدا علــى مســتوى العــامل، وتتميــز أبهنــا دوريــة علميــة متعــددة 
التخصصــات، وتقــوم بنشــر كل مــا هــو ابتــكاري وجديــد، كمــا أن التعــاون والنشــر فيهــا حلــُم كثــرٍي 

مــن العلمــاء علــى مســتوى العــامل.



18

وكمــا ذُكــر أعــاله فــإن اهلــدف الرئيــس هلــذه الدراســة، هــو التعــرف علــى البلــدان الــيت أنتجــت 
أعلى نسبة من األحباث املنشورة يف »Nature«، وتلك اليت بني ابحثيها تعاون يف جمال البحث 
العلمــي. غطّـَـْت هــذه الدراســة الفــرتة مــن 1951 إىل 2010م. مجعــت عناويــن الباحثــني والعــدد 
الــذي نشــر فيــه البحــث وســنة واتريــخ النشــر مــن حــوايل 15000 حبــث )Article(. احتــوت 
البيــاانت الــيت مت مجعهــا علــى معلومــات 51800 مؤلــف أو ابحــث مــن دول خمتلفــة حــول العــامل.

حلســاب اإلنتــاج البحثــي للــدول، اعتمــدان علــى مجــع عناويــن وبيــاانت النشــر وحتديــد انتمــاء 
الباحثــني أو املؤلفــني مبنهجــني أساســني. األول هــو املنهــج املتدفــق »Flow Approach« كمــا 
أمســاه Harris )1988(، والــذي يعطــي وزن انتاجيــة البحــث للجهــة الــيت ينتمــي هلــا الباحثــني أو 
املؤلفــني يف وقــت النشــر، وهــذا يعــي أن النشــر يبقــى يف املؤسســة الــيت ينتمــي هلــا الباحــث وقــت النشــر 
 »Stock Approach« حــى وإن انتقــل إىل جهــة أخــرى. املنهــج الثــاين، هــو املنهــج املخــزوين
كمــا أطلــق عليــه Bairam )1996( وTowe & Wright )1995(، والــذي يعطــي وزن 
انتاجيــة البحــث إىل االنتمــاء احلــايل للباحثــني، وهــذا مبــي علــى أســاس أنــه عندمــا ينتقــل الباحــث 
مــن مؤسســة إىل أخــرى؛ فإنــه أيخــذ معــه إنتاجــه البحثــي للجهــة الــيت انتقــل هلــا، ألن هــذا العمــل هــو 
ملــك للباحــث وليــس للمؤسســة. اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج املتدفــق، ألن هــذه الدراســة ال 
تركــز علــى إنتاجيــة األفــراد، ولكــن هتتــم إبنتاجيــة املؤسســات التعليميــة أو املراكــز البحثيــة داخــل الــدول 

خــالل فــرتة حمــددة مــن الزمــن. 

حساب وختصيص انتاجية الدول من البحث العلمي

إنَّ وْضــَع وزٍن أو نقــاٍط للبحــث أو إلســهامات الباحثــني أمــٌر فيــه كثــري مــن اجلــدل يف معظــم 
األحيــان، وخصوًصــا عندمــا يتعلــق األمــر ابلتصنيــف العاملــي للمؤلفــني، أو املؤسســات الــيت ينتمــون 
هلــا. هنــاك مــن خيصــص أوزان أو نقــاط متســاوية جلميــع املؤلفــني، أو الباحثــني، أو جيعــل الــوزن األعلــى 
 Sutter and Kocher .النقــاط علــى بقيــة املؤلفــني الــوزن أو  للمؤلــف األول وتوزيــع بقيــة 
)2001(،  وجــدوا ارتباطــا وثيــَق الصلــِة بــني الطــرق املختلفــة حلســاب الــوزن، ممــا جعلهــم يقللــون مــن 
أمهيــة مشــكلة ترجيــح الــوزن. كمــا أن البعــض ينــح وزن للبحــث بنــاء علــى طــول ونــوع البحــث. هــذه 
الدراســة مل هتتــمَّ هبــذه املشــكلة؛ ألنَّ كل األحبــاث مــن هــذه الناحيــة متَّ معاملُتهــا ابلتســاوي خصوًصــا 
 Sutter and أبن طــول »كتابــة« البحــث جــزء بســيط يف عمليــة البحــث، وعــزََّز هــذا الــرأي

.)2001( Kocher
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ُحســبت اإلنتاجيــة يف هــذه الدراســة مــن خــالل إعطــاء البحــث الــذي ألَّفــه ابحــث واحــد وزن 
يســاوي 1.0؛ والبحــث الــذي شــارك يف أتليفــه أكثــر مــن ابحــث مت منــح وزن 0.75 للمؤلــف األول 
و0.25 املتبقيــة قســمت ابلتســاوي بــني املؤلفــني اآلخريــن. علًمــا أبنَّ الــوزن املخصَّــص للمؤلــف األول 
حمــلَّ نقــاش، ولكــن اســتخدمنا هــذه الطريقــة كمــا اقرتحهــا )Pokallus et al. )2011. وبعــد 
حتديــد األوزان لــكل ابحــث متَّــْت إضافُتهــا للبلــد الــذي ينتمــي لــه ابالعتمــاد علــى عنــوان اجلهــة الــيت 
ينتمــي هلــا هــذا الباحــث. ومــن مثَّ احتســاب نســبة إنتاجيــة البــالد مــن البحــوث ابالعتمــاد علــى إمجــايل 

القيــم )األوزان( للبلــد مقســوماً علــى اإلنتاجيــة اإلمجاليــة لــكل البلــدان.

وقــد ٌأســتخدم برانمــج نظــم املعلومــات اجلغرافيــة الشــهري ArcGIS 10.2 لتصميــم قواعــد 
بيــاانت وصفيــة ومكانيــة وإخــراج الرســوم البيانيــة واخلرائــط للــدول األكثــر انتاجيــة وتعــاوانً يف نشــر 

.Nature البحــوث العلميــة يف جملــة

شبكة التعاون بني الباحثني من مناطق جغرافية خمتلفة:

لتحديــد كيفيــة التعــاون بــني الباحثــني مــن خمتلــف دول العــامل وخصوًصــا تلــك األكثــر إنتاًجــا، مت 
فــرز مجيــع الــدول علــى أســاس إمجــايل اإلنتــاج البحثيــة، مثَّ مت اختيــار جمموعــة مــن الــدول كانــت هــي 
األعلــى إســهاًما لتطويــر شــبكة التعــاون بــني الــدول حبثيًــا. ولبنــاء شــبكة التعــاون بــني الباحثــني بشــكل 
صحيــح، مت ترتيــب األحبــاث تصاعــداًي ابالعتمــاد علــى عــدد الباحثــني ومتَّ إزالــة مجيــع البحــوث الــيت 
مت أتليفهــا مــن قبــل مؤلــف واحــد أو تلــك الــيت ينتمــي مؤلفوهــا لنفــس الدولــة؛ ألنــه لــن يكــون هنــاك 

تعــاون دويلٌّ. 

ويف هــذه الدراســة عرضنــا نســبة اإلنتاجيــة للــدول لــكل 10 ســنوات بــدأت مــن العــام 1951 
إىل 2010م )أي علــى 6 فــرتات زمنيــة(، وأمــا شــبكة التعــاون فقــد مت عرضهــا خــالل فرتتــني زمنيتــني 
كانــت يف الفــرتة مــن 1951 إىل 1960م ومــن مَثَّ للفــرتة مــن العــام 2001 إىل 2010م، حيــث 
ســاعد هــذا التقســيم الزمــي علــى فهــم التغــريات الــيت ظهــرت علــى إنتاجيــة الــدول مــن البحــوث ونشــرها 

يف دوريــة Nature وتوضيــح اجتاهــات التعــاون بــني الباحثــني عامليــاً خــالل فــرتة الدراســة
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النتائج:

:Nature نسبة إنتاج الدول من البحوث املنشورة يف دورية  .1

أظهــرت نتائــج الدراســة أبن أعلــى نســبة إنتــاج للبحــوث مقارنــة جبميــع البحــوث الــيت نشــرت يف 
دوريــة العلــوم الدوليــة »Nature« كانــت للباحثــني الذيــن ينتمــون ملؤسســات تعليميــة ومراكــز حبثيــة 
ابململكــة املتحــدة يف الفرتتــني الزمنيــة األوىل يف هــذه الدراســة )1951-1960 و 1961-(1970 
وبنســبة 46.6٪ يف الفــرتة األوىل و38.3٪ يف الفــرتة الثانيــة كمــا هــو موضــح يف الشــكل 2 )أ، ب(، 
وتليهــا الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــيت بلغــت فيهــا نســبة إنتاجيــة الباحثــني فيهــا مــن جممــوع األحبــاث 

الــيت نشــرت يف نفــس الفــرتة  بـــ 15.4٪ و33٪ كمــا هــو موضــح يف الشــكل 2 )أ، ب(.
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الشكل 2: توزيع نسبة اإلنتاج البحثي بني الدول األكثر بروزاً خالل الفرتات الزمنية املختلفة 
للدراسة.
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 وبعــد الفرتتــني )األوىل مــن الدراســة( الزمنيــة ســابقة الذكــر، أظهــرت النتائــج ارتفــاع مســتمر يف 
نســبة إنتــاج الباحثــني مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــيت بلغــت خــالل الفــرتة 1980-1971 
32.6٪ و 56.3٪ و 58.7٪، ويف الفرتة 2001 - 2010م، وصلت نســبة اإلنتاجية إىل ٪60 
مــن نســبة األحبــاث الــيت نشــرت يف الدوريــة )الشــكل 2 )ج، د، ه، ز((. دول أخــرى مثــل أملانيــا 
واليــاابن زادت معــدالت إنتــاج ابحثيهــا مــن خــالل النشــر يف الدوريــة بشــكل ملحــوظ وقفــزت النســبة 
يف أملانيــا مــن 0.8٪ يف الفــرتة 1951 – 1960م )الشــكل2)أ(( إىل 6.1٪ يف الفــرتة 2001 
– 2010م )الشــكل 2 )ز((، أمــا ابلنســبة لليــاابن فــزادت نســبة اإلنتاجيــة مــن 0.8٪ إىل ٪5.2 
)الشــكل 2 )أ، ز((. وأظهــرت النتائــج ضعــف معــدالت االنتاجيــة والنشــر لباحثــني مــن دول مثــل 
هوالنــدا والســويد والكيــان الصهيــوين وروســيا خــالل فــرتة الدراســة حيــث تراوحــت معــدالت اإلنتاجيَّــة 
مــن حــوايل 0.3٪ إىل حــوايل 1٪ )الشــكل 2(. ويف هــذه الدراســة ظهــرت أســرتاليا كواحــدة مــن 
أعلــى ثــالث دول إنتاًجــا لألحبــاث الــيت نشــرت يف الدوريــة بنســبة 5٪ وخصوصــاً يف الفــرتة 1951 – 
1960م )الشــكل 2 )أ((، ولكــن اجتهــت هــذه املعــدالت لالخنفــاض حــى وصلــت 1.3٪ يف الفــرتة 

2001 – 2010م )الشــكل 2 )ز((.

دوريــة  يف  املنشــورة  ابحثيهــا  إســهامات  نســبة  يف  حتســنا كبــريا  ســجلت  فقــد  الصــني  أمــا 
»Nature«، من 0٪ قبل العام 1981م )الشكل 2 )أ، ب، ج(( ومن مث 0.3٪ يف 1981-

1990م )الشــكل 2 )د((، و حــى وصلــت نســبة إنتاجيتهــا للبحــوث الــيت نشــرت يف الدوريــة إىل  
1.9٪ يف الفــرتة 2001 - 2010م )الشــكل 2 )ز((. وبذلــك يعــدُّ املؤلفــني يف الصــني مــن أكثــر 
الباحثــني نشــاطًا مقارنــة بباحثــني مــن دول أخــرى كاهلنــد وجنــوب أفريقيــا الــيت اخنفضــت انتاجيــة 

ابحثيهــا إىل الصفــر يف الفــرتة 2001 – 2010م )الشــكل 2 )ه، ز((.

2.التعاون الدويل بني الباحثني من خمتلف دول العامل:

رصــدت هــذه الدراســة حــوايل 1440 حالــة تعــاون دويل بــني الباحثــني مــن خمتلــف دول العــامل يف 
األحبــاث الــيت نشــرهتا الدوريــة يف الفــرتة 1951-1960م )الشــكل 3(، وارتفــع العــدد إىل 3469 يف 
الفــرتة األخــرية مــن الدراســة 2001-2010م )الشــكل 4(. لوحــظ أبن أعلــى حــاالت تعــاون كانــت 
بــني الباحثــني مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة خــالل فــرتات الدراســة املختلفــة. 
حــاالت التعــاون بــني الباحثــني مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة ُســجلت حــوايل 447 
مرة يف الفرتة 1951-1960م )الشــكل 3 واجلدول 1(، وزادت إىل أن وصلت 659 يف 2001-

2010م )الشــكل 4 واجلــدول 1(. لوحــظ خــالل الفــرتة األوىل مــن الدراســة )1951-1960م( أن 
معــدالت التعــاون بــني ابحثــني مــن اململكــة املتحــدة مــع ابحثــني آخريــن مــن دول خمتلفــة حــول العــامل 

..........»Nature الدول األكثر إنتاجاً وتعاوانً يف نشر البحوث العلمية يف دوريَِّة العلوِم العامليَّة
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كانــت حــوايل 1872، مقارنــة ابلــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــيت ســجلت عــدد أقــل مــن التعــاون 
بــني الباحثــني األمريكيــني والباحثــني مــن دول خمتلفــة حــول العــامل؛ حيــث وصــل إمجــايل التعــاون حــوايل 
693. ولكــن هــذا النمــط مــن التعــاون تغــريَّ يف الفــرتة 2001 – 2010م، حيــث احتلــت الــوالايت 
املتحــدة األمريكيــة املرتبــة األوىل عاملًيــا مــن حيــث عــدد التعــاون بــني الباحثــني منهــا ومــن دول أخــرى 
حــول العــامل؛ حيــث كان إمجــايل عــدد مــرات التعــاون 2200 مــرة ومــع 31 دولــة حــول العــامل يف 
حــني اخنفــض التعــاون بــني الباحثــني مــن بريطانيــا وآخريــن مــن دول خمتلفــة حــول العــامل إىل  1220 

)الشــكل 4(.

املتحــدة  اململكــة  الباحثــني يف  بــني  تعــاون كبــري  الفــرتة 1951-1960، وجــود  ولوحــظ يف 
والباحثــني مــن أســرتاليا الــيت كانــت عاليــة وســجلت حــوايل 167مــرة، وكانــت معــدالت التعــاون 
متوســطة بــني اململكــة املتحــدة وكنــدا 67، وأمــا بــني اململكــة املتحــدة وسويســرا، و كذلــك نيوزيلنــدا 

فقــد ُســجلت 41 مــرة )الشــكل 3 واجلــدول1(. 



24

الشكل 3: كثافة التعاون البحثي بني الدول األكثر إنتاجاً ونشراً يف دورية Nature يف الفرتة 
1951-1960م.
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وأمــا يف الفــرتة 2001-2010م، فقــد تغــري منــط التعــاون واخنفــض بــني اململكــة املتحــدة وغريهــا 
مــن البلــدان ابملقارنــة مــع الفــرتة 1951-1960م؛ حيــث تعــاون ابحثيهــا بشــكل أكــر مــع أملانيــا 
157 مــرة، ومــن مث مــع فرنســا 76، وكنــدا 48، وأســرتاليا 41 مــرة  )الشــكل 4(.  هــذا النمــط 
املنخفــض مــن التعــاون ال ينطبــق علــى التعــاون بــني اململكــة املتحــدة والــوالايت املتحــدة األمريكيــة الــيت 

زادت معــدالت التعــاون معهــا ليصــل إىل 659 مــرة.

وكمــا ذكــران ســابقاً أبن الباحثــني مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة ســجَّلوا أكــر تعــاوٍن هلــم يف 
الفــرتة مــن 1951م إىل 1960م مــع الباحثــني مــن اململكــة املتحــدة وحبــوايل 447، تالهــا الباحثــون 
مــن أســرتاليا حبــوايل 49 مــرة، ووصــف مســتوى التعــاون بــني الباحثــني مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
وأســرتاليا ابملتوســط. ولكــن منــط التعــاون العلمــي عامليــاً مــع الباحثــني مــن الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
زاد زايدة كبــرية يف الفــرتة 2001-2010م )الشــكل 4( لتصبــح بذلــك الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
رائــدًة يف جمــال التعــاون العلمــي علــى مســتوى العــامل. وكان التعــاون عاليًــا جــًدا بــني ابحثيهــا وعلمائهــا 
)الــوالايت املتحــدة االمريكيــة( وبــني الباحثــني مــن اململكــة املتحــدة وحبــوايل 659، ومــن مثَّ أملانيــا 
358، والياابن 256، وفرنسا 165، وكندا 119. وكان التعاون متوسطاً مع إيطاليا 82، والصني 
76، وأســرتاليا 76، الدمنــارك 45، الســويد 45، والكيــان الصهيــوين 44 )الشــكل 4 واجلــدول 1(.
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الشكل 4: كثافة التعاون البحثي بين الدول األكثر إنتاجًا ونشرًا في دورية 
Nature في الفترة 2001-2010م.

..........»Nature الدول األكثر إنتاجاً وتعاوانً يف نشر البحوث العلمية يف دوريَِّة العلوِم العامليَّة
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الجدول 1: كثافة التعاون البحثي بين الدول باالعتماد على األبحاث المنشورة 
Nature في دورية العلوم العالمية
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املناقشة:

املتميــزة وذات  احملليــة  أو  الدوليــة  اجملــالت  املبتكــرة يف  املعلومــات األصيلــة واألفــكار  نْشــُر   
الســمعة الطيبــة أو األعلــى استشــهاداً، أحــُد أهــمِّ الدالئــل الــيت يكــن االعتمــاد عليهــا لتقييــم أصالــة 
االعمــال البحثيــة الــيت تنتجهــا الــدول. ولذلــك اســتهداف اجملــالت الدوليــة واألعلــى استشــهاًدا مثــل

Nature  حيفــز الباحثــني علــى إظهــار علــوم ومعرفــة جديــدة مل تكــن موجــودة ســابقاً فضــاًل عــن 
مــا يكتســبه الباحــث مــن خــرة وحرفيــة يف عــامل البحــث العلمــي جتعلــه متمكنًــا ورائــًدا يف ختصصــه 

)مقبــل، 2009 وحممــد، 2015(.

دفْــُع الباحثــني للنشــر والتعــاون دوليــاً، جيعــل الــدول حمــطَّ أنظــار املتميزيــن عامليــاً، كمــا جيعلهــا 
قــادرة علــى التعريــف بباحثيهــا، ابإلضافــة إىل أهنــا متنــح مؤسســاهتا التعليميــة كاجلامعــات واملراكــز 
البحثيــة مسعــًة ورصانــًة جتعــل هلــا مكانــة يف خارطــة التطويــر والنمــو العاملــي )حممــد، 2015(. كمــا 
ســاعد النشــر يف مثــل هــذه اجملــالت علــى تصنيــف الــدول تصنيفــات متقّدمــة مــن الناحيــة البحثيّــة 
ــن ابحثيهــا مــن املنافســة دوليــاً علــى متويــل املشــروعات البحثيــة )مقبــل، 2009  والعلميّــة ممــا مكَّ

 .)2015 وحممــد، 

وأصبــح الباحثــون يف كثــري مــن الــدول يعــوون أمهيَّــَة الدراســات الدوليــة وأنــه يكــُن أن متتــدَّ مثــاُر 
اإلنتاجيــة البحثيــة لتشــمل نطاقــات جغرافيــة واســعة، تزيــد مــن قيمــة املنشــور واإلنتــاج البحثــي للدولــة، 
ومــن هنــا انطلقــت أمهيــة التعــاون مــع ابحثــني مرموقــني مــن خــارج احلــدود؛ حيــث أظهــرت نتائــج هــذه 
الدراســة أن املعرفة التعاونية أو إنتاج البحوث مع ابحثني دوليني أصبحت ظاهرة عاملية وتتزايد ســنة 
بعــد أخــرى. ولقــد عرضــت هــذه الدراســة أبن التزايــد يف نســبة االنتاجيــة ومعــدالت التعــاون مل تكــن 
مقتصــرة علــى الــوالايت املتحــدة األمريكيــة واململكــة املتحــدة فقــط، ولكــن الحظنــا أن بعــض الــدول 
مثــل اليــاابن وأملانيــا والــيت مل تســجل أي تعــاون حبثــي يف الفــرتة 1951- 1960، قــد زادت معــدالت 
التعــاون بــني ابحثيهــا 72 مــرة يف الفــرتة 2001 – 2010م. كمــا أن هــذه الدراســة أثبتــت أبن هنــاك 
عالقــة قويــة بــني معــدالت إنتاجيَّــة البحــوث املنشــورة يف دوريَّــة Nature ومعــدالت التعــاون الــدويّل، 
فكلمــا زادت معــدالت االنتــاج زادت معــدالت التعــاون. ولــو أخــذان الــوالايت املتحــدة األمريكيــة 
-مثــااًل- لوجــدان أبن معــدل إنتاجيــة البحــوث املنشــورة ابســم ابحثيهــا يف الدوريــة قــد زادت بشــكل 
مســتمر خــالل فــرتة الدراســة، وقابــَل ذلــك زايدة يف معــدالت التعــاون الــدويل بــني ابحثيهــا وابحثــني 
آخريــن مــن دول أخــرى. وأمــا اململكــة املتحــدة فقــد أظهــرت النتائــج كمــا ذكــران ســابًقا اخنفــاض يف 

معــدل إنتاجيــة البحــوث املنشــورة يف الدوريــة قابلــه اخنفــاض يف معــدالت التعــاون الــدويل.
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وكمــا كان مــن املتوقــع أن النتائــج ســوف تظهــر الــوالايت املتحــدة االمريكيــة هــي املســيطرة 
علــى إنتاجيــة البحــوث يف الدوريــة نظــرًا لوجــود نســبة إنفــاق عاليــة جــدا علــى البحــث والتطويــر والــيت 
تــزداد ســنة بعــد أخــرى فعلــى ســبيل املثــال كان اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر يف الــوالايت 
املتحدة األمريكية 384 مليار دوالر يف العام 2009 وزاد إىل 474 مليار دوالر يف العام 2010م 
)Battelle, R&D Magazine, 2012(.  كمــا أن دول مثــل اململكــة املتحــدة وأملانيــا 
وفرنســا واليــاابن وكنــدا الــيت توجــد فيهــا معــدالت إنتاجيــة بــني العاليــة واملتوســطة، والــيت كانــت حاضــرة 
طــوال فــرتة الدراســة تعــدَّى فيهــا اإلنفــاُق علــى البحــث والتطويــر الـــ 24 مليــار دوالر. أمــا الصــني الــيت 
ظهــرت إســهاماهتا البحثيــة متزايــدة خــالل الســنوات األخــرية مــن زمــن الدراســة، فيعــود ذلــك إىل زايدة 
اإلنفــاق علــى البحــث والتطويــر وخصوًصــا مــن بعــد فــرتة الثمانينــات حيــث لوحــظ زايدة يف اإلنفــاق 
ســنة بعد أخرى حى وصل يف العام 2009 إىل 124 مليار دوالر ويف العام 2010م 149 مليار 
دوالر؛ ممــا جعلهــا تعــدُّ اثين دولــة عامليًــا يف اإلنفــاق علــى البحــث العلمــي والتطويــر بعــد الــوالايت 

  .)Battelle, R&D Magazine, 2012( املتحــدة االمريكيــة

إضافة إىل ما ســبق اســتفادت الدول األكثر إنتاجية للبحوث وتعاواًن حول العامل من إجيابيات 
تقســيم املهــام واألعمــال التخصصيــة، واملهــارات التكميليــة حبيــث إن كل ابحــث لديــه مهــارة يف 
جانــب معــني يســتطيع تكميــل املهــارات الــيت تنقــص الباحــث اآلخــر واملتعــاون معــه يف نفــس البحــث 
الوقــت بكفــاءة، ووجــود  الباحــث األول، وإدارة  لــدى  يعــدُّ متميــزًا يف مهــارات ال توجــد  والــذي 
التعليميــة  البحــوث والتطويــر داخــل املؤسســات  جمموعــات حبثيــة، وتوفّــر صــوت مســموع جملالــس 
املعلومــات  حــول  للتواصــل  آليــة  ووجــود   ، املعــدات  علــى  احلصــول  وســهولة  وغريهــا،  والشــركات 
اجلديدة، ووجود فرص متجددة للنشــر )Lee and Bozeman 2005(، وزايدة االبتكارات 
يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت، واخنفــاض عــام يف الرســوم املفروضــة علــى الباحثــني 

.)Katz and Martin 1997(

األحبــاث  جمــال  أمهيــة يف  واكتســبت  الــدويل  التعــاون  وكثافــة  البحثيــة  االنتاجيــة  نســبة  زادت 
العلميــة املنشــورة يف دوريــة الـــ Nature علــى مــدى العقــود الســتة املاضيــة ويعــود الفضــل يف ذلــك 
إىل عــدة عوامــل، منهــا : زايدة التخصصيــة يف العلــوم لتشــمل التخصــص نفســه متجهــا حنــو الرتكيــز 
يف الدقــة، والتعقيــدات املوجــودة يف حــل مشــاكل البحــث العلمــي؛ حبيــث حتتــاج إىل حبثهــا مــن عــدة 
جوانــب وختصصــات خمتلفــة، حبيــث ال يكــن لعلــم أن يتخــذ مــن ميدانــه وجــوداً منفصــاًل عــن وجــود 
مياديــن العلــوم األخــرى. واالســتقاللية يف ميــدان أي علــم ال تعــي مطلقــا االنفصــال والعزلــة يف حــل 
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أي مشــكلة دون النظــر يف وجهــات النظــر مــن العلــوم األخــرى. وزادت أمهيــة التعــاون الــدويل أيضــاً 
بتزايــد تكاليــف املعــدات الــيت حيتاجهــا البحــث يف عمليــة التجــارب، وابتــت الرغبــة متزايــدة لــدى 
الباحثــني يف احلصــول علــى التمويــل الــدويل لتعــدد املاحنــني؛ طمعــاً يف اكتســاب شــهرة ومسعــة دوليــة 
مــن خــالل التعــاون مــع اجملموعــات البحثيــة الشــهرية حبيــث تصبــح الفــرص أفضــل لتحقيــق إنتاجيــة 
حبثيــة أعلــى )Van Raan 1998; Martin-Sempere et al. 2002(.  كمــا أن 
التعــاون الــدويل يــؤدي إىل نتائــج حقيقيــة ومميــزة يف األداء العلمــي وخصوًصــا مــع اجملموعــات 

 .)Barjak and Robinson 2007( البحثيــة

أظهــرت هــذه الدراســة غيــاب الــدول الواقعــة يف املنطقــة العربيــة يف إنتــاج األحبــاث ونشــرها يف 
جملــة Nature  خــالل الـــ60 عــام املاضيــة عــدا الكيــان الصهيــوين الــذي حيتــل دولــة فلســطني؛ 
حيــث كان لــه حضــور، حــى وإن بــدا طفيفــا خــالل فــرتة الدراســة. ومــا جيعــل كيــان صغــري وحمتــل 
مثــل الكيــان الصهيــوين أكثــر إنتاجيــة وتعــاواًن علــى املســتوى الــدويل مــن أيــة دولــة عربيــة أخــرى هــو 
متركــز العلمــاء اليهــود املرموقــني مــن دول عــدة داخــل الكيــان الصهيــوين، وتــدين اإلنفــاق علــى البحــث 
العلمــي يف الــدول العربيــة، ومــن مّثَّ انعكــس ذلــك علــى اخنفــاض نصيــب الفــرد مــن ميزانيــة البحــث 
العلمــي، حيــث تــرتاوح مــن 0.7 دوالر يف اليمــن إىل 39.5 دوالر يف الكويــت لعــام 1996م. 
بينمــا جنــد أن نصيــب الفــرد يف الكيــان الصهيــوين مــن البحــث العلمــي للعــام نفســه حنــو 385 دوالر 

)غنيمــة  2001، وقنــوع وآخــرون 2005(.

وأيضــاً هنــاك أســباب أخــرى عــدة، أبرزهــا تلــك الــيت ذكرهــا قنــوع وآخــرون )2005(، حــول تركيــز اجلامعــات 
العربيــة علــى التدريــس حــى أنــه حيتــل مركــز الصــدارة، ونتيجــة لذلــك ولألعــداد الكبــرية للطلبــة الــيت تشــكل نســبة مرتفعــة 
مقارنــة بعــدد األســاتذة يف اجلامعــات، جنــد أن األســتاذ اجلامعــي ينفــُق جــلَّ وقتــه يف التدريــس، و ال يتوفــر لديــه الوقــت 
الــكايف للقــراءة والبحــث العلمــي وتركيــز الباحثــني يف هــذا اجملــال راجــع ألغــراض الرتقيــة مــن رتبــة جامعيــة إىل رتبــة 
جامعية أعلى أو االستجابة لطلب مؤسسة أو هيئة حكومية أو خاصة. وال جند إال نسبة ضئيلة جًدا توفرت لديها 
الرغبــة يف زايدة املعرفــة العلميــة. ونســتثي مــن ذلــك بعــض اجلامعــات الــيت بــدأت يف التغلــب علــى هــذه املشــكلة بدليــل 
وجــود بعــض األمســاء العربيــة علــى ســاحة النشــر الــدويل مــن خــالل النشــر بشــكل عــام يف جمــالت ذات مسعــة طيبــة. 
ومــن مَثَّ يتبــدَّى أنَّ الصلــة ضعيفــة جــداً أو تــكاد تكــون مفقــودة بــني خطــط البحــث العلمــي يف اجلامعــات ومتطلبــات 
التنميــة يف اجملــاالت املختلفــة، وكذلــك ضعــف مــا خيصــص للبحــث العلمــي يف مــوازانت اجلامعــات ومؤسســات 
التعليــم. كمــا أن ثقافــة الباحــث العــريب متيــل للعمــل بشــكل منعــزل حــى يف بعــض األحيــان عــن زمالئــه يف 
القســم، وهــذا كان أحــد اســباب غيــاب ثقافــة التعــاون الــدويل بــني الباحثــني )قنــوع وآخــرون 2005(. 
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اخلامتة

إّن االهتمــام ابلبحــث العلمــي املتميــز واالبتــكاري يزيــد مــن فــرص النشــر العلمــي يف اجملــالت 
املرموقــة، وتزيــد قيمــة اإلنتــاج العلمــي إبخضاعــه املباشــر للتحكيــم لتحديــد ومعرفــة مســتوى املعرفــة 
ومــدى صحتهــا، ومــن مث نشــره. أبــرزت هــذه الدراســة ابلرتتيــب الوصفــي لكميــة املقــاالت والبحــوث 
املنشــورة يف جملــة Nature، عــدًدا مــن البلــدان كمراكــز إقليميــة للنشــاط البحثــي عــايل اجلــودة 
وســامهت يف معرفــة اجملتمعــات والبلــدان ذات اإلنتاجيــة والنشــر العــايل يف اجمللــة. تســاعد الطريقــة 
املســتخدمة يف هذه الدراســة يف إخراج معلومات يكن أن تكون مرشــدا للمؤسســات التعليمية، مثل 
اجلامعات واملراكز البحثية يف توجيه مبتعثيها وابحثيها يف إجياد فرص للبحوث التعاونية وتعزيز تبادل 
املــوارد واخلــرات. ويكــن أن تســتخدم معلومــات هــذه الدراســة أيضــا مــن قبــل املنظمــات والشــركات 
العربيــة واخلليجيــة الــيت تســعى إىل اإلفــادة مــن اخلــرات الدوليــة حلــل مشــاكل البحــوث اخلاصــة هبــا أو 

مســاعدهتا يف عمليــة صناعــة القــرار الختيــار أفضــل الــدول لبنــاء شــراكات حبثيــة وابتكاريــة. 



32

املراجع العربية
غنيمة, حممد. 2001. متويل التعليم والبحث العلمي العريب املعاصر أساليب جديدة، الدار 

املصرية اللبنانية، القاهرة ، ص 208.

قنوع، نزار و غسان، إبراهيم والعص، مجال. 2005 . البحث العلمي يف الوطن العريب 
واقعه ودوره يف نقل وتوطني التكنولوجيا. جملة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية - 

سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية اجمللد )27( العدد )4(.

حممد، اثئر. 2015. أمهية عامل التأثري والنشر العلمي يف اجملالت العلمية. نشرة صوت 
املستهلك ، مركز حبوث السوق ومحاية املستهلك. جامعة بغداد.

مقبل، رضا. 2009. النشر اجلامعي يف العنصر الرقمي ، ورقة حبثية قدمت يف مؤمتر حركة 
نشر الكتب يف مصر. الصفحة 9.

املراجع غري العربية

Andersson A. E. & Persson O. (1993) Networking scientists. Ann. Reg. 
Sci. 27, 11–21.

Bairam E. (1996). Research productivity in New Zealand University 
Economics Departments 1988–1995. N. Z. Econ. Pap. 30, 229–241.

Barjak, F., & Robinson, S. (2007). International collaboration, mobility 
and team diversity in the life sciences: Impact on research performance. 
Social Geography Discussion, 3, 121–157.

Battelle, & R&D Magazine, (2012). International Monetary Fund, World 
Bank, CIA World Factbook. Available from: http://www.battelle.org/
docs/r-d-funding-forecast/2012_r_d_funding_forecast.pdf?sfvrsn=0

Colombo M., Adda D. & Piva E. (2010). The contribution of university 
research to the growth of academic start-ups: an empirical analysis. J. 
Technol. Transf. 35, 113–140.

..........»Nature الدول األكثر إنتاجاً وتعاوانً يف نشر البحوث العلمية يف دوريَِّة العلوِم العامليَّة



33 د. حسن بن محسن خرمي

Etzkowitz H. (2000). The Second Academic Revolution: MIT and the 
Rise of Entrepreneurial Science. Gordon and Breach, London.

Etzkowitz H. (2002). MIT and the Rise of Entrepreneurial Science. 
Routledge Press, London.

Gibson J. (2000). Research productivity in New Zealand university 
economics departments: comment and update. N. Z. Econ. Pap. 34, 
73–88.

Harris G. T. (1988) Research output in Australian University Economics 
Departments, 1974–83. Aust. Econ. Pap. 27, 102–110.

Katz J. S. (1994). Geographic proximity and scientific collaboration. 
Scientometrics, 31, 31–43. doi:10.1007/BF02018100 

King I. (2001). Rankings of economics departments in New Zealand. 
Working Paper No. 214, Department of Economics, University of 
Auckland.

Kumar, L., Khormi, H. M., Leis, K. and Taylor, S. (2015). Ecological 
research in Australia: Identifying links versus gaps between hotspots 
of ecological research and biodiversity. Austral Ecology, 40: 581–590. 
doi:10.1111/aec.12225

Lee, S., & Bozeman, B. (2005). The impact of research collaboration on 
scientific productivity. Social Studies of Science, 35(5), 673–702.

Katz, J. S., & Martin, B. R. (1997). What is research collaboration? Research 
Policy, 26, 1–18.

Macri J. & Sinha D. (2002). Research productivity of Australian Economics 
Professors, 1988–2000. J. Econ. Soc. Policy 7 (1), Article 6.



34

Martin-Sempere, M. J., Rey-Rocha, J., & Garzon-Garcia, B. (2002). The effect 
of team consolidation on research collaboration and performance of scientists: 
Case study of Spanish university researchers in Geology. Scientometrics, 55(3), 
377–394. doi:10.1023/A:1020462712923 

Pokallus J. W., Campbell G. M., Koch B. J. & Pauli J. N. (2011) The landscape 
of ecology. Ecosphere 2, 1–10.

Ponds R., van Oort F. & Frenken K. (2007). The geographic and institutional 
proximity of research collaboration. Pap. Reg. Sci. 86, 423–443.

Sutter M. & Kocher M. G. (2001) Power laws of research output: evidence for journals 
of economics. Scientometrics, 51, 405–414. doi:10.1023/A:1012757802706. 

Tobler W., (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit 
region. Economic Geography 46(2), 234-240

Towe J. B. & Wright D. J. (1995) Research published by Australian economics 
and econometrics departments. Econ. Rec. 71, 8–17.

Van Raan, A. F. J. (1998). The influence of international collaboration of the 
impact of the research results. Scientometrics, 42(3), 423–428.

..........»Nature الدول األكثر إنتاجاً وتعاوانً يف نشر البحوث العلمية يف دوريَِّة العلوِم العامليَّة



دور اخلادمة يف املنزل وعالقتها ابلسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية 
الوالدية لدى األمهات الكويتيات

د/ هيفــاء يوسف الكنــدري 

 أستاذ مشارك-قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية كلية العلوم االجتماعية-جامعة
الكويت

دعم هذا املشروع إدارة األحباث جامعة الكويت مشروع رقم 
OS02\15



36          دور الخادمة يف املنزل وعالقتها بالسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية لدى األمهات الكويتيات.....

ملخص الدراسة

هتــدف الدراســة إىل تعــرف األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل وعالقتهــا ابخلصائــص   
الديغرافيــة والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات الكويتيــات )العــدد=85(.  
اهتمــت الدراســة إبعــداد وتقنــني مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل واســتخدمت مقيــاس الســعادة الزوجيــة 
للبلهــان والناصــر ومقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة للكنــدري.  أفــادت األمهــات مــن أفــراد عينــة 
الدراســة أن اخلادمــة تقــوم بدرجــة كبــرية ابألدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة كغســيل وكــي املالبــس 
وتنظيــف املنــزل وترتيــب املالبــس يف اخلزائــن وإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة علــى التــوايل.  وتبــني أيضــاً 
أن األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع يوكلــن اخلادمــة أبدوار ترتبــط ابحليــاة الشــخصية للزوجــني مقارنــة 
ابألمهــات ذوات الدخــل املنخفــض.  وأنــه كلمــا ارتفــع الدخــل الشــهري كلمــا زادت احتماليــة قيــام 
اخلادمــة أبدوار ترتبــط ابألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــني.  كذلــك كلمــا قامــت اخلادمــة ابألدوار 
الزوجيــة عامــة والشــعور  املنزليــة كلمــا زاد احتماليــة شــعور األمهــات ابلســعادة  املرتبطــة ابألعمــال 
أيضــا  النتائــج  بينــت  مــع األزواج خاصــة.  ولكــن  النفســي  النفســي والتقبــل والرتابــط  ابالطمئنــان 
أنــه كلمــا زاد قيــام اخلادمــة ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء كلمــا زاد احتماليــة اخنفــاض شــعور األمهــات 
ابلســعادة الزوجيــة املرتبطــة بعــدم التوافــق اجلنســي.  وكلمــا زاد قيــام اخلادمــة ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء 
واحليــاة الشــخصية للزوجــني كلمــا زاد احتماليــة اخنفــاض درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات 
مــن  عــدد  النتائــج ووضــع  مناقشــة  متــت  وقــد  للطفــل.   اخلدمــات واالحتياجــات  بتوفــري  واملرتبطــة 
التوصيــات واملقرتحــات الــيت يكــن للباحثــني واألخصائيــني االجتماعيــني واألمهــات االســتفادة منهــا 

يف جمــال االستشــارات األســرية وحــل املشــكالت الزوجيــة. 

الذاتيــة  الكفــاءة  الزوجيــة،  الســعادة  الديغرافيــة،  اخلصائــص  اخلادمــة،  الكلمــات:  مفاتيــح 
الكويــت.  األمهــات،  الوالديــة، 



37د/ هيفــاء يوسف الكنــدري

The Role of Housemaid and its Relationship to 
Demographics, Marital Happiness and Caregiving Self-

Efficacy among Kuwaiti Mothers

Abstract

The study aims to identify the housemaid’s role in family and its 
relationship to demographics, marital happiness and parental self-
efficacy among 85 Kuwaiti mothers.  It focused on the preparation of 
the Housemaid Role Scale, and used the scales of Marital Happiness 
and Parental Self- Efficiency.  Mothers reported that the housemaid’s 
roles are largely associated with the housework such as cloth 
washing, ironing, house cleaning, arranging clothes, and prepare 
daily meals consequently.  The maids of mothers with high income 
had roles associated with the couple’s personal life compared to low-
income mothers.  It was also likely that the higher monthly income, 
the higher the probability of the housemaid to have roles related to 
childcare and couple’s personal life. Also the more the maid do the 
housework, the greater mothers feel of marital happiness in general, 
and in specific feeling of psychological comfort and acceptance and 
psychological bonding.  There is a possibility that the greater the 
maid has roles related with childcare, the lower mothers’ feeling of 
sexual incompatibility.  Also the more the maid have roles related 
with the childcare and couple’s personal life, the higher possibility of 
low parental self-efficacy related to the provision of child services.  
Recommendations were suggested to be used for family counseling 
and solving marital problems.

Keywords: Housemaid, Demographics, Marital happiness, 
Caregiving self-efficacy, Mothers, Kuwait.
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املقدمة

علــى مــدار العقــود القليلــة املاضيــة انتشــرت االعتقــادات حــول ضــرورة االســتعانة ابملصــادر   
اخلارجيــة “كخادمــات املنــازل” لتلبيــة احتياجــات األســرة ومواجهــة متطلباهتــا يف رعايــة األبنــاء 
)Hochschild, 2003(.  ففــي أواخــر التســعينيات، بلغــت نســبة خادمــات املنــازل مــا بــني 
1.3 إىل 1.5 مليــون خادمــة آســيوية تعمــل يف منطقــة الشــرق األوســط، وجــاءت 60٪ منهــن 
مــن الفلبــني و80٪ مــن ســرييالنكا وإندونيســيا )Gamburd, 2000(.  وبــدأت توجهــات 
األســرة لالســتعانة ابخلادمــات ابالنتشــار ســريعا يف اجملتمعــًات املتقدمــة والناميــة مثــل أمريــكا وكنــدا 
وأورواب الغربيــة والصــني وســنغافورة واتيــوان وماليــزاي واهلنــد ومنطقــة اخلليــج العــريب مــع زايدة مشــاركة 
املــرأة يف جمــال العمــل )Brewster & Rindfuss, 2000( والتحــول مــن األســرة املمتــدة 
إىل األســرية النوويــة )صغــرية احلجــم( )Anderson, 2007(.  حيــث أن خــروج املــرأة للعمــل 
واســتقاللية الزوجــني وعــدم وجــود قوانــني تدعــم حــق املــرأة يف رعايــة الطفــل أثنــاء العمــل )إجــازة 
األمومــة واحلضانــة والتخفيــف مــن ســاعات العمــل للبقــاء مــع صغــار الســن( قــد ســاهم يف تغيــري منــط 
العالقــات األســرية وزايدة الصــراع لــدى املــرأة والرجــل معــاً حــول كيفيــة املوازنــة بــني متطلبــات األســرة 
)األعمــال املنزليــة وأعبــاء األواًلد وواجبــات الــزايرات والضيافــة( مــن جانــب ومتطلبــات العمــل مــن 

جانــب آخــر.  

هــذا األمــر أدى إىل ضــرورة إجيــاد بدائــل أخــرى حلــل الصــراع القائــم بــني األســرة والعمــل   
الناجتــة عنــه وذلــك مــن خــالل االســتعانة ابلعمالــة املنزليــة دائمــة اإلقامــة  التغــريات  والتكيــف مــع 
ومدفوعــة األجــر )Winslow, 2005(.  حــى أن االســتعانة ابخلادمــات أصبــح يف وقتنــا احلــايل 
ال يعــود فقــط إىل أمهيتــه يف إجنــاز األعمــال املنزليــة ولكــن أيضــاً لتوفــري اجلــودة يف احليــاة األســرية 
الــيت   )Cortes & Pan, 2009( دراســة كورتيــز وابن  وأضافــت    .)Moors, 2003(
أجريــت يف مدينــة هونــج كونــج ابلصــني أن االســتعانة ابخلادمــة أصبــح أمــرا ضــروراي أيضــاً لعالقتــه 
االرتباطيــة بــزايدة مشــاركة املــرأة يف العمــل )خاصــة ذوات الدخــل املتوســط ولديهــن أطفــال صغــار 

ابلســن( وشــغل الوظائــف املرغوبــة يف ســوق العمــل وزايدة نســبة اإلجنــاب. 

ويكننــا تعريــف اخلادمــة يف الدراســة احلاليــة علــى أهنــا املــرأة الــيت يتــم اســتقدامها مــن خــارج   
البلــد لتعمــل بصفــة دائمــة لــدى األســرة وتتقاضــى أجــراً نظــري عملهــا وتــؤدي أعمــااًل معاًونــة يف جمــاالت 
خمتلفــة يف املنــزل وفقــاً ألســباب وظــروف اســتقدامها.  ويعتمــد عمــل اخلادمــة علــى اخلــرات املنزليــة 
واجلهــد البــدين وقــد ال تتوفــر لديهــا املؤهــالت العلميــة إال يف حــاالت اندرة.  ولكــن علــى الرغــم 
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مــن االعتقــادات الشــائعة حــول أمهيــة وجــود اخلادمــات يف املنــازل ملســاعدة األســرة علــى مواجهــة 
احتياجاهتا املختلفة )Cheng, 2006(، إال أن لوجودهم آاثر ســلبية قد تنعكس على الســعادة 

الزوجيــة وكفــاءة الوالديــن يف رعايــة األبنــاء.  

دور اخلادمة يف املنزل والسعادة الزوجية 

تلعــب اخلادمــة دوراً أساســياً يف حتمــل األعبــاء الــيت ترتبــط ابألعمــال املنزليــة   
غــرف  وترتيــب  والكــي  والغســيل  الغذائيــة  الوجبــات  وجتهيــز  والطبــخ  كالتنظيــف 
املنــزل...اخل والــيت أشــار العديــد مــن الباحثــني إىل أمهيتهــا يف حتديــد الســعادة الزوجيــة 
)Coltrane, 2000(.  فالســعادة الزوجيــة هــي مــدى شــعور الزوج/الزوجــة ابلرضــا 
مــن اخلــرات الناجتــة عــن العالقــة الزوجيــة )Fincham et al., 2007(.  وبنــاًء 
علــى نظريــة األنظمــة البيئيــة، جنــد أن شــعور األزواج ابلرضــا أو الرفاهيــة قــد ال يرتبــط 
فقــط ابلظــروف البيئيــة احمليطــة ابألســرة )كنــوع الســكن ونــوع الوظيفــة وطبيعتهــا والدخــل 
الشــهري...إخل( ولكــن قــد يرتبــط أيضــاً ابلطــرق املختلفــة الــيت يســتخدموهنا يف تنظيــم 

 .)Voydanoff, 2002( حياهتــم الزوجيــة وتلبيــة متطلباهتــم األســرية واملهنيــة

الزوجــان  الــيت يســتخدمها  الطــرق  تعتــر أحــد  املنزليــة  للقيــام ابألعمــال  فاالســتعانة ابخلادمــة   
للتكيــف مــع أعبــاء احليــاة الزوجيــة وتســاعدهم علــى خفــض درجــة الضغــوط احلياتيــة وصــراع األدوار يف 
األسرة.  فقد بني العديد من الباحثني أن زايدة أعباء األعمال املنزلية مع عدم وجود مساواة بني الزوجني 
يف أداء تلــك األعمــال قــد تــؤدي إىل العديــد مــن اخلالفــات الزوجيــة )Coltrane, 2000( وعــدم 
  .)Frisco & Williams, 2003( والطــالق )Stevens et al., 2005( الزوجــي الرضــا 
وأن جــودة الدعــم الــذي حتصــل عليــه األســرة مــن اخلادمــة قــد يســاعد علــى زايدة الدعــم العاطفــي للوالديــن 

 .)Ostbye et al., 2013(

وقــد أشــار شــيونج )Cheung, 2014( يف دراســته الــيت أجريــت علــى 974 زوج   
وزوجــة يف مدينــة هونــج كونــج الصينيــة أن األزواج الذيــن لديهــم خادمــة يف املنــزل يتمتعــون جبــودة 
احليــاة الزوجيــة وذلــك عنــد مقارنتهــم ابألزواج الذيــن ليــس لديهــم خادمــة.  كمــا أشــارت دراســة أجرهتــا 
وزارة العــدل الكويتيــة )2015( حــول أســباب الطــالق يف اجملتمــع الكويــيت أن وجــود اخلادمــة يف 
املنــزل كمصــدر للدعــم األســري ال ينتــج عنــه اخلالفــات الزوجيــة.  حيــث أشــار 88.8٪ مــن األزواج 
و86.4٪ مــن الزوجــات املقبلــني علــى الطــالق أن وجــود اخلادمــة يف املنــزل ال يتســبب يف حــدوث 
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املشــكالت الزوجيــة ولكــن أفــاد 32.3٪ مــن أفــراد العينــة أن التكاســل عــن أداء الواجبــات الزوجيــة 
هــو أحــد العوامــل املســببة لذلــك. 

ومــن جانــب آخــر، أشــار ابرتلــي وآخــرون )Bartley et al., 2007( يف دراســتهم   
حــول الســعادة الزوجيــة والرضــا الوظيفــي أن االســتعانة ابملصــادر اخلارجيــة كاخلادمــات لرعايــة األطفــال 
ليســت هلــا عالقــة إجيابيــة ابلســعادة يف احليــاة الزوجيــة.  حيــث أجريــت الدراســة علــى 224 قيــادي 
مــن  األزواج و٪45  مــن  إيســرتن أبمريــكا )٪55  األعمــال جبامعــة ســاوث  إدارة  قســم  يعملــون يف 
الزوجــات(.  وتبــني مــن النتائــج أن االســتعانة ابخلادمــة رغــم ارتباطــه ابلرضــا الوظيفــي إال أن لــه أتثــري 
ســليب علــى شــعور الزوجــني ابلســعادة يف احليــاة الزوجيــة.  وُفســرت هــذه النتيجــة أبن وجــود اخلادمــة يف 
املنــزل ينعكــس علــى شــعور الزوجــني أبهنــم أقــل التزامــاً حنــو األســرة واحليــاة الزوجيــة وقــد يؤثــر ذلــك علــى 
 )Spitze & Loscocco, 2000( عدم شــعورهم ابلســعادة الزوجية.  وأشــار ســبيتز ولوســكوكو
أن األعمــال املنزليــة والرعايــة الوالديــة هــي مبثابــة أنشــطة يقــوم هبــا الوالــدان تبعــث هلمــا الســعادة حــى لــو 
كانــت تلــك األنشــطة غــري مفضلــة لديهــم.  فالتضحيــة املقدمــة مــن الــزوج أو الزوجــة أو كالمهــا معــاً يف 

إجنــاز األعمــال املنزليــة واالهتمــام ابلرعايــة الوالديــة غالبــاً مــا ترتبــط بســعادهتم الزوجيــة.  

وأشــار أيســلند وكيــم )Iceland & Kim, 2001( أيضــاً أن العمالــة املنزليــة مدفوعــة   
األجــر غالبــاً مــا تــون ابهظــة الثمــن ويســتعني هبــا األزواج مــن ذوي الدخــل املتوســط حلاجتهــم للعمــل 
ممــا قــد تزيــد مــن الضغــوط املاليــة عليهــم وتنعكــس ســلباً علــى ســعادهتم الزوجيــة.  ويــرى بعــض الباحثــني 
أن قيــام اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة قــد يفقــد الزوجــان كذلــك الشــعور ابحلــب والتعاطــف.  حيــث يعتــر 
البعــض أن جــودة أداء الــزوج أو الزوجــة يف القيــام ابألعمــال املنزليــة وتقــدمي اخلدمــات هــو انعــكاس 
لشــعورمها ابحلــب والــود اجتــاه بعضهمــا البعــض )Coltrane, 2000(.  وقيــام اخلادمــة بتلــك 
األدوار قــد ال يتيــح الفرصــة لــكال الزوجــني ألداء الــدور املتوقــع منهمــا خــالل احليــاة الزوجيــة وقــد 

  .)Rogers & Amato, 2000( ينعكــس ذلــك علــى عــدم شــعورمها ابلســعادة الزوجيــة

كمــا أشــارت دراســة بلــري )Blair, 1998( الــيت اســتعانت ببيــاانت دراســة وطنيــة حــول   
اأُلَســر واألعمــال املنزليــة الــيت أعــدت عــام 1993م )عــدد العينــة=2057 زوج وزوجــة( أن األزواج 
مقارنــة ابلزوجــات يشــعرون ابلســعادة الزوجيــة عندمــا تقــوم زوجاهتــم ابألعمــال املنزليــة دون االســتعانة 
ابخلادمــة.  بينمــا ال تشــعر الزوجــات ابلســعادة الزوجيــة نتيجــة لعــدم املســاواة يف القيــام ابألعمــال 
املنزليــة والنفقــات املاليــة والعمــل مــن أجــل تلبيــة احتياجــات األســرة.  كذلــك أشــار بعــض الباحثــني أن 
قيــام اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة قــد يســاعد علــى كثــرة االنتقــادات بــني الزوجــني مــن حيــث تقييــم كل 
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منهمــا ألداء اآلخــر خاصــة فيمــا يتعلــق برعايــة األبنــاء )Thompson, 1991(.  فالــزوج علــى 
ســبيل املثــال قــد تــزداد انتقاداتــه حــول ضعــف أداء الزوجــة لتلبيــة احتياجاتــه أو احتياجــات األطفــال 
رغــم وجــود اخلادمــة الــيت تســاعدها علــى حتمــل مســؤوليات األعمــال املنزليــة.  وأشــار جــروف ولييــو 
)Groves & Lui, 2012( أن هــذه االنتقــادات قــد تظهــر أيضــاً نتيجــة إىل أن الــزوج قــد يعتــر 
وجــود اخلادمــة يف املنــزل مبثابــة “اهلديــة” للزوجــة للتخفيــف عنهــا مــن حتمــل األعبــاء املنزليــة وأنــه بذلــك 

قــد يتوقــع منهــا القيــام أبدوار أســرية أخــرى ومبســتوى عــاٍل مــن اجلــودة.

كذلــك قــد يزيــد وجــود اخلادمــة يف املنــزل مــن الضغــوط الواقعــة علــى عاتــق الزوجــة خاصــة   
العتبارهــا املســؤولة عــن إجيــاد اخلادمــة املناســبة لألســرة وتدريبهــا للقيــام ابألعمــال املنزليــة واالهتمــام 
وجــود  أن  املنــزل.  كمــا  يف  ســلوكياهتا  ومراقبــة  األســرة  مــن  فــرد  واعتبارهــا  العاطفيــة  ابحتياجاهتــا 
اخلادمــة يف املنــزل قــد يســاعد علــى عــدم توزيــع األدوار بشــكل عــادل بــني الزوجــني.  فالــزوج علــى 
ســبيل املثــال قــد يهتــم بوجــود اخلادمــة يف املنــزل ويتحمــل دفــع راتبهــا الشــهري لتســاعد زوجتــه علــى 
القيــام ابألعمــال املنزليــة ويتمكــن مــن إلقــاء مســؤوليات أخــرى عليهــا تتعلــق برعايــة األطفــال وتلبيــة 
احتياجاهتــم )Groves & Lui, 2012(.  كمــا أن وجــود اخلادمــة بشــكل دائــم يف املنــزل قــد 
يثــري مشــكالت زوجيــة أخــرى تتعلــق ابلشــك والغــرية لــدى الزوجــة أو خيانــة الــزوج هلــا ممــا قــد ينعكــس 

  .)Chan, 2005( علــى جــودة احليــاة الزوجيــة والســعادة الزوجيــة
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أداء مهــام  الوالديــة هــي شــعور األم/األب بقدرهتــم واســتعدادهم حنــو  الذاتيــة  الكفــاءة   
الباحثــني  أشــار  وقــد    .)Redman, 1998( طفلهم/أطفاهلــم  برعايــة  ترتبــط  بنجــاح  معينــة 
 Ontai & Sano, 2008; Raikes & Thompson, 2005; Izzo et al.,(
2000( أن هنــاك عالقــة تفاعليــة بــني كفــاءة الوالديــن يف رعايــة أطفاهلــم والدعــم االجتماعــي الــذي 
حيصلــون عليــه.  فاســتعانة الوالديــن أبحــد مصــادر الدعــم االجتماعــي )كاخلادمــة مثــال( يســاعد 
علــى التخفيــف مــن الضغــوط الوالديــة الــيت ترتبــط بتوفــري خدمــات للطفــل كتنظيــف وجتهيــز مالبســه 
وإعــداد طعامــه ومراقبتــه يف املنــزل أثنــاء انشــغاهلم ابلعمــل والعنايــة بنظافتــه واللعــب معــه ومتابعتــه أثنــاء 
املــرض )Raikes & Thompson, 2005; Cutrona, 1984(.  وأشــار كذلــك 
شاه وآخرون )Shah et al., 2002( يف دراستهم اليت أجريت ابلكويت على 1689 زوج/ة 
)87٪ لديهــم خادمــة أو أكثــر( أن عــدد األطفــال وأعمارهــم لــه عالقــة ارتباطيــة بقــدرة الزوجــني علــى 
الرعايــة الوالديــة ويرتبــط أيضــاً بقــرار اســتعانتهم خبادمــة أو أكثــر.  فكلمــا زاد عــدد األطفــال بعمــر 6 
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ســنوات أو أقــل كلمــا زادت رغبــة الوالديــن يف االســتعانة خبادمتــني أو أكثــر.  

حيــث أن زايدة دعــم اخلادمــة للوالديــن لرعايــة أطفاهلــم تســاعد علــى زايدة التفاعــل   
الكفــاءة  والطفــل )Trivette & Dunst, 2005( وحتســني  الوالديــن  بــني  اإلجيــايب 
الذاتيــة الوالديــة وزايدة مســتوى الراحــة النفســية )Ozer, 1995(.  وأشــار كيــم وآخــرون 
)Kim et al., 2005( أن الدعــم االجتماعــي للوالديــن يف رعايــة األبنــاء يعتــر متغــري 
وســيط لرفــع مســتوى الكفــاءة الذاتيــة وخفــض مســتوى أعــراض االكتئــاب واألعبــاء الوالديــة.  
علــى  أجريــت  الــيت   )White et al., 1986( وآخــرون  وايــت  دراســة  نتائــج  وبينــت 
1535 زوج وزوجــة يف أمريــكا أن شــعور الوالديــن بعــدم قدرهتــم علــى رعايــة أطفاهلــم نتيجــة 
للضغــوط املاليــة وعــدم التفاعــل األســري وعــدم املســاواة يف حتمــل األعبــاء املنزليــة والعمــل قــد 
تســبب شــعورهم بعــدم الســعادة الزوجيــة.  وأن اســتمرار شــعور الزوجــني بعــدم الســعادة الزوجيــة 
واخنفــاض الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة ألكثــر مــن 3 ســنوات قــد ترتبــط بتحديدهــم لقــرار الطــالق. 

ولكــن مــن جانــب آخــر، يــرى بعــض الباحثــني أنــه رغــم مــا تقدمــه اخلادمــة مــن مســاعدة   
ودعــم للوالديــن يف رعايــة أبنائهــم إال أن زايدة االعتمــاد عليهــا يف األســرة قــد يســاعد علــى اخنفــاض 
درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة.  حيــث أشــارت دراســة املغــريب وآخــرون )2011( الــيت أجريــت 
علــى 572 كويــيت منهــم 294 امــرأة و278 رجــل مــن العاملــني يف القطاعــني احلكومــي واخلــاص أن 
خــروج الوالديــن للعمــل وخاصــة األم العاملــة الــيت لديهــا خادمــة ينتــج عنــه مشــكالت تتعلــق بشــعورها 
ابلكســل مــن أداء األعمــال املنزليــة الــيت تتعلــق مبتابعــة األبنــاء وافتقــاد الوقــت املناســب لرعايتهــم.  
حيــث أفــادت األمهــات أهنــن يصلــن متأخــراً إىل املنــزل ويشــعرن ابلتوتــر النفســي واجلهــد البــدين.  
وأفــادت 73٪ مــن األمهــات أهنــن ال يقمــن أبي عمــل يف املنــزل بعــد عودهتــن مــن العمــل وأن األغلبيــة 
ال يتحملــن األعبــاء املنزليــة.  وأشــارت 33.3٪ منهــن أن هــذا الوضــع لــه أتثــري ســليب يف قدرهتــن علــى 
تدريــس أبنائهــن و28.8٪ أشــرن إىل أتثــريه الســليب يف قدرهتــن علــى تربيــة األبنــاء و41.8٪ أشــرن إىل 

أتثــريه الســليب علــى عالقاهتــن ابألبنــاء )مــن حيــث األمومــة والرعايــة والعاطفــة(.  

وأشــارت أيضــاً دراســة أخــرى أجريــت برعايــة وزارة العــدل الكويتيــة )2015( علــى عــدد   
612 كويــيت مــن العاملــني وغــري العاملــني تقدمــوا بطلــب الطــالق مــن إدارة التوثيقــات الشــرعية أن 
32.3٪ مــن أفــراد العينــة يــرون أن وجــود اخلادمــة يف املنــزل ينتــج عنــه شــعور الوالديــن أو أحدمهــا 
ابلكســل عن أداء الواجبات املنزلية و26.2٪ أفادوا إبلقاء مســؤولية األواًلد على اخلادمة.  وأشــارت 
دراســة األنصــاري )1988( الــيت أجريــت علــى 400 أم مــن العامــالت وغــري العامــالت يف مدينــيت 
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مكــة املكرمــة وجــدة يف اململكــة العربيــة الســعودية أن األمهــات )45٪ مــن غــري العامــالت و٪38.5 
مــن العامــالت( يشــعرن بعــدم قدرهتــن علــى رعايــة أبنائهــن بــدون االســتعانة ابخلادمــة يف املنــزل.  

يف   )Leerkes & Crockenberg, 2002( وكروكينــرج  لريكــز  أشــار  وقــد   
دراســتهم الــيت أجريــت علــى 92 أم )األعمــار مــا بــني 20-41 عــام( أن عــدم شــعور األمهــات 
ابلكفــاءة الذاتيــة الوالديــة يرتبــط بعــدم شــعورهن ابحــرتام الــذات وينعكــس علــى ســلوكياهتن األموميــة 
اجتــاه األبنــاء.  وأشــار جونــز وبرنــز )Jones & Prinz, 2005( يف دراســتهم التحليليــة حــول 
الدراســات الــيت أجريــت للتعــرف علــى اآلاثر الناجتــة عــن اخنفــاض درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة 
أهنــا ترتبــط ابخنفــاض مســتوى الوظائــف النفســية الوالديــة وعــدم التوافــق لــدى الطفــل واخنفــاض قــدرة 

الوالديــن علــى دعــم أبنائهــم أو تقــدمي اخلدمــات هلــم. 

مشكلة الدراسة

اســتعانة  العــامل أدت إىل ضــرورة  الكويــيت كمــا هــي يف دول  تغــريات ســريعة يف اجملتمــع  حدثــت   
األســرة الكويتيــة ابخلادمــة يف املنــزل.  حيــث أشــارت اإلدارة املركزيــة العامــة لإلحصــاء )2014( أن نســبة 
العمالــة املنزليــة قــد بلغــت يف عــام 2014 مــا يقــارب 25.14٪ مــن نســبة العمالــة الوافــدة يف الكويــت.  وبلــغ 
عددهــم حــى العــام 2014م مــا يقــارب 620,539 خــادم ومبعــدل زايدة تســاوي 27,269 حالــة عــن العــام 
2011م.  وتبــني أن 35.5٪ مــن إمجــايل العمالــة املنزليــة هــم إانث )العــدد=355,669( و82.8٪ منهــن 
قــد مت اســتقدامهن مــن الــدول اآلســيوية غــري العربيــة )العــدد= 294,735(.  وتعتــر نســبة العمالــة املنزليــة يف 
الكويــت كبــرية جــدا إذا وضعنــا يف االعتبــار أن إمجــايل عــدد األســر النوويــة الــيت لديهــا طفــل وأكثــر وفقــاً للتعــداد 
الســكاين للعــام 2011م يســاوي 180,567 أســرة كويتيــة بلــغ عــدد أفرادهــا مــن الذكــور واإلانث مــا يقــارب 
املليون )العدد= 1,067,481(.  وهذا قد يعي أن هناك ما يقارب 3 خادمات لكل أسرة كويتية )3:1(.  

وابلنظــر يف اإلحصائيــًات الســابقة أاثرت الباحثــة بعــض التســاؤالت وهــي: مــا مــدى حاجــة األســر   
الكويتيــة للخادمــات ليصــل عددهــن 3 أضعــاف عــدد األســر؟  ومــا مــدى اســتفادة أفــراد األســرة الكويتيــة مــن 
اخلادمــات يف املنــازل؟ وهــل للخادمــات أتثــري علــى جنــاح احليــاة الزوجيــة وشــعور الوالديــن ابلقــدرة علــى االســتمرار 
يف رعايــة أطفاهلــم؟  والســؤال املهــم أيضــاً هــل مــن الضــروري لألخصائيــني االجتماعيــني دعــم األســر لالســتعانة 
ابخلادمــات يف حــال وجــود اخلالفــات الزوجيــة وعــدم الشــعور ابلســعادة بــني الزوجــني؟  وهــل يضــع األخصائيــون 
االجتماعيــون يف االعتبــار ضــرورة إرشــاد األســر لالســتعانة ابخلادمــات لتحســني قدراهتــم لرعايــة أطفاهلــم؟ 
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إن اســتعانة األســر الكويتيــة ابخلادمــات يف املنــزل قــد تزايــد لــدى األســر الغنيــة وأصبــح   
جــزء مــن ثقافــة األســر متوســطة ومنخفضــة الدخــل وذلــك نتيجــة للتغــريات الــيت شــهدهتا الكويــت 
يف الســنوات املاضيــة.  أواًل، شــهدت األســرة الكويتيــة حتــول يف وضــع املــرأة مــن ربَّــة منــزل إىل عاملــة 
تشــارك يف قطاعــي العمــل احلكومــي واخلــاص.  فلــم تعــد املــرأة الكويتيــة كمــا كانــت يف املاضــي تقضــي 
مجيــع أوقاهتــا يف القيــام ابألعمــال املنزليــة ورعايــة األطفــال بــل أصبــح هلــا دوراً آخــر مهــم يف اجملتمــع 
يتمثــل يف مشــاركتها مــع الرجــل يف ميــدان العمــل.  حيــث أشــارت إحصائيــًات مســح القــوى العاملــة 
لعــام 2014م أن نســبة مشــاركة املــرأة الكويتيــة يف العمــل قــد بلغــت 37.6٪ مــن جممــوع القــوى 
العاملــة املشــاركة.  وتقــدر نســبة الــزايدة يف مشــاركة املــرأة ابلعمــل مــا بــني األعــوام 2003-2014م 
إىل 11.4٪ )اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء، 2011(.  ولعــل زايدة نســبة مشــاركة املــرأة الكويتيــة يف 
العمل قد يعي زايدة حاجة األســر لالســتعانة مبصادر أخرى كاخلادمة لتلبية االحتياجات األساســية 

للــزوج واألطفــال مــع غيــاب دور األم يف املنــزل.  

االســتعانة  علــى زايدة  ســاعدت  الــيت  اخلصائــص  ببعــض  الكويتيــة  األســرة  تتمتــع  اثنيــاً،   
ابخلادمــات يف املنــازل ســواء كانــت الزوجــة عاملــة أو غــري عاملــة.  حيــث يعتــر حجــم األســرة الكويتيــة 
كبــري نســبيا ويعيــش أفرادهــا مبســاكن خاصــة ومســتقلة ولديهــا مســتوى مرتفــع مــن الدخــل الشــهري.  
فقــد أشــارت اإلحصائيــًات أنــه يف عــام 2011م جــاء متوســط عــدد األفــراد يف األســرة الكويتيــة 
يســاوى 8 أفــراد وبلغــت نســبة األســر الــيت تعيــش يف مســاكن مســتقلة يلكوهنــا أو يلكهــا أحــد ذويهــم 
حــوايل 81٪.  كمــا أشــارت إحصائيــة مســح الدخــل واإلنفــاق األســري للعــام 2013م أن متوســط 
الدخــل الشــهري لألســرة الكويتيــة مــن مصــادر الدخــل املختلفــة قــد بلــغ حــوايل 3351 دينــار كويــيت 
)مــا يقــارب 11,000$( )اإلدارة املركزيــة لإلحصــاء، 2011، 2013(.  وممــا ال شــك فيــه أن 
زايدة عــدد أفــراد األســرة والعيــش يف مســاكن مســتقلة بغــض النظــر عــن وضــع العمــل لــدى الزوجــة 
يســاعد علــى زايدة حاجــة الوالديــن لالســتعانة مبصــادر خمتلفــة للحصــول علــى الدعــم األســري لتلبيــة 
احتياجاهتــا ومتطلبــات أفرادهــا.  وأن ارتفــاع مســتوى الدخــل الشــهري قــد يســاعد علــى حتفيــز األســر 
أيضــاً لالســتعانة خبادمــة أو أكثــر لرغبتهــم يف عــدم حتمــل أعبــاء األعمــال املنزليــة ورغبتهــم يف التكيــف 
 )Shah et al., 2002( مــع متطلبــات أفرادهــا.  وهــذا مــا أكــدت عليــه دراســة شــاه وآخــرون
الــيت أجريــت علــى 1689 زوج وزوجــة يف الكويــت.  حيــث تبــني أن ثلــث أفــراد العينــة املتزوجــون 
أو الذيــن لديهــم أبنــاء متزوجــني يعيشــون معهــم يف األســرة لديهــم 3 خادمــات أو أكثــر.  وأن األســر 
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ذوات الدخل الشــهري املرتفع والذين يعيشــون مبســاكن يتلكوهنا ومســتقلة )عدد كبري من الغرف أو 
الســكن يف فيــال( يســتعينون أبكثــر مــن خادمــة مقارنــة ابألســر ذوات الدخــل املنخفــض أو املتوســط.  
وأن عــدد اخلادمــات يف املنــزل ليســت لــه عالقــة بوضــع العمــل للزوجــة الكويتيــة.  فقــد تبــني أن الزوجــة 
الدخــل  املنــزل الرتبــاط ذلــك ابرتفــاع مســتوى  العاملــة توظــف خادمتــني وأكثــر يف  العاملــة وغــري 

الشــهري لألســرة.  

اثلثــاً، إنَّ عــدم املســاواة يف توزيــع أدوار األعمــال املنزليــة بــني الزوجــني يف األســر الكويتيــة قــد   
ســاعد أيضــاً علــى االســتعانة خبادمــة أو أكثــر يف املنــزل.  ففــي حــال عمــل الزوجــة أو بقائهــا يف املنــزل 
فــإن كــر حجــم األســرة وكثــرة متطلباهتــا مــع عــدم توزيــع األدوار بعدالــة يف القيــام ابألعمــال املنزليــة قــد 
ينعكــس علــى رغبــة الــزوج/ة يف االســتعانة ابخلادمــة.  حيــث أشــار حســن )2008( يف كتابــه “علــم 
اجتمــاع املــرأة” أن أغلبيــة األزواج الشــرقيني يرفضــون القيــام ابألعمــال املنزليــة كالتنظيــف واللعــب مــع 
األطفــال أو الســهر علــى رعايتهــم وذلــك العتبــار هــذه األعمــال مــن اختصــاص الزوجــة.  حــى أن 
البعــض منهــم قــد يعتقــد أن قيامــه ابألعمــال املنزليــة يقلــل مــن مكانتــه كرجــل يف األســرة ويقلــل مــن 
احــرتام اآلخريــن لــه.  ولعــل هــذه االعتقــادات الشــائعة يف الكويــت والــدول اخلليجيــة والعربيــة قــد 
جــاءت نتيجــة للنمــط التقليــدي حليــاة األســرة الــذي اعتــاد علــى عمــل املــرأة يف املنــزل وعمــل الرجــل 
يف اخلــارج.  ورغــم تغيــري وضــع املــرأة ومكانتهــا يف اجملتمــع الكويــيت إال أن هــذه االعتقــادات مازالــت 
شــائعة وتؤثــر ســلباً علــى زايدة حتمــل املــرأة لألعمــال املنزليــة ورعايــة األطفــال ورغبتهــا يف االســتعانة 

ابخلادمــة يف املنــزل.  

أمهية الدراسة

تعتــر الدراســة احلاليــة مــن الدراســات النــادرة الــيت ركــزت علــى العالقــة بــني األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل   
والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة. حيــث اهتمــت الدراســات األجنبيــة الســابقة بتعــرف أثــر اخلادمــات علــى اهتمــام 
 Ostbye et al, 2013; Groves & Lui, 2012; Thompson,( الزوجيــة  واحليــاة  ابألبنــاء  الوالديــن 
 ،)Cheung, 2014; Chan, 2005; Blair, 1998( والعالقــة بــني اخلادمــة وجــودة احليــاة الزوجيــة ،)1991
وطبيعــة حيــاة اخلادمــة يف العمــل ابخلــارج )Quizon, 2011(. أمــا الدراســات الــيت أجريــت يف منطقــة اخلليــج العــريب فقــد 
ركــزت بعضهــا علــى إجــراء املقابــالت الشــخصية مــع اخلادمــات وتعــرف الضغــوط الــيت يتعرضــون هلــا لــدى األســر الســعودية 
 Shah et( واخلصائــص الديغرافيــة لألســر الــيت تعمــل لديهــا اخلادمــات يف الكويــت ،)Vlieger, 2011( واإلماراتيــة
al., 2002(، وأثــر اخلادمــات علــى تربيــة األبنــاء يف مدينــيت مكــة املكرمــة وجــدة )األنصــاري، 1988( 
وأثــر اخلادمــات علــى التفاعــل االجتماعــي يف األســرة مبدينــة الــرايض يف الســعودية )الزكــري، 2005(.  
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وهنــاك عــدد قليــل مــن الدراســات الســابقة ومعظمهــا أجنبيــة الــيت اهتمــت ابلعالقــة بــني وجــود اخلادمــة والســعادة 
  .)Bartley et al., 2007; Iceland & Kim, 2001; Rogers & Amato, 2000( الزوجية
وال توجــد )حســب علــم الباحثــة( دراســات أجنبيــة أو عربيــة اهتمــت ابلعالقــة بــني دور اخلادمــة يف املنــزل والكفــاءة 

الذاتيــة الوالديــة. 

ونظــراً ألمهيــة وجــود اخلادمــات لــدى األســر الكويتيــة وزايدة عددهــم يف الســنوات األخــرية   
املاضيــة جــاءت الدراســة احلاليــة لكشــف األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل ومــدى أتثريهــا علــى 
جانبــني أساســيني يف احليــاة الزوجيــة ومهــا الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة.  حيــث أن نتائــج 
الدراســة احلاليــة ستســاعد علــى وضــع اخلطــط وتقــدمي التوصيــات الــيت يكــن أن تســاهم يف التقليــل مــن 
اخلالفــات الزوجيــة واســتقرار األســر الكويتيــة ودعمهــم يف رعايــة أبنائهــم وتنشــئتهم يف ظــروف صحيــة 
وســليمة. وستســاهم أيضــاً يف مســاعدة األخصائيــني االجتماعيــني احلصــول علــى معلومــات دقيقــة 
حــول األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــات يف املنــزل وفهــم طبيعــة العالقــات بــني اخلادمــات واألمهــات 
الكويتيــات مــن خــالل األدوار املوكلــة إليهــن.  وســيتمكن األخصائيــون االجتماعيــون مــن تقــدمي 
االستشــارات األســرية حلــل املشــكالت الزوجيــة املرتبطــة بتوزيــع األدوار بــني الزوجــني للقيــام ابألعمــال 
املنزليــة أو التكاســل يف القيــام ابألدوار الوالديــة أو الشــعور بعــدم القــدرة علــى رعايــة األطفــال يف ظــل 
وجــود اخلادمــة.  ويكننــا بذلــك أن نوصــي مبــدى أمهيــة أو عــدم أمهيــة األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة 
يف املنــزل ووضــع احللــول املقرتحــة لتفــادي املشــكالت الزوجيــة الناجتــة مــن قيــام اخلادمــة أبدوار منزليــة 

معينــة ووضــع البدائــل هلــا. 

أهداف الدراسة

هتــدف الدراســة احلاليــة إىل )1( تعــرف رأي األمهــات الكويتيــات يف األدوار الــيت تقــوم هبــا   
اخلادمــة يف املنــزل، و )2( كشــف االختالفــات يف أدوار اخلادمــة يف املنــزل وفقــاً للمتغــريات الديغرافيــة 
لــدى األمهــات كالعمــر واملســتوى التعليمــي والدخــل الشــهري وعــدد األطفــال ووضــع العمــل ونــوع 
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الســكن واحلالــة الصحيــة لــألم والشــعور ابخلمــول أو الكســل ووجــود ســائق وطبــاخ يف املنــزل، و)3( 
حتديــد العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــني األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل واملتغــريات الديغرافيــة 
تقــوم هبــا اخلادمــة يف  الــيت  بــني األدوار  التنبؤيــة  العالقــة االرتباطيــة  الذكــر، و )4( كشــف  ســابقة 
املنــزل ومتغــريات الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة كل علــى حــدة، و )5( كشــف العالقــة 
االرتباطيــة التنبؤيــة بــني األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة 

الوالديــة معــاً، و )6( إعــداد وتقنــني مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل لتحقيــق األهــداف الســابقة.  

أسئلة الدراسة
ما رأي األمهات الكويتيات يف األدوار اليت تقوم هبا اخلادمة يف املنزل؟  )1(

)2(  هــل هنــاك اختالفــات دالــة إحصائيــاً يف دور اخلادمــة يف املنــزل وفقــاً للمتغــريات الديغرافيــة 
لــدى األمهــات؟

)3(  هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــني دور اخلادمــة يف املنــزل واملتغــريات 
األمهــات؟ لــدى  الديغرافيــة 

)4(  هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــني دور اخلادمــة يف املنــزل والســعادة 
لــدى األمهــات؟ الوالديــة  الذاتيــة  الزوجيــة والكفــاءة 
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منهج الدراسة

عينة الدراسة

اعتمــدت الدراســة احلاليــة علــى املنهــج الوصفــي ومشلــت العينــة علــى 85 أم كويتيــة لديهــن   
بلــغ  عــام مبتوســط حســايب  بــني 21 إىل 60  مــا  األمهــات  أعمــار  بلغــت  املنــزل.   خادمــات يف 
34.4 واحنــراف معيــاري بلــغ 9.13.  وبلغــت نســبة أعمــار األمهــات بــني 29 عــام وأقــل مــا يقــارب 
بــني 30 إىل 39 عــام 40٪ )العــدد=34( وبــني 40 عــام وأكثــر  32.9٪ )العــدد= 28( ومــا 
27.1٪ )العــدد=23(.  وهنــاك مــا يقــارب 22.4٪ مــن األمهــات مــن محلــة شــهادة اإلعداديــة وأقــل 
)العــدد=19( و30.6٪ مــن محلــة شــهادة الثانويــة العامــة )العــدد= 26( و47.1٪ مــن محلــة شــهادة 
البكالوريــوس )العــدد=40(.  وأن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة )العــدد= 50( وبنســبة ٪58.8 
لديهــن دخــل شــهري منخفــض )بــني 999 دينــار كويــيت وأقــل( و41.2٪ )العــدد= 35( لديهــن 
دخــل شــهري مرتفــع )بــني 1000 دينــار كويــيت وأكثــر(.  بلغــت نســبة عــدد األطفــال يف األســرة مــا 
بــني 1 إىل 2 طفــل مــا يقــارب 41.2٪ )العــدد=35( ومــا بــني 3 أطفــال وأكثــر 58.8٪ )العــدد= 
50(.  وهنــاك 61.2٪ مــن األمهــات يعملــن )العــدد=52( و38.8٪ ال يعملــن )العــدد=33(.  
كمــا أن 52.9٪ منهــن لديهــن ســكن مســتقل عــن األهــل )العــدد=45( 47.1٪ يْســكن مــع األهــل 

)العــدد=40(.  

أمــا ابلنســبة للحالــة الصحيــة، فاألغلبيــة العظمــى وبنســبة 76.5٪ مــن األمهــات ليــس لديهــن 
أمــراض جســدية )العــدد=65( و23.5٪ لديهــن أمــراض جســدية )العــدد=20(، واألغلبيــة أيضــاً 
وبنســبة 81.2٪ ال يشــعرن ابخلمول أو الكســل أو عدم القدرة على احلركة )العدد=69( و٪18.8 
يشــعرن بذلــك )العــدد=16(.  أمــا ابلنســبة لوضــع العمالــة املنزليــة، جنــد أن األغلبيــة العظمــي مــن 
املنــزل )العــدد=62( و27.1٪ لديهــن ســائق  ليــس لديهــن ســائق يف  األمهــات وبنســبة ٪72.9 
)العــدد= 23(، وأن 76.5٪ ليــس لديهــن طبــاخ/ة يف املنــزل )العــدد=65( و23.5٪ لديهــن ذلــك 

)العــدد=20(. 

إجراءات التطبيق امليداين

مت اختيــار أفــراد العينــة بطريقــة العينــة القصديــة.  حيــث مت أواًل حتديــد شــروط اختيــار أفــراد العينــة 
ليكــون املشــاركني ابملواصفــات التاليــة: )1( ذكــور وإانث و )2( مــن محلــة اجلنســية الكويتيــة و)3( 
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متزوجــني و)4( لديهــم طفــل أو أكثــر يف األســرة و)5( لديهــم خادمــة أو أكثــر يف املنــزل.  متــت اثنيــاً 
حتديــد أماكــن العمــل الــيت تكثــر فيهــا التجمعــًات النســائية والرجاليــة مــن املوظفــني واملراجعــني وهــي 
جممــع الــوزارات.  متــت اثلثــاً احلصــول علــى املوافقــات الرمسيــة مــن جهــات العمــل املختلفــة.  مث مت توزيــع 
االســتباانت علــى املوظفــني واملوظفــات واملراجعــني للهيئــات املختلفــة ومت مجــع االســتباانت يف أظــرف 
مغلقة خالل أســبوعني من اتريخ التوزيع.  واجلدير ابلذكر أنه مت توزيع االســتباانت على الراغبني يف 
املشــاركة تطوعــاً دون حتديــد اجلنــس ولكــن تبــني بعــد فحــص البيــاانت أن هنــاك عــدد قليــل جــدا مــن 
الذكــور )العــدد= 9( شــاركوا يف الدراســة وكان معظمهــم مــن العاملــني.  ونظــراً النتهــاء الفــرتة الزمنيــة 
املخصصــة للتطبيــق امليــداين وضمــان التجانــس بــني جمموعــات أفــراد العينــة مت اســتبعاد اســتباانت 
املشــاركني الذكــور وأصبحــت العينــة تقتصــر علــى اإلانث فقــط )العــدد النهائــي ألفــراد العينــة=85 أم(.  

مقاييس الدراسة

أواًل: مقياس املتغريات الدميوغرافية

يهــدف مقيــاس املتغــريات الديوغرافيــة إىل تعــرف اجلنــس والعمــر واملســتوى التعليمــي )ال   
أقــرأ وال أكتــب، وأقــرأ وأكتــب، واملرحلــة االبتدائيــة، واملرحلــة اإلعداديــة، والثانويــة العامــة، والدبلــوم، 
والبكالوريــوس، والدراســات العليــا( والدخــل الشــهري )أقــل مــن 199 دينــار كويــيت، ومــا بــني 200-

399، و400-599، و600-7 99، و800-999، و1000 أو أكثــر( وعــدد األبنــاء )ال 
يوجــد، ومــن 1-2، و3-5، و6 أو أكثــر( ووضــع العمــل )ال أعمــل وطالــب ومتقاعــد وأعمــل( ونــوع 

الســكن )مســتقل ومــع األهــل(.

كمــا تضمــن املقيــاس بعــض األســئلة الــيت هتــدف إىل كشــف الوضــع الصحــي للمشــاركني.    
وكانــت  احلــايل؟  الوقــت  يف  أمــراض صحيــة  أي  مــن  تعــاين  “هــل  األســئلة ابآليت:  تلــك  ومتثلــت 
اإلجــاابت نعــم وال.  وســؤال آخــر، “إذا كنــت تعــاين حاليــا مــن مــرض جســدي، هــل تشــعر ابخلمــول 
أو الكســل أو عــدم القــدرة علــى احلركــة؟” وكانــت اإلجــاابت نعــم وال.  هــذا ابإلضافــة إىل عــدد 
مــن األســئلة األخــرى الــيت هدفــت إىل كشــف مــدى اســتخدام املشــاركني للعمالــة املنزليــة يف األســرة.  
ومتثلــت األســئلة ابآليت: “هــل لديــك ســائق يف املنــزل؟” و “هــل لديــك طباخ/طباخــة يف املنــزل؟” 

و “هــل لديــك خادمــة يف املنــزل؟”  وجــاءت اإلجــاابت بنعــم وال.   
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اثنياً: مقياس دور اخلادمة يف املنزل

بغرض الدراســة احلالية مت إعداد مقياس دور اخلادمة يف املنزل والذي يهدف إىل كشــف املهام 
واألدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل.  واخلادمــة يف الدراســة احلاليــة هــي “الفتــاة أو املــرأة الــيت 
يتــم توظيفهــا للقيــام ابألعمــال املنزليــة.” ولبنــاء املقيــاس كان مــن الضــروري يف البدايــة تعــرف املهــام 
الــيت تــوكل للخادمــة الــيت تعمــل لــدى األســر الكويتيــة.  ولكشــف ذلــك، مت التواصــل مــع املتابعــني 
علــى حســاب الباحثــة يف برانمــج التواصــل االجتماعــي “تويــرت” وعددهــم 3370 متابــع آنــذاك، 
وطــرح ســؤال عــام للمشــاركة وهــو: “مــا املهــام الــيت توكلهــا األســرة الكويتيــة للخادمــة يف املنــزل؟”  
ومتــت مناقشــة الســؤال مــع املتابعــني وتدويــن املهــام الــيت تــوكل للخادمــة وفقــاً آلرائهــم الشــخصية.  مث 
قامــت الباحثــة ابختيــار املهــام الــيت تــوكل للخادمــة وفقــاً للتكــرارات العاليــة وترتيبهــا وتصنيفهــا حســب 
نــوع املهمــة.  وبنــاء عليــه، مت احلصــول علــى عــدد مــن العبــارات وتصنيفهــا وفقــاً لألبعــاد الثالثــة 
التاليــة: األدوار املتعلقــة ابألعمــال املنزليــة واألدوار املتعلقــة ابألبنــاء واألدوار املتعلقــة ابحليــاة الشــخصية 

للزوجــني. 

متــت بعــد ذلــك إعــداد مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وإرســاله إىل مخســة أعضــاء مــن هيئــة 
التدريــس يف قســم اخلدمــة االجتماعيــة جبامعــة الكويــت للحصــول علــى رأيهــم العلمــي حــول إمكانيــة 
اســتخدام املقياس وتطبيقه على األســر الكويتية.  أفاد احملكمون بوجود بعض العبارات املركبة وعدم 

وضــوح بعــض العبــارات األخــرى.  وبنــاء علــى ذلــك مت إجــراء التعديــالت التاليــة:

)1( جتزئــة العبــارة التاليــة »تقــوم اخلادمــة بطبــخ وإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة« إىل جزئــني ألهنــا 
عبــارة مركبــة مــن مهمتــني تقــوم هبــا اخلادمــة.  وأصبحــت العبارتــني علــى النحــو التــايل« تقــوم اخلادمــة 

ابلطبــخ« و »تقــوم اخلادمــة إبعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة.«

)2( توضيــح العبــارة التاليــة »تقــوم اخلادمــة أبعمــال الصيانــة يف املنــزل« وذلــك إبضافــة بعــض 
األمثلــة الــيت توضــح معــى أعمــال الصيانــة.  فأصبحــت العبــارة علــى النحــو التــايل »تقــوم اخلادمــة 
أبعمــال الصيانــة يف املنــزل )تبديــل اإلضــاءات واالتصــال ابلفــي لتصليــح األجهــزة أو التكيــف...

إخل(.«  

)3( يف العبــارة »تقــوم اخلادمــة بغســل املالبــس وكيهــا ووضعهــا يف اخلزائــن« متــت جتزئتهــا إىل 
ثالثــة عبــارات مســتقلة بــدال مــن عبــارة واحــدة وذلــك ألهنــا مركبــة.  فأصبحــت العبــارات علــى النحــو 
التــايل »تقــوم اخلادمــة بغســل املالبــس« و »تقــوم اخلادمــة بكــي املالبــس« و »تقــوم اخلادمــة برتتيــب 
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املالبــس يف اخلزائــن.« 

)4( يف العبــارة التاليــة »ترافــق اخلادمــة أبنائــي إىل املدرســة صباحــاً وعنــد العــودة إىل املنــزل« متــت 
جتزئتهــا إىل عبارتــني ألهنــا مركبــة وتتضمــن أكثــر مــن مهمــة.  فأصبحــت العبارتــني علــى النحــو التــايل 

»ترافــق اخلادمــة أبنائــي إىل املدرســة صباحــًا« و »ترافــق اخلادمــة أبنائــي عنــد العــودة مــن املدرســة.« 

)5( اعــرتض بعــض احملكمــني علــى عــدم تناســب بعــض العبــارات مــع البيئــة الكويتيــة وهــي 
»تقــوم اخلادمــة بتدريــس أبنائــي« و »تقــرأ اخلادمــة قصــة ألطفــايل قبــل النــوم« و »تذهــب اخلادمــة 
مــع أبنائــي إىل النــادي.«  ولكــن بعــد مناقشــة ذلــك معهــم مت توضيــح أن بعــض املهــام الــيت تــوكل 
للخادمــة قــد تســتخدم لــدى األســر الكويتيــة حســب الطبقــة االجتماعيــة الــيت ينتمــون إليهــا واملدرســة 
الــيت يلتحــق هبــا الطفــل ســواء مــدارس أجنبيــة أو مــدارس التعليــم العــام.  ومت االتفــاق مــع احملكمــني 
على إبقاء العبارات الســابقة ألن اإلجاابت املتعلقة ابملقياس تســمح للمشــاركني يف الدراســة ابختيار 

االجابــة »أبــداً« إذا مل تنطبــق العبــارة علــى وضعهــم احلــايل. 

)6( إجــراء تعديــل طفيــف علــى العبــارة التاليــة »تســاعدين اخلادمــة علــى حــل مشــكاليت مــع 
زوجي/زوجــيت وأبنائــي.«  حيــث مت إلغــاء كلمــة أبنائــي وذلــك النتمــاء العبــارة إىل أدوار اخلادمــة 
التــايل »تســاعدين  للــزوج أو الزوجــة.  وأصبحــت العبــارة علــى النحــو  املتعلقــة ابحليــاة الشــخصية 

اخلادمــة علــى حــل مشــكاليت مــع زوجي/زوجــيت.«

)7( إلغــاء العبــارة التاليــة »تســاعدين اخلادمــة علــى حــل مشــكاليت يف العمــل« وذلــك التفــاق 
رأي احملكمــني ابألغلبيــة حــول عــدم تطابــق هــذه العبــارة مــع الواقــع الــذي تعيشــه األســر الكويتيــة. 

)8( إجــراء تعديــل علــى العبــارة التاليــة »تقــوم اخلادمــة بعمــل ترتيبــات الســفر )جتهيــز احلقائــب 
واحلجــوزات وأماكــن الرحــالت الرتفيهيــة إخل(.«  وأصبحــت العبــارة علــى النحــو التــايل »تقــوم اخلادمــة 
بعمــل ترتيبــات الســفر )جتهيــز احلقائــب(« وذلــك التفــاق رأي احملكمــني ابألغلبيــة حــول عــدم تطابــق 

هــذه األمثلــة مــع الواقــع الــذي تعيشــه األســر الكويتيــة. 

)9( إجراء بعض التعديالت اللغوية على بعض العبارات لتتناسب واملعى املرجو منها.  
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النسخة النهائية للمقياس 

تضمنــت النســخة النهائيــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل علــى 35 عبــارة ومشلــت ثالثــة أبعــاد 
أساســية وهــي كمــا يلــي: 

البعد األول: األدوار املرتبطة ابألعمال املنزلية

يهــدف هــذا البعــد إىل كشــف األدوار أو املهــام الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة والــيت تتعلــق ابألعمــال 
اخلاصــة ابملنــزل.  وذلــك علــى ســبيل املثــال »تقــوم اخلادمــة ابلطبــخ« و »تعتــي اخلادمــة حبديقــة املنــزل« و 
»تقوم اخلادمة بتنظيف املنزل.«  وتضمن هذا البعد 9 عبارات مشلت العبارات األرقام من 1 إىل 9.  

البعد الثاين: األدوار املرتبطة ابألبناء

يهــدف هــذا البعــد إىل كشــف األدوار أو املهــام الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة والــيت تتعلــق بشــؤون 
األبنــاء مبــا يف ذلــك الرعايــة والرتبيــة والتدريــس والرتفيــه.  وذلــك علــى ســبيل املثــال »تقــوم اخلادمــة 
إبطعــام أواًلدي« و »تبقــي اخلادمــة مــع طفلــي يف الســرير حــى ينــام« و »تقــوم اخلادمــة بتدريــس 

أبنائــي.«  وتضمــن هــذا البعــد 19 عبــارة مشلــت العبــارات األرقــام مــن 10 إىل 28.    

البعد الثالث: األدوار املرتبطة ابحلياة الشخصية للزوجني

يهــدف هــذا البعــد إىل كشــف األدوار أو املهــام الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة والــيت تتعلــق ابحليــاة 
الشــخصية للــزوج أو الزوجــة.  وتتمثــل العبــارات علــى ســبيل املثــال ابآليت:« تقــوم اخلادمــة ابســتقبال 
ضيــويف« و »تقــوم اخلادمــة ابلــرد علــى اتصــاالت اهلاتــف« و »تقــوم اخلادمــة بتنظيــف وغســيل ســياريت 

اخلاصــة.«  وتضمــن هــذا البعــد 7 عبــارات مشلــت األرقــام مــن 28 إىل 35.

وتضمنــت مجيــع بنــود املقيــاس االســتجاابت الــيت تراوحــت مــا بــني 5 )دائمــاً( إىل 1 )أبــداً(.  
وتشــري الدرجــة 5 إىل ارتفــاع درجــة قيــام اخلادمــة أبدوار معينــة بينمــا تشــري الدرجــة 1 إىل عــدم قيــام 
اخلادمة ابلدور أو املهمة أبداً.  وكلما اقرتب متوسط الدرجة الكلية للبعد من الدرجة 5 كلما أشار 

إىل ارتفــاع درجــة قيــام اخلادمــة أبداء أدوار معينــة يف املنــزل والعكــس صحيــح.  
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اثلثاً: مقياس السعادة الزوجية

مت اســتخدام مقيــاس مقومــات الســعادة الزوجيــة للبلهــان والناصــر )2007( الــذي هــدف إىل 
كشــف مقومــات الســعادة يف احليــاة الزوجيــة وفقــاً لــرأي الشــباب الكويــيت.  ومت تعريــف الســعادة 
الزوجيــة يف الدراســة احلاليــة علــى أهنــا احلكــم الصــادر مــن الزوج/الزوجــة الــذي يشــري إىل شــعورهم 
ابلرفــاه أو الرضــا مــن اخلــرات الناجتــة مــن العالقــة الزوجيــة.  وقــد طبــق مقيــاس الســعادة الزوجيــة علــى 
عينــة قوامهــا 1000 شــاب/ة كويــيت تراوحــت أعمارهــم مــا بــني 18 إىل 33 عــام.  وتكــون املقيــاس 
مــن 50 بنــد ويقيــس ثالثــة أبعــاد أساســية.  ولــكل بنــد 5 اســتجاابت تــرتاوح الدرجــات مــن 5 
)موافــق بشــدة( إىل 1 )أرفــض بشــدة(.  وتتطلــب األســئلة ذات الصياغــة الســلبية إىل إعــادة تكويــد.  
ومتثلت األبعاد ابآليت: )1( االطمئنان النفسي ويهدف إىل كشف مدى شعور الزوج/الزوجة ابلثقة 
واالطمئنــان يف عالقتــه بشــريك حياتــه.  ويتكــون مــن 22 بنــدا ويركــز علــى املــودة والرمحــة بــني الزوجــني 
واالحــرتام والتعاطــف واملشــاركة الوجدانيــة والتعبــري عــن احلــب، و)2( التقبــل والرتابــط النفســي بــني 
الزوجــني ويهــدف إىل كشــف مــدى التقبــل والرتابــط النفســي مــن الزوج/الزوجــة حنــو شــريك احليــاة.  
ويتكــون مــن 19 بنــدا ويركــز علــى مــدى التقبــل والتفاهــم واالهتمــام واملســارعة إىل إرضــاء شــريك 
احليــاة، و )3( التوافــق اجلنســي ويهــدف إىل كشــف مــدى شــعور الزوج/الزوجــة ابلتوافــق مــع شــريك 
احليــاة يف عالقتــه اجلنســية.  ويتكــون مــن 9 بنــود ويركــز علــى مــدى التوافــق واإلشــباع اجلنســي بــني 

الزوجــني.  

رابعاً: مقياس الكفاءة الذاتية الوالدية

 )Al-Kandari, 2005( للكندري )مت اســتخدام مقياس الكفاءة الذاتية الوالدية )النســخة العربية
الــذي هــدف إىل كشــف رأي األمهــات حــول قدراهتــن حنــو رعايــة الطفــل مــن ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة يف 
الكويــت.  ومت تعريــف الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة يف الدراســة احلاليــة علــى أهنــا تقييــم األم أو األب لقدرهتــم علــى 
أداء املهــام املتعلقــة برتبيــة األطفــال ورعايتهــم بنجــاح.  تكــون املقيــاس مــن 25 بنــداً وانقســم إىل مخســة أبعــاد 
أساســية هــي )1( تنظيــم الســلوك ويهــدف إىل كشــف قــدرات الوالديــن يف إدارة ومراقبــة ســلوك الطفــل وقيــام 
الطفــل ابلســلوكيات الــيت يرغبــون هبــا والثنــاء علــى حســن ســري ســلوكه وأتديبــه ووضــع حــدود لتصرفاتــه وعــدم 
االســتجابة جلميــع طلباتــه، و)2( القضــااي املدرســية ويركــز علــى قــدرات الوالديــن يف معرفــة احتياجــات الطفــل 
يف املدرســة وذلــك كمعرفــة ســلوكياته وأعمالــه يف املدرســة ومناقشــة وضعــه التعليمــي والســلوكي مــع املختصــني يف 
املدرســة ومســاعدته علــى أداء واجباتــه املدرســية واملشــاركة معــه يف األنشــطة املدرســية، و)3( الدفــاع عــن الطفــل 
ويركــز علــى قــدرات الوالديــن يف دعــم الطفــل مــن خــالل الســعي حنــو احلصــول علــى اخلدمــات الالزمــة لــه 
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وتوضيــح احتياجاتــه لآلخريــن والدفــاع عــن حقوقــه وفهــم مشــكالته، و)4( الدعــم العاطفــي ويركــز 
مــع  التكيــف  العاطفيــة وذلــك كقدرهتــم علــى  مــع احتياجاهتــم  التعامــل  الوالديــن يف  قــدرات  علــى 
اإلحباطــات الناجتــة عــن مشــكالت الطفــل والســيطرة علــى الغضــب عنــد التعامــل معــه والتحــدث مــع 
األهــل واألصدقــاء عنــه والتكيــف مــع الضغــوط يف األســرة وطلــب املســاعدة مــن اآلخريــن، و)5( توفــري 
اخلدمــات للطفــل ويركــز علــى قــدرات الوالديــن يف توفــري احتياجــات الطفــل األساســية كاالحتياجــات 
الطبيــة وتوفــري بيئــة منزليــة آمنــة وتوفــري الغــذاء وامللبــس واملســكن وتوفــري األنشــطة الرتفيهيــة لــه وقضــاء 

الوقــت معــه.  

العبــارات رقــم 1 و4 و7 و11 و16 و18، وتضمــن  بنــود وهــي  البعــد األول 6  وتضمــن 
البعــد الثــاين 4 بنــود وهــي العبــارات رقــم 2 و13 و15 و17، وتضمــن البعــد الثالــث 4 بنــود وهــي 
العبــارات رقــم 3 و6 و12 و20.  أمــا البعــد الرابــع فقــد تضمــن 5 بنــود وهــي العبــارات رقــم 5 و8 
و14 و19 و21، وتضمــن البعــد اخلامــس 6 بنــود وهــي العبــارات رقــم 9 و10 و22 و23 و24 
و25.  وتراوحــت اإلجــاابت مــا بــني 1 )صعــب جــداً( إىل 4 )ســهل جــداً( والدرجــة 1 تشــري إىل 
اخنفــاض درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة والعكــس صحيــح.  وعلــى املشــارك أن حيــدد يف كل عبــارة إىل 
أي مــدى مــن الصعــب أو الســهل القيــام بســلوكيات معينــة حنــو طفله/أطفالــه بصــورة عامــة.   ورغــم 
أن هــذا املقيــاس قــد مت اســتخدامه مــع أمهــات األطفــال ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة إال أن املهــام 
املســتخدمة يف بنــود املقيــاس تعتــر عامــة ويكــن أن يقــوم هبــا الوالديــن يف رعايتهــم ألطفاهلــم مــن غــري 

ذوي اإلعاقــة أيضــاً.  

الثبات

مت اســتخدام معاًمــل كرونبــاخ ألفــا للتحقــق مــن صالحيــة مفــردات مقاييــس الدراســة احلاليــة   
ككل ولــكل بعــد علــى حــدة.  مت اختيــار عينــة قوامهــا 85 أم مــن الكويتيــات الــاليت لديهــن خادمــة 
يف املنــزل لفحــص مفــردات مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل.  بينــت النتائــج أن قيــم معاًمــل ألفــا ملفــردات 
املقيــاس ككل قــد بلغــت 0.932.  أمــا معاًمــل ألفــا لألبعــاد الثالثــة كاألدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة 
واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني قــد بلغــت 0.663 و0.931 

و0.843 علــى التــوايل. 

وللتحقــق مــن مفــردات مقيــاس مقومــات الســعادة الزوجيــة مت اختيــار نفــس أفــراد العينــة   
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الســابقة.  بينــت النتائــج أن قيــم معاًمــل ألفــا ملفــردات املقيــاس ككل قــد بلغــت 0.932.  بينمــا 
معاًمــل ألفــا لألبعــاد الثالثــة قــد بلغــت 0.901 لالطمئنــان النفســي و0.832 للتقبــل والرتابــط النفســي 
و0.763 للتوافــق اجلنســي.  وعنــد التحقــق مــن مفــردات مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة علــى نفــس 
أفــراد العينــة، بينــت النتائــج أن معاًمــل ألفــا ملفــردات املقيــاس ككل قــد بلغــت 0.864 بينمــا جــاءت 
معاًمــل ألفــا ألبعــاد تنظيــم الســلوك والقضــااي املدرســية والدفــاع عــن الطفــل 0.601 والدعــم العاطفــي 
0.552 وتقــدمي اخلدمــات 0.831.  وبصــورة عامــة، يتبــني مــن النتائــج أن مقاييــس الدراســة احلاليــة 

تتمتــع بقــدر جيــد مــن الثبــات ويكــن اســتخدامها مــع أفــراد عينــة الدراســة احلاليــة.

الصدق

الصــدق  حســاب  مت  ســابقاً،  ذكــره  مت  احملكمــني كمــا  صــدق  اســتخدام  إىل  ابإلضافــة   

التمييــزي ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل علــى عينــة قوامهــا 90 أم كويتيــة لديهــن خادمــة يف املنــزل.  
يف  الفــروق  ملقارنــة   One-Way ANOVA املتغــري أحــادي  التبايــن  حتليــل  اســتخدام  ومت 
املتوســطات احلســابية لــدور اخلادمــة يف املنــزل وفقــاً لبعــض املتغــريات الديغرافيــة.  بينــت النتائــج أن 
هناك اختالفات دالة إحصائياً عند مســتوى 0.05 يف بعد األدوار املرتبطة ابألبناء وفقاً ملتغري وضع 
العمــل )ف )2.909(، 5.822، 3، الداللــة املشــاهدة= 0.039(.  وتشــري هــذه النتيجــة إىل متتــع 
املقيــاس ابلصــدق.  يبــني اجلــدول )1( اختبــار حتليــل التبايــن أحــادي املتغــري واملتوســطات احلســابية 
واالحنرافــات املعياريــة لالختالفــات يف مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل ككل واألبعــاد الثالثــة وفقــاً ملتغــري 

وضــع العمــل. 
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اجلدول )1(

 اختبار حتليل التباين أحادي املتغري واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لالختالفات يف
مقياس دور اخلادمة يف املنزل ككل واألبعاد الثالثة وفقاً ملتغري وضع العمل

مقياس دور اخلادمة

وضع العمل

االحتمال الطريفقيمة )ف( ال يعمل

)العدد=28(

طالب

)العدد=11(

موظف

)العدد=45(

متقاعد

)العدد=6(

البعد األول
األدوار املرتبطة ابألعمال املنزلية

3.223.163.293.440.2440.865املتوسط احلسايب

0.900.460.660.93االحنراف املعياري

البعد الثاين
األدوار املرتبطة ابألبناء

0.039*2.111.351.831.402.909املتوسط احلسايب

0.950.250.840.34االحنراف املعياري

البعد الثالث
 األدوار املرتبطة ابحلياة الشخصية

للزوجني

2.341.582.031.592.2210.091املتوسط احلسايب

1.080.450.990.59االحنراف املعياري

2.441.862.251.962.0790.109املتوسط احلسايبالدرجة الكلية

0.790.170.750.49االحنراف املعياري

 مالحظة. * دال عند مستوى 0.05 أو أقل.
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نتائج الدراسة

السؤال األول: ما رأي األمهات الكويتيات يف األدوار اليت تقوم هبا اخلادمة يف املنزل؟

بغــرض اإلجابــة علــى هــذا الســؤال، مت دمــج اإلجابتــني دائمــاً وغالبــاً لتصبــح دائمــاً )الدرجــة   
3( وأحيــاانً واندراً لتصبــح أحيــاانً )الدرجــة 2( وأبــداً بقيــت كمــا هــي )الدرجــة 1(.  ابســتخدام 
التكــرارات والنســب املئويــة، بينــت النتائــج أن األدوار األكثــر أمهيــة الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل 
وفقــاً لــرأي األمهــات هــي األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وأمههــا 85.9٪ غســل املالبــس و٪81.2 
كــي املالبــس و76.5٪ تنظيــف املنــزل و63.5٪ ترتيــب املالبــس يف اخلزائــن و50.6٪ إعــداد وجبــات 
الطعــام اليوميــة علــى التــوايل.  مث جــاءت بعــض األدوار يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث األمهيــة وهــي 
44.7٪ قيــام اخلادمــة ابلطبــخ و40٪ جتهيــز مالبــس األبنــاء قبــل اخلــروج مــن املنــزل و31.8٪ الــرد 
علــى اتصــاالت اهلاتــف علــى التــوايل.  أمــا ابقــي األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل فقــد جــاءت 
يف املرتبــة األخــرية مــن حيــث األمهيــة.  يبــني اجلــدول )2( التكــرارات والنســب املئويــة لبنــود مقيــاس دور 

اخلادمــة يف املنــزل وفقــاً لــرأي األمهــات.  
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اجلدول )2(

التكرارات والنسب املئوية لألدوار اليت تقوم هبا اخلادمة يف املنزل وفقاً لرأي األمهات 

البند
أبدًاأحيااًندائمًا

٪العدد٪العدد٪العدد

3844.73338.81416.5تقوم اخلادمة ابلطبخ.1

2
 تقوم اخلادمة أبعمال الصيانة يف املنزل )تبديل اإلضاءات،

 االتصال ابلفي لتصليح األجهزة أو التكيف اخل(.
1214.11821.25564.7

1214.12023.55362.4تعتي اخلادمة حبديقة املنزل.3

5463.51517.61618.8تقوم اخلادمة برتتيب املالبس يف اخلزائن.4

7385.967.167.1 تقوم اخلادمة بغسل املالبس.5

4350.63136.51112.9 تقوم اخلادمة إبعداد وجبات الطعام اليومية.6

2327.12428.23844.7تقوم اخلادمة بشراء احتياجات املنزل.7

6981.267.11011.8تقوم اخلادمة بكي املالبس.8

6576.555.91517.6تقوم اخلادمة بتنظيف املنزل.9

1011.81618.85969.4تذهب اخلادمة مع أبنائي إىل النادي.10

172034403440تقوم اخلادمة إبطعام أطفايل.11

1112.92124.75362.4تبقى اخلادمة مع طفلي يف السرير حى ينام.12

1112.91416.56070.6أتخذ اخلادمة أبنائي إىل األماكن الرتفيهية.13

1011.878.26880تسهم اخلادمة برتبية أبنائي )حتديد الثواب والعقاب للطفل(14

15
 تتواصل اخلادمة مع املدرسة أو االتصال هبم هاتفيا للتعرف

على الوضع التعليمي البي/ابنيت.
89.489.46981.2

78.21618.86272.9تسهم اخلادمة حبل املشاكل اليت تواجه أبنائي.16

55.91315.36778.8تقوم اخلادمة بتدريس أبنائي.17

2124.74148.22327.1تلعب اخلادمة مع أطفايل يف املنزل.18
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البند
أبدًاأحيااًندائمًا

٪العدد٪العدد٪العدد

1315.32832.94451.8تقوم اخلادمة بتحميم أطفايل.19

1011.82630.64957.6تقوم اخلادمة حبل املشاكل اليت حتدث بني أبنائي يف املنزل.20

34402529.42630.6تقوم اخلادمة بتجهيز مالبس أبنائي قبل اخلروج من املنزل.21

2225.91517.64856.5ترافق اخلادمة أبنائي إىل املدرسة صباحاً.22

1821.21618.85160ترافق اخلادمة أبنائي عند العودة من املدرسة.23

78.278.27183.5تقرأ اخلادمة قصة ألطفايل قبل النوم.24

67.11011.86981.2تقوم اخلادمة بتحديد أوقات الدراسة ألبنائي.25

1112.91821.25665.9تبقى اخلادمة مع أبنائي أثناء سفري.26

78.21011.86880تشارك اخلادمة ابختيار املالبس اجلديدة ألبنائي.27

1011.81011.86576.5 أتخذ اخلادمة أبنائي إىل املستشفى عند مرضهم.28

67.155.97487.1تساعدين اخلادمة على حل مشكاليت مع زوجي\زوجيت.29

910.62023.55665.9تقوم اخلادمة ابستقبال ضيويف.30

2023.52225.94350.6تقوم اخلادمة بتنظيف وغسيل سياريت اخلاصة.31

1517.62225.94856.5تقوم اخلادمة بعمل ترتيبات السفر مثل جتهيز احلقائب.32

2023.52327.14249.4تعتي اخلادمة ابحليواانت األليفة يف املنزل )الكالب والقطط والعصافري اخل(.33

2124.72630.63844.7تقوم اخلادمة بتجهيز مالبسي قبل اخلروج من املنزل.34

2731.82731.83136.5تقوم اخلادمة ابلرد على اتصاالت اهلاتف.35

مالحظة. العدد الكلي ألفراد العينة=85 أم. 
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الســؤال الثــاين: هــل هنــاك اختالفــات دالــة إحصائيــاً يف دور اخلادمــة يف املنــزل وفقــاً 
األمهــات؟ لــدى  الدميغرافيــة  للمتغــريات 

تبــني   T-testو  One-way ANOVA األحــادي التبايــن  حتليــل  ابســتخدام   
أن هنــاك اختالفــات دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوي 0.01 يف أبعــاد مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل 
وفقــاً ملتغــريي العمــر والدخــل الشــهري.  حيــث بينــت النتائــج أن هنــاك اختالفــات دالــة إحصائيــاً 
يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وفقــاً للمجموعــات العمريــة املختلفــة )ف)6.998(، 2، 2.740، 
الداللــة املشــاهدة= 0.002(.  ومل يتبــني وجــود اختالفــات دالــة إحصائيــاً يف بعــدي األدوار املرتبطــة 
املرتبطــة  واألدوار   )0.153 املشــاهدة=  الداللــة   ،0.558  ،2 )ف)1.923(،  املنزليــة  ابألعمــال 
ابحليــاة الشــخصية للزوجــني )ف)1.657(، 2، 1.000، الداللــة املشــاهدة= 0.197( وفقــاً ملتغــري 
العمــر.  وقبــل فحــص املتوســطات احلســابية لبعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وفقــاً للمجموعــات العمريــة 
  .Levene مت التحقــق مــن التجانــس بــني أفــراد عينــة اجملموعــات العمريــة ابســتخدام اختبــار ليفــني
وبينــت النتائــج أن هنــاك تبايــن دال إحصائيــاً بــني اجملموعــات العمريــة يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء 
)ف)8.790(، 2، 82، الداللــة املشــاهدة= 0.000(.  وبذلــك يكننــا القــول أن االختالفــات يف 
املتوســطات احلســابية لبعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء يعــود إىل تبايــن اخلطــأ بــني اجملموعــات العمريــة.  
مبعــى أنــه ال توجــد اختالفــات يف أبعــاد مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وفقــاً الختــالف اجملموعــات 

العمريــة لــدى األمهــات.  

أمــا ابلنســبة ملتغــري الدخــل الشــهري، بينــت النتائــج أن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً عنــد   
مســتوى 0.01 يف بعــدي األدوار املرتبطــة ابألبنــاء )ت= 3.265، الداللــة املشــاهدة= 0.002( 
واألدوار املرتبطة ابحلياة الشخصية للزوجني )ت= 2.850، الداللة املشاهدة= 0.006(.  ومل تبني 
النتائــج وجــود فروقــاً دالــة إحصائيــاً يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة )ت= 1.844، الداللــة 
املنخفــض  )الدخــل  الشــهري  الدخــل  بــني جمموعــيت  التجانــس  وبفحــص  املشــاهدة= 0.069(.  
والدخــل املرتفــع( يف كل بعــد علــى حــدة، أشــارت نتائــج اختبــار ليفــني Leven أن هنــاك تبايــن 
دال إحصائيــاً بــني اجملموعتــني يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء )ف)5.614(، الداللــة املشــاهدة= 
0.020(.  وهــذا يعــي أن الفــروق الدالــة إحصائيــاً يف بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء تعــود إىل تبايــن 
اخلطــأ بــني اجملموعتــني.  ومل تبــني النتائــج وجــود تبايــن دال إحصائيــاً بــني اجملموعتــني يف بعــد األدوار 

املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني )ف)821.0(، الداللــة املشــاهدة= 0.367(.  
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لذلــك مت فحــص املتوســطات احلســابية لبعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني   
وفقاً ملتغري الدخل الشــهري.  وتبني أن املتوســط احلســايب للبعد لدى األمهات ذوات الدخل املرتفع 
)املتوســط احلســايب= 1.84، االحنــراف املعيــاري= 0.576( يفــوق املتوســط احلســايب لــدى األمهــات 
ذوات الدخــل املنخفــض )املتوســط احلســايب= 1.50، االحنــراف املعيــاري= 0.497(.  وهــذا يعــي 
أن األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع يــرون أن اخلادمــة تقــوم أحيــاانً ابألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية 
للزوجــني وذلــك مقارنــة ابألمهــات ذوات الدخــل املنخفــض الــاليت يــرون أن اخلادمــة ال تقــوم هبــذه 

األدوار يف املنــزل أبــداً 

وللتعــرف ابلتحديــد علــى األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة فيمــا يتعلــق ابحليــاة الشــخصية   
للزوجــني مت بفحــص مفــردات بعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية بــني جمموعــيت األمهــات ذوات 
الدخــل املنخفــض والدخــل املرتفــع.  وتبــني مــن اختبــار T-test أن هنــاك فروقــاً دالــة إحصائيــاً 
يف املفــردة رقــم 29 وهــي “تســاعدين اخلادمــة علــى حــل مشــكاليت مــع الــزوج/ة” )ت= 2.467، 
الداللــة املشــاهدة= 0.016( واملفــردة رقــم 31 وهــي “تقــوم اخلادمــة بتنظيــف ســياريت اخلاصــة” 
)ت= 2.040، الداللــة املشــاهدة= 0.045( واملفــردة رقــم 32 وهــي “تقــوم اخلادمــة بعمــل ترتيبــات 
اخلادمــة  رقــم 34 وهــي “تقــوم  واملفــردة  املشــاهدة= 0.013(  الداللــة  الســفر” )ت= 2.526، 
بتجهيــز مالبســي قبــل اخلــروج مــن املنــزل” )ت= 2.217، الداللــة املشــاهدة= 0.029( واملفــردة 
رقــم 34 وهــي “تقــوم اخلادمــة ابلــرد علــى اتصــاالت اهلاتــف” )ت= 2.071، الداللــة املشــاهدة= 
0.041(.  وعنــد التحقــق مــن التجانــس بــني أفــراد عينــة اجملموعتــني يف كل مفــردة علــى حــدة تبــني مــن 
اختبار ليفني Leven أن هناك تباين دال إحصائياً يف املفردات رقم 29 )ف)22.559(، الداللة 
املشــاهدة= 0.000( ورقــم 32 )ف)8.979(، الداللــة املشــاهدة= 0.004(.  ومل يتبــني وجــود 
تبايــن دال إحصائيــاً بــني أفــراد اجملموعتــني يف املفــردات رقــم 31 )ف)0.985(، الداللــة املشــاهدة= 
0.324( ورقم 34 )ف)1.401(، الداللة املشاهدة= 0.240( ورقم 35 )ف)0.005(، الداللة 
املشــاهدة= 0.942(.  وهــذا يعــي أن الفــروق الدالــة إحصائيــاً يف مفــردات بعــد األدوار املرتبطــة 
فقــط  هــي  املرتفــع  والدخــل  املنخفــض  الدخــل  ذوات  األمهــات  بــني  للزوجــني  الشــخصية  ابحليــاة 

املفــردات رقــم 31 و34 و35.  

وبفحص املتوســطات احلســابية للمفردات 31 و34 و35، تبني أن املتوســطات احلســابية   
ألدوار اخلادمــة يف تنظيــف وغســيل الســيارة اخلاصــة وجتهيــز مالبــس األم قبــل اخلــروج مــن املنــزل والــرد 
علــى اتصــاالت اهلاتــف )1.94 و2.02 و2.17 علــى التــوايل( أكــر مــن املتوســطات احلســابية لنفــس 
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املفــردات )1.58 و1.64 و1.80 علــى التــوايل( لــدى األمهــات ذوات الدخــل املنخفــض.  ويكننــا 
أن نســتخلص أن األمهــات الكويتيــات ذوات الدخــل املرتفــع يــرون أن اخلادمــة تقــوم أحيــاانً أبدوار 
مهمــة تتعلــق ابحليــاة الشــخصية للزوجــني وذلــك مقارنــة ابألمهــات ذوات الدخــل املنخفــض الــاليت ال 
يــرون أمهيــة اخلادمــة يف ذلــك أبــداً.  وابألخــص تــرى األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع أن اخلادمــة تقــوم 
أبدوار تتعلــق بتنظيــف وغســيل الســيارة اخلاصــة هبــن وجتهيــز مالبســهن قبــل اخلــروج مــن املنــزل والــرد 

علــى اتصــاالت اهلاتــف مقارنــة ابألمهــات الــاليت ال يــرون قيــام اخلادمــة بذلــك أبــداً.  

الســؤال الثالــث: هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــني دور اخلادمــة يف 
املنــزل واملتغــريات الدميغرافيــة لــدى األمهــات؟

مــن  للتحقــق   Stepwise Regression التدرجيــي اســتخدام معاًمــل االحنــدار  مت   
العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــني الدرجــة الكليــة وأبعــاد مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل كل علــى حــدة 
كمتغــري اتبــع واملتغــريات الديغرافيــة معــاً )العمــر واملســتوى التعليمــي والدخــل الشــهري وعــدد األطفــال 
ووضــع العمــل ونــوع الســكن واحلالــة الصحيــة والشــعور ابلكســل أو اخلمــول ووجــود ســائق وطبــاخ يف 
املنزل( كمتغريات مســتقلة.  بينت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية تنبؤية دالة إحصائياً عند مســتوى 
0.001 بــني الدرجــة الكليــة لــدور اخلادمــة يف املنــزل ومتغــري الدخــل الشــهري )ف )10.889(، 1، 
1.630، الداللــة املشــاهدة= 0.001(.  وتبــني مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة 
التنبؤية قد جاءت موجبة وضعيفة التأثري بني املتغريين )B= 0.281، الداللة املشاهدة= 0.001( 
وتعــر عــن 0.12٪ مــن التبايــن.  والعالقــة االرتباطيــة الطرديــة بــني الدخــل الشــهري والدرجــة الكليــة 
لــدور اخلادمــة يف املنــزل تعــي أنــه يكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زاد الدخــل الشــهري لــدى األمهــات كلمــا 

زادت األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة.   

البعــد األول-األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة: مل تبــني نتائــج معاًمــل االحنــدار التدرجيــي أن 
هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــني بعــد األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة ومجيــع املتغــريات 
الديغرافيــة )ف )1.100(، 10، 1.612، الداللــة املشــاهدة= 0.374(.  وبذلــك ال يكننــا التنبــؤ 

ابرتبــاط األدوار الــيت تتعلــق ابألعمــال املنزليــة ابملتغــريات الديغرافيــة املســتخدمة يف الدراســة احلاليــة. 

ــاء: بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة  البعــد الثــاين-األدوار املرتبطــة ابألبن
الدخــل  ومتغــري  ابألبنــاء  املرتبطــة  األدوار  بعــد  بــني   0.01 مســتوى  عنــد  إحصائيــًا  دالــة 
الشــهري )ف )10.657(، 1، 2.138، الداللــة املشــاهدة= 0.002(.  وتبــني مــن قيمــة 
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معًامــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة قــد جــاءت موجبــة ومتوســطة التأثــري بــني املتغرييــن 
)B= 0.322، الداللــة املشــاهدة= 0.002( وتعــر عــن 0.10٪ مــن التبايــن.  والعالقــة االرتباطيــة 
الطرديــة بــني الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء تعــي أنــه يكننــا التنبــؤ أبنــه كلمــا زاد الدخــل 

الشــهري لــدى األمهــات كلمــا زادت األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابألبنــاء.  

البعــد الثالــث-األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني: بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة 
ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.01 بــني بعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية ومتغــري 
الدخــل الشــهري )ف )8.125(، 1، 2.295، الداللــة املشــاهدة= 0.006(.  وتبــني مــن قيمــة 
معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة قــد جــاءت موجبــة ومتوســطة التأثــري بــني املتغرييــن 
)B= 0.334، الداللــة املشــاهدة= 0.006( وتعــر عــن 0.09٪ مــن التبايــن.  والعالقــة االرتباطيــة 
الطرديــة بــني الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني تعــي أنــه يكــن التنبــؤ أبنــه 
كلمــا زاد الدخــل الشــهري لــدى األمهــات كلمــا زادت األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابحليــاة 

الشــخصية للزوجــني.  

العالقة التأثريية بني الدخل الشهري ودور اخلادمة والسعادة الزوجية

نظــراً ملــا أشــارت إليــه النتائــج الســابقة مــن أمهيــة متغــري الدخــل الشــهري يف التنبــؤ ابألدوار   
الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــني، 
كان األوىل كشــف مــدى أتثــري املتغرييــن معــاً علــى الســعادة الزوجيــة وأبعادهــا املختلفــة مث التحقــق مــن 

أتثــري املتغرييــن معــاً علــى الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وأبعادهــا اخلمســة.  

 Univariate Analysis of Varianceابستخدام حتليل التباين األحادي املتغري  
الزوجيــة )ف  للســعادة  الكليــة  الدرجــة  دالــة إحصائيــاً يف  أنــه ال توجــد اختالفــات  النتائــج  بينــت 
الزوجيــة كاالطمئنــان  الســعادة  وأبعــاد  املشــاهدة= 0.982(  الداللــة   ،0.124 ،13 ،)0.325(
النفســي )ف )0.957(، 13، 3.375، الداللــة املشــاهدة= 0.957( والتقبــل والرتابــط النفســي 
)ف )0.587(، 13، 3.051، الداللــة املشــاهدة= 0.845( والتوافــق اجلنســي )ف )0.798(، 
13، 4.174، الداللــة املشــاهدة= 0.657( وذلــك وفقــاً ملتغــريي الدخــل الشــهري والدرجــة الكليــة 
لــدور اخلادمــة يف املنــزل معــاً.  وهــذا يعــي أن الســعادة الزوجيــة أببعادهــا املختلفــة ال ختتلــف ابختــالف 

مســتوى الدخــل الشــهري وأدوار اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة لــدى األمهــات. 

أيضــاً عنــد التحقــق مــن العالقــة التأثرييــة بــني مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة   
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ابألبنــاء والســعادة الزوجيــة بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة إحصائيــاً يف الدرجــة الكليــة 
للســعادة الزوجيــة )ف )1.234(، 11، 3.640، الداللــة املشــاهدة= 0.292( وأبعــاد الســعادة 
الزوجية كاالطمئنان النفســي )ف )0.934(، 11، 0.433، الداللة املشــاهدة= 0.517( والتقبل 
والرتابــط النفســي )ف )1.324(، 11، 4.676، الداللــة املشــاهدة= 0.242( والتوافــق اجلنســي 
)ف )0.744(، 11، 3.405، الداللــة املشــاهدة= 0.691( وذلــك وفقــاً ملتغــريي الدخــل الشــهري 
وبعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء معــاً.  وهــذا يعــي أن الســعادة الزوجيــة أببعادهــا املختلفــة ال ختتلــف 

ابختــالف مســتوى الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء معــاً لــدى األمهــات. 

وعنــد التحقــق مــن العالقــة التأثرييــة بــني مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة   
ابحليــاة الشــخصية للزوجــني والســعادة الزوجيــة بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة إحصائيــاً يف 
الدرجة الكلية للســعادة الزوجية )ف )0.634(، 9، 1.659، الداللة املشــاهدة= 0.763( وأبعاد 
الســعادة الزوجيــة كاالطمئنــان النفســي )ف )0.428(، 9، 0.433، الداللــة املشــاهدة= 1.845( 
والتوافــق  املشــاهدة= 0.638(  الداللــة  النفســي )ف )0.778(، 9، 2.218،  والتقبــل والرتابــط 
اجلنســي )ف )1.537(، 9، 6.585، الداللــة املشــاهدة= 0.155( وذلــك وفقــاً ملتغــريي الدخــل 
الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني معــاً.  وهــذا يعــي أن الســعادة الزوجيــة 
أببعادهــا املختلفــة ال ختتلــف ابختــالف مســتوى الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية 

للزوجــني معــاً لــدى األمهــات.

العالقة التأثريية بني الدخل الشهري ودور اخلادمة والكفاءة الذاتية الوالدية

بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة إحصائيــاً يف الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة   
الذاتيــة  الكفــاءة  وأبعــاد  املشــاهدة= 0.567(  الداللــة   ،1.267 ،13 ،)0.895( الوالديــة )ف 
الوالديــة كتنظيــم الســلوك )ف )0.417(، 13، 1.280، الداللــة املشــاهدة= 0.951( والقضــااي 
املدرســية )ف )0.417(، 13، 1.280، الداللــة املشــاهدة= 0.951( والدفــاع عــن الطفــل )ف 
)0.970(، 13، 3.902، الداللــة املشــاهدة= 0.500( والدعــم العاطفــي )ف )0.948(، 13، 
3.207، الداللــة املشــاهدة= 0.520(، وتوفــري اخلدمــات للطفــل )ف )1.827(، 13، 3.286، 
الداللــة املشــاهدة= 0.085( وذلــك وفقــاً ملتغــريي الدخــل الشــهري والدرجــة الكليــة لــدور اخلادمــة يف 
املنــزل معــاً.  وهــذا يعــي أن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة أببعادهــا اخلمســة ال ختتلــف ابختــالف مســتوى 

الدخــل الشــهري وأدوار اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة لــدى األمهــات. 
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أيضــاً عنــد التحقــق مــن العالقــة التأثرييــة بــني مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة   
ابألبنــاء والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة إحصائيــاً يف الدرجــة 
املشــاهدة= 0.318(  الداللــة  الوالديــة )ف )1.193(، 11، 1.824،  الذاتيــة  للكفــاءة  الكليــة 
وأبعــاد الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة كتنظيــم الســلوك )ف )0.681(، 11، 2.261، الداللــة املشــاهدة= 
0.749( والقضااي املدرســية )ف )1.842(، 11، 7.084، الداللة املشــاهدة= 0.073( والدفاع 
العاطفــي  والدعــم   )0.285 املشــاهدة=  الداللــة   ،3.314  ،11  ،)1.246( )ف  الطفــل  عــن 
للطفــل  اخلدمــات  وتوفــري  املشــاهدة= 0.062(،  الداللــة  )ف )1.913(، 11، 4.190، 
)ف )0.897(، 11، 1.502، الداللــة املشــاهدة= 0.550( وذلــك وفقــاً ملتغــريي الدخــل 
الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء معــاً.  وهــذا يعــي أن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة أببعادهــا 
املختلفــة ال ختتلــف ابختــالف مســتوى الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء معــاً لــدى 

األمهــات. 

وعنــد التحقــق مــن العالقــة التأثرييــة بــني مســتوى الدخــل الشــهري وبعــد األدوار املرتبطــة   
ابحليــاة الشــخصية للزوجــني والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة بينــت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات دالــة 
الداللــة   ،0.593  ،9  ،)0.513( )ف  الوالديــة  الذاتيــة  للكفــاءة  الكليــة  الدرجــة  يف  إحصائيــاً 
املشاهدة= 0.859( وأبعاد الكفاءة الذاتية الوالدية كتنظيم السلوك )ف )0.533(، 9، 1.309، 
الداللة املشــاهدة= 0.845( والقضااي املدرســية )ف )1.167(، 9، 3.832، الداللة املشــاهدة= 
0.332( والدفــاع عــن الطفــل )ف )1.202(، 9، 2.507، الداللــة املشــاهدة= 0.311( والدعــم 
العاطفــي )ف )1.325(، 9، 2.243، الداللــة املشــاهدة= 0.243(، وتوفــري اخلدمــات للطفــل 
)ف )0.555(، 9، 1.446، الداللــة املشــاهدة= 0.828( وذلــك وفقــاً ملتغــريي الدخــل الشــهري 
وبعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني معــاً.  وهــذا يعــي أن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة 
أببعادهــا املختلفــة ال ختتلــف ابختــالف مســتوى الدخــل الشــهري واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية 

للزوجــني معــاً لــدى األمهــات.



66          دور الخادمة يف املنزل وعالقتها بالسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية لدى األمهات الكويتيات.....

الســؤال الرابــع: هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــني دور اخلادمــة يف املنــزل 
والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لدى األمهات؟

تم اســتخدام معاًمــل االحنــدار املعيــاري Standard Regression للتحقــق مــن   
العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــني دور اخلادمــة يف املنــزل والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة.  
حيــث مت التحقــق أواًل مــن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــني الدرجــة الكليــة ملقيــاس الســعادة الزوجيــة 
وأبعــاده الثالثــة كمتغــري اتبــع والدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وأبعــاده الثالثــة كمتغــري 
مســتقل كل علــى حــدة.  مث مت التحقــق مــن العالقــة بــني الدرجــة الكليــة ملقيــاس الكفــاءة الذاتيــة 
الوالديــة وأبعــاده اخلمســة كمتغــري اتبــع والدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة وأبعــاده الثالثــة كمتغــري 
مســتقل كل علــى حــدة.  بعدهــا مت التحقــق مــن العالقــة بــني الدرجــة الكليــة ملقيــاس الســعادة الزوجيــة 
وأبعــاده الثالثــة كمتغــري مســتقل والدرجــة الكليــة ملقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وأبعــاده اخلمســة 
كمتغــري اتبــع كل علــى حــدة.  وأخــرياً مت التحقــق مــن العالقــة بــني الدرجــات الكليــة ملقياســي الســعادة 
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة معــاً كمتغــري مســتقل والدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل 

كمتغــري اتبــع.  

)1( العالقة بني أدوار اخلادمة يف املنزل والسعاد ة الزوجية

الكليــة  الدرجــة  بــني  دالــة إحصائيــاً  تنبؤيــة  ارتباطيــة  توجــد عالقــة  أنــه ال  النتائــج  بينــت   
ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وكل مــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الســعادة الزوجيــة )ف )0.295(، 1، 
0.050، الداللــة املشــاهدة= 0.588( وأبعــاد االطمئنــان النفســي )ف )0.094(، 1، 0.016، 
الداللــة   ،0.008 ،1  ،)0.047( )ف  النفســي  والرتابــط  والتقبــل  املشــاهدة= 0.760(  الداللــة 
املشــاهدة= 0.829( والتوافق اجلنســي )ف )1.696(، 1، 0.281، الداللة املشــاهدة= 0.196( 
كل علــى حــدة. وهــذا يعــي أن األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة ال يكــن التنبــؤ 

ابرتباطهــا ابلســعادة الزوجيــة أو أبحــد أبعادهــا.   

البعــد األول-األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة: عنــد التحقــق مــن أبعــاد مقيــاس دور اخلادمــة 
األدوار  بعــد  بــني  عنــد مســتوى 0.05  دالــة إحصائيــاً  ارتباطيــة  هنــاك عالقــة  أن  تبــني  املنــزل،  يف 
املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة والدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة )ف )5.413(، 1، 0.763، الداللــة 
املشــاهدة= 0.022(.  وتبــني مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة قــد جــاءت 
عــن  وتعــر  املشــاهدة= 0.022(  الداللــة   ،0.166  =B( املتغرييــن بــني  التأثــري  وضعيفــة  موجبــة 
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0.06٪ مــن التبايــن.  والعالقــة االرتباطيــة الطرديــة بــني األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة والســعادة 
الزوجيــة تعــي أنــه يكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابألعمــال 

املنزليــة كلمــا زاد شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة بصــورة عامــة. 

وعنــد التحقــق مــن العالقــة االرتباطيــة التنبؤيــة بــني بعــد األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة   
وأبعــاد مقومــات الســعادة الزوجيــة كل علــى حــدة، بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة 
دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.05 بــني األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وكل مــن بعــدي االطمئنــان 
النفســي )ف )4.505(، 1، 0.641، الداللــة املشــاهدة= 0.037( والتقبــل والرتابــط النفســي )ف 
)5.187(، 1، 0.733، الداللــة املشــاهدة= 0.025( كل علــى حــدة.  ومل تبــني النتائــج وجــود 
عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة بــني األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة والتوافــق اجلنســي )ف )1.331(، 1، 
0.197، الداللــة املشــاهدة= 0.252(.  وتبــني مــن قيــم معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة 
التنبؤيــة قــد جــاءت موجبــة وضعيفــة التأثــري بــني األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وبعــد االطمئنــان 
 ،0.158 =B( وبعد التقبل والرتابط النفسي )0.123، الداللة املشاهدة= 0.037 =B( النفسي
الداللــة املشــاهدة= 0.025( وتعــر عــن 0.05٪ و0.06٪ مــن التبايــن علــى التــوايل.  والعالقــة 
االرتباطيــة الطرديــة بــني األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وكل مــن االطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط 
النفســي تعــي أنــه يكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابألعمــال 

املنزليــة كلمــا زاد شــعور األمهــات ابالطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط النفســي مــع األزواج.

البعــد الثــاين-األدوار املرتبطــة ابألبنــاء: بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة 
إحصائياً عند مستوى 0.05 بني بعد األدوار املرتبطة ابألبناء وبعد التوافق اجلنسي )ف )5.063(، 
1، 1.080، الداللــة املشــاهدة= 0.027(.  وتبــني مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة 
املشــاهدة=  الداللــة   ،-0.158  =B( املتغرييــن بــني  التأثــري  وضعيفــة  ســالبة  جــاءت  قــد  التنبؤيــة 
0.027( وتعــر عــن 0.06٪ مــن التبايــن.  والعالقــة االرتباطيــة العكســية بــني األدوار املرتبطــة ابألبنــاء 
والتوافــق اجلنســي تعــي أنــه يكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة 

ابألبنــاء كلمــا اخنفــض شــعور األمهــات ابلتوافــق اجلنســي مــع األزواج.  

ابلنســبة للعالقــة بــني بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وابقــي أبعــاد الســعادة الزوجيــة، مل تبــني النتائــج أن هنــاك 
عالقــة ارتباطيــة دالــة إحصائيــاً بــني هــذا البعــد وكل مــن الدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة )ف )2.156(، 1، 
0.476، الداللــة املشــاهدة= 0.146( واالطمئنــان النفســي )ف )1.311(، 1، 0.292، الداللــة املشــاهدة= 
0.255( والتقبل والرتابط النفســي )ف )0.742(، 1، 0.166، الداللة املشــاهدة= 0.392( كل على حدة.  
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البعــد الثالــث-األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني: بينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة 
ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــني األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني وكل مــن الدرجــة الكليــة 
للســعادة الزوجيــة )ف )0. 437(، 1، 0.135، الداللــة املشــاهدة= 0.511( وأبعــاد االطمئنــان 
النفســي )ف )0.118(، 1، 0.037، الداللــة املشــاهدة= 0.732( والتقبــل والرتابــط النفســي )ف 
 ،1  ،)0.523( اجلنســي )ف  والتوافــق  املشــاهدة= 0.432(  الداللــة   ،0.192 ،1 ،)0.624(
0.161، الداللــة املشــاهدة= 0.472( كل علــى حــدة.  وهــذا يعــي أنــه ال يكــن التنبــؤ أبن األدوار 
الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني ترتبــط ابلســعادة الزوجيــة بصــورة عامــة 

والشــعور ابالطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط النفســي والتوافــق اجلنســي بصــورة خاصــة.  

)2( أدوار اخلادمة والكفاءة الذاتية الوالدية

بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.0001   
بــني الدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وأحــد أبعــاد مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة 
وهــو بعــد توفــري اخلدمــات للطفــل )ف )14.132(، 1، 4.044، الداللــة املشــاهدة= 0.000(.  
وتبــني مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة بــني املتغرييــن قــد جــاءت ســالبة وقويــة التأثــري 
)B= 0.536-، الداللــة املشــاهدة= 0.000( وتعــر عــن 15٪ مــن التبايــن.  والعالقــة االرتباطيــة 
العكســية بــني الدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وبعــد توفــري اخلدمــات للطفــل تعــي أنــه 
يكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة كلمــا اخنفضــت 

درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة الــيت تتعلــق بتوفــري اخلدمــات للطفــل.  

وبينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــني الدرجــة الكليــة ملقيــاس   
دور اخلادمــة يف املنــزل وكل مــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة )ف )1.404(، 
1، 0.208، الداللــة املشــاهدة= 0.239( وأبعــاد تنظيــم الســلوك )ف )0.692(، 1، 0.194، 
الداللــة املشــاهدة= 0.408( والقضــااي املدرســية )ف )1.482(، 1، 0.562، الداللــة املشــاهدة= 
0.227( والدفــاع عــن الطفــل )ف )0.019(، 1، 0.005، الداللــة املشــاهدة= 0.890( والدعــم 

العاطفــي )ف )0.312(، 1، 0.069، الداللــة املشــاهدة= 0.578( كل علــى حــدة.  

البعــد األول-األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة: بينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة 
دالــة إحصائيــاً بــني بعــد األدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة 
الوالديــة )ف )0.001(، 1، 0.000، الداللــة املشــاهدة= 0.978( وأبعــاد تنظيــم الســلوك )ف 
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)0.169(، 1، 0.048، الداللــة املشــاهدة= 0.682( والقضــااي املدرســية )ف )0.491(، 1، 
0.188، الداللــة املشــاهدة= 0.486( والدفــاع عــن الطفــل )ف )0.009(، 1، 0.003، الداللــة 
املشــاهدة= 0.924( والدعم العاطفي )ف )1.428(، 1، 0.313، الداللة املشــاهدة= 0.235( 

وتوفــري اخلدمــات )ف )0.678(، 1، 0.225، الداللــة املشــاهدة= 0.413( كل علــى حــدة.  

البعــد الثــاين-األدوار املرتبطــة ابألبنــاء: بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة 
إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.0001 بــني بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وأحــد أبعــاد مقيــاس الكفــاءة 
الذاتية الوالدية وهو بعد توفري اخلدمات للطفل )ف )19.868(، 1، 5.368، الداللة املشاهدة= 
0.000(.  وتبــني مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة بــني املتغرييــن قــد جــاءت ســالبة 
وقويــة التأثــري )B= 0.535-، الداللــة املشــاهدة= 0.000( وتعــر عــن 19٪ مــن التبايــن.  والعالقــة 
االرتباطيــة العكســية بــني بعــد األدوار املرتبطــة ابألبنــاء وبعــد توفــري اخلدمــات للطفــل تعــي أنــه يكــن 
التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة واملرتبطــة ابألبنــاء كلمــا اخنفضــت درجــة الكفــاءة 

الذاتيــة الوالديــة الــيت تتعلــق بتوفــري اخلدمــات للطفــل.  

املرتبطــة  األدوار  بعــد  بــني  دالــة إحصائيــاً  ارتباطيــة  توجــد عالقــة  أنــه ال  النتائــج  وبينــت   
ابألبنــاء وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة )ف )2.549(، 1، 0.372، الداللــة 
املشــاهدة=  الداللــة  الســلوك )ف )0.721(، 1، 0.202،  تنظيــم  املشــاهدة= 0.114( وأبعــاد 
0.398( والقضــااي املدرســية )ف )2.087(، 1، 0.785، الداللــة املشــاهدة= 0.152( والدفــاع 
عــن الطفــل )ف )0.250(، 1، 0.070، الداللــة املشــاهدة= 0.619( والدعــم العاطفــي )ف 

حــدة.   علــى  املشــاهدة= 0.815( كل  الداللــة   ،0.012 ،1 ،)0.055(

البعــد الثالــث-األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني: بينــت النتائــج أن هنــاك عالقــة 
ارتباطية تنبؤية دالة إحصائياً عند مستوى 0.01 بني بعد األدوار املرتبطة ابحلياة الشخصية للزوجني 
وأحــد أبعــاد مقيــاس الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وهــو بعــد توفــري اخلدمــات للطفــل )ف )8.804(، 1، 
2.665، الداللــة املشــاهدة= 0.004(.  وتبــني مــن قيمــة معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة بــني 
املتغرييــن قــد جــاءت ســالبة ومتوســطة التأثــري )B= 0.322-، الداللــة املشــاهدة= 0.004( وتعــر 
عــن 10٪ مــن التبايــن.  والعالقــة االرتباطيــة العكســية بــني بعــد األدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية 
للزوجــني وبعــد توفــري اخلدمــات للطفــل تعــي أنــه يكــن التنبــؤ أبنــه كلمــا زادت األدوار الــيت تقــوم هبــا 
اخلادمــة واملرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني كلمــا اخنفضــت درجــة الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة الــيت 

تتعلــق بتوفــري اخلدمــات للطفــل.  
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وبينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــني بعــد األدوار املرتبطــة 
الوالديــة )ف )0.451(،  الذاتيــة  للكفــاءة  الكليــة  الدرجــة  مــن  للزوجــني وكل  الشــخصية  ابحليــاة 
1، 0.068، الداللــة املشــاهدة= 0.504( وأبعــاد تنظيــم الســلوك )ف )0.540(، 1، 0.152، 
الداللــة املشــاهدة= 0.464( والقضــااي املدرســية )ف )0.277(، 1، 0.106، الداللــة املشــاهدة= 
0.600( والدفــاع عــن الطفــل )ف )0.315(، 1، 0.089، الداللــة املشــاهدة= 0.576( والدعــم 

العاطفــي )ف )0.208(، 1، 0.046، الداللــة املشــاهدة= 0.650( كل علــى حــدة.

)3( السعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية

و0.01   0.05 مســتوى  عنــد  إحصائيــاً  دالــة  تنبؤيــة  ارتباطيــة  عالقــة  هنــاك  أن  النتائــج  بينــت 
و0.0001 بــني الدرجــة الكليــة ملقيــاس الســعادة الزوجيــة وكل مــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس الكفــاءة 
الذاتيــة الوالديــة )ف )26.437(، 1، 3.018، الداللــة املشــاهدة= 0.000( وأبعــاد تنظيــم الســلوك 
)ف )10.133(، 1، 2.556، الداللــة املشــاهدة= 0.002( والقضــااي املدرســية )ف )4.148(، 
1، 1.523، الداللــة املشــاهدة= 0.045( والدفــاع عــن الطفــل )ف )8.232(، 1، 2.116، الداللــة 
املشــاهدة= 0.005( والدعــم العاطفــي )ف )14.501(، 1، 2.753، الداللــة املشــاهدة= 0.000( 
وتوفري اخلدمات للطفل )ف )23.219(، 1، 6.076، الداللة املشاهدة= 0.000( كل على حدة.  

وتبــني مــن قيــم معاًمــل االحنــدار أن العالقــة االرتباطيــة قــد جــاءت موجبــة ومتوســطة التأثــري بــني الدرجــة   
الكليــة للســعادة الزوجيــة وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة )B= 0.331، الداللــة املشــاهدة= 
 ،0.316 =B( والدعم العاطفي )0.304، الداللة املشاهدة= 0.002 =B( وأبعاد تنظيم السلوك )0.000
الداللــة املشــاهدة= 0.000( وتوفــري اخلدمــات للطفــل )B= 0.469، الداللــة املشــاهدة= 0.000( وتعــر عــن 
24٪ و11٪ و15٪ و22٪ مــن التبايــن علــى التــوايل.  بينمــا بينــت قيــم معاًمــل االحنــدار األخــرى أن العالقــة 
االرتباطيــة قــد جــاءت موجبــة وضعيفــة التأثــري بــني الدرجــة الكليــة للســعادة الزوجيــة وكل مــن بعــدي القضــااي 
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املدرســية )B= 0.235، الداللة املشــاهدة= 0.045( والدفاع عن الطفل )B= 0.277، الداللة املشــاهدة= 
0.005( وتعــر عــن 0.05٪ و10٪ مــن التبايــن علــى التــوايل.  والعالقــة االرتباطيــة الطرديــة بــني الدرجــة الكليــة 
للســعادة الزوجيــة وكل مــن الدرجــة الكليــة للكفــاءة الذاتيــة الوالديــة واألبعــاد اخلمســة للمقيــاس تعــي أنــه يكــن 
التنبــؤ أبنــه كلمــا زاد شــعور األمهــات ابلســعادة يف احليــاة الزوجيــة كلمــا زادت لديهــن الكفــاءة الذاتيــة الوالديــة 
بصــورة عامــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة الــيت تتعلــق بتنظيــم ســلوك الطفــل والتعامــل مــع القضــااي املدرســية والدفــاع 

عــن الطفــل والدعــم العاطفــي وتوفــري اخلدمــات الالزمــة لــه. 

أدوار اخلادمة والسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية  )4(

  بينــت النتائــج أنــه ال توجــد عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة دالــة إحصائيــاً بــني الدرجــة الكليــة 
ملقياســي الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة وكل مــن الدرجــة الكليــة ملقيــاس دور اخلادمــة 
املرتبطــة  الداللــة املشــاهدة= 0.864( وأبعــاد األدوار  املنــزل )ف )0.146(، 2، 0.050،  يف 
ابألعمــال املنزليــة )ف )2.883(، 2، 0.818، الداللــة املشــاهدة= 0.062( واألدوار املرتبطــة 
املرتبطــة ابحليــاة  الداللــة املشــاهدة= 0.349( واألدوار  ابألبنــاء )ف )1.067(، 2، 0.477، 
الشــخصية للزوجــني )ف )0.533(، 2، 0.331، الداللــة املشــاهدة= 0.589(.  وبذلــك يكننــا 
أن نســتخلص أنــه ال يكــن التنبــؤ أبن األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار 
املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة واألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــني ترتبــط ابلســعادة الزوجيــة والكفــاءة 

الذاتيــة الوالديــة معــاً.



72          دور الخادمة يف املنزل وعالقتها بالسعادة الزوجية والكفاءة الذاتية الوالدية لدى األمهات الكويتيات.....

املناقشة
اهتمــت الدراســة احلاليــة بكشــف األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــات يف املنــازل مــن خــالل   
إعــداد وتقنــني مقيــاس دور اخلادمــة يف املنــزل وتعــرف عالقــة ذلــك ابخلصائــص الديغرافيــة والســعادة 
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات الكويتيــات.  فقــد تبــني مــن النتائــج أنــه بصــورة عامــة 
تقــوم اخلادمــة بدرجــة كبــرية ابألدوار املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة.  حيــث أفــادت أغلبيــة األمهــات أن 
هنــاك 6 أدوار أساســية مــن إمجــايل 9 تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل ومرتبطــة ابألعمــال املنزليــة.  فقــد 
أشــارت 85.9٪ مــن األمهــات أن اخلادمــة تقــوم بــدور أساســي يف أعمــال غســل املالبــس و٪81.2 
كــي املالبــس و76.5٪ تنظيــف املنــزل و63.5٪ ترتيــب املالبــس يف اخلزائــن و50.6٪ إعــداد وجبــات 
الطعــام اليوميــة علــى التــوايل.  وأفــاد أقــل مــن نصــف عــدد األمهــات وبنســبة 44.7٪ أن اخلادمــة 
تقــوم ابلطبــخ و40٪ تعمــل علــى جتهيــز مالبــس األبنــاء قبــل اخلــروج مــن املنــزل و31.8٪ تــرد علــى 

اتصــاالت اهلاتــف علــى التــوايل.  

وعلــى الرغــم مــن أن هنــاك أدوار أخــرى تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل واملرتبطــة ابألبنــاء واحليــاة   
الشــخصية للزوجــني إال أن األمهــات الكويتيــات يــرون أن اخلادمــة تقــوم هبــا بدرجــة قليلــة.  حيــث 
أفــادت 27.1٪ مــن األمهــات أن اخلادمــة تقــوم بشــراء احتياجــات املنــزل و25.9٪ مرافقــة األبنــاء 
إىل املدرســة صباحــاً و24.7٪ تلعــب مــع األطفــال يف املنــزل وجتهــز مالبــس الــزوج/ة قبــل اخلــروج 
مــن املنــزل و23.5٪ هتتــم بتنظيــف وغســيل الســيارة واالعتنــاء ابحليــواانت األليفــة و21.2٪ ترافــق 
األبنــاء عنــد العــودة مــن املدرســة و20٪ هتتــم إبطعــام األطفــال و17.6٪ تعمــل علــى ترتيبــات الســفر 
و15.3٪ هتتــم بتحميــم األطفــال و14.1٪ هتتــم أبعمــال الصيانــة يف املنــزل واالعتنــاء حبديقــة املنــزل 
و12.9٪ تبقــى مــع الطفــل يف الســرير حــى ينــام وتبقــى مــع األبنــاء أثنــاء ســفر الوالديــن و٪11.8 
تذهــب مــع األبنــاء إىل النــادي وهتتــم برتبيــة األطفــال وحــل املشــكالت الــيت حتــدث بينهــم وأخذهــم 
إىل املستشــفى عنــد مرضهــم و10.6٪ تســتقبل الضيــوف و9.4٪ تتواصــل مــع املدرســة للتعــرف علــى 
الوضــع التعليمــي لألبنــاء و8.2٪ هتتــم حبــل مشــكالت األبنــاء واختيــار املالبــس اجلديــدة هلــم وقــراءة 

قصــة للطفــل قبــل النــوم.  

ولعــل مــا أفــادت بــه األمهــات الكويتيــات مــن قيــام اخلادمــة بدرجــة كبــرية أبدوار ترتبــط   
ابألعمــال املنزليــة قــد يعتــر أمــرا طبيعيــاً خاصــة أن وجــود اخلادمــة يف املنــزل يهــدف أساســا إىل حتمــل 
األعبــاء املنزليــة.  ولكــن مــا قــد يثــري خماوفنــا هنــا هــو مــا قامــت بــه األمهــات الكويتيــات مــن اســتبدال 
دور اخلادمــة مــن معاًونــة إىل قيامهــا بــدور أساســي يف إجنــاز األعمــال املنزليــة ألفــراد األســرة.  حيــث 
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أشــارت بعــض الدراســات الســابقة )Ostbye et al., 2013; Coltrane, 2000( أن 
االعتمــاد بدرجــة كبــرية علــى اخلادمــة للقيــام ابألعمــال املنزليــة قــد ال يبــدو ســيئاً لــدى بعــض األســر 
نتيجــة لتعرضهــم لظــروف معينــة تســتدعي ذلــك كخــروج املــرأة للعمــل وعــدد األطفــال وعــدم قيــام 
الــزوج ابألعمــال املنزليــة علــى حــد الســواء اخل.  ولكــن يف الدراســة احلاليــة مل يتضــح مــن النتائــج وجــود 
ظــروف خاصــة ســاعدت علــى اعتمــاد األمهــات الكويتيــات علــى اخلادمــة للقيــام ابألعمــال املنزليــة 

بدرجــة كبــرية.  

حيــث أشــارت النتائــج أنــه ال توجــد اختالفــات يف درجــة قيــام اخلادمــة يف األدوار املرتبطــة   
ابألعمــال املنزليــة بــني األمهــات الكبــريات والصغــريات يف العمــر والــاليت لديهــن عــدد قليــل وكبــري مــن 
األطفــال والــاليت لديهــن مســتوي تعليمــي منخفــض وعــال والعامــالت وغــري العامــالت والــاليت لديهــن 
ســكن خــاص وســكن مــع األهــل والــاليت يعانــني مــن ســوء احلالــة الصحيــة والــاليت ال يعانــني مــن ذلــك 
والــاليت يشــعرن ابخلمــول أو الكســل والــاليت ال يشــعرن بذلــك والــاليت لديهــن ســائق أو طبــاخ والــاليت 
ليــس لديهــن ذلــك.  مبعــى أن اعتمــاد األمهــات الكويتيــات بدرجــة كبــرية علــى اخلادمــة للقيــام ابألدوار 
املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة ال يرتبــط ابختــالف خصائصهــم الشــخصية أو ظروفهــم الصحيــة أو األســرية 
بــل قــد يعــود إىل االتكاليــة الزائــدة علــى اخلادمــة والتكاســل يف أداء األعمــال املنزليــة ومتكــني اخلادمــة 
بشــكل أساســي مــن تدبــري األعمــال املنزليــة.  وقــد أشــارت دراســة وزارة العــدل الكويتيــة )2015( 
أن التكاســل عــن أداء الواجبــات املنزليــة بــني الزوجــني بســبب اعتمادهــم علــى اخلادمــة يف املنــزل قــد 

يســاعد علــى كثــرة اخلالفــات الزوجيــة والطــالق يف اجملتمــع الكويــيت.  

أدوار اخلادمة يف املنزل واخلصائص الدميغرافية لدى األمهات

املنــزل وفقــاً  الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف  أنــه ال توجــد اختالفــات يف األدوار  النتائــج  أشــارت 
للخصائــص الديغرافيــة لــدى األمهــات ابســتثناء الدخــل الشــهري.  فعنــد املقارنــة بــني مســتوايت 
الدخــل الشــهري، تبــني أن األمهــات ذوات الدخــل الشــهري املرتفــع )1000 دينــار ومــا فــوق( يــرون 
أن اخلادمــة تقــوم أحيــاانً أبدوار ترتبــط ابحليــاة الشــخصية للزوجــني وذلــك مقارنــة ابألمهــات ذوات 
الدخــل الشــهري املنخفــض )999 دينــار وأقــل( الذيــن ال يــرون قيــام اخلادمــة بتلــك األدوار أبــداً.  
وابألخــص أشــارت النتائــج أن األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع يوكلــن للخادمــة أدواراً تتعلــق بتنظيــف 
وغســيل الســيارة اخلاصــة هبــن وجتهيــز مالبســهن قبــل اخلــروج مــن املنــزل والــرد علــى اتصــاالت اهلاتــف 

بينمــا األمهــات ذوات الدخــل املنخفــض ال يوكلــن اخلادمــة هبــذه األدوار أبــداً.  
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وتعتــر هــذه النتيجــة منطقيــة إىل حــد مــا إذا وضعنــا يف االعتبــار مــا توصلــت إليــه نتائــج دراســة 
شاه وآخرون )Shah et al., 2002( اليت أجريت يف الكويت أبنه كلما ارتفع مستوى الدخل 
الشــهري لألســرة كلمــا زاد عــدد اخلادمــات يف املنــزل.  مبعــى أن ارتفــاع مســتوى الدخــل الشــهري 
قــد يســاعد علــى اســتعانة األمهــات أبكثــر مــن خادمــة لتتحمــل كل منهــن مســؤوليات معينــة.  بينمــا 
اخنفــاض مســتوى الدخــل قــد ُيكــن األمهــات مــن االســتعانة خبادمــة واحــدة والــيت ال يكــن إلقــاء 
املســؤوليات املرتبطــة ابلشــؤون اخلاصــة للزوجــني عليهــا ألهنــا تتحمــل بشــكل أساســي مســؤوليات 

األعمــال املرتبطــة ابملنــزل. 

كذلــك توصلــت الدراســة احلاليــة إىل أن الدخــل الشــهري لــدى األمهــات يكــن التنبــؤ   
ابرتباطــه ابألدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واألدوار 
املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني.  أي أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى الدخــل الشــهري لــدى األمهــات 
كلمــا زادت أدوار اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة وزاد بشــكل خــاص قيامهــا ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء 
واحليــاة الشــخصية للزوجــني.  ورغــم أن النتيجــة احلاليــة قــد ال تعطــي انطباعــاً إجيابيــا علــى حتمــل 
األمهــات الكويتيــات ذوات الدخــل املرتفــع مســؤوليات وأعبــاء احليــاة الزوجيــة إال أن النتيجــة الالحقــة 
الــيت أشــارت إليهــا الدراســة أفــادت أبن اختــالف مســتوى الدخــل الشــهري واختــالف األدوار املوكلــة 
للخادمــة يف املنــزل )ســواء األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة بصــورة عامــة أو األدوار املرتبطــة ابألبنــاء أو 
ابحليــاة الشــخصية للزوجــني( ال تؤثــر علــى الســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لــدى األمهــات.  
وهــذا قــد يعــي أن اعتمــاد األمهــات ذوات الدخــل املرتفــع علــى اخلادمــة مســتقباًل للقيــام ابألدوار 
املنزليــة بصــورة عامــة والقيــام ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء أو احليــاة الشــخصية للزوجــني ليــس لــه أتثــري 
علــى ســعادهتن الزوجيــة أو كفاءهتــن الذاتيــة يف رعايــة األبنــاء.  ولكــن البــد قبــل األخــذ هبــذه النتيجــة 
يف وضــع التوصيــات أن نضــع يف االعتبــار أن عينــة الدراســة احلاليــة اقتصــرت علــى رأي األمهــات دون 
اآلابء مــن ذوي الدخــل املرتفــع وقــد ختتلــف هــذه النتيجــة ابختــالف اجلنــس أيضــاً.  ولكــن حتتــاج هــذه 

الفرضيــة إىل مزيــد مــن الدراســات للتحقــق منهــا قبــل تطبيــق ذلــك يف اجملــال األســري. 
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بصــورة عامــة، مل تتوصــل الدراســة احلاليــة إىل وجــود عالقــة ارتباطيــة بــني أدوار اخلادمــة يف   
املنــزل والســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة معــاً.  فــال يكننــا التنبــؤ أبن قيــام اخلادمــة أبدوار 
معينــة يف املنــزل ترتبــط بشــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة يف رعايــة األبنــاء معــاً.  
ولكــن قــد يبــدو األمــر خمتلفــاً يف العالقــة بــني أدوار اخلادمــة والســعادة الزوجيــة.  حيــث أشــارت النتائــج 
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أن األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار املرتبطــة ابحليــاة الشــخصية للزوجــني 
ليســت هلــا عالقــة ارتباطيــة تنبؤيــة ابلســعادة الزوجيــة.  ولكــن تبــني أن األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة 
واملرتبطــة ابألعمــال املنزليــة هلــا أمهيــة ابلغــة يف شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة.  وأنــه كلمــا قامــت 
اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة بدرجــة كبــرية كلمــا زاد شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة وبشــكل خــاص 

زاد شــعورهن ابالطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط النفســي مــع أزواجهــن.  

 )Cheung, 2014;Moors, 2003; Coltrane, 2000( وعلى الرغم من أن العديد من الباحثني  
قــد أشــاروا إىل أن االعتمــاد علــى اخلادمــة يف القيــام ابألعمــال املنزليــة لــه آاثر ســلبية علــى العالقــات الزوجيــة إال أن الدراســة 
احلالية متاثلت مع نتائج بعض الدراسات السابقة )Bartley et al., 2007; Iceland & Kim, 2001( وأكدت 
علــى أمهيــة حتمــل اخلادمــة لألعمــال املنزليــة يف شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة.  حيــث يبــدو مــن هــذه النتيجــة أن حتمــل 
اخلادمــة لألعبــاء املرتبطــة ابألعمــال املنزليــة كالتنظيــف والغســيل والكــي وإعــداد وجبــات الطعــام اليوميــة وترتيــب املالبــس يســاعد 
علــى خفــض درجــة الضغــوط احلياتيــة وصــراع األدوار بــني الزوجــني وقــد ينعكــس ذلــك علــى شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة.  
فكمــا أشــارت دراســة العــاريف الــيت أجريــت علــى األمهــات العامــالت يف اجلزائــر )2011( ودراســيت كل مــن شــييون وآخــرون 
)Schoen et al., 2008( وسبيتز )Spitze, 1988( أبن األعمال املنزلية هي أعمال غري مرئية ومرهقة تستغرق وقتاً 
طويــاًل إلجنازهــا ويف أغلــب األحيــان تقــوم هبــا الزوجــة دون الــزوج وال حتظــى ابلتقديــر الــذي حيظــى بــه عمــل آخــر خــارج نطــاق 
األســرة.  لــذا فــإن حتمــل اخلادمــة مســؤولية القيــام ابألعمــال املنزليــة قــد يســاعد علــى خفــض درجــة األعبــاء املنزليــة علــى الزوجــات 
وشــعورهن ابلراحــة النفســية واجلســدية وعــدم الشــعور ابلتمييــز ضدهــن لقيامهــن أبعمــال ال يقــوم هبــا األزواج والــيت قــد تنعكــس 

علــى شــعورهن ابلســعادة الزوجيــة.  

والبــد هنــا أن نوصــي بضــرورة االهتمــام ابلنتيجــة ســابقة الذكــر وذلــك ألمهيتهــا يف احليــاة   
الزوجيــة.  حيــث أن شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة الــيت ترتبــط بقيــام اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة 
قــد ال يســاعد فقــط علــى رضاهــن عــن احليــاة الزوجيــة وشــعورهن ابالطمئنــان والتقبــل والرتابــط النفســي 
ولكــن يســاعد أيضــاً علــى حتســني كفاءهتــن الذاتيــة حنــو رعايــة األبنــاء.  حيــث أضافــت نتائــج الدراســة 
احلالية أنه كلما زاد شــعور األمهات ابلســعادة الزوجية كلما زاد شــعورهن ابلقدرة على رعاية أبنائهن 
بصــورة عامــة وابلتحديــد يزيــد شــعورهن ابلقــدرة علــى تنظيــم ومراقبــة ســلوك الطفــل ومناقشــة القضــااي 
املتعلقــة بدراســته والدفــاع عــن حقوقــه وتقــدمي الدعــم العاطفــي وتوفــري اخلدمــات الالزمــة لــه.  وكمــا 
أشــار وايــت وآخــرون )White et al., 1986( يف دراســتهم أن الشــعور ابلســعادة الزوجيــة 
والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة لســنوات قادمــة تســاعد علــى االســتقرار األســري وتقلــل مــن قــرار طلــب 

الطــالق. 
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ومــن النتائــج غــري املتوقعــة الــيت توصلــت إليهــا الدراســة احلاليــة والــيت تســتدعي االنتبــاه هــي   
االرتبــاط العكســي بــني قيــام اخلادمــة ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء والســعادة الزوجيــة املرتبطــة ابلتوافــق 
اجلنســي.  حيــث أشــارت النتائــج أنــه كلمــا قامــت اخلادمــة ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء بدرجــة كبــرية 
كلمــا اخنفــض شــعور األمهــات ابلســعادة الزوجيــة املرتبطــة ابلتوافــق اجلنســي مــع األزواج.  وعلــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود دراســات ســابقة تتماثــل مــع النتيجــة احلاليــة إال أنــه يكــن تفســري ذلــك أبن اعتمــاد 
األمهــات علــى اخلادمــات يف رعايــة األبنــاء قــد يســاعد علــى زايدة اخلالفــات بــني الزوجــني وإلقــاء 
اللــوم علــى بعضهــم البعــض ابلتقصــري واإلمهــال.  خاصــة كمــا أشــار بيســي )Pacey, 2004( يف 
دراســته إذا كان عمر األطفال صغري وخرة الوالدين حمدودة يف رعايتهم.  واســتمرار املشــاحنات بني 

الزوجــني قــد تنعكــس علــى العالقــات احلميمــة بينهــم وقــد ينتــج عنهــا عــدم التوافــق اجلنســي.  

أمــا فيمــا يتعلــق ابلكفــاءة الذاتيــة الوالديــة، أشــارت نتائــج الدراســة احلاليــة أن األدوار الــيت تقــوم   
هبــا اخلادمــة يف املنــزل بصــورة عامــة واألدوار املرتبطــة بصــورة خاصــة ابألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــني 
ترتبــط عكســياً ابلكفــاءة الذاتيــة الوالديــة املتعلقــة بتوفــري اخلدمــات للطفــل.  أي أنــه كلمــا زاد قيــام اخلادمــة 
ابألدوار العامــة يف املنــزل واألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واالهتمــام ابلشــؤون اخلاصــة للزوجــني كلمــا اخنفــض شــعور 
األمهــات بقدرهتــن علــى توفــري اخلدمــات للطفل/األطفــال.  وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن الدراســات قــد 
أشــارت إىل أن الدعــم الــذي حيصــل عليــه الوالديــن يف رعايــة أبنائهــم يســاعد علــى حتســني كفاءهتــم الذاتيــة 
الوالديــة )Kim et al., 2005; Trivette & Dunst, 2005; Ozer, 1995( إال أنــه 
يبــدو مــن نتائــج الدراســة احلاليــة أن زايدة الدعــم يف احليــاة الزوجيــة قــد تســاعد علــى خفــض الكفــاءة الذاتيــة 
الوالديــة خاصــة فيمــا يتعلــق بتوفــري اخلدمــات الالزمــة للطفــل.  فمــن املمكــن أن اعتمــاد األمهــات الكويتيــات 
علــى اخلادمــة يف القيــام ابألدوار املرتبطــة ابألبنــاء واحليــاة الشــخصية للزوجــني قــد ســاعدت علــى االتكاليــة 
الزائــدة علــى اخلادمــة والــذي انعكــس بذلــك علــى شــعورهن ابلكســل لقضــاء احتياجــات الطفــل وتوفــري 
اخلدمــات الالزمــة لــه )كاالحتياجــات الطبيــة وتوفــري األمــن والســالمة والطعــام واملالبــس واخلــروج مــع الطفــل 
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للتنــزه وقضــاء بعــض الوقــت معــه وحتمــل مســؤولياته ورعايتــه(.  

وآخــرون،  )املغــريب  الكويــت  يف  أجريــت  الــيت  الدراســات  نتائــج  مــع  تتماثــل  النتيجــة  وهــذه 
2011، وزارة العــدل الكويتيــة، 2015( والســعودية )األنصــاري، 1988( والــيت أشــارت إىل أن 
األبنــاء  متابعــة  عــن  أحدمهــا ابلكســل  أو  الوالديــن  علــى شــعور  يســاعد  املنــزل  اخلادمــة يف  وجــود 
وافتقــاد الوقــت املناســب لرعايتهــم وإلقــاء مســؤولياهتم علــى اخلادمــة.  وأن هــذا الوضــع قــد يزيــد مــن 
شــعور األمهــات بعــدم قدرهتــن علــى رعايــة أبنائهــن دون االســتعانة ابخلادمــة يف املنــزل والــيت أشــار 
ليركــز وكروكينــرج )Leerkes & Crockenberg, 2002( أهنــا قــد تنعكــس ســلباً علــى 
ســلوكياهتن يف تقــدمي الرعايــة واألمومــة والعاطفــة ألبنائهــن وعــدم التوافــق االجتماعــي لــدى الطفــل 

  .)Jones & Prinz, 2005(

وإبجيــاز يكننــا أن نســتعرض النتائــج الســابقة حــول األدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل 
األمهــات  لــدى  الوالديــة  الذاتيــة  والكفــاءة  الزوجيــة  والســعادة  الديغرافيــة  ابخلصائــص  وعالقتهــا 

.)1( رقــم  الشــكل  الكويتيــات يف 
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التوصيات واملقرتحات
أن تبــدأ وزارة الرتبيــة إبعــادة تقييــم مناهــج مقــرر علــوم األســرة الــذي يهتــم بتزويــد الطالبــات   )1(
مبعلومــات حــول احليــاة األســرية يف مرحلــة الثانويــة العامــة.  فالبــد أن هتتــم بكشــف مــدى تلبيــة حمتــوى 
هــذا املقــرر مــع احتياجــات الفتيــات واملهــارات الــيت يكتســبنها مــن دراســة املقــرر.  حيــث أن عــدم 
جــدوى حمتــوى املقــرر الدراســي مــع وجــود خادمــات لــدى معظــم األســر الكويتيــة ســيقف عائقــا دون 
إاتحــة الفرصــة للفتيــات الكتســاب املهــارات احلياتيــة األســرية يف أي مرحلــة مــن مراحــل حياهتــن.  وقــد 
يســوء الوضــع عنــد الــزواج حيــث تزيــد أعبــاء احليــاة الزوجيــة وتلقــي األمهــات علــى اخلادمــة مســؤوليات 
األعمــال املنزليــة ألهنــا مل تعتــاد علــى العمــل املنــزيل يف منــزل والديهــا أو لعــدم متتعهــا مبهــارات العمــل 
والتدبري املنزيل أو لشــعورها ابلكســل من القيام بذلك.  فتصبح اخلادمة هي املدبر األساســي للمنزل 

وألفــراد األســرة.  

أن يهتــم مكتــب االستشــارات األســرية التابــع لــوزارة العــدل الكويتيــة ومكاتــب التنميــة   )2(
األســرية التابعــة لــوزارة األوقــاف والشــؤون اإلســالمية مــن تكثيــف الــدورات التأهيليــة والتدريبيــة اجملانيــة 
الــيت هتــدف إىل إكســاب مهــارات التدبــري املنــزيل خاصــة للفتيــات املقبــالت علــى الــزواج أو املتزوجــات 
حديثــاً أو الــاليت ليــس لديهــن خــرة ســابقة.  حيــث أن هــذه الــدورات تســاعد الفتيــات علــى تنميــة 
مهــارات العمــل املنــزيل ومتكنهــن مــن تنظيــم حياهتــن الزوجيــة واملوازنــة بــني ظــروف احليــاة املختلفــة 

واألعبــاء املنزليــة واالســتعانة ابخلادمــة كمعاًونــة هلــا وليســت مدبــرة أساســية للمنــزل.   

األمهــات عامــة واألمهــات ذوات  بتوعيــة  االجتماعيــني  اهتمــام األخصائيــني  مــن  البــد   )3(
الدخــل الشــهري املرتفــع خاصــة ابآلاثر الســلبية الناجتــة مــن إلقــاء املســؤوليات املرتبطــة ابألبنــاء واحليــاة 
الشــخصية للزوجــني علــى اخلادمــة.  حبيــث يتــم تزويــد األمهــات ابملعلومــات الــيت تفيــد أبن تدخــل 
اخلادمــة يف رعايــة األبنــاء والشــؤون احلياتيــة اخلاصــة ابلزوجــني رغــم عــدم أتثــريه علــى ســعادهتن الزوجيــة 
إال أنــه يســاعد علــى خفــض درجــة كفاءهتــن الذاتيــة يف توفــري اخلدمــات واالحتياجــات الالزمــة للطفــل 
يف األســرة.  والبــد أيضــاً مــن توعيتهــن ابلنتائــج الســلبية الــيت قــد ترتتــب علــى اخنفــاض كفاءهتــن الذاتيــة 

يف توفــري اخلدمــات للطفــل وقضــاء الوقــت معــه وتلبيــة احتياجاتــه علــى توافقــه النفســي والســلوكي.

البــد أن يهتــم األخصائيــون االجتماعيــون ابلتدخــل العالجــي الســريع لألمهــات الــاليت   )4(
مــن  اجملموعــة  هــذه  تواجــه  األبنــاء.  حيــث  برعايــة  املرتبطــة  األدوار  بدرجــة كبــرية  اخلادمــة  يوكلــن 
األمهــات مشــكالت تتعلــق بعــدم شــعورهن ابلســعادة الزوجيــة املرتبطــة ابلتوافــق اجلنســي العتمادهــن 
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علــى اخلادمــة يف رعايــة األبنــاء.  ونظــراً إىل أن األمهــات قــد ال حيبــذن اللجــوء إىل طلــب املســاعدة، 
فالبــد مــن االهتمــام ابلتعــرف عليهــن وتقــدمي املســاعدة هلــن ومتكينهــن مــن إعــادة العالقــات احلميمــة 

إىل طبيعتهــا وضمــان االســتقرار الزوجــي والســعادة الزوجيــة.  

البــد علــى األخصائيــني االجتماعيــني مــن أخــذ احلــذر عنــد تطبيــق بعــض النتائــج يف جمــال   )5(
االستشــارات األســرية.  فالدراســة احلاليــة اقتصــرت علــى كشــف رأي األمهــات حــول أدوار اخلادمــة 
وعالقتهــا ابلســعادة الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة ومل تتمكــن مــن احلصــول علــى عــدد كايف مــن 
مشــاركات اآلابء للتعرف على رأيهم حول ذلك.  وبال شــك فإن شــعور األمهات ابلســعادة الزوجية 
عامــة والشــعور ابالطمئنــان النفســي والتقبــل والرتابــط النفســي لقيــام اخلادمــة ابألعمــال املنزليــة بدرجــة 
كبــرية قــد ال يتماثــل مــع شــعور اآلابء حنــو ذلــك.  واحليــاة الزوجيــة كمــا هــي يف طبيعتهــا مشــاركة بــني 
طرفني فال يكن الوصول إىل الســعادة واالســتقرار الزوجي يف حال إرضاء طرف )األمهات( وجتاهل 

الطــرف اآلخــر )اآلابء(.  

البــد مــن إجــراء مزيــد مــن الدراســات لكشــف بعــض املتغــريات األخــرى الــيت مل تتمكــن   )6(
الدراســة احلاليــة مــن مناقشــتها وتعــرف عالقتهــا ابألدوار الــيت تقــوم هبــا اخلادمــة يف املنــزل والســعادة 
الزوجيــة والكفــاءة الذاتيــة الوالديــة.  وقــد جــاءت الدراســة احلاليــة ببعــض االفرتاضــات بينــت ضــرورة 
االهتمــام ببعــض املتغــريات يف هــذا اجملــال وذلــك كاجلنــس )املقارنــة بــني رأي األمهــات واآلابء( وعمــر 
األطفــال وعــدد اخلادمــات يف املنــزل ومهــارات كل مــن العمــل املنــزيل ورعايــة الطفــل لــدى الزوجــني.  

البــد عنــد اســتخدام نتائــج الدراســة احلاليــة مــن توخــي احلــذر بعــدم تعميــم نتائجهــا علــى   )7(
جمتمــع األمهــات الكويتيــات الــاليت لديهــن خادمــات يف املنــزل وذلــك حملدوديــة الدراســة بعــدد قليــل 

مــن األمهــات الــذي قــد ال يثــل عــدد اجملتمــع الكلــي.  
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املستخلص

مــن  اإلنرتنــت  ملــراتدي مقاهــي  الســمات واخلصائــص  أهــم  الدراســة إىل معرفــة  هــذه  هتــدف 
الشــباب يف مدينــة جــدة، وحتديــد أهــم الدوافــع الــيت أّدت هبــم إىل الــرتدد، ومــا إجيابيــات وســلبيات 
مقاهــي اإلنرتنــت عليهــم، والتوصــل إىل تصــوُّر مقــرتح لــدور اجلهــات األمنيــة وهيئــة األمــر ابملعــروف 
والنهــي عــن املنكــر يف احلــد مــن ســلبيات مقاهــي اإلنرتنــت علــى الشــباب، وذلــك مــن خــالل جمموعــة 

مــن التســاؤالت الــيت تتبنَّاهــا الدراســة.

الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة الــيت اعتمــدت علــى منهــج املســح االجتماعــي ابلعينــة، علــى 
فئــة الشــباب الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 15-30 ســنًة، واســتخدمت الدراســُة االســتبانَة أداًة هلــا، 
ولقــد خرجــت هــذه الدراســة ابلعديــد مــن النتائــج، أمههــا: تنــوُّع مواقــع اإلنرتنــت الــيت يــرتدد عليهــا 
املبحوثــون، وقــد جــاء يف مقدمتهــا: اليوتيــوب، مث الريــد اإللكــرتوين، ومواقــع التواصــل اإللكــرتوين. وقــد 
تنوعــت رؤيــة املبحوثــني لدوافــع تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت، وجــاء يف مقدمتهــا: التســلية 
والرتويــح، والتواصــل االجتماعــي، وتصفُّــح املواقــع املختلفــة علــى اإلنرتنــت. وأشــار املبحوثــون إىل أن 
تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت لــه العديــد مــن اإلجيابيــات، مــن أبرزهــا: أنــه وســيلة حبــث ونشــر 
ســهلة وتكويــن عالقــات اجتماعيــة. ومــن اآلاثر الســلبية لإلنرتنــت: إدمــان اإلنرتنــت، ومشــكالت 
صحيــة، وضعــف يف التحصيــل الدراســي، إضافــًة إىل العزلــة، واالكتئــاب، وتدمــري األخــالق، ونشــر 

الرذائــل، وكذلــك القفــز إىل عــامل املمنــوع. 
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Internet cafes and their impact on youth- A 
field study in Jeddah, Saudi Arabia

Abstract: This study aims to find out the main characteristics 
of youth frequenting Internet cafes in  Jeddah city, to identify 
the most important motives that prompt them to frequent such 
places, and  to showcase the positive and negative effects of 
Internet cafes on them. The study also explores ways that 
security authorities and  the Commission for the Promotion 
of Virtue and Prevention of Vice can play to reduce the 
negative aspects of Internet cafes on youth through a series 
of questions adopted by the study. This study falls under the 
descriptive studies domain, which employs the Social Survey 
Methodology on a sample of young people aged between 15-
30 years old using a  questionnaire as the main tool to collect 
data. The study achieved a number results the most important 
of which is as follows: the diversity of Internet sites frequented 
by the respondents of which  YouTube came on the forefront  
followed by e-mail and social media sites. The respondents 
gave different reasons that motivate young people to frequent 
Internet cafes of which entertainment , recreation, social 
networking,  and browsing various sites on the net were the 
most prominent. However, some of the negative effects of 
the Internet are : internet addiction, health effects, impact on 
academic achievement, isolation, depression, destruction of 
morality, dissemination of vices as well as Jumping into the 
forbidden world.
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املقدمة

تُعتــر رعايــة اإلنســان بــكل مراحلــه العمريــة هدفــاً أساســياً واســرتاتيجياً لــكل جمتمــع، ومرحلــة الشــباب 
هــي إحــدى تلــك املراحــل الــيت تتميــز أبهنــا مرحلــة للقــوة والعطــاء؛ فالشــباب هــم الدعامــة األساســية للتنميــة، 
كمــا أن هنضــة أي أمــة ال تقــوم إال علــى شــباهبا ومــا يقومــون بــه مــن أدوار إجيابيــة. مــن هنــا فقــد أولَــْت 
الــدول أمهيــًة كــرى ابلشــباب ومشــكالهتم وشــغل وقــت فراغهــم فيمــا يفيــد؛ للوصــول إىل حلــول حتــّد مــن تزايــد 
تلــك املشــكالت. إن اجلهــود املبذولــة يف وقايــة الشــباب مــن االحنرافــات الســلوكية واملشــكالت املرتتبــة عليهــا 
حيــث ال جيعلهــا مهمــة ســهلة للتعامــل معهــا؛ األمــر الــذي يتطلــب تضافــر جهــود املهتمــني برعايــة وتنشــئة 
الشــباب واجلهات املســؤولة حنو إجياد البدائل املمكنة لشــغل وقت فراغهم يف أمور مفيدة تعود عليهم وعلى 
جمتمعهــم ابلنفــع والفائــدة واالبتعــاد عــن الســلوكيات الســلبية الــيت يكــن أن يارســوها. ومــن هنــا جــاءت هــذه 

الدراســة لتكــون أحــد تلــك اجلهــود املبذولــة يف ذلــك.

أواًل: مشكلة الدراسة:

تعتــر شــبكة االنرتنــت مبــا لديهــا مــن قــدرة فائقــة علــى جتــاوز حــدود الزمــان واملــكان إحــدى أدوات 
البعــد الثقــايف واملعــريف اهلامــة الــى تتيــح فرصــاً ضخمــة للــدول الفقــرية لالطــالع علــى أحــد املنجــزات الثــورة 
التكنولوجيــة يف العــامل واحلصــول علــى املعلومــات مــن مصــادر متعــددة ومتنوعــة، وهــذا هــو الوجــه املشــرق 
هلــا ، إال أن ذلــك ال يعــى وجــود وجــه آخــر قبيــح هلــا ، حيــث ينطــوي التعامــل مــع شــبكة االنرتنــت علــى 
خماطــر هائلــة ، مــن أمههــا أن ذلــك اجملتمــع املعلوماتــى اجلديــد ال يلــى ســوى رغبــات ومصــاحل النخبــة الــيت 
تديــره وتســتخدمه وابلتــايل ال ينشــر إال ثقافــة اجملتمعــات املتقدمــة، هــذا فضــاًل عــن انتشــار مــا يســمى ابجلريــة 

االلكرتونيــة ومــا يؤديــه مــن عزلــة عــن العالقــات االجتماعيــة خاصــة يف حالــة إدمــان االنرتنــت.

ومــن أكثــر الفئــات أتثــراً هبــذه الثــورة التكنولوجيــة يف عــامل االنرتنــت هــي فئــة الشــباب لبحثهــم عــن كل مــا 
هــو جديــد، وابلتــايل حتــددت مشــكلة الدراســة يف معرفــة أهــم الســمات واخلصائــص ملــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت 
مــن الشــباب يف مدينــة جــدة، وحتديــد أهــم الدوافــع الــيت أّدت هبــم إىل الــرتدد، ومــا إجيابيــات وســلبيات مقاهــي 
اإلنرتنت من وجهة نظرهم ونظر املســؤولني عن رعاية الشــباب وتوجيههم، وحتديد الدور املطلوب للجهات 

األمنيــة ؛ للحــد مــن ســلبيات مقاهــي اإلنرتنــت، وتعزيــز اجلوانــب اإلجيابيــة فيهــا.
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اثنياً: أمهية الدراسة:

أتيت األمهيــة العلميــة هلــذه الدراســة مــن انتســاهبا إىل جمــايَلْ علــم االجتمــاع واخلدمــة االجتماعيــة اللذيــن 
يهتمــان ابلدراســة العلميــة ملطالــب واحتياجــات الشــباب، وكذلــك تقــدمي وصــف وتشــخيص ملشــكالهتم 
االجتماعيــة. وهــذه الدراســة ســوف تســّد ثغــرًة يف البحــوث العلميــة احملليــة؛ إذ إنــه ال توجــد دراســة يف جمتمــع 
البحــث »حســب علــم الباحــث« هتتــم بدراســة ظاهــرة تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت؛ فهــي ســوف 
تبحــث عــن العوامــل املؤديــة إىل ارتيــاد الشــباب ملقاهــي اإلنرتنــت، ومعرفــة اآلاثر اإلجيابيــة والســلبية لتلــك 

املقاهــي علــى الفئــة املســتهدفة يف هــذه الدراســة.

ومــن الناحيــة التطبيقيــة هلــذه الدراســة، فــإن نتائــج الدراســة تســاعد املهتمــني برعايــة وتنشــئة الشــباب 
واجلهــات املســؤولة علــى إجيــاد البدائــل املمكنــة لشــغل وقــت فراغهــم يف أمــور مفيــدة تعــود عليهــم وعلــى 

جمتمعهــم ابلنفــع والفائــدة، واالبتعــاد عــن الســلوكيات الســلبية الــيت يكــن أن يارســوها فيهــا.

اثلثاً: أهداف الدراسة:

1- حتديد خصائص ومسات الشباب املرتددين على مقاهي اإلنرتنت.

2- التعرف على الدوافع واألسباب اليت تدفع الشباب إىل ارتياد مقاهي اإلنرتنت.

3- توضيح اآلاثر السلبية واإلجيابية الرتياد الشباب مقاهي اإلنرتنت.

4- ما أثر ارتياد مقاهي اإلنرتنت على ارتكاب اجلرية األخالقية واالحنراف السلوكي.

5- تقدمي تصور مقرتح لدور اجلهات األمنية يف احلد من سلبيات مقاهي اإلنرتنت على الشباب.
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رابعاً: تساؤالت الدراسة:

1- مــا مســات مــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت يف اجلوانــب التاليــة: املســتوى التعليمــي، الدخــل، احلالــة االجتماعيــة، 
املســتوى العمــري، طبيعــة العمــل؟

2- ما األسباب الشخصية اليت تدفع الشباب إىل ارتياد مقاهي اإلنرتنت؟

3- ما األسباب االجتماعية اليت تدفع الشباب إىل ارتياد مقاهي اإلنرتنت؟

4- هل هناك آاثر سلبية ملقاهي اإلنرتنت؟ وما هي؟

5- هل هناك آاثر إجيابية ملقاهي اإلنرتنت؟ وما هي؟

6- هل هناك آاثر »أخالقية وإجرامية« على مراتدي مقاهي اإلنرتنت؟

خامساً: التعريفات اإلجرائية للدراسة:

1– مقاهــي اإلنرتنــت: مــكان عــام يــرتدد عليــه الشــباب هبــدف قضــاء وقــت الفــراغ فيــه، وحيتــوي علــى جمموعــة 
مــن أجهــزة احلاســب اآليل وملحقاهتــا، وتُقــدم فيــه بعــض املشــروابت مــن الشــاي والقهــوة والعصائــر.

2– شــبكة اإلنرتنت: عبارة عن عدد ماليني من أجهزة احلاســب اآليل املرتبطة مع بعضها البعض واملنتشــرة 
حــول العــامل، وتعمــل ضمــن بروتوكــول موحَّــد عــاّم يكــن التعامــل معــه مــن أي جهــاز حاســب آيل ابســتخدام 

برامــج وأنظمــة مفتوحــة ومتداولــة.

3- الشــباب: الشــرحية االجتماعيــة الــيت تقــع يف الفئــة العمريــة مــن اخلامســة عشــرة إىل الثالثــني عامــاً، وتتســم 
هــذه الشــرحية ابحليويــة والنشــاط ومرونــة العالقــات االجتماعيــة واملغامــرة.

4– احنرافــات الشــباب: هــي تلــك األفعــال اجلاحنــة »األخالقيــة أو اإلجراميــة« الــيت يرتكبهــا الشــباب بشــكل 
رمســي يعاقِــب عليهــا القانــون يف اجملتمــع، أو غــري رمســي ترفضهــا القيــم واملعايــري واألعــراف االجتماعيــة.

سادساً: الدراسات السابقة:

قــام الباحــث إبجــراء مســح للدراســات ذات العالقــة مبوضــوع البحــث وتبــنيَّ أن هنــاك بعــض الدراســات 
الــيت أجريــت علــى جمتمعــات أخــرى خمتلفــة مــن حيــث: اجلوانــب الثقافيــة، واألهــداف، وجمتمــع الدراســة، وعينــة 

الدراســة للمجتمعــات املبحوثــة، وكذلــك منهــج الدراســة.. وغريهــا، ومــن تلــك الدراســات مــا يلــي:
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1 - دراســة روحــي )2001م( بعنــوان »اســتخدام الشــباب لشــبكة اإلنرتنــت علــى مقاهــي اإلنرتنــت يف 
مدينــيت عمــان وأربــد(، جنــد أهنــا قــد هدفــت إىل حتليــل طبيعــة اســتخدام الشــباب لشــبكة اإلنرتنــت يف مقاهــي 
مدينــيت عمــان وأربــد، عــن طريــق عينــة غرضيــة مكونــة مــن )360( مبحــواثً ومبحوثــة، وتوصلــت الدراســة إىل 
وجــود عالقــة بــني أوقــات تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت خــالل اليــوم وبــني متغــريي اجلنــس، حيــث 
تــرُّدد اإلانث علــى املالهــي وقــت العصــر أكثــر مــن الذكــور، بينمــا يــزداد تــردد الشــباب مــن الفئــة العمريــة 
)26-28 ســنة( علــى املقاهــي وقــت املســاء، يف حــني مل تكــن هنــاك عالقــة بــني أوقــات تــردُّد الشــباب 
علــى مقاهــي اإلنرتنــت وبــني متغــريي املســتوى التعليمــي وســاعات الفــراغ األســبوعية. وأن عــدم اســتخدم 
الوالديــن أو كليهمــا للشــبكة لــه عالقــة ســلبية مــن موقفهــم جتــاه تــردُّد أبنائهــم الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت، 
فغــري املســتخدمني للشــبكة مــن الوالديــن يعارضــون تــردُّد أبنائهــم علــى املقاهــي متأثريــن ابملســتوى التعليمــي 
لــألب واملســتوى التعليمــي لــألم والدخــل الشــهري لألســرة. وأن هــدف اســتخدام الشــبكة خيتلــف ابختــالف 
متغــريات الســن واملســتوى التعليمــي وســاعات الفــراغ األســبوعي، فالشــباب مــن الفئــة العمريــة مــن )26-24 
ســنة( يســتخدمون الشــبكة هبــدف احلصــول علــى املعلومــات يف شــى اجملــاالت، وللهــدف نفســه الشــباب يف 
املســتوى التعليمــي دراســات عليــا. وأن الشــباب خيتــارون املواقــع الرتفيهيــة املســلية أكثــر مــن غريهــا مــن املواقــع 
يف الشــبكة. وأن العالقــات االجتماعيــة املختلفــة الــيت تنشــأ بــني الذكــور واإلانث بنظــام الدردشــة يف الشــبكة 
ختتلــف ابختــالف اجلنــس؛ فالذكــور ينشــؤون عالقــة صداقــة عــر هــذا النظــام خاصــًة مــع األوروبيــني أكثــر مــن 

اإلانث واجلنســيات األخــرى، هــذا ولقــد جتّلــت اآلاثر الســلبية علــى الشــباب يف ميلهــم إىل العزلــة. 

2 - كمــا أجــرى النفيعــي )2002م( دراســة بعنــوان »مقاهــي اإلنرتنــت واالحنــراف إىل اجلريــة بــني 
مراتديهــا.. دراســة تطبيقيــة علــى مقاهــي اإلنرتنــت ابملنطقــة الشــرقية«، وكانــت الدراســة هتــدف إىل التعــرف 
علــى نــوع الفئــة املــراتدة ملقاهــي اإلنرتنــت، والتعــرف علــى عوامــل جــذب مســتخدمي مقاهــي اإلنرتنــت، 
وكذلــك التعــرف علــى األثــر املرتتــب علــى التعامــل مــع اإلنرتنــت يف املقاهــي علــى االحنــراف الســلوكي واجلنائــي 
لديهــم. وســعت الدراســة أيضــاً إىل الكشــف عــن عالقــة اخلصائــص الديوجرافيــة ملــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت 
الوصفــي  املنهــج  الباحــث  اســتخدم  بــني مراتديهــا.  اجلريــة  اإلنرتنــت واالحنــراف إىل  آبرائهــم حنــو مقاهــي 
ــل الباحــث إىل جمموعــة مــن النتائــج، مــن أمههــا: أن  التحليلــي، مــن خــالل أداة البحــث )االســتبانة(. وتوصَّ
أغلــب أفــراد عينــة الدراســة مــن مــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت مــن فئــة الشــباب الذيــن تقــل أعمارهــم عــن 30 
ســنة. وجــود عوامــل مهمــة جتــذب املراتديــن إىل مقاهــي اإلنرتنــت بدرجــة كبــرية كان مــن أبرزهــا اكتســاهبم 
للعديــد مــن املعلومــات واملعــارف الــيت تنّمــي ثقافتهــم مــن خــالل شــبكة اإلنرتنــت، كمــا بّينــت الدراســة وجــود 
آاثر ســلبية نوعــاً مــا للتعامــل مــع اإلنرتنــت يف املقاهــي علــى االحنــراف الســلوكي للمراتديــن كان علــى رأســها 
وجــود روابــط يف العالقــات عــر اإلنرتنــت قــد تــؤدي إىل عالقــات غــري شــرعية بــني اجلنســني.ملراتدي مقاهــي 
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اإلنرتنــت آبرائهــم حنــو مقاهــي اإلنرتنــت واالحنــراف إىل اجلريــة بــني مراتديهــا. اســتخدم الباحــث املنهــج 
الوصفــي التحليلــي، مــن خــالل أداة البحــث )االســتبانة(. وتوصَّــل الباحــث إىل جمموعــة مــن النتائــج، 
مــن أمههــا: أن أغلــب أفــراد عينــة الدراســة مــن مــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت مــن فئــة الشــباب الذيــن تقــل 
أعمارهــم عــن 30 ســنة. وجــود عوامــل مهمــة جتــذب املراتديــن إىل مقاهــي اإلنرتنــت بدرجــة كبــرية 
كان مــن أبرزهــا اكتســاهبم للعديــد مــن املعلومــات واملعــارف الــيت تنّمــي ثقافتهــم مــن خــالل شــبكة 
اإلنرتنــت، كمــا بّينــت الدراســة وجــود آاثر ســلبية نوعــاً مــا للتعامــل مــع اإلنرتنــت يف املقاهــي علــى 
االحنــراف الســلوكي للمراتديــن كان علــى رأســها وجــود روابــط يف العالقــات عــر اإلنرتنــت قــد تــؤدي 

إىل عالقــات غــري شــرعية بــني اجلنســني.

3 - ويف دراســة لعبدالكرمي )2006م( بعنوان: »اإلنرتنت وآاثره االجتماعية على املراهقني.. دراســة 
ميدانيــة علــى عينــة مــن املرتدديــن علــى مقاهــي اإلنرتنــت مبدينــة طنطــا«، وهدفــت الدراســة إىل التعــرف علــى 
اآلاثر االجتماعيــة لشــبكة اإلنرتنــت علــى املراهقــني يف مصــر، وخلصــت الدراســة إىل عــدة نتائــج، منهــا: 
أن أغلبيــة املبحوثــني يــرتددون علــى مقاهــي اإلنرتنــت بشــكل منتظــم بنســبة )61٪(، كمــا يرتبــط حجــم 
هــذا الــرتدد ابلدخــل ارتباطــاً طــردايً ملحوظــاً، وأن معظــم املبحوثــني )94٪( يذهبــون إىل مقاهــي اإلنرتنــت 
برفقــة أشــخاص آخريــن خــارج حــدود َمــن أبيديهــم مســؤولية الرقابــة االجتماعيــة عليهــم ويف مقدمــة هــؤالء 
األشــخاِص األصدقــاُء، وأن أغلبيــة املبحوثــني )76.5٪( يتناقشــون ويتفاعلــون مــع آخريــن بشــأن مــا يتعرضــون 
لــه عــر اإلنرتنــت مــن موضوعــات جــادة أو عابئــة، وأن النســبة الكــرى )65٪( مــن املبحوثــني اهتمــوا أبن 
يكــون لديهــم عنــوان إلكــرتوين، إال أن اســتفادهتم التعليميــة والتثقيفيــة واإلعالميــة مــن اســتخدام هــذه اخلدمــة 

كانــت ضئيلــًة للغايــة.

4 - وهنــاك دراســة أخــرى )2007م( »واقــع مقاهــي اإلنرتنــت يف مدينــة الــرايض« للباحــث إبراهيــم 
بــن ســعد احلمــاد وآخريــن مــن منســويب إدارة الرتبيــة والتعليــم )بنــني( مبنطقــة الــرايض الذيــن ســعوا مــن خــالل 
هــذه الدراســة العلميــة إىل التعــرف علــى مــدى تطبيــق الضوابــط التنظيميــة ملقاهــي اإلنرتنــت، ومــدى تطبيــق 
ضوابــط االســتخدام املعتمــدة مــن اجلهــات املســؤولة، ومعرفــة اآلاثر الســلوكية هلــذه املقاهــي، ومعرفــة العوامــل 

الــيت جتــذب املراتديــن إىل هــذه املقاهــي.

وقــد أشــار الباحثــون يف نتائــج دراســتهم إىل أن اتصــال الشــباب مبقاهــي اإلنرتنــت ابلشــبكة العامليــة 
)اإلنرتنــت( أدى إىل شــيوع أمنــاط جديــدة مــن الســلوكيات والقيــم واألفــكار الــيت تســهم بشــكل كبــري يف التأثــري 
علــى اجملتمــع بشــكل عــام، ســواء كان هــذا التأثــري ســلباً: مثــل الدخــول إىل املواقــع الــيت ختالــف مــا عليــه هــذا 
اجملتمع ِمن متسُّــك بعقيدة صحيحة وأخالق فاضلة تنطلق من كتاب هللا وســنة رســوله صلى هللا عليه وســلم.
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وقــد توصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج األخــرى الــيت علــى ضوئهــا مت تقــدمي بعــض التوصيــات، 
ومنهــا: الدعــوة إىل نشــر الوعــي لــدى الطــالب حــول خدمــة اإلنرتنــت مــع إرشــادهم إىل املواقــع النافعــة 

واهلادفــة.

5 - وهنــاك دراســة للباحــث حلمــي ســاري )2008م(، بعنــوان »أتثــري االتصــال عــر اإلنرتنــت 
العالقــات  اإلنرتنــت يف  عــر  االتصــال  أتثــريات  معرفــة  إىل  الدراســة  هدفــت  االجتماعيــة«،  العالقــات  يف 
االجتماعيــة يف اجملتمــع القطــري؛ ومــن أجــل حتقيــق هــذه اهلــدف اختــري )471( فــرداً مــن دولــة قطــر بطريقــة 
عشــوائية ُوّزعــت عليهــم اســتبانة تتألــف مــن )21( ســؤااًل. وأمــا متغــريات الدراســة فهــي النــوع االجتماعــي، 
والعمــر، واملســتوى التعليمــي، والوضــع املهــي، واحلالــة االجتماعيــة، وعــدد ســاعات اســتخدام اإلنرتنــت يف 

اليــوم، فضــاًل عــن ســنوات اخلــرة يف االســتخدام. 

وقــد توصلــت الدراســة إىل أن أفــراد العينــة مــن ِكال اجلنســني يســتخدمون اإلنرتنــت يف حياهتــم اليوميــة 
بنســب متفاوتــة، لكــن أتثــري اإلنرتنــت يف اإلانث كان أكثــر مــن أتثــريه يف الذكــور. كمــا تبــني أيضــاً أن ملتغــريَِي 
التعليــم وعــدد ســاعات االســتخدام أثــراً يف هــذا التأثــري، وتبــنيَّ أيضــاً أن االتصــال عــر اإلنرتنــت تــرك أتثــرياً يف 
اتصال أفراد العينة الشــخصي املباشــر مع أســرهم بنســبة )44.4٪(، وأتثرياً يف اتصاهلم أبصدقائهم ومعارفهم 
بنســبة )43٪(، كمــا تبــنيَّ أن هنــاك قــدرًة لالتصــال عــر اإلنرتنــت علــى تكويــن عالقــات عاطفيــة قويــة جعلــت 

مــا نســبته )28.8٪( منهــم ال يانــع فكــرة الــزواج عــر اإلنرتنــت.

6 - أمــا دراســة لــريي )2009م( الــيت كانــت بعنــوان: »أثــر املشــكالت االجتماعيــة والنفســية املصاحبــة 
ملســتخدمي الكمبيوتــر يف مقاهــي اإلنرتنــت مبدينــة الكويــت«، فقــد هدفــت إىل التعــرف علــى املشــكالت 
االجتماعيــة والنفســية املصاحبــة ملســتخدمي الكمبيوتــر يف مقاهــي اإلنرتنــت، وأجريــت الدراســة علــى عينــة 
مقدارهــا )250( فــًى وفتــاًة أعمارهــم ال تتجــاوز الـــ 25 ســنة، وكانــت أداة الدراســة اســتبانة مــن إعــداد 
الباحــث، ومــن نتائــج الدراســة أن أفــراد العينــة يقضــون حنــو 15 ســاعة أســبوعياً وينفقــون مــا يقــارب مائــة 
دينــار شــهرايً، كمــا أظهــرت أن مقاهــي اإلنرتنــت تســاهم يف جلــب أمــراض اجتماعيــة ونفســية خمتلفــة وتزيــد 
املشــكالت االجتماعيــة واألســرية، كمــا أشــارت إىل اختــالف اجلنســية واجلنــس واحلالــة االجتماعيــة واملســتوى 

التعليمــي للعينــة.

7 - وقــد أشــارت دراســة قدســيات )2011م(، املوســومة بـــ »اآلاثر الســلبية« الســتخدام تكنولوجيــا 
املعلومــات واإلنرتنــت علــى جيــل الشــباب يف اجملتمعــات املســتهلكة للتكنولوجيــا، واملطبقــة علــى طلبــة جامعــة 
البلقــاء التطبيقيــة ابألردن، إىل أن هنــاك آاثراً ســلبيًة الســتخدام اإلنرتنــت علــى جيــل الشــباب يف اجملتمعــات 
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املســتهلكة للتكنولوجيــا، وكانــت يف جمــال اآلاثر االقتصاديــة األخالقيــة واالجتماعيــة مث الفكريــة واملعرفيــة مث 
النفســية علــى التــوايل.

واتضــح مــن نتائــج الدراســة أيضــاً، عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً يف اآلاثر الســلبية الســتخدام 
تكنولوجيــا املعلومــات واإلنرتنــت علــى جيــل الشــباب تعــزى إىل املتغــريات التاليــة: اجلنــس، طبيعــة التخصــص 
ِقبــل  مــن  اإلنرتنــت  األســبوعية الســتخدام  الســاعات  عــدد  اإلنرتنــت،  مقاهــي  ارتيــاد  للطالــب ابجلامعــة، 

الشــباب.

سابعاً: الرتاث النظري املرتبط مبوضوع الدراسة:

1- تطور مقاهي اإلنرتنت:

قبل أن نقوم ابإلشــارة إىل تطوُّر مقاهي اإلنرتنت يف العامل، نشــري أواًل إىل اتريخ املقاهي، فهي منشــأة 
شــرقية ُعرفــت أواًل يف الشــرق يف أواســط القــرن الســادس عشــر امليــالدي، وكان املقهــى يف تلــك العصــور ال 
خيــرج عــن مــكان مفتــوح يؤمــه النــاس ويشــربون فيــه القهــوة جلوســاً علــى األرض، ولقــد عرفــت الــرتك املقهــى 
مــن العــرب، وظهــر يف القســطنطينية أول مقًهــى ســنة 1554م، أمــا يف مصــر فقــد ُعرفــت املقاهــي قبــل ذلــك 

بنحــو نصــف قــرن مــن الزمــان. )حريــري، 1419هـــ(

بعــد ذلــك بشــكل كبــري، وتفنــن أصحاهبــا يف جتميلهــا وأتثيثهــا وتزويدهــا  تتطــور  املقاهــي  أخــذت 
مبختلــف األنشــطة، ويف بغــداد القديــة اشــتهرت العديــد مــن املقاهــي، حيــث أنشــئ معظمهــا خــالل العهــد 
العثمــاين وانلــت شــهرًة كبــريًة، وأغلــب هــذه املقاهــي بقــي حــى قيــام احلكــم الوطــي الــذي انتهــى ابلنظــام 
اجلمهــوري. ولقــد كانــت هــذه املقاهــي أشــبه ابلدوائــر الرمسيــة أو اخلــاانت التجاريــة والنــدوات االجتماعيــة؛ 
ففيهــا يتبادلــون وجهــات النظــر والــرأي يف شــى أمــور احليــاة اخلــاص منهــا والعــام، وكانــت هــذه املقاهــي 
ُتضــاء بواســطة الفوانيــس واملصابيــح النفطيــة والشــموع، وكانــت تغلــق أبواهبــا مــع الغــروب، عــدا بعــض الليــايل 

واملناســبات اخلاصــة كليــايل رمضــان املبــارك والعيديــن. )احليــدري، 1985م(

وبعــد ذلــك التاريــخ بــدأت تنتشــر مقاهــي اإلنرتنــت يف معظــم دول العــامل، ومنهــا الــدول العربيــة قاطبــًة، 
ويف اململكــة العربيــة الســعودية انتشــرت مقاهــي اإلنرتنــت مــع دخــول خدمــة اإلنرتنــت، وهبــا عــدٌد مــن اللوائــح 
الــيت مت توزيعهــا علــى أصحــاب مقاهــي اإلنرتنــت تتضمــن عــدداً مــن النقــاط، أبرزهــا: إرشــاد املســتخدمني 
بضــرورة االســتفادة مــن اخلدمــة مبــا يتماشــى مــع الديــن احلنيــف واألنظمــة الوطنيــة، والبعــد عمــا خيالفهــا؛ والــيت 

وردت مبذكــرة ضوابــط اســتخدام وأمــن اإلنرتنــت. )قســيت، 2003م(.
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هذا ويشكل الشباب، النسبة الكرى من املرتددين منهم على مقاهي اإلنرتنت يف السعودية.

ويرجع ذلك إىل عدة أسباب، أمهها ما يلي:

أ  - الفراغ يف حياة الشباب السعودي وخاصًة العاطلني.

حَكمــة علــى هــذه اخلدمــة؛ ألهنــا شــبكة دوليــة تتجــدد فيهــا املواقــع خــالل 
ُ
ب  - ضعــف الرقابــة الصارمــة أو امل

الدقيقــة الواحــدة.

ت  - الفضــول وحــب البحــث لــدى الكثــري مــن الشــباب دون أي رقيــب نظامــي أو حكومــي أو أســري. 
)القميــزي، 2008م(.

2 - مقاهي اإلنرتنت يف الوقت احلاضر:

تتميــز مقاهــي اإلنرتنــت يف اململكــة العربيــة الســعودية -ومنهــا مدينــة جــدة- بطابــع عمــراين 
خــاص؛ فهــي يف الغالــب مكلفــة التصميــم والتشــطيبات، وتضــم عــدة جلســات مصممــة إبنشــاءات 
خمتلفــة ويف صــاالت معلقــة، كمــا يوجــد يف هــذه املقاهــي أحــدث وســائل التكييــف للهــواء، وأحيــاانً 
يتوافــر فيهــا وســائل للهــو مــن شــطرنج وقنــوات فضائيــة، وكذلــك ألعــاب إلكرتونيــة.. وغريهــا، كمــا 
تُقــّدم يف املقهــى عــادًة مجيــع أنــواع املشــروابت الســاخنة والبــاردة، وجنــد مقاهــي اإلنرتنــت يف مدينــة 

ــاً قــد تنوعــت بدرجــة كبــرية، مــن مقــاٍه »مخــس جنــوم« إىل مقــاٍه »عاديــة«. جــدة حالي

3 - اآلاثر اإلجيابية ملقاهي اإلنرتنت:

إن أتســيس أو إنشــاء أي مؤسســة أو مجعيــة ختــص اجملتمــع أو تســتهدفه يكــون ألجــل حتقيــق أهــداٍف 
ــّر عــن مجلــة مــن األهــداف واآلاثر اإلجيابيــة الــيت  علــى أرض الواقــع. وهكــذا فــإن فتــح مقاهــي اإلنرتنــت يُع

يطمــح إليهــا اجملتمــع، ومــن بينهــا:

أ- األهداف واآلاثر االجتماعية: 

وتتمثل فيما يلي:

• تزويــد املســتخدم ابملعلومــات العلميــة والتقنيــة الــيت يريدهــا وحيتــاج إليهــا: )ســواء يف حبوثــه الدراســية، أو يف 
حياتــه العلميــة والعامــة(، وبعبــارة أخــرى: تقــدمي خدمــات معلومــات أفضــل مــن الناحيتــني )الكميــة والنوعيــة(.

• املســامهة يف تكويــن جمتمــع مثقــف، يســاير التطــورات احلاصلــة يف العــامل، يف جمــال تكنولوجيــا املعلومــات، 
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وابلتــايل هتيئــة اإلنســان لدخــول جمتمــع املعلومــات.

• يوفر مقهى اإلنرتنت وســائل اإلعالم احلديثة واإللكرتونية أبشــكال خمتلفة ُتدمج فيها الصورة مع الصوت 
.Multimedia واحلرف، أي وسائط متعددة يف آٍن واحٍد

• تســهيل وتوفــري االتصــال اإللكــرتوين عــن طريــق الريــد اإللكــرتوين )E-mail( بــني األفــراد واجلماعــات، 
وبعبــارة أخــرى، يكــن القــول: إن مقهــى اإلنرتنــت يفتــح فضــاءات اإلنرتنــت ابلنســبة إىل األشــخاص الذيــن ال 
يلكــون خطــوط اإلنرتنــت يف بيوهتــم. وينطــوي الريــد اإللكــرتوين علــى إمكانيــة إرســال رســالة مــن كمبيوتــر إىل 
آخــر، بعــد ربطــه بشــبكة اإلنرتنــت طبعــاً، ويســتطيع املســتخدم إرســال الريــد واســتقباله مــن وإىل أي شــخص 

يف العــامل، أبســرع وقــت، وأقــل تكلفــة، مــع ضمــان الوصــول، عكــس الريــد العــادي.

• املســامهة يف إجيــاد مصــدر رزق ووظيفــة ابلنســبة إىل صاحــب املقهــى وأعوانــه، والتخلــص مــن شــبح البطالــة 
الــذي مــسَّ فئــًة معتــرًة مــن اجملتمــع.

ب- األهداف واآلاثر الرتفيهية واإلعالمية:

إن مقاهي اإلنرتنت تسعى إىل حتقيق مجلة من األهداف الرتفيهية واإلعالمية منها:

• االســتفادة أو اســتثمار أوقــات الفــراغ: وذلــك مــن خــالل ممارســة اهلــواايت املفضلــة للقضــاء علــى الروتــني 
املمــّل الــذي يعيشــه الشــباب يف اجملتمــع؛ حيــث يعتــر مقهــى اإلنرتنــت فضــاًء واســعاً ملمارســة العديــد مــن 
اهلــواايت: كاأللعــاب اإللكرتونيــة، أو االســتماع إىل املواقــع الغنائيــة، أو االطــالع علــى املواقــع الدينيــة وحتميلهــا 
علــى أقــراص الفــالش )Disk Flash(، وعنــد العــودة إىل البيــت يكنهــم االطــالع عليهــا أو االســتماع إىل 

مــا مت حتميلــه علــى وســائط التخزيــن.

• االطــالع علــى كل مــا هــو جديــد فيمــا يتعلــق بعــروض العمــل: حيــث توجــد مواقــع خمصصــة إلعــالانت 
التوظيــف، ويهــم هــذا األمــر الباحثــني عــن العمــل، واملتخرجــني اجلــدد.

• إعطــاء املســتخدم فرصــة اإلحبــار والتجــول عــر العــامل، دون أتشــرية، واكتســاب معــارف جديــدة حيــث 
تعتــر شــبكة اإلنرتنــت وســيط إعالمــي إلبــراز الصــورة احلضاريــة لبلــد مــا، بعيــداً عــن احتــكار وســائل اإلعــالم 

العامليــة.

• االطالع جماانً على الصحافة الوطنية والعاملية املطبوعة إلكرتونياً.
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ج - األهداف واآلاثر التجارية: 

املعلومــات  لتكنولوجيــا  الناجحــة  التطبيقــات  أهــم  مــن  التجــارة اإللكرتونيــة  التجــارة اإللكرتونيــة: »تعــد   •
لتنويــع  إمكانيــة جديــدة  العامليــة، وتتيــح  للمشــاركة يف األســواق  توفــر ســباًل جديــدًة  فهــي  واالتصــاالت؛ 
االقتصــادايت الوطنيــة. فالتجــارة اإللكرتونيــة كانــت أوَل املســتفيدين مــن خدمــات اإلنرتنــت؛ لتعزيــز االتصــال، 
وإبــرام الصفقــات، واإلعــالن والرتويــج والتســويق، واحلصــول علــى املعلومــات عــن وضــع االقتصــاد العاملــي.

• التســويق اإللكــرتوين: ويقصــد ابلتســويق اإللكــرتوين Cybermarketing اســتخدام إمــكاانت شــبكة 
اإلنرتنــت وشــبكات االتصــال املختلفــة والوســائط املتعــددة يف حتقيــق األهــداف التســويقية مــع مــا يرتتــب 
علــى ذلــك مــن مــزااي جديــدة وإمــكاانت عديــدة، منها:توفــري األمــوال وخفــض ميزانيــة التســويق مــن خــالل 
اســتخدام الكتالوجــات وكتيبــات الدعايــة اإللكرتونيــة الــيت ال حتتــاج إىل طباعــة أو نقــل وختزيــن وتوزيــع علــى 
العمــالء، وتوفــري الوقــت مــن خــالل اختصــار خطــوات عمليــة التســويق، وتوفــري إمكانيــة الوصــول إىل مجيــع 
األســواق العامليــة والتعــرف علــى منتجاهتــا، وإاتحــة التســويق اإللكــرتوين للجميــع علــى مــدار الســاعة طَــوال 
العــام ليــاًل وهنــاراً، وإمكانيــة التســوق عــن طريــق اإلنرتنــت حبجــز مقعــد يف إحــدى قاعــات الســينما، أو تذكــرة 
قطــار أو طائــرة، أو االشــرتاك يف رحلــة ســياحية داخــل أو خــارج الدولــة، وابلنســبة إىل الشــباب واألشــخاص 
يف دول العــامل الثالــث الذيــن ال يتوافــر لديهــم جهــاز حاســوب نظــراً إىل غــالء مثنــه، ابإلضافــة إىل ارتباطهــم 
ابإلنرتنــت، فإهنــم يســتعيضون عــن ذلــك مبقهــى اإلنرتنــت الــذي ُيســّهل ويوفّــر هلــم تســويقهم اإللكــرتوين. 

)ســهيلة، 2009م، ص26(.

4- سلبيات استخدام اإلنرتنت:

أ - املواقع السيئة.

هنــاك مواقــع حمــددة علــى الشــبكة للمجــالت املخلــة ابآلداب، تعــرض صــوراً فاضحــة، وتســوق األفــالم 
اإلابحيــة، وقــد ال متثــل هــذه املواقــع غــري األخالقيــة نســبًة تذكــر مقارنــًة أبعــداد املواقــع الــيت تزخــر بشــى أنــواع 
العلــوم والفنــون واملعــارف اإلنســانية، ومــع ذلــك فــإن االهتمــام خبطــورة املواقــع الســيئة آخــٌذ يف االزدايد، وقــد 
صــدرت حديثــاً دراســة عــن تســويق املــواد اخلالعيــة عــر جــادة املعلومــات، أعدهــا فريــق مــن الباحثــني، تتضمــن 
الكثــري مــن التحذيــرات لــآلابء وللمشــرفني علــى الشــبكات خبطــورة هــذه املــواد والدعــوة إىل احملاربــة اجلماعيــة 

هلا.
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ب - اإلدمان على اإلنرتنت.

االســتخدام املســتمر لإلنرتنــت لفــرتات طويلــة رمبــا يــؤدي إىل اإلدمــان، وقــد عــّرف الباحثــون إدمــان 
اإلنرتنــت أبنــه يعــي: أن يضــي املســتخدم أســبوعياً )40( ســاعًة أو أكثــر مرتبطــاً ابإلنرتنــت. وقــد أجريــت 
دراســة عن آاثر اإلنرتنت على )400( شــخص، وقد َرصدت مظاهر اإلدمان، وأمهها:االنشــغال ابلتفكري 
الشــديد يف اإلنرتنــت أثنــاء إغــالق اخلــط، والشــعور ابحلاجــة إىل اســتخدام اإلنرتنــت فــرتاٍت أطــوَل مــن 
أجــل الشــعور ابلرضــى، وعــدم القــدرة علــى الســيطرة يف الرغبــة ابســتخدام اإلنرتنــت؛ حيــث ذُكــر أن بعــض 
األشــخاص يســتيقظون منتصــف الليــل إللقــاء نظــرٍة عليــه. وقــد خلصــت الدراســة إىل أن املدمنــني مــن 
املرضــى النفســيني، وأن هــذا اإلدمــان يكــن أن يعطــل احليــاة الدراســية واالجتماعيــة والوظيفيــة للمدمنــني. 

)اللحيــدان، 1417هـــ ،ص 166(

ج- صعوبة االتصال ابإلنرتنت.

قــد حيــدث أحيــاانً أن تفشــل يف االتصــال بشــبكة اإلنرتنــت حــى بعــد العديــد مــن احملــاوالت وجتريــب 
مجيــع الرامــج، فيتبــادر إىل ذهنــك علــى الفــور أن الشــبكة قــد تعرضــت لألعطــال، ولكــن كل احلقائــق الراهنــة 
تؤكــد عــدم احتمــال مــوات الشــبكة؛ إذ إن هنــاك العديــد مــن األجــزاء املتحركــة بــني جهــازك الشــخصي وأي 
جهــاز كمبيوتــر يف الطــرف اآلخــر مــن البــالد أو العــامل واإلنرتنــت مــا هــي إال جمموعــة مــن الشــبكات املتصلــة 
معــاً، ومــن مث فــإن البيــاانت الــيت ترســلها أو تســتقبلها عــر أجهــزة املكتبــة رمبــا تقــّل عــر عشــرات مــن الشــبكات 
املختلفــة املتناثــرة هنــا وهنــاك، ومــن هنــا فــإن أي خطــأ أو فشــل يف االتصــال قــد حيــدث مــن الناحيــة النظريــة 
يف أيٍّ مــن هــذه الشــبكات، ومــن الناحيــة العمليــة فــإن الشــبكات الوســيطة تكــون ذات ســرعات فائقــة وتقــوم 
إبعــادة توجيــه البيــاانت أوتوماتيكيــاً، ابإلضافــة إىل ســائر املواصفــات التقنيــة األخــرى الــيت تعــي أهنــا غــري قابلــة 

للعطــب، ويف حــال حــدوث ذلــك ُيســتخدم البديــل. 

وأتكيــداً لذلــك، يكفــي أن نشــري إىل أن شــبكة اإلنرتنــت مل تتعــرض يف ســنني حياهتــا العشــرين لعطــل 
رئيــس إال مــرًة واحــدًة، وكان ذلــك بســبب خلــل يف أحــد الرامــج وليــس بســبب عطــل يف الكوابــل )شــاهني، 

1420هـــ، 145(، ونقــاًل عــن )الغامــدي، 1429هـــ،ص ص 42-29(.
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اثمناُ: التوجه النظري للدراسة: 

انطلقت الدراسة من افرتاضات نظرية االستخدامات واإلشباعات  » yroehT snoitacifitarG & sesU «تلك 
النظريــة الــيت حتظــى ابهتمــام خــاص يف الدراســات االجتماعيــة واإلعالميــة نظــراً لرتكيزهــا علــى الفــرد كمتلقــي إجيــايب ونشــط لرســائل 
االتصــال ، ويكــن اعتبارهــا أهــم مداخــل دراســة مجهــور الوســيلة االتصاليــة ، إذ مــن خاللــه يكــن أن نتعــرف علــى دوافــع االســتخدام 

وأمناطــه وأســاليبه وخلفيــات اجلمهــور وخصائصــه، ) آل ســعود، 2005(.

وترجــع جــذور هــذا النظريــة إىل أربعينيــات القــرن املاضــي، حينمــا اهتــم الباحثــون بدوافــع دخــول النــاس 
يف األشــكال املختلفــة مــن الســلوك اإلعالمــي ، واســتخدمت منــذ تســعينيات القــرن املاضــي للكشــف عــن 
أتثــري تكنولوجيــا االتصــال واملعلومــات خاصــة شــبكة اإلنرتنــت علــى اجلمهــور ،)niJ,2002( وابلتــايل فهــي 

أكثــر النظــرايت مالئمــة للدراســة.

يتســم مجهــور وســائل االتصــال ابلفاعليــة واإلجيابيــة ويرتبــط اســتخدامه لوســائل االتصــال بتحقيــق 
أهــداف لديــه. ويقــوم اجلمهــور بــدور رئيســي يف إشــباع حاجاتــه يف عمليــة االتصــال اجلماهــريي حيــث يربــط 
بــني إشــباع حاجاتــه واختيــاره للوســائل الــيت تشــبع حاجاتــه ، ويضــع ذلــك حــداً ملــا كان مســلما بــه مــن قبــل 

مــن التأثــري اخلاطــئ لوســائل االتصــال علــى اجتاهــات اجلمهــور

قائمــة  مــن  األفــراد  حاجــات  إلشــباع  أخــرى  مصــادر  مــع  االتصــال  وســائل  تتنافــس  وســلوكياته.   
احتياجاهتــم املتعــددة. ويســتطيع مجهــور وســائل االتصــال حتديــد اهتماماتــه ودوافــع تعرضــه لوســائل االتصــال. 

وتعكــس اســتخدامات اجلمهــور لوســائل االتصــال املســتوى الثقــايف الســائد يف اجملتمــع.

اتسعاً: االسرتاتيجية املنهجية للدراسة:

أ - نوع الدراسة:

تنتمــي هــذه الدراســة إىل الدراســات الوصفيــة Descriptive Study الــيت هتــدف إىل حتديــد 
وقيــاس ظاهــرة اجتماعيــة كمــا هــي، دون تدخُّــل مــن الباحثــني يف الظاهــرة الــيت يقيســوهنا، وإمنــا ُيكتفــى بوصــف 
وقيــاس الواقــع والتعبــري عنــه كمــاً وكيفــاً. وعلــى ذلــك فــإن هــذه الدراســة ســوف تســعى ابلتحديــد إىل دراســة: 

»مقاهــي اإلنرتنــت وأتثريهــا علــى الشــباب.. ابلتطبيــق يف مدينــة جــدة«.

ومــع أن الدراســة احلاليــة هــي دراســة وصفيــة يف نوعهــا، هتــدف أساســاً إىل مجــع احلقائــق والبيــاانت ذات 
العالقــة بواقــع اجتاهــات الشــباب مــراتدي مقاهــي اإلنرتنــت مبدينــة جــدة، وحتديــد أهــم الدوافــع الــيت أدت هبــم 
إىل الــرتدد، والتعــرف علــى وجهــات نظرهــم عــن اإلجيابيــات والســلبيات لتلــك املقاهــي، إال أن هــذا ال ينــع 
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أن نتقــدم هبــذه الدراســة خطــوًة أخــرى لألمــام ابجتــاه حماولــة التحليــل واالســتنتاج املبــّي علــى شــواهد الواقــع 
ومعطيــات امليــدان.

ب - منهج وطريقة الدراسة:

إن اختيــار املنهــج املالئــم لدراســة جمتمــٍع مــا، عــادًة مــا يكــون حمكومــاً بطبيعــة اجملتمــع الــذي ندرســه، 
وبنوعيــة البيــاانت الــيت حنتاجهــا عــن هــذا اجملتمــع، وأيضــاً بطبيعــة ومســتوى القيــم الــيت نريــد الوصــول إليهــا 
فيمــا يتعلــق هبــذا اجملتمــع، وهــذا يعــي أن الباحــث ليــس لــه اخليــار يف اســتخدام طريقــة أو آليــة معينــة يتحيــز 
هلــا أو يفضلهــا علــى األخــرى، بــل إن نــوع الظاهــرة املدروســة هــو الــذي يقــرر نــوع املنهــج املالئــم، والدراســة 
احلاليــة تعــد مــن الدراســات الوصفيــة الــيت اعتمــدت علــى طريقــة املســح االجتماعــي ابلعينــة جلمــع البيــاانت، 
والــذي يقصــد بــه هنــا مجــع البيــاانت املرتبطــة أبهــداف وتســاؤالت الدراســة مــن أعــداد كبــرية مــن املبحوثــني 
مــن الشــباب الذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 15-30 ســنة عــن طريــق االتصــال املباشــر هبــم يف مقاهــي اإلنرتنــت 

مبدينــة جــدة، والكشــف عــن املتغــريات املرتبطــة أبهــداف الدراســة.

ج- أدوات الدراسة:

اســتخدم الباحــث يف هــذه الدراســة امليدانيــة االســتبانة بشــكل رئيــس، بقصــد مجــع البيــاانت املرتبطــة 
بــكل متغــري مــن متغــريات الدراســة مبــا حيقــق أهدافهــا. وقــد اشــتملت هــذه األداة علــى بيــاانٍت أوليــٍة أساســيٍة 
عــن كل مبحــوث، وأســئلة واضحــة وحمــددة ومتنوعــة مبــا ينســجم مــع املتغــريات وأهــداف وتســاؤالت الدراســة، 

أدرجــت يف مخســة حمــاور.

ح- حتليل البياانت: األساليب واالختبارات اإلحصائية املّتبعة يف حتليل البياانت.

مت االعتماد على عدٍد من األساليب اإلحصائية املناسبة لتحليل البياانت الكمية، ومن أمهها:

1( التكــرارات والنســب املئويــة لوصــف العينــة وبيــان خصائصهــا الديوغرافيــة واالجتماعيــة ومعرفــة اجتاهاهتــا 
حــول بعــض جوانــب وأبعــاد الظاهــرة املدروســة.

2( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لرتتيب استجاابت أفراد العينة.

3( جــداول إحصائيــة ُمرّكبــة توضــح مــدى العالقــة االرتباطيــة بــني العديــد مــن املتغــريات ابســتخدام مربــع 
.Chi  Square »كاي« 
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هـ- حدود الدراسة:

• اجملــال املــكاين: جمتمــع البحــث املــكاين هلــذه الدراســة هــو مجيــع مقاهــي اإلنرتنــت مبدينــة جــدة، ومت اختيــار 
عينــة ممثلــة مــن املقاهــي مبدينــة جــدة، ُروِعــي فيهــا: التنــوع، البعــد املــكاين.

• اجملــال الزمــاين: اســتغرقت الدراســة ســنًة واحــدًة؛ وذلــك نظــراً إىل أن الدراســة قــد غطــت شــرحيًة كبــريًة مــن 
الشــباب املرتدديــن علــى مقاهــي اإلنرتنــت، ومت توزيــع اســتباانت عليهــم، وكذلــك إجــراء مقابــالت متعمقــة 
ومكثفــة مــع عــدد مــن املســؤولني وعــدٍد خمتــاٍر مــن الشــباب الذيــن يــرتددون علــى تلــك املقاهــي بشــكل دائــم.

• اجملــال البشــري: اجملتمــع البشــري هلــذه الدراســة هــو مجيــع الشــباب القاطنــني يف مدينــة جــدة بشــكل دائــم أو 
مؤقــت، وكل مــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 15-30 ســنة، والذيــن يــرتددون علــى مقاهــي اإلنرتنــت بشــكل دائــم 

أو متقطّــع. وقــد مت اختيــار عينــٍة ممثلــٍة منهــم.

عاشرًا: حتليل وتفسري البياانت:

1- خصائص العينة:

تتــوزع  الفئــات العمريــة يف عينــة الدراســة، علــى الفئــات املختلفــة ، حيــث جــاء يف مقدمتهــا )19 وأقــل 
مــن 22 ســنة( بنســبة )29.4٪(، وتلتهــا الفئــة العمريــة )22 وأقــل مــن 26 ســنة( بنســبة )26.2 ٪( لُتمثّــل 
الفئتــان معــاً مــا يقــارب نصــف عينــة الدراســة، وقــد يكــون مــرّد ذلــك أن مــن يقعــون يف هاتــني الفئتــني هــم 
مــن فئــة الشــباب اجلامعــي الــذي ختطَّــى فــرتة املراهقــة، مث جــاء َمــن يقعــون يف الفئــة العمريــة )16 وأقــل مــن 
19 ســنة( بنســبة )16٪(، ومــن يقعــون يف الفئــة العمريــة )األقــل مــن 16 عامــاً( بنســبة )14٪(، يف حــني 
جــاءت الفئــات العمريــة )26 وأقــل مــن 30 ســنة(، و)األكثــر مــن 30 ســنة( بنســبة )7.8٪(، و)٪6.6( 
علــى التــوايل. وتشــري البيــاانت الســابقة إىل التنــوع يف عينــة الدراســة مــن حيــث العمــر؛ ممــا قــد يُثــري مــن نتائــج 

الدراســة.

وتشــري البيــاانت اخلاصــة  ابحلالــة االجتماعيــة للمبحوثــني، إىل أن العــزاب هــم النســبة الغالبــة يف عينــة 
الدراســة )80.2٪(، وقــد يكــون ذلــك نتيجــًة الخنفــاض أعمــار معظــم عينــة الدراســة، وأن أغلبيتهــم يدرســون 
يف املرحلــة الثانويــة أو اجلامعيــة، فضــاًل عمــا شــهده اجملتمــع الســعودي مــن ارتفــاع ســن الــزواج ابلنســبة إىل 
الذكــور واإلانث علــى الســواء، وقــد يكــون ذلــك أحــد العوامــل املؤثــرة علــى تــردد املبحوثــني علــى مقاهــي 
نســبة  املتزوجــون  مثّـَـل  عــام. كمــا  بشــكل  الشــبكة  اســتخداماهتم حملتــوى  علــى طبيعــة  اإلنرتنــت، وكذلــك 

)61.2٪(، واألرامــل )1.6٪(، واملطلقــون )2٪(، مــن إمجــايل عينــة الدراســة.



مقاهي اإلنرتنت وأثرها على الشباب دراسة ميدانية مبدينة جدة 106

كمــا تشــري البيــاانت إىل ارتفــاع املســتوى التعليمــي لعينــة الدراســة، فقــد مثَّــل اجلامعيــون وفــوق اجلامعــي 
نســبة )46٪(، واحلاصلــون علــى مؤهــل اثنــوي )37.8٪( مــن إمجــايل عينــة الدراســة، واخنفضــت نســبة 
التعليميــة األخــرى؛ حيــث مثّـَـل ذوو املســتوى االبتدائــي )6.2٪( واملتوســط )10٪(. وعلــى  املســتوايت 
الرغــم مــن أن اإلحبــار يف عــامل اإلنرتنــت بصفــة عامــة يتســم ابلســهولة وال يتطلــب مســتًوى تعليميــاً معينــاً؛ فهــو 
يعتمــد أكثــَر علــى املمارســة املباشــرة، إال أنَّ ارتفــاع املســتوى التعليمــي لعينــة الدراســة قــد يضفــي ثــراًء علــى 
االســتخدامات املختلفــة ملواقــع اإلنرتنــت، كمــا قــد يرجــع ارتفــاع مســتوى التعليــم يف عينــة الدراســة إىل ارتفــاع 

نســبة املتعلمــني ابململكــة العربيــة الســعودية، وكذلــك ارتفــاع نســبة امللتحقــني ابجلامعــات الســعودية.

أمــا ابلنســبة ملــكان إقامــة املبحوثــني، فقــد أوضحــت البيــاانت أن مــن يســكنون مــع أحــد الوالديــن 
أو كليهمــا يثلــون )67.4٪(، وهــو مــا قــد يكــون نتيجــًة لتماُســك األســرة الســعودية، أو قــد يكــون نتيجــًة 
لألصــول احلضريــة ملعظــم عينــة الدراســة، وابلتــايل معظمهــم مــن املنطقــة الــيت طبقــت فيهــا الدراســة، وقــد 
ينعكــس ذلــك علــى تــردد املبحوثــني علــى مقاهــي اإلنرتنــت، فقــد يكــون أحــد أســباب تــردُّد املبحوثــني هــو 
الرغبــة يف حريتهــم يف اإلحبــار يف عــامل اإلنرتنــت. مث جــاء مــن يقيمــون مــع زوجاهتــم وأطفاهلــم بنســبة )11.8( 
لتعكــس نســبة املتزوجــني يف عينــة الدراســة، مث يف ســكن مســتقل بنســبة )8.8٪(، أو يف ســكن داخلــي 
)6.8٪(، أو مــع أســر أقرابئهــم بنســبة )5.2٪( لتعكــس مــن يكونــون مغرتبــني يف مدينــة جــدة بدافــع الدراســة 

أو العمــل.

كمــا لوحــظ أيضــاً تنــوع املســتوى التعليمــي لوالــَدِي املبحوثــني ، فــكان مــا يزيــد علــى نصــف العينــة 
)54.2٪( حصــل والداهــم علــى مؤهــالت )اثنويــة، وجامعيــة، وفــوق جامعيــة(. كمــا يوضــح اجلــدول اخنفــاض 
املســتوى التعليمــي ألمهــات املبحوثــني مقارنــًة آبابئهــم. ويوضــح اجلــدول أيضــاً وجــود نســبة ال يســتهان هبــا 
مــن آابء املبحوثــني )11.4٪( وأمهاهتــم )24.4٪( أميــني، وحنــن هنــا نتحــدث عــن األميــة اهلجائيــة، فمــا ابلُنــا 
ابألميــة التِّقنيــة؛ ممــا قــد جيعــل هــذه الفئــة غــري قــادرة علــى متابعــة اســتخدامات أبنائهــم للتقنيــة عامــًة وشــبكة 
اإلنرتنــت بصفــة خاصــة، وأن هنــاك نســبًة ليســت ابلقليلــة مــن آابء املبحوثــني )34.4٪( وأمهاهتــم )٪39( 

مســتوايهتم العلميــة )ابتدائــي، أو متوســط فقــط(.
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2- طبيعة تردُّد الشباب على مقاهي اإلنرتنت:

تشــري البيــاانت إىل تنــوُّع أنشــطة املبحوثــني يف وقــت الفــراغ، وجــاء يف مقدمتهــا اخلــروج والتنــزه بنســبة 
)26.5 ٪(، وقــد يكــون ذلــك إحــدى مســات الشــباب خاصــًة يف مرحلــة املراهقــة؛ حيــث حيــاول دائمــاً 
اخلــروج مبفــرده أو بصحبــة األصدقــاء، مث جــاءت اســتجابة مشــاهدة التلفــاز بنســبة )21.9٪( مــن إمجــايل 
االســتجاابت، وقــد يكــون ذلــك للتنــوع يف القنــوات الفضائيــة خاصــًة الرايضــة الــيت جتــذب الشــباب، مث 
الذهــاب إىل مقاهــي اإلنرتنــت بنســبة )17.8٪(، وهــو مــا يضفــي علــى الشــباب نوعــاً مــن اخلصوصيــة، مث 
زايرة األصدقــاء بنســبة )17.6٪(، ممــا يوضــح التأثــري الكبــري لألصدقــاء علــى الشــباب، وهــو مــا أوضحتــه 
بنســبة  اهلاتفيــة  املكاملــات  املراهقــة، مث إجــراء  مــن أتثــري األصدقــاء خاصــًة يف مرحلــة  الســابقة  الدراســات 
)8.1٪( والــيت قــد تكــون مــع األصدقــاء، وقــرر )8.1٪( مــن إمجــايل املبحوثــني عــدم وجــود وقــت فــراغ لديهــم، 
وقــد ينــم ذلــك عــن عــدم اســتغالل جيــد ألوقاهتــم؛ ألن أي إنســان لديــه وقــت فــراغ خــالف األنشــطة احلياتيــة 

الرئيســة اليوميــة.

أمــا ابلنســبة لعــدد الســاعات الــيت يقضيهــا املبحوثــون علــى شــبكة اإلنرتنــت، والــيت قــد ينعكــس أتثريهــا 
علــى املبحوثــني بشــكل مباشــر وغــري مباشــر، فقــد أوضحــت البيــاانت أن مــا يقــرتب مــن )47.6٪( مــن 
إمجــايل املبحوثــني مــن ســاعة إىل ثــالث ســاعات، ويقضــي )20.8٪( علــى شــبكة اإلنرتنــت مــن ثــالث إىل 
ســت ســاعات، كمــا يقضــى علــى الشــبكة مــن ســت إىل تســع ســاعات )8.2٪(، وأكثــر مــن تســع ســاعات 
)5.4٪(، وقد تشــري البياانت الســابقة إىل أن اســتخدام شــبكة اإلنرتنت قد أصبح أســلوب حياة للمبحوثني 
وجــزءاً ال يتجــزأ مــن األنشــطة احلياتيــة اليوميــة، وقــد يكــون ذلــك مرتبطــاً مبحتــوى شــبكة اإلنرتنــت الــذي 

جيــذب املبحوثــني، خاصــًة فئــة الشــباب.

 كمــا أشــارت البيــاانت اخلاصــة بعــدد الــزايرات األســبوعية ملقهــى اإلنرتنــت والــيت قــد ختتلــف عــن 
اســتخدامات املبحوثــني لشــبكة اإلنرتنــت، إىل التنــوع يف اســتجاابت املبحوثــني؛ حيــث يقــوم بــزايرة مقاهــي 
اإلنرتنــت بواقــع مــرٍة واحــدٍة أســبوعياً )خاصــة يف هنايــة األســبوع( مــا يزيــد قليــاًل عــن نصــف العينــة )٪50.2(، 
مث مــن زايرتــني إىل ثــالث زايرات )26.8٪(، مث مــن أربــع إىل مخــس زايرات )10.8(، مث األســبوع كامــاًل 
)12.2٪(. وقــد يؤكــد ذلــك مــا ســبق أن مــا ذكــرانه مــن أن ارتيــاد مقاهــي اإلنرتنــت قــد أصبــح مبثابــة منــط 

حيــاة للكثرييــن مــن الشــباب.
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3- دوافع وأسباب تردد الشباب على مقاهي اإلنرتنت:

أوضحــت البيــاانت املتعلقــة ببالرتتيــب التنــازيل لرؤيــة املبحوثــني لدوافــع وأســباب تــردد الشــباب علــى 
مواقــع اإلنرتنــت ،  وفقــاً ألمهيتهــا علــى النحــو التــايل:

أ- التســلية والرتويــح: رأى )87.2٪( أن التســلية والرتويــح هــي أحــد دوافــع وأســباب تــردد الشــباب علــى 
مواقــع اإلنرتنــت، فشــبكة اإلنرتنــت مــن خــالل تنــوع مضامينهــا تســهم يف التســلية والرتويــح، وذلــك عــر 
وغــرف  وتويــرت،  بــوك،  االجتماعــي: كالفيــس  التواصــل  مواقــع  اإلحبــار يف  أو  اليوتيــوب،  مواقــع  مشــاهدة 
الدردشــة اإللكرتونيــة، وكذلــك مواقــع األلعــاب اإللكرتونيــة املتعــددة والــيت قــد تســهم بقــدٍر مــا يف تنميــة الفكــر 

واإلبــداع واخليــال.

ب- تصفــح الريــد اإللكــرتوين بنســبة )71.6٪(، فقــد أصبــح الريــد اإللكــرتوين وســيلة تواصــل غــري مباشــرة 
بنســبة كبرية من الشــباب كما ذكران يف اجلدول الســابق، وقد ســاعدت التقنيات احلديثة إىل تصفح الشــباب 
لريدهــم بشــكل يومــي –أو لعــدة مــرات يوميــة– علــى جوالتهــم، بــل قــد ُوجــدت بعــض الرامــج املتداولــة لــدى 
الشــباب مُتّكنهــم مــن تصفــح بريدهــم اإللكــرتوين علــى جوالتهــم دون االتصــال ابإلنرتنــت. فمــن خــالل مواقــع 
الريــد اإللكــرتوين ُيســمح لــكل فــرد أبن يكــون لــه عنــوان بريــدّي علــى الشــبكة ُيّكنــه مــن أن يرســل ويســتقبل 
الرســالة. ويتميــز الريــد اإللكــرتوين بـــ: ســرعة نقــل الرســائل، الســعر املنخفــض، إمكانيــة نقــل نفــس الرســائل إىل 
عــدد كبــري مــن النــاس، هــذا فضــاًل عــن اعتبــار الريــد اإللكــرتوين مــن أدوات التواصــل بــني العاملــني يف معظــم 

الشــركات واملؤسســات.

ت- التواصــل االجتماعــي بنســبة )71.2٪(، فقــد أتثــرت العالقــات االجتماعيــة ابلتطــورات اهلائلــة واملتتاليــة 
الــيت حدثــت يف ظــل عوملــة وســائل التواصــل، فالشــبكات االجتماعيــة علــى اإلنرتنــت أصبحــت ظاهــرًة عامليــًة 
واســعَة االنتشــار؛ ممــا قــد يكــون لــه آاثر ســلبية مثــل إشــاعة حالــة مــن العزلــة االجتماعيــة أو مــا يطلــق عليــه 

انطوائيــة احلاســب اآليل حيــث اجللــوس يف التواصــل مــع اآلخريــن لفــرتات طويلــة.

املواقــع  تصفــح  ســهولة  اإلنرتنــت  شــبكة  أاتحــت  فقــد   ،)٪70.6( بنســبة  املختلفــة  املواقــع  تصفــح  ث- 
املختلفــة: االقتصاديــة، والسياســية، والثقافيــة، والرتفيهيــة، والدينيــة، والتعليميــة، والعاطفيــة.. وغريهــا، وقــد ال 

يتطلــب ذلــك خــراٍت كثــرية.
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املثــال مــن خــالل أحــد مواقــع  لقــاء األصدقــاء والزمــالء بنســبة )69.6 ٪(، فعلــى ســبيل  ج- 
التواصــل االجتماعــي الفيــس بــوك، مبجــرد التســجيل ابملوقــع -وهــو تســجيل جمــاين- جيــد الشــاب 
عبــارة Add as friend  الــيت مبجــرد الضغــط عليهــا ســوف يصبــح لــه أصدقــاء مــن مجيــع دول 

العــامل.

ح- متابعــة املســتجدات العامليــة )أخبــار- رايضيــة.. وغريهــا( بنســبة )67.2٪(، وقــد يكــون ذلــك مــن خــالل 
املواقــع اإلخباريــة علــى شــبكة اإلنرتنــت، أو علــى اجلــوال )خدمــة األخبــار العاجلــة(، أو حــى مــن خــالل 

الصحافــة اإللكرتونيــة الــيت تتســابق يف عــرض األخبــار بطريقــة مشــوقة وجذابــة.

خ- مــكان مريــح للجلــوس وشــغل أوقــات الفــراغ بنســبة )64.6٪(، فالفــرد يســتطيع الدخــول علــى اإلنرتنــت 
يف غرفتــه بشــكل مريــح، وابلوضــع الــذي يســمح لــه ابخلصوصيــة، ويســتطيع قضــاء وقــت فراغــه يف أنشــطة 
حمببــة توفرهــا شــبكة اإلنرتنــت الــيت تراعــي التنــوع يف االهتمامــات. ويف مقاهــي اإلنرتنــت يراعــى فيهــا الراحــة 
اجلســمية للعميــل، بــل إن املقاهــي تتســابق يف تقــدمي خدمــات خمتلفــة جتــذب الكثــري مــن الــرواد مــن حيــث 

أماكــن اجللــوس، أو تقــدمي أطعمــة خفيفــة ومشــروابت ابردة وســاخنة.

د- مــكان مناســب للســهر بنســبة )60.6٪(، حيــث إهنــا غــري مكلفــة كثــرياً مــن جانــب، ومــن جانــٍب آخــر ال 
يرتبــط اســتخدامها أبوقــات معينــة؛ حيــث إهنــا مفتوحــة طــوال اليــوم، ابإلضافــة إىل أن مقاهــي اإلنرتنــت تتيــح 

الفرصــة للشــباب للســهر هبــا مبــا جيــذب الكثــري مــن الشــباب خاصــًة أبنــاَء املنطقــة.

ذ- توافر خصوصية أكثر: ففي مقهى اإلنرتنت توفر شــبكة اإلنرتنت بشــكل عام قدراً كبرياً من اخلصوصية 
للفــرد، إمــا مــن خــالل االســتخدامات املختلفــة كغــرف الدردشــة اإللكرتونيــة، وإمــا مــن خــالل مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. كمــا تتيــح مقاهــي اإلنرتنــت خصوصيــًة كاملــًة؛ حيــث مت جتهيــز عــدد كبــري مــن املقاهــي مبــا 

يســمح بتوافــر تلــك اخلصوصيــة مــن إعــداد أجــزاء منفصلــة لــكل زائــر.

ر- البحث عن فرص العمل بنسبة )58٪(، فقد شهدت شبكة اإلنرتنت زايدًة يف أعداد هذه املواقع، بل 
تســابقت املواقــع املختلفــة يف جــذب الكثــري مــن الــرواد عــن طريــق اإلعــالن عــن فــرص عمــل جديــدة مســتغلًة 
مــا مُتثلــه احلاجــة إىل فــرص العمــل، واعتبــار العمــل مــن احلاجــات األساســية خاصــًة ابلنســبة إىل فئــة الشــباب.

ز- التعارف وتكوين عالقات عاطفية بنســبة )53٪(، فقد ســاعدت شــبكة اإلنرتنت كأداة ســهلة وعصرية 
ورخيصــة نســبياً علــى تكويــن عالقــات جديــدة بعيــدة عــن األطــر املألوفــة، وقــد يرجــع ذلــك عــادًة إىل: تنامــى 
مشــكلة العنوســة، وتراجــع أعــداد الزجيــات، وغيــاب عامــل اســتغالل أوقــات الفــراغ لــدى الشــباب اســتغالاًل 
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إجيابيــاً؛ األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة توضيــح الــرأي الشــرعي يف تلــك العالقــات وتوجيــه مزيــد مــن الوعــي 
للشــباب عــر شــبكة اإلنرتنــت ابألضــرار األخالقيــة لتلــك العالقــات.

س- البحــث العلمــي والدراســة: بنســبة )53٪(، وقــد يرجــع ذلــك إىل وجــود نســبة كبــرية مــن عينــة الدراســة 
مــن اجلامعيــني، وضــرورة اســتخدامهم لإلنرتنــت يف البحــث العلمــي، أو الدراســة مــن خــالل الدخــول إىل 

املنتــدايت اجلامعيــة أو نظــم التعليــم اإللكــرتوين.

ش- قلــة التكلفــة يف املقهــى عنهــا يف املنــزل: بنســبة )34.8٪( فشــبكة اإلنرتنــت تتطلــب للدخــول داخــل 
املنــزل آليــات معينــة قــد تكــون أكثــر تكلفــًة مقارنــًة ابلدخــول يف مقاهــي اإلنرتنــت، نظــراً إىل ختفيــض أســعار 
الدخــول يف املقاهــي، فضــاًل عــن جلــوء بعــض املقاهــي إىل االشــرتاكات بعــدد الســاعات األســبوعية - الشــهرية 

جلــذب أكــر عــدد مــن الــرواد.

ص-  رفــض األهــل الدخــول علــى اإلنرتنــت يف املنــزل بنســبة )29.2٪(، وقــد يكــون ذلــك نتيجــًة إلدراك 
األهــل اآلاثَر الســلبيَة لإلنرتنــت علــى أبنائهــم، ممــا يــؤدي ابلشــباب إىل اخلــروج مــن املنــزل جلــوًءا إىل املقهــى؛ 
ألنــه يعطــي الفــرَد املزيــَد مــن احلريــة الــيت قــد ال تكــون متوافــرة داخــل منزلــه، خاصــًة يف حــال رغبتــه الدخــول يف 

غــرف الدردشــة اإللكرتونيــة والتواصــل مــع اآلخريــن.

حادي عشر :النتائج العامة للدراسة:

1 – بلغــت نســبة مــن يقعــون يف الفئتــني العمريتــني )19- أقــل مــن22( ، )22- أقــل مــن 26( مــا يقــارب 
نصــف عينــة الدراســة، ومثَّلــت املدينــة املوطــن األصلــي للنســبة الغالبــة مــن عينــة الدراســة، ومثّــل العــزاب 
األغلبيــة العظمــي مــن املبحوثــني، واشــتملت عينــة الدراســة علــى أفــراٍد ذوي متوســطات دخــول متنوعــة، 
ولوحــظ ارتفــاع املســتوى التعليمــي ألفــراد العينــة؛ حيــث جــاءت األغلبيــة العظمــى يف احلاصلــني علــى مؤهــالت 
متوســطة فأعلــى، ومثّــل الطــالب األغلبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة، كمــا أوضحــت الدراســة أن معظــم 
املبحوثــني يقيمــون مــع والديهــم، ومــا يزيــد علــى نصــف العينــة يســكنون يف أحيــاٍء متوســطٍة، ولوحــظ ارتفــاع 
التعليمــي  املســتوى  مــن  أعلــى  لــآلابء  التعليمــي  املســتوى  وإن كان  املبحوثــني  لوالــَدِي  التعليمــي  املســتوى 

ألمهــات املبحوثــني.

2- تنــوُّع أنشــطة وقــت الفــراغ لــدى املبحوثــني، وقــد جــاء يف مقدمتهــا اخلــروج والتنــزه ومشــاهدة التلفــاز مث 
الذهــاب إىل مقاهــي اإلنرتنــت وزايرة األصدقــاء.

3- يقضي ما يقرتب من نصف املبحوثني من ساعة إىل ثالث ساعات يومياً على شبكة اإلنرتنت.
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4 – يــرتدد حنــو نصــف املبحوثــني علــى مقاهــي اإلنرتنــت مــرًة واحــدًة أســبوعياً، ويقضــي معظمهــم مــن ســاعة 
إىل ثــالث ســاعات يف املقهــى.

5 – تنوعــت رؤيــة املبحوثــني لدوافــع تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت، وجــاءت يف مقدمتهــا: التســلية 
ــح املواقــع املختلفــة علــى  والرتويــح، مث تصفــح الريــد اإللكــرتوين، والتواصــل االجتماعــي مــع اآلخريــن، وتصفُّ
اإلنرتنــت، وجــاء يف ذيــل قائمــة الدوافــع قلــة التكلفــة يف مقاهــي اإلنرتنــت عنهــا يف املنــزل، ورفــض األهــل 

للدخــول علــى شــبكة اإلنرتنــت.

6 – أشــار املبحوثــون إىل أن تــردُّد الشــباب علــى مقاهــي اإلنرتنــت لــه الكثــري مــن اإلجيابيــات، مــن أبرزهــا: 
اعتبــاره وســيلَة حبــٍث ونشــٍر ســهلًة وســريعًة، وتكويــن عالقــات اجتماعيــة، كمــا ينــح القــدرة علــى احلــوار 

والنقــاش مــع اآلخريــن، ويــؤدي إىل ســرعة اإلجنــاز، وتوفــري الوقــت.

7 – أكــد املبحوثــون أن الــرتدد علــى مقاهــي اإلنرتنــت لــه آاثر ســلبية علــى الشــباب، مــن أبرزهــا: إدمــان 
اإلنرتنــت، واآلاثر الصحيــة الســلبية، والتأثــري الســليب علــى التحصيــل، والعزلــة، واالكتئــاب، وتقليــل عالقــات 
الفــرد أبســرته، وضيــاع الوقــت فيمــا ال يفيــد، والتفــكك األســري، واحنــراف األبنــاء، وتدمــري األخــالق، ونشــر 

الرذائــل، وكذلــك القفــز إىل عــامل املمنــوع.

اثين عشر: التوصيات:

1- فــرض رقابــة دوريــة علــى مقاهــي اإلنرتنــت، ومنــع التدخــني يف هــذه املقاهــي ملــا لــه مــن أتثــريات صحيــة 
وقــد يكــون مقدمــًة لالجتــاه إىل غــريه مــن املمنوعــات، وعمــل زايرات مفاجئــة مــن ِقبــل جهــات االختصــاص 

هلــذه املقاهــي وحماســبة املقصــر ومعاقبــة املســيء.

2- توعيــة اآلابء واألمهــات خبطــورة اإلنرتنــت علــى األبنــاء، وابملمارســات الســلبية احملتملــة؛ حــى يتمّكنــوا 
مــن متابعــة أطفاهلــم.

3- ضرورة التأكيد على منع ارتياد صغار الســن ملقاهي اإلنرتنت، مع توقيع عقوبة مناســبة وفرض غرامات 
ماليــة علــى املقاهــي الــيت ختالــف ذلك.

4- إلــزام أصحــاب املقاهــي ابلقيــود الــيت تفرضهــا النظــم والقوانــني املعمــول هبــا يف الدولــة، وخاصــًة فيمــا يتعلــق 
بتــداول أو توزيــع املــواد املخلــة ابآلداب العامــة.

5- ضرورة أن تكون مقاهي اإلنرتنت مفتوحًة ومكشوفًة لسهولة املراقبة.
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أ -املراجع العربية:

1( برهــان، حممــد نــور، اســتخدام احلاســبات اإللكرتونيــة يف اإلدارة العامــة يف الــدول العربيــة - نظــرة حتليليــة مســتقبلية، 
املنظمــة العربيــة للعلــوم اإلداريــة، عمــان، إدارة البحــوث والدراســات، )1985م(.

2( البغدادي، حممد رضا، تكنولوجيا التعليم والتعلم، دار الفكر العريب، القاهرة، )1988(.

3( اخلليفــي، حممــد بــن صــاحل، »أتثــري اإلنرتنــت يف اجملتمــع: دراســة ميدانيــة«، عــامل الكتــب، اجمللــد22، العــددان 5 
و6، ص 502-469.

4( الرائسة العامة لرعاية الشباب، رعاية الشباب ودورها يف تنمية املواطن الصاحل، الرايض، )1415(.  

5( روحــي، رنــدة عرفــان علــي، اســتخدام الشــباب لشــبكة املعلومــات العامليــة – دراســة اجتماعيــة حتليليــة لــرواد مقاهــي 
الشــبكة يف مدينــيت عمــان وأربــد، رســالة ماجســتري غــري منشــورة، كليــة الدراســات العليــا، قســم االجتمــاع، اجلامعــة 

األردنيــة، )2001(.

6( ســاري، حلمــي خضــر، »أتثــري االتصــال عــر اإلنرتنــت يف العالقــات االجتماعيــة - دراســة ميدانيــة يف اجملتمــع 
القطــري«، جملــة جامعــة دمشــق، اجمللــد )24(، العــدد األول – الثــاين ص 351-295.

7( الساملي، علي، تطوير أداء وجتويد املنظمات، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، )1988م(.

8( ســعاد، جــودت أمحــد، اســتخدام احلاســوب واإلنرتنــت يف مياديــن الرتبيــة والتعليــم، دار الشــروق للنشــر والتوزيــع، 
األردن، )2003م(.

9( السنابل، حممد إبراهيم، دليلك الشامل لشبكة اإلنرتنت، مكتبة لبنان، بريوت، )2000م(.

10( ســهيلة، خطــايب، مقاهــي اإلنرتنــت بقســطنطينة ودورهــا يف التنميــة العامــة والثقافيــة للمجتمــع، رســالة ماجســتري 
غــري منشــورة، جامعــة منتــوري، قســطنطينة، اجلزائــر،)2008م(.

11( السيد، مصطفى، دليلك الشامل لشبكة اإلنرتنت، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، القاهرة، )2000م(.

12( شاهني، هباء، شبكة اإلنرتنت العربية لعلوم احلاسب، )1420هـ(.
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13( الشــقحاء، خالد حممد حســني، العوامل املؤدية إىل ارتياد الشــباب للمقاهي الشــعبية – دراســة ميدانية 
مبدينــة الــرايض. رســالة ماجســتري غــري منشــورة، أكادييــة انيــف للعلــوم األمنيــة، قســم العلــوم االجتماعيــة، 

الــرايض، )1423هـــ(.

للكتــاب،  العربيــة  الــدار  الشــباب،  لرعايــة  والرتبويــة  النفســية  األســس  التــوم،  عمــر حممــد  الشــيباين،   )14
)د.ت(. لبنــان،  طرابلــس، 

15( عبدالكــرمي، إبراهيــم ســعيد، اإلنرتنــت وآاثره االجتماعيــة علــى املراهقــني - دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن 
املرتدديــن علــى مقاهــي اإلنرتنــت ممــن تقــع أعمارهــم بــني 12-18 ســنة، جامعــة طنطــا، مصــر، )2006م(.

16( عبدالوهاب، مصطفى رضا، اإلنرتنت – مراجعة وإعداد خالد العمري، دار الفاروق للنشــر والتوزيع، 
القاهرة، )1998م(.

17( عمــر، فــدوى فــاروق، اســتخدام شــبكة اإلنرتنــت يف إدارة مؤسســات التعليــم العــايل ابململكــة العربيــة 
الســعودية. رســالة دكتــوراه غــري منشــورة، قســم الرتبيــة وعلــم النفــس، كليــة الرتبيــة، جــدة، )2003م(.

18( عمــران، كامــل، »الشــباب وفوائــد اســتثمار أوقــات الفــراغ«. جملــة العلــوم االجتماعيــة، جملــد )27(، 
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البحريــن)2004م(. جامعــة   212-179 )3(، ص  العــدد   )5( جملــد  والنفســية، 
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الشــباب يف اجملتمعات املســتهلكه للتكنولوجيا، عمان، األردن، )2011م(. 

23( قســيت، رائــد، »الســلطات الســعودية تطالــب مقاهــي اإلنرتنــت بتســجيل أمســاء ومعلومــات املراتديــن«، 
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ملخص

تنتمــي هــذه الدراســة للدراســات الوصفيــة، الــيت هدفــت بشــكل رئيــس إىل الكشــف عــن واقــع 
حتقيــق األســرة الســعودية  ملفهــوم االســتهالك املســتدام، وذلــك مــن خــالل حماولــة رصــد عــادات 
اجملتمــع الســعودي االســتهالكية يف حياهتــم اليوميــة بشــكل عــام، وكذلــك فيمــا يتعلــق مبمارســاهتم 
يف اســتهالك بعــض اجلوانــب املرتبطــة ابالســتهالك املســتدام مثــاًل: الطاقــة الكهرابئيــة، والبرتوليــة، 
واســتهالك األغذيــة، وامللبوســات، وامليــاه، والكشــف عــن مــدى قــرب أو بعــد هــذه املمارســات عــن 
مفهــوم االســتهالك املســتدام كمــا هدفــت مــن انحيــة أخــرى للكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات 
داللــة إحصائيــة بــني النمــط الســائد لالســتهالك وبــني بعــض اخلصائــص الديوغرافيــة للعينــة، ولتحقيــق 
األهــداف الســابقة اســتخدمت الدراســة طريقــة املســح االجتماعــي ابلعينــة ومجعــت بياانهتــا عــن طريــق 
االســتبانة من عينة الدراســة اليت بلغت )1345( أســرة ســعودية مت اختيارهم بواســطة العينة العشــوائية 
البســيطة، وكشــفت الدراســة عــن جمموعــة مــن النتائــج مــن أبرزهــا وفيمــا يتعلــق ابالســتهالك عمومــاً 
وجــد أن الصــورة العامــة تشــري إىل اخنفــاض الوعــي االســتهالكي عنــد األســر الســعودية إذ إن الغالبيــة 
العظمــى منهــم ينجذبــون ببســاطة حنــو شــراء أشــياء مل يكونــوا خمططــني لشــرائها متأثريــن ابإلعــالانت 
والتخفيضــات الــيت تقدمهــا املتاجــر، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع مســتوى دخــل األســر غــري أن هــذا النمــط 
للنزعــة االســتهالكية الســلبية أجــر معظمهــم علــى االســتدانة واســتخدام بطاقــات االئتمــان لتأمــني 
بعــض املتطلبــات، الــيت وجــد أن أكثــر اجلوانــب الــيت تنفــق عليهــا األســر تتمثــل يف: األكل والشــرب 
مث االتصــاالت. وفيمــا يتعلــق ابالســتهالك املســتدام وجــد أيضــا أن هنــاك مؤشــرات تــدل علــى تــدين 
االهتمــام هبــذا اجلانــب ومــن ذلــك اســتخدام أجهــزة التكييــف والســيارات بشــكل ال يعكــس االهتمــام 
ابجلوانــب البيئيــة إذ اهتمــت األســر جبوانــب اجلــودة والعالمــة التجاريــة عنــد التفكــري يف اقتنــاء جهــاز أو 
ســيارة فيمــا أمهلــت االهتمــام ابلبعــد البيئــي والــذي ســيؤثر بشــكل ســليب علــى البيئــة وذلــك مــن خــالل 
االنبعــااثت والتلــوث الــذي ختلفــه هــذه األجهــزة، كمــا وجــد أن اســتخدام املالبــس والطاقــة الكهرابئيــة 
والبرتوليــة وامليــاه كذلــك يبتعــد كثــريا عــن مفهــوم االســتهالك املســتدام إذ وجــد أن هنــاك هــدر كبــري 
يف هــذه اجلوانــب يعكــس عــدم وعــي األســر الســعودية خبطــر االســتهالك هبــذه الصــورة الــيت ال تراعــي 

اســتدامة املــوارد القابلــة للنفــاذ.  
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Summary

This study belongs to descriptive studies which mainly aimed at 
exploring the reality of achieving the concept of sustainable consump-
tion by Saudi familiesthrough an attempt to monitor the Saudi society 
consumptive  habitsin their daily lives in general, and with regard to 
their practices in the consumption of some aspects  associated with 
sustainable consumption, such as electric power, petroleum, and con-
sumption of food, clothing, water, and reveal  to what extent  these 
practices are  near to  or far  from the concept of sustainable consump-
tion,It also aimed,from  other hand  at  detecting  the presence of signif-
icant differences between the prevailing  pattern of consumption and 
some of the demographic characteristics of the sample . To achieve 
the former  objectives, the study used the social survey method by  
sampling and gathered data through the questionnairfrom  the study 
sample, which amounted to (1345) Saudi families were selected by 
simple random sample .  The study revealed a set of results, notably 
With regard to overall consumption it has been  found that  the general  
image refers to a decline consumptive  awareness among Saudi fami-
lies as the great majority of them  buy things without any need to them 
, and they have been affected by advertisement and discounts offered 
by the vast stores.In spite of the high level of household incomes,this 
style tonegative consumerism forced most of them to borrow and use 
credit cards to secure some of the requirements .It has been  found that 
more aspects spent on families represented in eating & drinking, and 
communications. With regard to sustainable consumption also it found 
that there are indicators of poor attention to this aspect representing 
in  the use of air conditioners and cars by a manner that  reflects the  
non - attention to the environmental aspects.Hence, families interested 
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in  aspects of quality and brand when they  think of the acquisition 
a device or a car with neglected attention to the environmental 
dimension which will impact negatively on the environment through 
emissions and pollution that caused by these devices, also found that 
the use of clothes and electrical petroleum, energy and water as well 
as stray far from the concept of sustainable consumption it found that 
there is a big waste of these aspects reflecting  the lack of awareness 
at  Saudi household  belongs consumption in this picture that does 
not take into account the sustainability of the Focused on families 
aspects of quality and brand when you think of the acquisition device 
or a car with neglected attention to the environmental dimension 
which will impact negatively on the environment through emissions 
and pollution that failure of these devices, also found that the use of 
clothes and electrical petroleum, energy and water as well as stray 
far from the concept of sustainable consumption it found that there 
is a big waste of these aspects reflects the lack of awareness of the 
danger of the Saudi household consumption in this picture that does 
not take into account the sustainability of the Focused on families 
aspects of quality and brand when you think of the acquisition device 
or a car with neglected attention to the environmental dimension 
which will impact negatively on the environment through emissions 
and pollution that failure of these devices, also found that the use of 
clothes and electrical petroleum, energy and water as well as stray far 
from the concept of sustainable consumption it found that there is a 
big waste of these aspects reflects the lack of awareness of the danger 
of the Saudi household consumption in this picture that does not take 
into account the sustainability of resources which are about to finish.
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مقدمة:
مــن األحــداث  الكثــري  يــؤرخ  إذ  الشــعوب،  النفــط مرحلــة مفصليــة يف حيــاة  اكتشــاف  يعــد 
والتغــريات االجتماعيــة إىل مــا قبــل أو بعــد هــذا االكتشــاف العظيــم، وإذا كان هــذا االكتشــاف َغــرّي 
إىل حــد كبــري نقــاط القــوة يف العــامل فهــو بــال شــك أعــاد مــن جانــب آخــر تشــكيل احليــاة االجتماعيــة 
والثقافيــة مــن جديــد وبشــكل خمتلــف كثــريًا عمــا كانــت عليــه. فمــن املســّلم بــه أن اجملتمعــات اخلليجيــة 
عموما واجملتمع الســعودي على وجه اخلصوص عاشــت مرحلة ما قبل اكتشــاف النفط على جمموعة 
كبــرية مــن القيــم واملالمــح اخلاصــة حليــاة اجتماعيــة كانــت تتســم ابلبســاطة، تلــك القيــم الــيت مــن أبرزهــا 
القيــم املتعلقــة ابالســتهالك وتلــك البســاطة قــد يكــون احلاســم يف فرضهــا يف تلــك احلقبــة يتمثــل يف 
احلاجة االقتصادية إذ إن معظم أفراد اجملتمع الســعودي آنذاك كانوا يعيشــون على الكفاف ويتهنون 
مهنًــا يدويــة متدهــم بقــوت يومهــم كالزراعــة علــى ســبيل املثــال وتــدر عليهــم القليــل مــن الدخــل عــن 

طريــق بيــع الفائــض الــذي ال يــكاد يغطــي بعــض االحتياجــات الضروريــة لألســرة.

فالســيناريو الســابق كان يعيشــه معظم أفراد اجملتمع يف منطقة اخلليج عموًما، ولكن حدث بعد 
اكتشــاف النفــط أن تغــريت هــذه الصــورة متامــا وتغــريت معهــا الكثــري مــن مالمــح احليــاة االجتماعيــة 
يف املنطقــة، وصاحــب هــذه التغــريات تغــريات كبــرية يف اجلوانــب املاديــة للثقافــة؛ الــيت مشلــت املســاكن 
ووســائل النقــل واملالبــس ونوعيــات وكميــة الطعــام، إضافــة إىل تغــريات كبــرية كذلــك يف اجلوانــب غــري 
املاديــة للثقافــة الــيت مشلــت تغــري الكثــري مــن العــادات والتقاليــد والقيــم املرتبطــة ابحليــاة االجتماعيــة ومــن 

أبرزهــا العــادات والتقاليــد والقيــم املرتبطــة ابالســتهالك. 

هــذه النقلــة االقتصاديــة واالجتماعيــة الــيت عاشــها اجملتمــع اخلليجــي – كمــا ذكــرت – شــكلت 
ثقافــة اســتهالكية جديــدة لــدى أفــراد اجملتمــع كان اجلانــب الســليب هــو الطاغــي عليهــا، ويتضــح هــذا 
مــن خــالل املمارســات الــيت متــارس مــن قبــل شــرحية كبــرية مــن أفــراد اجملتمــع يف مناســباهتم االجتماعيــة، 
ويف حياهتــم اليوميــة الــيت أصبــح اإلســراف والتبذيــر يثــل الصــورة األوضــح فيهــا، متجاهلــني مفهــوم 
التنميــة املســتدامة الــذي يركــز علــى االســتفادة مــن مقــدرات احلاضــر دون اإلخــالل بقدرهتــا علــى الوفــاء 

مبتطلبــات أجيــال املســتقبل إذا مــا علمنــا أن كل املــوارد الــيت نســتهلكها فعــاًل قابلــة للنفــاذ.    
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مشكلة الدراسة: 

اســتهالك  إجيــاد طــرق ووســائل لرتشــيد  الــذي يركــز علــى  املســتدام  يعــد مفهــوم االســتهالك 
املــوارد الطبيعيــة واحــًدا مــن املفاهيــم احلاضــرة بقــوة علــى الصعيــد الــدويل مؤخــراً، هــذا احلضــور فرضــه 
منــط االســتهالك غــري املقنــن واجلائــر ملقــدرات اجملتمــع الطبيعيــة والــذي يهــدد بفنــاء أو تناقــص هــذه 
املقــدرات بشــكل يهــدد حيــاة األجيــال القادمــة، وتعــاين دول العــامل إمجــااًل ودول العــامل الثالــث علــى 
وجــه اخلصــوص، خاصــة تلــك الــدول املرتفــع فيهــا مســتوى معيشــة الفــرد العديــد مــن املشــكالت 
مــن  العديــد  بــرزت  إذ  املرتبطــة ابالســتهالك عمومــا واالســتهالك املســتدام علــى وجــه اخلصــوص، 
الســلوكيات املرتبطــة مبظاهــر االســتهالك الــيت تنــدرج حتــت مفهــوم االســتهالك التفاخــري أو املظهــري 
الــذي أضحــى مســة مــن مســات هــذه اجملتمعــات وتغلغــل يف ثقافتــه بشــكل واضــح، األمــر الــذي يهــدد 
فعــال مقــدرات ومــوارد البيئــة ويهــدد بظهــور مشــكالت ســتواجه األجيــال القادمــة حــال اســتمرار تلــك 
املمارســات وعلــى نفــس الوتــرية.  وال يكــن حقيقــة الوصــول إىل رســم صــورة عــن واقــع االســتهالك 
املســتدام وتفســريه دون الكشــف أوال عــن ثقافــة االســتهالك بشــكل عــام لــدى اجملتمــع علــى اعتبــار 
أنــه قاعــدة يرتكــز عليهــا الســلوك االســتهالكي لــدى األســرة؛ مــن هــذا املنطلــق حتــاول هــذه الدراســة 
رصــد مالمــح ثقافــة االســتهالك عمومــاً يف اجملتمــع الســعودي ومــدى قــرب هــذا النمــط أو بعــده عــن 

مفهــوم االســتهالك املســتدام.

أمهية الدراسة: 

األمهية النظرية:

● أصبــح االهتمــام بقضــااي البيئــة وأمنــاط االســتهالك الــيت هتــدد البيئــة الطبيعيــة حمــط اهتمــام 
العديــد مــن املنظمــات علــى الصعيــد الــدويل، وأتيت هــذه الدراســة لتتبــى هــذه األمهيــة علــى الصعيــد 

احمللــي.  

● علــى حــد علــم الباحــث فهــده الدراســة يف جمتمــع البحــث تعــد الدراســة األوىل الــيت تتطــرق 
ملوضــوع االســتهالك املســتدام، فمعظــم الدراســات كمــا ســنرى مــن خــالل عــرض الدراســات الســابقة 

الــيت تناولــت موضــوع االســتهالك بشــكل عــام.

● مــن هنــا أيمــل الباحــث أن تكــون هــذه الدراســة لبنــة أساســية فيمــا يتعلــق ابالســتهالك 
املرتاكــم يف دراســات علــم االجتمــاع.  العلمــي  للــرتاث  املســتدام وأن تشــكل إضافــة 
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األمهية التطبيقية                   

● تنبــع األمهيــة التطبيقيــة هلــذه الدراســة مــن كوهنــا ســتخرج بتوصيــات تٌعــني صنــاع القــرار يف 
وضــع سياســات تعــزز مفهــوم ثقافــة االســتهالك املســتدام يف اجملتمــع وأن يكــون االســتهالك املســتدام 

نفســه هدفــا مــن األهــداف الــيت تســعى املؤسســات ذات العالقــة إىل حتقيقهــا

● أتمــل الدراســة أن تعمــل فعــال علــى تغيــري ثقافــة األفــراد واألســر يف جمتمــع البحــث وتبصريهــم 
ابملمارســات الســلبية املقرتنــة ابالســتهالك والــيت حتــول دون حتقيــق منــط االســتهالك املســتدام.

أهداف الدراسة 

تسعى الدراسة الراهنة إىل حتقيق ما يلي:

● الكشف عن واقع االستهالك عموما لدى األسرة السعودية.

● الكشــف عــن واقــع حتقيــق األســرة الســعودية ملفهــوم االســتهالك املســتدام ومــدى تطبيــق 
ذلــك يف حياهتــم اليوميــة. 

وحتــاول الدراســة حتقيــق أهدافهــا مــن خــالل رصــد بعــض جوانــب االســتهالك يف حيــاة األســرة 
الســعودية تتمثــل يف حماولــة الكشــف عــن:

- واقع االستهالك بشكل عام لدى األسرة السعودية. 

- النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية والبرتولية. 

- النمط السائد الستهالك األغذية. 

- استهالك امللبوسات والكماليات املنزلية.

- النمط السائد الستهالك املياه. 

● الكشــف عــن مــدى وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني النمــط الســائد لالســتهالك 
وبعــض اخلصائــص الدميوغرافيــة للعينــة 
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تساؤالت الدراسة:

- ما واقع االستهالك لدى األسرة السعودية؟

- ما واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام فيما يتعلق بـ:

استهالك الطاقة الكهرابئية.   ❋

استهالك املشتقات البرتولية.   ❋

استهالك األغذية.   ❋

استهالك امللبوسات.   ❋

استهالك املياه.   ❋

- هــل هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني منــط االســتهالك الســائد وكُل مــن )مــكان اإلقامــة 
–الدخل الشــهري– مســتوى التعليم– املهنة– شــكل وعدد أفراد األســرة(؟

مفاهيم الدراسة:

االستهالك: 

يفــرق عبيــد آل مظــف بــني مفهــوم االســتهالك علــى مســتوى الفــرد واالســتهالك علــى مســتوى 
املنظمــات، ويذكــر أن االســتهالك لــدى األفــراد يشــري إىل النشــاط املبــذول مــن قبــل الفــرد إلشــباع 
حاجاتــه املتعــددة، ومــن مث فهــو يشــري إىل ذلــك الســلوك اإلنســاين الــذي يســلكه اإلنســان والــذي يتــم 
مــن خاللــه اســتخدام الســلع واخلدمــات إلشــباع حاجــات ورغبــات أفــراد اجملتمــع املتعــددة )آل مظــف، 

1431، ص 13(.

االستدامة: 

يعتر مفهوم االستدامة مفهوما متفرعاً من مفهوم التنمية، إذ إن االستخدام الدارج له كان مصاحباً 
 ،Sustainable Development هلــذا املفهــوم، وذلــك عندمــا ظهــر مفهــوم التنميــة املســتدامة
ويشــري إىل االســتخدام األمثــل للمــوارد الطبيعيــة علــى الوجــه الــذي يفــي مبتطلبــات األجيــال احلاليــة مــن 
انحيــة، مــع مراعــاة قــدرة هــذه املــوارد علــى الوفــاء مبتطلبــات األجيــال الالحقــة مــن انحيــة أخــرى، إذا مــا 
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ســلمنا أن هذه املوارد الطبيعية تتناقص بشــكل مســتمر، وعدد الســكان يف املقابل يزداد بشــكل خميف 
)القرشــي، 2007، ص 128(. وينظــر بعــض الباحثــني إىل مفهــوم االســتدامة نظــرة متخلفــة، إذ يــرون 
أن االســتدامة تتجــاوز الرتكيــز علــى اجلوانــب البيئيــة إىل املطالبــة أبن تكــون عمليــة التنميــة أكثــر مشوليــة 
أبن يؤخــذ يف االعتبــار اجلوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة، وأن تكــون عمليــة التنميــة قابلــة لالســتمرار 
مــن خــالل تلــك االعتبــارات، وذلــك يتطلــب العمــل علــى عــدم توريــث األجيــال القادمــة أي ديــون 
اقتصاديــة أو اجتماعيــة تصعــب مواجهتهــا، كذلــك عقلنــة مــوارد االســتثمار الطبيعيــة، واألهــم تعديــل 

أمنــاط االســتهالك املبــددة للمــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ )الزعــيب وآخــرون، 2009، ص 244(.

االستهالك املستدام: 

يقصــد ابالســتهالك املســتدام إحــداث تغيــري يف أمنــاط وعــادات االســتهالك لــدى أفــراد اجملتمــع، 
مثــل تقليــص اســتعمال الطاقــات األحفوريــة)1(، واحلــد مــن كميــات الطعــام الــيت تقــذف يف املزابــل، 
واالعتمــاد بشــكل كبــري علــى الســلع املعــاد تدويرهــا، وتفضيــل الســلع ذات الكفــاءة ويف الوقــت نفســه 

ذات األثــر الســليب املنخفــض يف البيئــة )مجلــة آفــاق التنميــة، ع 44، آيــار 2012(.  

وميكن تعريف االســتهالك املســتدام إجرائًيا أبنه: االســتهالك الذي من خالله يتم اســتهالك 
املــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ بصــورة تراعــي تلبيــة احتيــاج األجيــال احلاليــة؛ مــع األخــذ بعــني االعتبــار 
حــق األجيــال الالحقــة يف هــذه املــوارد، والبحــث الــدؤوب عــن وســائل حتقــق الوصــول إىل حتقيــق هــذا 

اهلدف.  

االستهالك املظهري:  

يشــري إىل املبالغة يف اجلوانب اجلمالية والذوقية يف اقتناء الســلع، هبدف احلصول على إعجاب 
اآلخريــن واحرتامهــم، ولدعــم مكانتهــم االجتماعيــة وحتقيــق أعلــى قــدر ممكــن مــن الشــهرة واجلــاه )داود، 

2012، ص164(.

التنمية املستدامة: 

التنميــة  مفهــوم  إىل  األنظــار  حتولــت  االقتصــادي  النمــو  حتجيــم  يف  التفكــري  مــن  بــداًل   
املســتدامة، الــذي اســتحدثته ودعمتــه برامــج اإلمنــاء الــيت تشــرف عليهــا األمــم املتحــدة، وذلــك عــام 
1987م مــع صــدور الوثيقــة الــيت محلــت مســمى » مســتقبلنا مجيعــاً » ويعــي مفهــوم التنميــة املســتدامة 
بصــورة عامــة ومبســطة أن علــى الــدول واجملتمعــات أن تواصــل الســري يف النمــو االقتصــادي معتمــدة 

1- الطاقة األحفورية: هي الطاقة املتحصل عليها عن طريق التنقيب ومن أبرزها النفط.
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علــى مــا لديهــا مــن مــوارد طبيعيــة، والعمــل علــى إعــادة اســتغالهلا بــدال مــن نفادهــا بصــورة مطــردة 
ص640(.  ،2005 )غدنــز، 

مالمح االهتمام ابلتنمية املستدامة على الصعيد العاملي 

إنــه يف عــام 1987م صــدرت عــن األمــم املتحــدة الوثيقــة املســماة » مســتقبلنا مجيعــا «   
لتمثــل ابكــورة االهتمــام مبفهــوم التنميــة املســتدامة – كمــا ســبق الذكــر – وعطفــاً علــى ذلــك مت تبــي 
إســرتاتيجية جديــدة للتعامــل مــع املــوارد الطبيعيــة القابلــة للنفــاذ، ترتكــز علــى إعــادة اســتغالل هــذه 
املــوارد تفــادايً لنضوهبــا، هــذه اإلســرتاتيجية اجلديــدة وجــدت صــدى واســعاً لــدى الكثــري مــن اهليئــات 
واحلــركات والــوكاالت الرمسيــة وغــري الرمسيــة املهتمــة بشــؤون البيئــة، وأصبحــت برامــج اإلمنــاء التابعــة لألمــم 
املتحــدة هــي املظلــة الرمسيــة الــيت عقــدت حتتهــا العديــد مــن التجمعــات واملؤمتــرات الدوريــة الدوليــة مثــل 
» قمــة األرض » الــيت عقــدت يف ريــو دي جانــريو عــام 1992م، واتســع االهتمــام هبــذا املفهــوم ليمتــد 
إىل االهتمــام ابســتخدام املــوارد املتجــددة والقابلــة للتجــدد واحملافظــة علــى التنــوع احليــواين والبيولوجــي 
والدعــوة إىل االلتــزام ابحملافظــة علــى اهلــواء واملــاء واألرض ليصبــح الشــعار الــذي حتملــه كل األطــراف 
املهتمــة بشــؤون التنميــة متمثــال يف العمــل علــى تلبيــة احتياجــات احلاضــر مــع العمــل علــى عــدم اإلضــرار 

بقــدرة هــذه املــوارد علــى الوفــاء مبتطلبــات أجيــال املســتقبل) غدنــز، املرجــع الســابق، ص640(.  

وحــذرت منظمــة التعــاون والتطــور االقتصــادي OECD يف تقريــر نشــرته حتــت عنــوان   
» نظــرة بيئيــة لعــام 2050 » مــن أن النمــو الســكاين العاملــي يتوقــع أن يرتفــع مــن ســبعة مليــارات يف 
الوقــت احلــايل إىل تســعة مليــارات يف العــام 2050 وأن هــذا النمــو ســوف يتســبب يف ســحق املــوارد 
الطبيعيــة ومصــادر الطاقــة يف العــامل؛ إضافــة إىل ذلــك حــذر التقريــر مــن العديــد مــن األخطــار اجلســيمة 
الغــاابت،  وتقلــص مســاحة  احلــرارة،  ارتفــاع درجــات  مثــل  الســكاين  النمــو  ظــل زايدة  احملتملــة يف 
والضغــط الكبــري علــى امليــاه العذبــة، وتلــوث اهلــواء، ويتوقــع أن تتســبب هــذه العوامــل خاصــة املتعلــق 

منهــا بتلــوث اهلــواء يف ارتفــاع معــدالت الوفيــات يف خمتلــف أحنــاء العــامل.

 )http://www.maan-ctr.org/magazine/Archive/Issue44/news.php#2(         

يف األول مــن ينايــر 2016 كمــا جــاء علــى الصفحــة الرمسيــة ملنظمــة األمــم املتحــدة بــدأ رمسيــا 
تنفيذ أهداف التنمية املســتدامة الســبعة عشــر اليت اعتمدها قادة العامل يف ســبتمر من العام 2015، 

ووضعوهــا هدفــاً يســعى العــامل إىل حتقيقــه عــام 2030، وتتلخــص أهــم تلــك األهــداف يف:
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- القضاء على الفقر. 

- القضاء التام على اجلوع. 

- الصحة اجليدة والرفاه. 

- مدن وجمتمعات حملية مستدامة. 

- االستهالك واإلنتاج املستدامان.

- العمل املناخي. 

ــاً للــدول إال انــه مــن املتوقــع أن تتســابق  وعلــى الرغــم مــن أن هــذه األهــداف غــري ملزمــة قانوني
احلكومــات يف العمــل علــى حتقيقهــا مــن خــالل وضــع أطــر وطنيــة وإســرتاتيجيات تضمــن الوصــول 

إىل تلــك األهــداف. 

) http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar(       

مالمح االهتمام ابالستهالك املستدام يف الوطن العريب

يعــد االهتمــام مبفهــوم االســتهالك املســتدام يف اجملتمعــات العربيــة حديثــاً – كمــا ســبق الذكــر 
–ويكــن اعتبــار املنتــدى العــريب للتنميــةAFED  )2( أبــرز املنظمــات العربيــة إن مل تكــن الوحيــدة 
املهتمــة هبــذا اجلانــب، حيــث أصــدرت علــى موقعهــا الرمســي تقريــراً بعنــوان )البيئــة العربيــة: االســتهالك 
املســتدام( والــذي تضمــن اســتطالعاً للــرأي العــام )3( حــول أمنــاط االســتهالك يف الوطــن العــريب. يؤكــد 
التقريــر بدايــة أن التقاريــر املاضيــة خلصــت إىل أن اعتمــاد أمنــاط اســتهالكية مناســبة تلعــب دوراً رئيســيا 
يف إجنــاح خطــط اإلدارة البيئيــة، كمــا أكــد العالقــة املرتابطــة والقويــة بــني الطاقــة وامليــاه والغــذاء، خاصــة 
يف ظــل التأثــريات الكبــرية للتغــري املناخــي، وأن حصــر املعاجلــة فقــط يف زايدة اإلنتــاج ال حيــل املشــكلة 
مطلقــاً، فلــن يســد حاجــات اجليــاع الذيــن تتزايــد أعدادهــم، ولــن يؤمــن امليــاه للعطشــى، ولــن يوصــل 
كذلــك الكهــرابء للمناطــق املظلمــة، كمــا أن مشــكلة النفــاايت لــن حيلهــا بنــاء املزيــد مــن احملــارق 
واملطامــر، وخلصــت التقاريــر الســابقة إىل أن املشــكلة األساســية تتمثــل يف األمنــاط االســتهالكية غــري 

2- منظمة إقليمية غري حكومية وغري هادفة للربح، تضم أعضاء من اخلراء واألكادييني من مؤسسات وهيئات اجملتمع املدين لتشجيع سياسات وبرامج 
متطورة عن العامل العريب، انطلق رمسيا يف بريوت يف 17 يونيو عام 2006.

3-أنظر فصل الدراسات السابقة.



128     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

املالئمــة، وأن احلــل يكمــن يف تغيــري تلــك األمنــاط مــن خــالل حتســني الكفــاءة وعدالــة توزيــع الطاقــة 
وختفيــف النفــاايت، ويتطلــب تغيــري العــادات االســتهالكية جهــودا حثيثــة فيمــا يتعلــق ابلتوعيــة والرتبيــة، 
تدعمهــا السياســات احلكوميــة، واســرتاتيجيات قطــاع األعمــال، ومبــادرات منظمــات اجملتمــع املــدين 
ووســائل اإلعــالم، غــري أن جنــاح ذلــك ســيكون رهًنــا بقبــول املســتهلكني لتلــك التغيــريات يف عاداهتــم 

االســتهالكية )صعــب، 2015، ص2015(.

واقع االستهالك يف اجملتمع السعودي:

يف إحصائيــة نشــرت يف العــام 2015 ملؤسســة النقــد العــريب الســعودي حــول القــروض الــيت قدمتهــا 
البنوك للســعوديني، كشــفت املؤسســة عن أن القروض االســتهالكية قفزت خالل العشــر ســنوات املاضية 
إىل ســتة وعشــرين ضعًفــا؛ لتتجــاوز حاجــز ســتمائة ومخســني مليــار رايل بنهايــة العــام 2014م، هــذه 
القــروض تنوعــت دواعيهــا مــا بــني الرتميــم، وأتثيــث العقــارات، وشــراء الســيارات واألجهــزة؛ فضــاًل عــن 
 .)http://www.ajel.sa/local/1535771(االئتمانيــة البطاقــات  مســتخدموا  فيهــا  تــورط  الــيت  القــروض 
ويكــن أخــذ هــذه اإلحصــاءات بعــني االعتبــار ذلــك ألهنــا تعكــس واقًعــا حقيقيًــا معيًشــا وملموًســا يف 
اجملتمــع الســعودي، الــذي أصبــح فيــه االســتهالك يثــل الصــورة األكثــر وضوًحــا بــني خمتلــف شــرائحه 
االجتماعيــة، حيــث أضحــى ثقافــة وأســلوب حيــاة يف حــد ذاتــه. إذ يعــي متامــاً مــن يعيــش يف اجملتمــع 
الســعودي أن االســتهالك بكافــة أمناطــه ســواء املظهــري أو التفاخــري ضــارب جبــذوره يف عمــق ثقافــة 
اجملتمــع، فاالســتهالك يف املظهــر واالســتهالك يف وســيلة التنقــل، واالســتهالك يف األجهــزة املســتخدمة، 
واالستهالك يف األفراح واملناسبات االجتماعية، واالستهالك يف السفر والرحالت، واالستهالك حى يف 
الرتفيــه، فاألماكــن الــيت يرفــه فيهــا أفــراد اجملتمــع الســعودي عــن أنفســهم ال تتعــدى كوهنــا أســواقاً جتاريــة أو 
مــوالت وفيهــا عشــرات املطاعــم واملقاهــي ذات العالمــات العامليــة، أو يف اســرتاحات أو منتزهــات عامــة، 
رغــم أن املالئــم منهــا اندر الوجــود، والرفيــق الدائــم فيهــا أيضــا الطعــام وأصنــاف خمتلفــة مــن املأكــوالت 
واملشــروابت. وتؤكــد هــذا دراســة حســن أبــو ركبــة الــيت حللــت مــن خالهلــا ســلوك املســتهلك الســعودي؛ 
والبنــود الــيت يتجــه إليهــا اجلــزء األكــر مــن دخلــه، ووجــد أن مــا بــني 40-60٪ مــن إمجــايل دخــل الفــرد 
الســعودي يذهــب لإلنفــاق علــى الغــذاء، ومــا بــني 15-20٪ يذهــب لصــاحل املالبــس، وابلنســبة 
املاضيــة نفســها أييت الرتفيــه والعــالج والســياحة يف حــني أن الصــرف علــى التعليــم تــراوح مــا بــني 

5-15٪ من الدخل.                                            
 )  http://www.alukah.net/culture/0/83927(

فاالســتهالك املظهــري أيضــا يكــن اعتبــاره أحــد أبــرز اجلوانــب الــيت يهتــم هبــا اجملتمــع الســعودي 
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بشــكل كبــري، فتقييــم الشــخص عــادة يكــون مــن خــالل مظهــره أو ســلوكياته الــيت حيــاول جاهــداً أن 
يظهــر فيهــا بصــورة تظهــر لآلخريــن الصفــات الــيت يــود أن خيلعهــا علــى نفســه كالثــراء أو اجلــاه أو الكــرم 
علــى ســبيل املثــال، وعلــى ذلــك انتشــر يف اجملتمــع الســعودي مؤخــراً منــط مــن االســتهالك التفاخــري 
مل يكــن معروفًــا مــن قبــل، ولعــل مــا أســهم يف انتشــاره بســرعة فائقــة هــو وســائل التواصــل االجتماعــي 
احلديثــة إذ يتــداول أفــراد اجملتمــع عرهــا العديــد مــن صــور االســتهالك التفاخــري كرجــل يظهــر وهــو 
يصــب دهــن العــود علــى أيــدي ضيوفــه بعــد العشــاء بــدال مــن الصابــون، أو عشــرات املقاطــع تظهــر 
التفاخــر إبقامــة الوالئــم بكميــات تفــوق احتيــاج احلضــور عشــرات املــرات، وصــور متعــددة كشــراء 
الســيارات املطليــة ابلذهــب أو املرصعــة ابألملــاس، هــذه املمارســات ابلطبــع ال يارســها كافــة أفــراد 
الشــعب، ولكنها مورســت من قبل أفراد حمدودين،  وانتشــرت بشــكل كبري بني أفراد اجملتمع وقوبلت 
ابســتهجان كبــري مــن العقــالء، ولكنهــا يف املقابــل وجــدت مــن حــاول تقليــد مثــل هــذه الســلوكيات الــيت 

قــد يررهــا ارتفــاع معــدالت القــروض الــيت يتحصــل عليهــا الســعوديون. 

هــذا النمــط مــن االســتهالك تعــدى حــدود اململكــة إىل خارجهــا  إذ ُنشــر يف إحــدى الصحــف 
اإللكرتونيــة حتــت عنــوان      »ســعوديون ينفقــون مبالــغ فلكيــة مــن أجــل الرتفيــه يف لــوس أجنلــوس » 
تقريــُر نقــل عــن موقــع » مراســل هوليــوود » تقريــرا يؤكــد أن أســواق مدينــة لــوس أجنلــوس األمريكيــة 
تنتعــش بشــكل كبــري يف شــهر أغســطس مــن كل عــام بســبب وجــود الســائحني اخلليجيــني عمومــاً 
والســعوديني علــى وجــه اخلصــوص، الذيــن ينفقــون مبالــغ كبــرية يف الفنــادق واملتاجــر واملطاعــم، إذ 
وصــل إنفــاق الفــرد الســعودي هنــاك – كمــا ذكــر جملــس الســياحة واملؤمتــرات يف لــوس أجنلــوس - إىل 
أعلــى معــدل إنفــاق للفــرد بواقــع 4550 دوالر، وعلــى املســتوى اجلماعــي وصــل إىل 259.3 مليــون 
دوالر فقط يف شهر أغسطس، وذكر املوقع أن شوارع مثل » مونتاج هيلز و » بيفريل هيلز » متتلئ 
بســيارات مــن مــاركات فخمــة مثــل فــرياري حتمــل لوحــات عربيــة، وأضــاف املوقــع أنــه ونظــرا لإلقبــال 
الكبــري مــن قبــل الســياح الســعوديني الذيــن ينقلــون ســياراهتم الفارهــة معهــم جــوا إىل لــوس اجنلــوس فقــد 
خصصــت اخلطــوط اجلويــة العربيــة الســعودية أربــع رحــالت أســبوعية دون توقــف إىل لــوس أجنلــوس، 
مظاهــر البــذخ جتــاوزت املــأكل واملشــرب والســيارات لتصــل كذلــك إىل األزايء والتجميــل حيــث ذكــر 
الشــعر  النســائية وصــل إىل 100.000 دوالر وأســعار قصــات  العبــاءات  املوقــع أن ســعر تصميــم 

(http://www.ajel.sa/local/1779901 ).والتجميــل تراوحــت بــني 200-400 دوالر
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املداخل النظرية املفسرة ملوضوع الدراسة:

املدخل اإلسالمي: 

يكــن التأكيــد سوســيولوجياً علــى أنــه وعلــى الرغــم مــن اختــالف األداين فإهنــا تــؤدي وظيفــة أو 
عــدة وظائــف اجتماعيــة للمجتمــع، هــذه الوظائــف إمجــااًل مهمتهــا خلــق منــاذج اجتماعيــة متماثلــة 
قــدر اإلمــكان يف الســلوك واملعتقــدات واملمارســات وذلــك لضبــط إيقــاع احليــاة االجتماعيــة علــى 
وتــرية ترضــي وحتقــق الرفــاه للجميــع، والديــن اإلســالمي يعــّد أبــرز األداين الســماوية، وقــد أتــى متمًمــا 
هلــا مشــتماًل علــى كافــة جوانــب احليــاة االجتماعيــة ومنظًمــا هلــا. ففيمــا يتعلــق جبوانــب االســتهالك 
واالســتدامة والدعــوة إىل التوســط يف االســتهالك أو احلــث علــى الســلوك املســتدام جنــد أن هنــاك 
العديــد مــن النصــوص القرآنيــة واألحاديــث النبويــة الشــريفة الــيت تطرقــت إىل ذلــك، فقــال تعــاىل داعيًــا 
عباده للتوســط يف اإلنفاق﴿ َواَل جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَلٰ ُعُنِقَك َواَل تـَْبُســْطَها ُكلَّ اْلَبْســِط فـَتـَْقُعَد َمُلوًما 

 .)29 حَمُْسورًا ﴾)اإلســراء، 

وتتضمــن اآليــة الكريــة الســابقة دعــوة النــاس إىل عقلنــة وترشــيد اإلنفــاق مــن خــالل التوســط يف 
الســلوك االســتهالكي وجعلــه متــزاًن ومنطقيًــا ورشــيًدا بعيــًدا عــن التقتــري مــن جانــب وعــن اإلســراف مــن 
لِــَك  جانــب آخــر. وقــال تعــاىل يف الســياق نفســه﴿ َوالَِّذيــَن ِإَذا أَنـَْفُقــوا ملَْ ُيْســرُِفوا َوملَْ يـَْقتــُـُروا وََكاَن بــَـنْيَ ذَٰ
قـََواًما﴾)الفرقــان،67(.  ويف الســنة النبويــة الشــريفة يعلمنــا الرســول ملسو هيلع هللا ىلص أن الديــن اإلســالمي ليــس دينًــا 
فحســب، بــل هــو منهــج وأســلوب للحيــاة، يهتــم بــكل تفاصيلهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة 
فيجســد عليــه الصــالة والســالم االســتدامة البيئيــة يف أوضــح وأنصــع صورهــا، إذ روي عــن عبــد هللا بــن 
عمــر أن رســول هللا -صلــى هللا عليــه وســلم -مــرَّ بســعد بــن أيب وقــاص وهــو يتوضــأ فقــال )مــا هــذا 
اإلســراف؟( فقــال: أيف الوضــوء إســراف؟، قــال )نعــم وإن كنــت علــى هنــر جــار( )أخرجــه ابــن ماجــه يف 
سننه(، ويف أتكيده على االهتمام ابلبيئة روي عن أنس بن مالك رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا 
صلــى هللا عليــه وســلم: )إن قامــت الســاعة ويف يــد أحدكــم فســيلة فــإن اســتطاع أال يقــوم حــى يغرســها 
فليفعــل( )رواه اإلمــام أحمــد فــي مســنده، والبخــاري فــي األدب املفرد(. وفــي قــول هللا تعــاىل:﴿ قَــاَل 
َّــا أَتُْكلُــوَن ﴾)يوســف، 47(. صــورة  تـَْزَرُعــوَن َســْبَع ِســِننَي َدَأاًب َفَمــا َحَصــدمتُّْ فَــَذُروُه يف ُســنُبِلِه ِإالَّ قَِليــاًل ممِّ
َّــا أَتُْكُلــوَن ﴾أي  أخــرى مــن صــور االســتدامة، إذ ذكــر القرطــيب يف تفســريه لقولــه تعــاىل﴿ ِإالَّ قَِليــاًل ممِّ

اســتخرجوا مــا حتتاجــون إليــه بقــدر احلاجــة.

 ) http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.....(



131 د/ انصر بن عوض الزهراين.

املدخل االقتصادي: 

يشــري »جــون كينيــث جالريــث »John Kenneth Galbraith يف كتابــه « اتريــخ 
الفكــر االقتصــادي إىل أن الظواهــر املرتبطــة ابالقتصــاد ومشــكالته املعقــدة مل يكــن هلــا أثــر واضــح يف 
احلضــارات القديــة لــدى اإلغريــق، ويف اإلمراطوريــة الرومانيــة علــى ســبيل املثــال، ذلــك أن الزراعــة 
بشــكلها البســيط كانــت هــي الصناعــة األساســية، وكانــت األســرة هــي وحــدة اإلنتــاج، والرقيــق هــم قــوة 
العمــل، وكان اســتهالك الســلع واملــواد الغذائيــة األوليــة ورمبــا بعــض الشــراب أو املالبــس القديــة ضئيــال 
إىل حــد كبــري ومقتصــرًا علــى األقليــة احلاكمــة الــيت تســتهلك بشــكل أكــر يف اخلدمــات، ويؤكــد أنــه 
ليــس هنــاك خــالف علــى أن اقتصــاَدْي اليــوانن ورومــا القديتــني مل يكــوان اقتصــاَدْي اســتهالك ســلع.

)جالريــث،2000، ص23( 

ويعتــر تومــاس روبــرت مالتــسThomas Robert Malthus أحــد الكالســيكيني األوائــل 
الذيــن قدمــوا نظريتهــم يف الســكان يف وقــت مبكــر جــدا وحتديــداً يف القــرن التاســع عشــر، وأســس 
للعالقة بني الســكان من انحية والغذاء من انحية أخرى مشــريا بشــكل ضمي إىل مفهوم االســتدامة 
يف أطروحاتــه، الــيت يــرى مــن خالهلــا ضــرورة أن يكــون هنــاك تــوازن بــني عــدد الســكان والطعــام املتوفــر، 
الــيت هتــدد حبــدوث  الغــذاء واالســتهالك، وأن املشــكلة احلقيقيــة  وركــز علــى عاملــي الطلــب علــى 
األزمــات االقتصاديــة تتمثــل يف زايدة الطلــب الفعــال علــى الغــذاء الــذي قــد خيلــق حالــة مــن عــدم 
القــدرة علــى إطعــام كل األفــواه، حيــث اســتقرأ مالتــس البيــاانت واإلحصــاءات يف بعــض البلــدان 
األوربية ووصل إىل عدد من النتائج، من أبرزها أن الزايدة ســتكون مطردة فيما يتعلق بعدد الســكان 
إذ إنــه ســيتضاعف مــرة علــى األقــل كل 25 عامــا، ومــن مث فــإن قــدرة األرض أو مصــادر الطبيعــة 
ســتعجز عــن إنتــاج مــا يتطلبــه بقــاء اإلنســان مــن غــذاء، ووضــع مالتــس عــدة مقرتحــات للخــروج مــن 
هــذا املــأزق لعــل أبرزهــا يتمثــل يف مقولتــه أن اإلنســان ال يكــن أن يعيــش يف ســالمة وازدهــار مــامل يغــري 

مــن طبيعتــه الغامشــة ويكبــح مجــاح نزواتــه وشــهواته ) جلــيب، د.ت، ص ص 79-77(. 

ويــرى كثــري مــن العلمــاء أن االقتصــادي الشــهري » آدم مسيــث » صاحــب كتــاب « ثــروة األمــم 
» هــو األب احلقيقــي لعلــم االقتصــاد احلديــث، الــذي أكــد يف أطروحاتــه أن ظاهــرة االســتهالك تقــوم 
علــى النزعــة االقتصاديــة البحتــة، وذلــك عندمــا ذهــب إىل أن االســتهالك هــو الغايــة الوحيــدة لإلنتــاج، 
وقــد تركــزت مقــوالت علمــاء االقتصــاد حــول ظاهــرة االســتهالك عمومــا علــى العلميــات االقتصاديــة 
مثل االدخار، والصادرات، والواردات وغريها، إذ يرون أن الغاية من النشاط االقتصادي إمجااًل هو 
إشــباع الســلع واخلدمــات، واالســتهالك بوجــه عــام مــن وجهــة نظــر االقتصاديــني يشــكل نســبة كبــرية 
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مــن إمجــايل دخــل األســرة ومــن إمجــايل اإلنفــاق القومــي، كمــا أنــه أي االســتهالك يؤثــر بشــكل كبــري يف 
https://sites.(كافــة املتغــريات املرتبطــة بــه مثــل مســتوى الدخــل وقــدرة الفــرد علــى االدخــار واالســتثمار
google.com/site/socioalger1/lm-alajtma/mwady-amte/zahrte-alasthlak-byn-althlyl-

alaqtsady-waltfsyr-alajtmay(  وتؤكــد ذلــك » جوليــت شــورJuliet shore «  يف مقاهلــا » 

مــا اخلطــأ يف اجملتمــع االســتهالكي » إذ تفســر النزعــة االســتهالكية للمجتمــع اجلديــد الــيت يغــذي فيهــا 
االســتهالك التنافســي نظام الفوارق الطبقية، حيث يلهث الناس بشــكل مســتمر ودون توقف خلف 
املســتوايت االســتهالكية الــيت حققهــا غريهــم، إذ أضحــت ماركــة مــا ترتــدي ومــا ال ترتــدي هــي الــيت 

حتــدد مــن أنــت ومــا مكانتــك االجتماعيــة الــيت حتتلهــا )روزنبــالت، 2011، ص16(.

ولذلــك فــإن اهتمــام علمــاء االقتصــاد ابلعوامــل ذات الصبغــة االجتماعيــة عنــد حتليــل ظاهــرة 
االستهالك جاء من خالل كتاابت » أرنست أجنل » ArnestAnjel الذي يعد أول اقتصادي 
أشــار إىل أمهيــة ذلــك عندمــا حتــدث عــن أثــر الدخــل يف منــط االســتهالك، ويــرز يف نفــس االجتــاه العــامل 
جــون مينــارد كينــزJohn Maynard Keynes بوصفــه واحــداً مــن أبــرز املنظريــن يف االقتصــاد، 
إذ ربــط كذلــك بــني الدخــل واالســتهالك يف داللــة رايضيــة حمــددة، مؤكــداً وجــود عالقــة طرديــة بــني 
زايدة الدخــل واالســتهالك، وأن هنــاك جمموعــة مــن العوامــل تلعــب دوراً يف امليــل حنــو االســتهالك 
قّســمها كينــز إىل عوامــل موضوعيــة مثــل ثبــات مســتوى األســعار و التغــري يف أذواق املســتهلكني، 
والتغــري يف توزيــع الدخــل بــني األفــراد، وعوامــل شــخصية ترتكــز إمجــااًل وفقــا لكينــز علــى رغبــة الشــخص 
يف االدخــار إمــا ملســتقبله أو ملــن أييت بعــده مــن األبنــاء؛ أو بســبب الشــح وعــدم الرغبــة أصــال يف 
اإلنفــاق، ويــرى كينــز أن امليــل إىل النقــص املطــرد يف االســتهالك يعتــر مســة مــن مســات اجملتمــع املتقــدم 
علــى الرغــم مــن أن هــذه الفكــرة كانــت مــن أبــرز املآخــذ علــى النظريــة الكنزيــة )سكيدليســكي و كينــز، 

2015،ص112( . 
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املدخل االجتماعي: 

يف كتابه » نظرية الطبقة املرتفة » The Theory of The Leisure Class يؤكد ثورســن 
فابلن Thorstein Vablen أن امتالك الثروة والســلطان وحدمها غري كافيان ألن ينال املرء تقدير 
واحــرتام النــاس، بــل إن العامــل احلاســم يف ذلــك هــو اســتعراض هــذه الثــروة والســلطان وإبرازمهــا مــن 
خــالل املظهــر )فبلــن، 2003، ص 30(. املقدمــة الســابقة تعتــر توطئــة يكــن مــن خالهلــا تفســري 
تســابق النــاس وســعيهم احلثيــث حنــو احلصــول علــى احــرتام وتقديــر اآلخريــن مــن خــالل املبالغــة يف 
املظهــر، فــإذا كنــا نتعامــل مــع األشــخاص عندمــا نقابلهــم للمــرة األوىل مــن خــالل انطباعنــا عــن 
مظهرهــم؛ ويرتتــب عليــه إمــا أن نعاملهــم بدرجــة عاليــة مــن االحــرتام، أو بقــدر مــن التعــايل واالزدراء 
يرضــي غــروران؛ فــإن ذلــك كفيــال أبن خيلــق حالــة مــن الرغبــة اجلاحمــة مــن اجلميــع لتزييــف املظهــر؛ 
والظهــور مبظهــر ال يــت ملكانــة الشــخص احلقيقيــة وال لقدرتــه املاليــة أبي صلــة، بــدءاً مــن ماركــة 
الســيارة ووصــواًل إىل ماركــة العطــر املســتخدم وذلــك فقــط لنظهــر مبظهــر األثــرايء بغيــة أن حيرتمنــا 

اآلخــرون.

ولعــل هــذا أيخــذان إىل تفســري اجتماعــي يرجــع إىل الفيلســوف االجتماعــي » جريــل اترد » 
Gabriel Tarde الــذي يشــار إليــه أبيب علــم النفــس االجتماعــي، وقــدم »اترد« مــن خاللــه 
نظريتــه عــن الســلوك االجتماعــي املســماة » نظريــة التقليــد« مرجًعــا النتقــال الســلوك مــن فــرد إىل أخــر 
عــن طريــق » احملــاكاة والتقليــد »، وعلــى الرغــم أن النظريــة اســتخدمت علــى نطــاق واســع مــن قبــل 
علمــاء اجلريــة لتفســري الســلوك اإلجرامــي، فــإن الســلوك اإلنســاين عمومــا تنســحب عليــه نظريــة اترد، 
واالســتهالك بــال جــدل أحدهــا، إذ يــرى »اترد« أن التقليــد ظاهــرة حتــدث بتأثــري العــادة والذاكــرة، 
واختــالط األشــخاص بعضهــم ببعــض، وأن ذلــك حيــدث وفــق قوانــني حمــددة واثبتــة يشــرتك يف اخلضــوع 
هلــا كل أفــراد اجملتمــع، ويف الغالــب – كمــا يــرى »اترد« – أن عــادات اجملتمــع تتشــكل مــن خــالل 
التقليــد، ســواء كانــت محيــدة أو عكــس ذلــك، وتنتقــل مــن جيــل إىل جيــل عــر الزمــن حــى تصبــح 
عرفــاً يقتــدى بــه ويــارس مــن كل أفــراد اجملتمــع، وحيــدث التقليــد كمــا أشــران وفــق قوانــني حمــددة واثبتــة 

وضعهــا »اترد«: 

أنــه يتــم بشــكل أكــر عندمــا تكــون صــالت األفــراد فيمــا بينهــم أكــر، ويــرز االختــالط والتقليــد يف املــدن   -1
أكثــر منــه يف الريــف.

يكون التقليد من األدىن إىل أعلى؛ فالفقري يقلد الغي والصغري يقلد الكبري )الطخيس،1994، ص88(.  -2
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ويقــودان هــذا املدخــل جمــدًدا للحديــث عــن إحــدى االجتاهــات النظريــة الكــرى وهــو مدخــل 
التفاعليــة الرمزيــة Symbolic Interactionism  الــذي ارتبــط بعــدد مــن العلمــاء أبرزهــم 
 Gorge  وجــورج زيــل Max Weber وماكــس فيــر  Herbert Blumerهربــر تبلومــر
Simmelو تشــالرز كــويل  Charles Cooley، ويركــز هــذا االجتــاه علــى حماولــة تفســري الفعــل 
االجتماعــي الــذي حيــدث بــني النــاس يف موقــف معــني والــذي يتفاعلــون فيــه مــن خــالل الرمــوز؛ هــذه 
الرمــوز ليســت مقتصــرة فقــط علــى اإلشــارات أو اإليــاءات أو اللغــة، ولكنهــا تتضمــن حــى الرمــوز 
املظهريــة الــيت حيكــم النــاس علينــا مــن خالهلــا، حيــث يؤكــد تشــالرز كــويل مــن خــالل صياغتــه ملفهــوم » 
مرآة الذات » Looking-Glass Self  أن الذات اليت نفهمها هي نتاج املعلومات املنعكسة 
علينــا مــن أحــكام اآلخريــن الذيــن تتفاعــل معهــم، وقــد وضــع كــويل ثالثــة عناصــر ملــرآة الــذات وهــي:

نتخيل ظهوران أمام الشخص اآلخر.   -1

نتخيل حكم اآلخر على ظهوران.   -2

اخلــزي )واالس  أو  الكــرايء  أو  االعتــزاز ابلنفــس  مثــل  الــذايت  الشــعور  مــن  بنــوع  نشــعر   -3
.)328-321 ص  ص   ،2012 ووولــف، 

ولعــل هــذا مــا أفــرز مــا وصفــه » فبلــنfeblen« ابالســتهالك املظهــري، إذ يــرى أن االســتهالك 
املظهــري للســلع ذات القيمــة تعــد وســيلة مــن وســائل الشــهرة للرجــل املــرتف، فكلمــا تكدســت الثــروة 
لديــه عجــز عــن أن يقــوم مبفــرده ابســتعراض ترفــه وبذخــه، ولذلــك يلجــأ الســتخدام طــرق بديلــة إلبــراز 
ذلــك مــن خــالل تقــدمي اهلــدااي والعطــااي الثمينــة وإقامــة الوالئــم وحفــالت الرتفيــه، وينتقــل هــذا الســلوك 
ابملــرياث مــن اآلابء إىل األبنــاء الذيــن قــد يرثــون اجلــاه ولكــن مــع افتقــاد الثــروة، وهــو مــا خيلــق طبقــة 

يكــن تســميتها ابملرتفــني املعدمــني )فبلــن، مرجــع ســابق، ص 52(.

ويؤكــد ذلــك روجــر روزنبــالتRoger Rosenblatt يف مقدمــة كتابــه ثقافــة االســتهالك، 
إذ يقــول إن مــا متتلــك أو ال متتلــك هــذا هــو جوهــر النزعــة االســتهالكية، أصبــح املواطــن العــادي 
أفــراد  مثــل األثــرايء يضــي يف ســعي ابئــس وراء أشــياء جديــدة يتطلعــون لشــرائها، حيــث أصبــح 
اجملتمــع األمريكــي يســلون أنفســهم مــن خــالل التنــدر ابألفعــال الــيت يكــن وصفهــا ابإلســراف والتبذيــر 
يف   Edward Lou Tweakتــواك لــو  إدوارد  ويــرى  ســابق، ص11(.  مرجــع  )روزنبــالت، 
مقالــه املعنــون بـــ« االســتهالك مــن أجــل احلــب » الــذي نشــره روزنبــالت يف مؤلفــه اآلنــف الذكــر أن 
األمريكان على اســتعداد اتم لبيع أنفســهم من أجل اقتناء شــيء ليس من األساســيات، ولكي يدفع 
النــاس قيمــة هــذا الســلوك االســتهالكي يعملــون ســاعات أطــول أكثــر مــن أي شــعب متقــدم علــى 
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وجــه األرض ابســتثناء الشــعب اليــاابين، مضحــني حبريتهــم الشــخصية وحياهتــم العائليــة فقــط ليتمكنــوا 
مــن احلصــول علــى املزيــد مــن االســتهالك، ولــو كان عــن طريــق املديونيــات، إذ وصــل جممــوع ديــون 
األســر األمريكيــة قبــل بضــع ســنوات إىل 89٪ مــن إمجــايل دخــل األســرة)املرجع الســابق، ص 63(. 

الدراسات السابقة

plates-pyramids-planets :الدراسة األوىل

حيــث كشــفت الدراســة الــيت حتمــل عنــوان » أطبــاق وأهرامــات وكوكــب »والــيت أجرهتــا وكالــة 
األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة – الفــاو – ابلتعــاون مــع شــبكة أحبــاث املنــاخ والغــذاء التابعــة جلامعــة 
أكســفورد ونشــرت يف شــهر مايــو مــن العــام 2016 عــن أن مــا أنكلــه يــرتك أتثــرياً ليــس علــى صحتنــا 
فحســب ولكــن حــى علــى كوكبنــا، وتــرى الدراســة أن عــددا قليــاًل مــن احلكومــات اهتمــت إبصــدار 
توجيهــات لدعــم وتشــجيع األنظمــة الغذائيــة اجليــدة للصحــة والبيئــة تعمــل علــى معاجلــة أهــم حتديــني 
يف الوقــت الراهــن، واملتمثــالن يف توفــري الغــذاء للجميــع والتغــري املناخــي، وركــزت الدراســة علــى تقييــم 
املبــادئ التوجيهيــة الغذائيــة الصــادرة عــن احلكومــات، كمــا حبثــت فيمــا إذا كانــت هــذه املبــادئ ترتبــط 
مبوضــوع االســتدامة البيئيــة مــن عدمــه، إضافــة إىل تشــجيع عــادات األكل اجليــدة واملســتدامة، وكشــفت 
الدراســة عــن أن أربــع دول فقــط ) الرازيــل – أملانيــا – الســويد – قطــر ( عملــت علــى ربــط نصائحهــا 
ابلتهديــدات الــيت متثلهــا أنظمــة اإلنتــاج الغذائــي احلديثــة واألمنــاط الغذائيــة الــيت تســببها، ومــن ذلــك احلــني 
حتركــت دولتــان فقــط )هولنــدا – اململكــة املتحــدة( حنــو اختــاذ خطــوات االعتبــارات البيئيــة مــع املبــادئ 
التوجيهيــة الغذائيــة، ورأت أن حمــاوالت هــذا العــدد القليــل جــداً مــن الــدول يعــد مؤشــراً علــى فقــدان 
معظــم الــدول لفــرص حقيقيــة تعــزز النظــم الغذائيــة وأنظمــة الطعــام الــيت جيــب أال تقتصــر علــى كوهنــا 
 .(Garnett &  Fischer,2016,pp 77-112 )صحيــة فحســب، ولكــن مســتدامة كذلــك

الدراسة الثانية: اإلعالن والسلوك االستهالكي 

طبقــت الدراســة علــى عينــة بلغــت 950 مبحــواثً مــن طــالب وطالبــات املرحلــة الثانويــة مبديريــة 
إربــد ابململكــة األردنيــة، الذيــن تقــع أعمارهــم بــني )16-18( عامــا؛ وكشــفت الدراســة عــن أن نســبة 
كبــرية مــن املراهقــني يتابعــون إعــالانت التلفــاز يف فــرتة املســاء والســهرة، وهــذا يفســر اهتمــام الشــركات 
ببــث إعالانهتــا خــالل هــذه الفــرتة. جــاء يف مقدمــة اهتمامــات املبحوثــني كانــت يف اإلعــالانت الــيت 
تكــون علــى شــكل أغــاين أو متثيــل أو رســوم متحركــة وبنســبة تزيــد عــن 85٪، فيمــا اخنفضــت نســب 
متابعــة اإلعــالانت احلواريــة أو تلــك الــيت يعلــق عليهــا معلقــون أبصواهتــم. كمــا كشــفت الدراســة عــن 
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أن نســبة 81.7٪ يعتقــدون أن اإلعــالانت الــيت يشــاهدوهنا إعــالانت صادقــة، يف الوقــت الــذي يــرى 
فيــه 18.7٪ فقــط مــن املبحوثــني عكــس ذلــك )الرابعــي، 2008، ص 92(. 

الدراسة الثالثة: أمناط االستهالك يف البلدان العربية 

كانــت هــذه الدراســة عبــارة عــن اســتطالع للــرأي العــام طبــق مــن قبــل املنتــدى العــريب للبيئــة 
والتنميــة AFED   علــى 31.000 مبحــوث يف 22 بلــداً عربيــاً خــالل النصــف األول مــن عــام 
2015م ، حيــث ركــزت الدراســة علــى ســؤال املبحوثــني عــن عــدة حمــاور متعلقــة ابالســتدامة، مــن 
بينهــا آراؤهــم حــول وضــع البيئــة يف بلداهنــم، إذ وجــد أن 72٪ مــن املبحوثــني يــرون أن أوضــاع البيئــة 
ازدادت ســوءاً يف بلداهنــم خــالل العشــر ســنوات املاضيــة، ولقــد متثلــت أهــم مؤشــرات هــذه الصــورة 
الســلبية يف زايدة النفــاايت، وعــدم كفــاءة اســتخدام امليــاه والطاقــة ، وازدحــام احلركــة املروريــة، والتلــوث 
الصناعــي. كمــا حاولــت الدراســة مــن جانــب آخــر الكشــف عــن أمنــاط االســتهالك املســتدام، إذ 
كشــفت يف هــذا اجلانــب عــن مســتوى وعــي مقبــول أبزمــة امليــاه الــيت هتــدد البلــدان العربيــة مثلــت آراء 
72٪ مــن املبحوثــني وأرجعــوا الســبب يف ذلــك إىل فقــدان الوعــي الــالزم أبمهيــة الرتشــيد، وفيمــا يتعلــق 
ابســتخدام األجهــزة املقتصــدة يف الطاقــة الكهرابئيــة وجــد أن نســبة 85٪ يســتخدمون هــذه األجهــزة، 
مقابــل 45٪ فقــط يســتخدمون أجهــزة تقتصــد يف اســتخدام امليــاه، وســبب ذلــك رمبــا يعــود إىل ارتفــاع 
تكلفــة الكهــرابء مقارنــة ابمليــاه، إضافــة إىل أن بعــض البلــدان مثــل مصــر واملغــرب ولبنــان واإلمــارات 
تــوزع هــذه األجهــزة جمــاان، ووجــدت الدراســة أن املســتهلك العــريب عنــد التفكــري يف اقتنائــه جلهــاز 
منــزيل أو ســيارة أن الكفــاءة، تكــون الكفــاءة حمــور االهتمــام األول لـــ 42٪ مــن املبحوثــني، جــاء بعــد 
العالمــة التجاريــة، يف حــني كان االهتمــام بتوفــري الوقــود والكهــرابء يف آخــر اهتمامــات املبحوثــني يف 
البلــدان الــيت تقــدم دعمــاً كبــريا ألســعار الســلع والوقــود، كمــا كشــف االســتطالع فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك الغــذاء يف البلــدان العربيــة عــن أن 61٪ مــن املبحوثــني يتناولــون املأكــوالت الســريعة مــا 
بــني 1-5 مــرات يف الشــهر يف حــني أن 21٪ ال يتناولوهنــا علــى اإلطــالق، مقابــل 18٪ يتناولوهنــا 
أكثــر مــن ســت مــرات، وشــكلت كلفــة الغــذاء اجلــزء األكــر مــن دخــل األســرة يف البلــدان العربيــة، إذ 
بلغــت أكثــر مــن 10٪ مــن الدخــل لــدى 62٪ مــن املبحوثــني )صعــب،2015،ص ص 83-64(.

Sustainability seen from the perspective of consumers :الدراسة الرابعة

حاولــت هــذه الدراســة الــيت حتمــل عنــوان » االســتدامة مــن وجهــة نظــر املســتهلكني «   
وطبقــت علــى عينــة قوامهــا 123 ســيدة متطوعــة مــن مدينــة برغــن النروجييــة تراوحــت أعمارهــن بــني 
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18-82 عامــا مبتوســط 35 عامــا مت مجــع البيــاانت منهــن عــن طريــق املقابلــة وجهــا لوجــه، حيــث 
حاولــت الكشــف عــن فهــم املســتهلكني النروجييــني لالســتدامة  يف إطــار مســتويني يتمثــل املســتوى 
األول يف حماولــة التحقــق مــن إدراك املســتهلكني للمفهــوم العــام لالســتدامة؛ وبشــكل حمــدد دراســة 
مــدى أمهيــة األبعــاد اخلمســة اآلتيــة لــدى املســتهلكني يف تصورهــم عــن مفهــوم االســتدامة و املتمثلــة 
يف: البعــد البيئــي، واالجتماعــي، واالقتصــادي، والزمــي، إضافــة إىل البعــد التنمــوي. أمــا املســتوى 
الثــاين فيتمثــل يف حماولــة التحقــق مــن مــدى إدراك و فهــم املســتهلكني لالســتدامة و كيــف يتجلــى هــذا 
اإلدراك يف قــرارات املســتهلك؛ وكشــفت الدراســة عــن أن األبعــاد اخلمســة لالســتدامة توجــد ابعتبارهــا 
عناصــر إدراك املســتهلكني ملفهــوم االســتدامة، وقــد متيــز كل مــن البعــد البيئــي، والبعــد االجتماعــي، 
للمنتجــات  ابلنســبة  مهمــة  تعتــر  الــيت  ابلســمات  يتعلــق  فيمــا  أمــا  بشــكل ابرز،  التنمــوي  والبعــد 
املســتدامة، فقــد ركــز املســتهلكون بدرجــة كبــرية علــى عمليــة إعــادة تدويــر التعبئــة و التغليــف، وعمليــة 
دفع املنتجني بشكل منصف وعادل ، واخنفاض استهالك الطاقة ، واخنفاض انبعااثت اثين أكسيد 
) Böhm & Hanss ,2012,pp678-687( الكربــون خــالل عمليــة اإلنتــاج  والشــحن

اجملتمــع  يف  الشــباب  لــدى  االســتهالك  ســلوك  يف  املؤثــرة  العوامــل  اخلامســة:  الدراســة 
العزيــز عبــد  امللــك  جبامعــة  اجلامعيــة  املرحلــة  طــالب  علــى  مطبقــة  السعودي-دراســة 

لقــد هدفــت الدراســة الــيت طبقــت علــى عينــة قوامهــا 396 طالبــاً مــن طــالب جامعــة امللــك 
لــدى الشــباب الســعودي، إذ  عبدالعزيــز إىل الكشــف عــن العوامــل املؤثــرة يف ســلوك االســتهالك 
حاولــت الوقــوف علــى العوامــل األكثــر أتثــريا يف ذلــك، والوقــوف علــى اجلماعــات املرجعيــة األكثــر 
أتثــريًا يف اختــاذ قــرار الشــراء، وأخــرياً الكشــف عــن العالقــات االرتباطيــة بــني حمــددات قــرارات الشــراء 
وبعــض اخلصائــص الديوغرافيــة للمبحوثــني، حيــث كشــفت نتائــج الدراســة عــن أن أبــرز العوامــل 
املؤثــرة يف قــرار الشــراء متثلــت يف جــودة الســلعة واحلاجــة إليهــا ومــا تضيفــه للشــخصية مــن متيــٍز، يف 
الوقــت الــذي وجــد فيــه أن عوامــل الدعايــة واإلعــالن واملوضــة مل تســجل أتثــرياً يف ســلوك االســتهالك 
لــدى الشــباب، كمــا دلــت نتائــج الدراســة مــن جانــب آخــر علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة 
بــني متغــريات العمــر واجلنــس والطبقــة االجتماعيــة للشــباب وبــني درجــة أمهيــة حمــددات قــرارات الشــراء 

لديهــم) آل مظــف، مرجــع ســابق، ص ص 30-19(.    



138     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

اإلجراءات املنهجية للدراسة:

أواًل: نوع ومنهجية الدراسة:

تنتمي الدراســة الراهنة للدراســات الوصفية، اليت حتاول أن تعرض خلصائص ظاهرة االســتهالك 
كًمــا وكيًفــا، بطريقــة أكثــر دقــة وإحكاًمــا، ودون تدخــل مــن الباحــث يف الظاهــرة الــيت يقيســها )عبــد 
الغــي،2007، ص24(. وبنــاء عليــه فالدراســة تنتهــج املنهــج الوصفــي وهــو أشــبه مــا يكــون ابإلطــار 
العــام الــذي تقــع حتتــه عــدة أنــواع مــن البحــوث، مثــل البحــث املســحي واالرتباطــي واللذيــن تنتمــي 
هلمــا دراســتنا الراهنــة، والبحــث املســحي هــو نــوع مــن البحــوث يتــم مــن خاللــه اســتجواب مجيــع أفــراد 
جمتمــع البحــث أو عينــة كبــرية ممثلــة للمجتمــع؛ دون أن يتجــاوز ذلــك العالقــة أو اســتنتاج األســباب 
العالقــة  توضيــح  إىل  تســعى  االرتباطيــة  البحــوث  أن  حــني  )العســاف، 2006، ص 189(. يف 
ومقدراهــا بــني بعــض املتغــريات، وتســتخدم كذلــك للكشــف عمــا إذا كان هنــاك عالقــة بــني متغرييــن 
أو أكثــر؛ أو ملعرفــة مقــدار واجتــاه العالقــة ســالبة أو موجبــة بــني بعــض املتغــريات أو للتنبــؤ بتأثــري متغــري 

يف آخــر، وهــو مــا تســعى الدراســة الراهنــة إىل حتقيقــه يف جانــب منهــا )املرجــع الســابق، ص 263(

جماالت الدراسة 

1- اجملال املكاين: 

حتــدد جمتمــع الدراســة يف اختيــار عينــة عشــوائية بســيطة مــن أرابب األســر الســعودية مبختلــف 
املــدن الكبــرية واملتوســطة والصغــرية مــن أجــل ضمــان متثيــل العينــة جملتمــع البحــث، وقــد بلــغ إمجــايل 

عــدد املشــاركني يف الدراســة )1345(:
 جدول رقم )1(

يوضح توزيع عينة الدراسة وفقا لنوع املدينة
النسية املئويةالعددنوع املدينة

103577,0)مدينة كبرية( عدد سكاهنا أكثر من مليون نسمة

967,1)مدينة متوسطة( ما بني 400000 ألقل من مليون

19014,1)مدينة صغرية( ما بني 5000 ألقل من400000 

241,8)قرية أوهجرة( أقل من5000  

1345100,0اجملموع
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2- اجملال البشري:

ويتمثــل يف عينــة عشــوائية بســيطة مــن أرابب األســر يف اجملتمــع الســعودي وقــد بلــغ إمجــايل العينــة 
1345 حيــث مت ســحبها بشــكل عشــوائي مــن جمتمــع البحــث وذلــك بتوزيــع االســتبانة عــر الريــد 
اإللكــرتوين وبعــض وســائل التواصــل االجتماعــي لتحقيــق اســتجابة عاليــة مــع األخــذ يف االعتبــار 
التأكيــد علــى املبحوثــني بتحقيــق شــروط البحــث املمثلــة يف اجلنســية الســعودية واإلقامــة داخــل اململكــة 

والــزواج.

3- اجملال الزمين: 

اســتغرق اجملــال الزمــي جلمــع املــادة امليدانيــة للدراســة قرابــة الســتة أشــهر بــدءاً مــن منتصــف شــهر 
رمضــان لعــام 1437هـــ، مت خالهلــا نشــر االســتبانة الكرتونيــاً وجتميعهــا وترميــز البيــاانت وإدخاهلــا 

ومعاجلتهــا إحصائيــا والتعليــق علــى اجلــداول وكتابــة التقريــر النهائــي.

أدوات مجع البياانت:

مت إعداد اســتمارة اســتبيان )اســتبانة( إليكرتونية جلمع البياانت يف هذه الدراســة، وهي اســتمارة 
من خالل موقع Google drive، وقد مرت هذه االستبانة مبجموعة من املراحل يف تصميمها 

وهي: 

املرحلة األوىل: مرحلة اإلعداد املبدئي لألداة:

مت عمــل مقابــالت مــع بعــض املتخصصــني يف العمــل االجتماعــي وحتديــداً األكادييــني   .1
األداة. أبعــاد  ملناقشــة  الســعودية  اجلامعــات  بعــض  املتخصصــني يف علــم االجتمــاع يف 

مت عمــل مقابــالت مــع بعــض اخلــراء يف العمــل ابجملــال األســرى ابجملتمــع الســعودي ملناقشــة   .2
أبعــاد األداة واقــرتاح العبــارات املناســبة.

مت االطــالع علــى الدراســات والبحــوث الســابقة يف اجملــال األســرى ســواء الــيت أجريــت   .3
خارجهــا. أو  الســعودية  العربيــة  اململكــة  داخــل 

مت االطــالع علــى بعــض املقاييــس واالســتباانت املرتبطــة مبوضــوع الدراســة )االســتهالك   .4
الســعودية(. األســرة  لــدى  املســتدام 
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وبنــاء علــى مــا ســبق مت وضــع أبعــاد اســتمارة االســتبيان “واقــع حتقيــق األســرة الســعودية   ▪
ملفهــوم االســتهالك املســتدام » الــيت متثلــت يف ســبعة أبعــاد: 

البعد األول: النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية.  -

البعد الثاين: منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية.  -

البعد الثالث: النمط السائد الستهالك األغذية.  -

البعد الرابع: النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية.  -

البعد اخلامس: النمط السائد الستهالك للمياه.  -

البعد السادس: منط االستهالك املستدام للبيئة.  -

البعد السابع: منط االستهالك بشكل عام.  -

املرحلة الثانية: حساب صدق وثبات أداة مجع البياانت ومت كما يلي:

أواًل: صدق األداة:

الصدق الظاهري لألداة:

حيــث مت عــرض األداة علــى عــدد ) 5( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ابجلامعــات الســعودية 
املتخصصــني يف علــم االجتمــاع، وقــد مت االعتمــاد علــى نســبة اتفــاق ال تقــل عــن )80٪( ، وقــد مت 
حــذف بعــض العبــارات وإعــادة صياغــة البعــض ، وبنــاًء علــى ذلــك مت صياغــة االســتمارة يف صورهتــا 

النهائيــة.
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الصدق العاملي:

حيــث اعتمــد الباحــث يف حســاب الصــدق العاملــي علــى معامــل ارتبــاط كل متغــري يف األداة 
ابلدرجــة الكليــة، وذلــك لعينــة قوامهــا )10( مفــردات مــن أرابب األســر الســعودية )جمتمــع الدراســة(، 
وتبــني أهنــا معنويــة عنــد مســتوايت الداللــة املتعــارف عليهــا، وأن معامــل الصــدق مقبــول، كمــا يتضــح 

مــن اجلــدول اآليت:

 جدول )2(
 يوضح االتساق الداخلي بني متغريات استمارة استبيان واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك

املستدام
درجة االستبيان ككل ن = 10

الداللةمعامل االرتباطاملتغرياتم

****899. النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية1
****924.منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية2
****950.النمط السائد الستهالك األغذية3
****959.النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية4
****787.النمط السائد الستهالك املياه5
****751.النمط السائد لالستهالك املستدام للبيئة6
****931.منط االستهالك بشكل عام7

    * معنوي عند )0.05(  ** معنوي عند )0.01( 

يتضــح أن معظــم متغــريات األداة دالــة، كمــا أن معظــم متغــريات االســتمارة دالــة عنــد مســتوايت 
الداللــة املتعــارف عليهــا لــكل متغــري، ومــن مث يكــن القــول إن درجــات العبــارات حتقــق احلــد الــذي 

يكــن معــه قبــول هــذه الدرجــات، ومــن مث حتقــق مســتوى الثقــة يف األداة واالعتمــاد علــى نتائجهــا.

اثنيــا ثبــات األداة: مت حســاب ثبــات األداة ابســتخدام معامــل ثبــات )ألفــا ـ كرونبــاخ( لقيــم الثبــات 
التقديريــة ألبعــاد اســتمارة واقــع حتقيــق األســرة الســعودية ملفهــوم االســتهالك املســتدام، وذلــك بتطبيقهــا 

علــى عينــة قوامهــا )10( مفــردات مــن املبحوثــني )جمتمــع الدراســة(. 
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وقد جاءت النتائج كما هي موضحة يف اجلدول التايل:
جدول )3(

 يوضح نتائج الثبات الستمارة واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام ابستخدام
معامل )ألفا ـ كرونباخ( ن = 10

معامل )ألفا ـ كرونباخ(املتغرياتم
854 . النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية1
862.منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية2
855.النمط السائد الستهالك األغذية3
849.النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية4
847.النمط السائد الستهالك املياه5
923.النمط السائد لالستهالك املستدام للبيئة6
923.منط االستهالك بشكل عام7
895.ثبات استمارة االستبيان ككل.8

يتضــح مــن اجلــدول أعــاله أن معظــم معامــالت الثبــات للمتغــريات تتمتــع بدرجــة عاليــة مــن 
الثبــات، وبذلــك يكــن االعتمــاد علــى نتائجهــا وبذلــك أصبحــت األداة يف صورهتــا النهائيــة.

أساليب التحليل اإلحصائي للدراسة:  ▪

مت معاجلــة البيــاانت مــن خــالل احلاســب اآليل ابســتخدام برانمــج )SPSS.V. 21.0( احلــزم 
اإلحصائيــة للعلــوم االجتماعيــة، وقــد طبقــت األســاليب اإلحصائيــة اآلتيــة:

التكرارات والنسب املئوية: وذلك لوصف خصائص جمتمع الدراسة.   .1

ابلســلوك  القيــام  مــدى   علــى  للحكــم   : الثالثــى  ليكــرت  ملقيــاس  احلســايب  املتوســط   .2
االســتهالكي، حبيــث تكــون بدايــة وهنايــة فئــات املقيــاس الثالثــي نعــم )ثــالث درجــات(، إىل حــد مــا 
)درجتــان(، ال )درجــة واحــدة(، ،مت ترميــز وإدخــال البيــاانت إىل احلاســب اآليل، ولتحديــد طــول خــالاي 
املقيــاس الثالثــي )احلــدود الدنيــا والعليــا(، مت حســاب املــدى = أكــر قيمــة – أقــل قيمــة )3 – 1 = 2(، 
مث تقســيمه علــى عــدد خــالاي املقيــاس للحصــول علــى طــول اخلليــة املصحــح)3/2 = 0.67(، وبعــد 
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ذلــك مت إضافــة هــذه القيمــة إىل أقــل قيمــة يف املقيــاس أو بدايــة املقيــاس وهــي الواحــد الصحيــح وذلــك 
لتحديــد احلــد األعلــى هلــذه اخلليــة, وهكــذا أصبــح طــول اخلــالاي كمــا يلــي:

جدول )4( مستوايت املتوسطات احلسابية يف استمارة املستفيدين

مستوى منخفضإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 1 - 1.67
مستوى متوسطإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني أكثر من 1.68 - 2.38

مستوى مرتفعإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني أكثر من 2.39: 3

3.املتوســط احلســايب ابلنســبة ملقيــاس ليكــرت اخلماســي: للحكــم علــى درجــة اهتمــام ابلفــرد 
عنــد القيــام ابلســلوك االســتهالكي، حبيــث تكــون بدايــة وهنايــة فئــات املقيــاس اخلماســي: يهمــي بشــدة 
)مخــس درجــات(، يهمي)أربــع درجــات(، يهمــي إىل حــد مــا )ثــالث درجــات(، ال يهمــي )درجتــان(، 
ال يهمــي مطلقــا )درجــة واحــدة(، ولتحديــد طــول خــالاي املقيــاس اخلماســي )احلــدود الدنيــا والعليــا(، 
مت حســاب املــدى = أكــر قيمــة –  أقــل قيمــة )5– 1 =4(، مث تقســيمه علــى عــدد خــالاي املقيــاس 
للحصــول علــى طــول اخلليــة املصحــح )4 / 5 = 0.8( وبعــد ذلــك مت إضافــة هــذه القيمــة إىل أقــل 
قيمــة يف املقيــاس أو بدايــة املقيــاس وهــى الواحــد الصحيــح وذلــك لتحديــد احلــد األعلــى هلــذه اخلليــة, 

وهكــذا أصبــح طــول اخلــالاي كمــا يلــي:

جدول )5( مستوايت املتوسطات احلسابية
مستوى منخفض جدًاإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 1 - 1.8

مستوى منخفضإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 1.8 - 2.6
مستوى متوسطإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 2.6 – 3.4
مستوى مرتفعإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 3.4 - 4.2
مستوى مرتفع جدًاإذا تراوحت قيمة املتوسط للعبارة أو البعد بني 4.2 - 5

4.االحنــراف املعيــاري: ويفيــد يف معرفــة مــدى تشــتت أو عــدم تشــتت اســتجاابت املبحوثــني، 
كمــا يســاعد يف ترتيــب العبــارات مــع املتوســط احلســايب، حيــث إنــه يف حالــة تســاوى العبــارات يف 

املتوســط احلســايب فــإن العبــارة الــيت احنرافهــا املعيــاري أقــل أتخــذ الرتتيــب األعلــى.
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املدى: ويتم حسابه من خالل الفرق بني أكر قيمة وأقل قيمة.  .5

معامل ثبات )ألفا. كرونباخ(: لقيم الثبات التقديرية ألدوات الدراسة.  .6

الفــروق  علــى  للتعــرف   :One Way ANOVA االجتــاه أحــادي  التبايــن  حتليــل   .7
وداللتهــا اإلحصائيــة بــني املبحوثــني، وذلــك وفقــاً ملتغــري معــني )يســمى متغــري التجزئــة(، وبشــرط أن 

يكــون عــدد اجملموعــات أكثــر مــن جمموعتــني. 

طريقــة الفــرق املعنــوي األصغــر LSD TEST: تســتخدم فقــط يف حالــة وجــود فــروق   .8
دالــة إحصائيــة ابســتخدام One Way ANOVA، وهــو اختبــار يســتخدم يف حالــة افــرتاض 
تســاوي التبايــن بــني الفئــات، حيــث إهنــا تفيــد يف اختبــار معنويــة الفــروق بــني كل متوســطي الفئــات، 

وحتديــد اجتــاه هــذه الفــروق لصــاحل أيــة جمموعــة منهــا.

الصدق اإلحصائي: ويتم حسابه من خالل اجلذر الرتبيعي ملعامل الثبات.  .9

10. معامــل ارتبــاط بريســون: وذلــك حلســاب صــدق االتســاق الداخلــي بــني أبعــاد )أدوات 
الدراســة( ملتغــريات الدراســة، وحلســاب العالقــة االرتباطيــة بــني متغــريات الدراســة. 

11. اختبــار )ت( لعينتــني مســتقلتني: حلســاب متوســطات الفــروق وداللــة تلــك الفــروق 
اإلحصائيــة.

نتائج الدراسة امليدانية:

أواًل: وصف جمتمع الدراسة
وصف عينة املستفيدين:  ▪

جدول رقم )6(
يوضح فئات السن للمبحوثني

النسبة٪التكرارفئات السنم
221,6أقل من 20 سنة1
25519,0من20 – 230
45633,9من 340-30
38428,6من 450-40
22817,0من 50سنة فأكثر5

1345100,0اجملموع
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مــن خــالل بيــاانت اجلــدول الســابق يتضــح أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يف الفئــة العمريــة مــن 
30 ألقــل مــن 40 ســنة حيــث بلغــت نســبتهم )33,9٪(، يليهــم الفئــة العمريــة مــن 40 ألقــل مــن 
50 ســنة، حيــث بلغــت نســبتهم)28,6٪(، مث الفئــة العمريــة مــن 20 ألقــل مــن 30 ســنة، حيــث 
بلغــت نســبتهم )19٪(، وهــذا يوضــح أن غالبيــة املشــاركني يف الدراســة ممــن بلغــت أعمارهــم بــني 
20 ألقــل مــن 50 ســنة، حيــث بلــغ إمجــايل نســبتهم )81٪( وهــذا طبيعــي إذا مــا علمنــا أن الدراســة 
اســتهدفت األســر وابلتــايل تقــل نســبة مــن هــم أقــل مــن 20 عامــا، وتقــل كذلــك نســبة مــن هــم فــوق 
ســن 50 عامــا و قــد يفســر ذلــك مــن جانــب بقلــة اهتمــام كبــار الســن ابملشــاركة يف الدراســة ومــن 
جانــب آخــر قــد يؤكــد مــا تــدل علــى نتائــج اإلحصــاءات الرمسيــة مــن أن اجملتمــع الســعودي جمتمــع فــيت 
وشــاب، لكــن بيــاانت اجلــدول مــن جانــب آخــر تكشــف كذلــك عــن أتخــر ســن الــزواج للمجتمــع 
الســعودي علــى عكــس مــا كان عليــه الوضــع يف املاضــي؛  إذ جنــد أن النســبة العظمــى مــن العينــة 
تركــزت يف الفئــة العمريــة 30 -50 عامــا بواقــع 56,5٪  يف حــني أن نســبة املتزوجــني مــن 30 عامــا 

فأقــل شــكلوا فقــط 20,6٪ مــن جممــوع العينــة.
 جدول رقم )7(

 يوضح املبحوثني وفقا للنوع

النسبةالتكرارالنوعم
106078,8ذكر1
28521,2أنثى2

1345100,0     اجملموع

أكر نســبة من املشــاركني يف الدراســة من املبحوثني الذكور، حيث بلغت نســبتهم )٪78,8(، 
بينمــا بلغــت نســبة اإلانث )21,2٪( ولعــل هــذا مؤشــراً علــى أن الرجــل ال زال يف اجملتمــع الســعودي 
يعتــر نفســه املســئول عــن األســرة    وهــو مــن يتــوىل إدارة ميزانيتهــا، وتصريــف شــؤوهنا وعلمــه بتفاصيــل 

ذلــك أكثــر مــن املــرأة.
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جدول رقم )8(
يوضح عدد أفراد أسر املبحوثني

النسبة٪التكرارعدد أفراد األسرةم
72453,8أفراد 5 من أقل1

57542,8أفراد 10 ألقلمن 5 من2

463.4 فأكثر 10 من3

1345100,0اجملموع

مــن خــالل بيــاانت اجلــدول أعــاله يتضــح أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن بلــغ عــدد أفــراد 
أســرهم أقــل مــن 5 أفــراد، حيــث بلغــت نســبتهم )53,8٪(، مث مــن بلــغ عــدد أفــراد أســرهم مــن 5 
ألقــل مــن 10 أفــراد بواقــع )48,8٪( مــن املبحوثــني يف حــني أن مــن جتــاوز عددهــم 10 أفــراد مل 
يشــكلوا ســوى نســبة )3,4٪( وهــذا يشــري إىل صغــر حجــم األســرة الســعودية عمومــا وســيادة شــكل 

األســرة النوويــة والــذي يقتصــر علــى الــزوج والزوجــة وأبناؤمهــا غــري املتزوجــني.
جدول رقم )9(

يوضح شكل وتكوين األسرة

النسبة٪التكرارشكل األسرةم
1168,6فقط زوجني1
102576,2وأبناء زوجني2
805,9مع األبناء أحد الزوجني3
1057,8آخرين وأقارب وأبناء زوجني4
191,4غري ذلك5

1345100,0  اجملموع

تؤكــد بيــاانت اجلــدول رقــم )9( مــا أشــري إليــه يف اجلــدول رقــم )8( فيمــا يتعلــق بســيادة شــكل 
األســرة النوويــة يف اجملتمــع الســعودي إذ جنــد أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن تتكــون أســرهم مــن 
زوجــني وأبنــاء، حيــث بلغــت نســبتهم )76,2٪(، مث زوجــني فقــط بنســبة )8,6٪(، مث زوجــني وأبنــاء 
وأقــارب آخريــن بنســبة )7,8٪(، بينمــا جــاءت أقــل نســبة فئــة غــري ذلــك وهــم ممــن يعيشــون مبفردهــم 

بعيــًدا عــن أســرهم، حيــث بلغــت نســبتهم )٪1,4(.



147 د/ انصر بن عوض الزهراين.

جدول رقم )10(
يوضح متوسط دخل املبحوثني

النسبة٪التكرارمتوسط الدخلم

3000614,5 أقلمن1
800024718,4 ألقلمن 3000 من2
1300034725,8 ألقلمن 8000 من3
1800030122,4 ألقلمن 13000 من4
38928,9فأكثر 518000

1345100,0اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول أعــاله إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن متوســط دخلهــم الشــهري 
18000 رايل فأكثــر، حيــث بلغــت نســبتهم )28,9٪( وهــذا مؤشــر يــدل علــى إرتفــاع مســتوى 
دخــل األســرة الســعودية وأن الغالبيــة العظمــى مــن األســر تعيــش فــوق مســتوى متوســط الدخــل الــذي 
كشــفت عنــه آخــر املســوح الــيت نفذهتــا اهليئــة العامــة لإلحصــاء عــام  2012)4( إذ وجــد إن متوســط 
دخــل األســرة الســعودية بلــغ 16577رايل، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة كمــا دلــت نتائــج الدراســة الراهنــة 
من بلغ غ متوســط دخلهم 8000 إىل أقل من 13000 رايل، حيث بلغت نســبتهم )٪25,8(، 
مث متوســط دخل شــهري 13000 إىل أقل  من 18000 رايل، حيث بلغت نســبتهم )٪22,4(، 
وتوضــح بيــاانت اجلــدول عمومــا أن أكثــر مــن  نصــف العينــة  )51,3٪( مــن املبحوثــني متوســط 
دخلهــم  أعلــى مــن 13000 رايل  والغالبيــة العظمــى منهــم جتــاوز دخلهــم 18000 رايل، يف حــني 
أن مــن بلــغ دخلهــم أقــل مــن 3000 رايل مل تتجــاوز نســبتهم ) 4,5٪ ( مــن جممــوع املبحوثــني وهــذا 
يعكــس مســتوى دخــل جيــد جــدا لألســرة الســعودية قــد يلعــب دورا حامسًــا يف حتديــد مالمــح الســلوك 

االســتهالكي لألســرة الســعودية .

 4 -انظر املالحق 
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جدول رقم )11(
يوضح مكان معيشة األسرة

النسية املئويةالعددنوع املدينة

103577,0)مدينة كبرية( عدد سكاهنا أكثر من مليون نسمة

967,1)مدينة متوسطة ( ما بني 400000 ألقل من مليون

19014,1)مدينة صغرية( ما بني 5000 ألقل من400000 

241,8)قرية أوهجرة( أقل من5000  

1345100,0اجملموع

توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم )11( أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــني يســكنون ابملــدن الكبــرية 
والــيت يبلــغ عــدد ســكاهنا أكثــر مــن مليــون نســمة، حيــث بلغــت نســبتهم )77٪( األمــر الــذي يشــري 
إىل غلبــة طابــع منــط احليــاة احلضريــة علــى اجملتمــع الســعودي، يف حــني أن نســبة مــن يســكنون ابملــدن 
الصغــرية بلغــت )14,1٪(، واملــدن املتوســطة )7,1٪(، وأقــل نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون 
ابلقرية أو اهلجرة، حيث بلغت نســبتهم )1,8٪(. و يكن ربط هذه النتيجة املتمثلة يف ســيادة منط 
احليــاة احلضريــة علــى اجملتمــع الســعودي مبــا جــاء يف دراســة علــى كنعــان)5( والــيت عرضــت لالســتهالك 
كمتغــري اجتماعــي يتأثــر بســيادة العــادات والتقاليــد الــيت يعيــش فيهــا الفــرد والــيت أصبحــت تلقــي 
بضالهلــا علــى حيــاة الشــعوب، والالعــب الرئيــس يف ذلــك العالمــات التجاريــة العامليــة الــيت نشــاهدها 
يف املــدن واملراكــز احلضريــة الكــرى ســواء تلــك املتعلقــة ابملالبــس أم ابلســيارات أم ابألطعمــة واملقاهــي 
وغــري ذلــك وبطبيعــة احلــال فهــي لــن تتواجــد يف القــرى واهلجــر ولكــن يف املــدن الكــرى واملتوســطة 
الــيت يســكنها )84.1( مــن جممــوع العينــة و حتفــز النــاس بــال شــك بــكل الوســائل حنــو مزيــًدا مــن 

االســتهالك.
جدول رقم )12( يوضح ملكية السكن املبحوثني

النسبة٪التكرارملكية السكنم
74755,5ملك1
55040,9مستأجر2
413,0حكومي3
5,4خريي4
2,1غري ذلك5

1345100,0اجملموع
5- أنظر الدراسات السابقة 
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 تــدل بيــاانت اجلــدول رقــم )12( علــى أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون ىف مســاكن 
ملكهم اخلاص، حيث بلغت نســبتهم )55,5٪( وهذه النتيجة تؤكد ما جاء يف اجلدول رقم )10( 
والــذي كشــف عــن ارتفــاع متوســط دخــل األســرة الســعودية األمــر الــذي أنعكــس بشــكل إجيــايب؛ 
يتمثــل يف ملكيتهــم للســكن، بينمــا بلغــت نســبة ممــن يســكنون يف مســكن مســتأجر )40,9٪( وهــي 
نســبة كذلــك ليســت ابلقليلــة وإذا مــا مت ربطهــا مبتوســط دخــل األســرة الســعودية املرتفــع ســنجد أن 
ذلــك مؤشــر ســليب إىل حــد مــا ولكــن قــد يــرره ارتفــاع أســعار األراضــي وتكلفــة البنــاء يف اجملتمــع 
بشــكل عــام وهــو مــا قــد جيعــل األســرة تفضــل اســتئجار منــزل علــى البنــاء، و يف املقابــل جنــد أن أقــل 
نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون يف مســكن حكومــي أو خــريى، حيــث بلغــت نســبتهم علــى التــوايل 

.)٪,4( ،)٪3(
جدول رقم )13( يوضح نوعية السكن

النسبةالتكرارنوعية السكنم
80459,8شقة1
48736,2فيال2
544,0شعيب3

1345100,0اجملموع

 توضح بياانت اجلدول اعاله أن الغالبية العظمى من املبحوثني ممن يســكنون يف شــقة، حيث 
بلغت نســبتهم )59,8٪(، بينما بلغت نســبة من يســكنون يف فيال )36,2٪(، وهي نســبة ليســت 
قليلــة، وأقــل نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون يف مســكن شــعيب، حيــث بلغــت نســبتهم )4٪( وهــذا 
مؤشــر علــى مســتوى معيشــة جيــد تعيشــه األســرة الســعودية ويؤكــد جمــدًدا علــى مــا دلــت عليــه نتائــج 

اجلدولني )10،12(.
جدول رقم )14( يوضح عدد غرف السكن

النسبةالتكرارعدد الغرفم
23217,2غرف 3-1 من1
75956,4غرف 6-4 من2
23517,5غرف 7- 9 من3
1198,8غرف 9 أكثر من4

1345100,0اجملموع
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أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن يســكنون يف مســكن يتكــون مــن 4 ألقــل مــن 6 غــرف، حيــث 
بلغــت نســبتهم )56,4٪(، مث مــن يســكنون يف مســكن يتكــون مــن 7 ألقــل مــن 9 غــرف، حيــث 
بلغــت نســبتهم )17,5٪( وهــذا يعكــس شــكل الســكن الــذي اختارتــه األســرة الســعودية كمــا جــاء 
يف اجلــدول رقــم )13( واملتمثــل يف شــقق أو فلــل تكــون يف الغالــب ابلقــدر الــكايف إلفــراد األســرة، 
وإذا مــا ربطنــا هــذه النتيجــة مبــا جــاء يف اجلــدول رقــم )9( اخلــاص بشــكل تكويــن األســرة والــذي دلــت 
نتائجه على أن الشــكل الســائد لألســرة الســعودية يتمثل يف األســرة النووية املكونة من الزوج والزوجة 
وأبنائهمــا غــري املتزوجــني، ويف ثقافــة اجملتمــع الســعودي يف الغالــب ال يعطــى كل فــرد مــن أفــراد األســرة 
غرفــة خاصــة ولكــن تكــون هنــاك غرفــة خاصــة للزوجــني وغرفــة خاصــة لألطفــال إذا كانــوا صغــارًا دون 
ســن الدراســة وإذا مــا كــروا يتــم فصــل الذكــور عــن اإلانث يف غرفــة خاصــة لــكاًل منهمــا، و يف املقابــل 
جنــد أن أقــل نســبة ممــن يســكنون يف مســكن يتكــون مــن أكثــر مــن 9 غــرف، حيــث بلغــت نســبتهم 

.)٪8,8(
جدول رقم )15( يوضح طبيعة عمل الزوج

النسبةالتكرارطبيعة العملم
57242,5موظف مدين حكومي1
19314,3موظف قطاع خاص2
25418,9عسكري3
23717,6متقاعد4
493,6أعمال حلرة5
231,7متسبب6
5,4الينطبق7
12,9غري ذلك8

1345100,0                اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول رقــم )15( إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن يعملــون موظــف مــدين حكومــي، حيــث 
بلغت نسبتهم )42,5٪(، يليهم ممن طبيعة عملهم عسكري، حيث بلغت نسبتهم )18,9٪(، مث متقاعد وبلغت 
نســبتهم )17,6٪( مث موظــف قطــاع خــاص وبلغــت نســبتهم )14,3٪(، بينمــا بلغــت نســبة متســبب )٪1,7(. 
وهــذا يشــري إىل أن نســبة )75,7٪( ممــن لديهــم عمــل ذو دخــل اثبــت ســواء يف القطــاع املــدين احلكومــي أو القطــاع 

اخلــاص أو العســكري وهــو مــا يعكــس اســتقرار اقتصــادي جيــد تعيشــه األســرة الســعودية.
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جدول رقم )16( يوضح طبيعة عمل الزوجة
النسبةالتكرارطبيعة العملم
87164,8ربة منزل1
31323,3موظفة مدنية حكومي2
443,3موظفة قطاع خاص3
725,4متقاعدة4
181,3أعمال حلرة5
221,6ال ينطبق6
5,4غري ذلك7

1345100,0                اجملموع

دلــت بيــاانت اجلــدول رقــم )16( علــى أن النســبة العظمــى مــن املبحوثــني مــن الزوجــات ال 
يعملــن ويارســن دورهــن الطبيعــي ) ربــة منــزل ( حيــث بلغــت نســبتهن )64,8٪( وهــذا مــن انحيــة 
يعطــل  املقابــل  أبنائهــا، ولكنــه يف  وتربيــة  منزهلــا  الســيدة إلدارة شــؤون  تتفــرغ  اجيابيــا حيــث  يعتــر 
قــوة املــرأة العاملــة ومســامهتها يف بنــاء اجملتمــع ســيما وأن نســبة كبــرية منهــن - كمــا ستكشــف عنــه 
بيــاانت اجلــدول الالحــق - تلقــني تعليًمــا جامعًيــا، وهــو مــا جيعــل املــرأة عــب اقتصــادي علــى الرجــل 
وجيعلهــا معتمــدة عليــه بشــكل كبــري، جــاء بعــد ذلــك موظفــة مدنيــة حكوميــة، حيــث بلغــت نســبتهم 

)23,3٪(، بينمــا بلغــت نســبة متقاعــدة )5,4٪(، ونســبة أعمــال حــرة )٪1,3(.
جدول رقم )17(

يوضح مستوى تعليم املبحوثني

مستوى التعليمم
اجملموعنساءرجال

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
141,0513,8652.4غري متعلم1
282,1936,91214.4تعليم ابتدائي2
876,51249,22117.8متوسط3
22516,728521,251018.9اثنوي4
15311,4826,12358.9دبلوم بعد الثانوي5
57042,458143,2115142.8جامعي6
26819,91299,639714.8دراسات عليا7

1345100,0100.013452690100.0                اجملموع
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 توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم )17( أن نســبة األميــة يف اجملتمــع الســعودي متدنيــة جــداً إذ مل تتجــاوز
 عنــد الرجــال نســبة )1,0٪( مــن جممــوع العينــة و )3,8٪( لــدى النســاء وبنســبة مل تتجــاوز )٪2,4(
أفــراد اجملتمــع  لــدى الرجــال والنســاء مًعــا، وهــذا يعكــس بشــكل كبــري اهتمــام الدولــة مبحــو أميــة 
 وتعليمهــم، كمــا تشــري بيــاانت اجلــدول إمجــاال إىل اهتمــام أفــراد اجملتمــع إبكمــال تعليمهــم اجلامعــي إذ
 وجــد أن الغالبيــة العظمــى منهــم وبنســبة )42,8٪( لــدى الرجــال والنســاء لديهــم مؤهــل جامعــي وإن
 كانــت متيــل الكفــة لصــاحل النســاء بفــارق بســيط عــن الرجــال إذ بلغــت لديهــن )43,2٪( مقابــل
 )42,4٪( لــدى الرجــال، وإذا مــا ربطنــا هــذه النتيجــة مبــا جــاء يف اجلــدول رقــم )16( والــيت دلــت
 علــى أن النســبة العظمــى مــن الســيدات ال يعملــن فــإن ذلــك يعتــر مؤشــر  علــى أن مســتوى البطالــة
 مرتفــع جــداً لــدى النســاء الــاليت أهلــن أنفســهن للعمــل، وأن هــذه البطالــة ليســت خيــارًا مــن قبــل
 النســاء بقــدر مــا هــي واقــع يفرضــه عــدم وجــود فــرص عمــل جيــدة ومتنوعــة للنســاء تناســب طبيعــة
 وثقافــة اجملتمــع الســعودي،  هــذا إذ مــا علمنــا أن قوائــم االنتظــار علــى الوظائــف املفضلــة لــدى النســاء
 يف اجملتمــع الســعودي مثــل التدريــس واألعمــال احلكوميــة غــري املختلطــة تضــم مئــات اآلالف مــن

املتقدمــات الــاليت ينتظــرن فرصــة مناســبة للعمــل.

 جدول رقم )18(
يوضح من يتحمل مسئولية الصرف على املتطلبات املعيشية لألسرة

النسبةالتكرارالقائم مبسئولية الصرفم
101175,2الزوج1
392,9الزوجة2
24318,1الزوج والزوجة معا3
12,9األبناء4
362,7مجيع افرادا ألسرة5
4,3غري ذلك6

1345100,0    اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول أعــاله إىل أن الــزوج هــو مــن يتحمــل مســئولية الصــرف علــى املتطلبــات 
املعيشــية لألســرة، حيــث بلغــت نســبتهم )75,2٪( وهــذا طبيعــي ويتســق مــع مــا جــاء يف اجلــدول رقــم 
)16( والــذي دلــت نتائجــه علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن النســاء ال يعملــن، وهــذا يؤكــد كذلــك أن 
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عــبء الصــرف علــى متطلبــات األســرة يتحملهــا بنســبة كبــرية الرجــل مــع مســاندة بســيطة مــن الزوجــات 
العامــالت، إذا بلغــت نســبة الــزوج والزوجــة اللــذان يتقامســان مســؤولية الصــرف معــاً )18,1٪(، والزوجــة 

فقــط )2,9٪(، ومجيــع أفــراد األســرة )2,7٪(، وأقــل نســبة األبنــاء، حيــث بلغــت نســبتهم )9,٪(.
 جدول رقم )19(

يوضح من يتحمل مسئولية إحضار طلبات املنزل
النسبةالتكرارالقائم إبحضار الطلباتم
81460,5الزوج1
604,5الزوجة2
22516,7الزوج والزوجة معا3
695,1األبناء4
14310,6مجيع أفراد األسرة5
342,5السائق أو اخلادمة6

1345100,0                اجملموع

مــرة أخــرى ومــن خــالل بيــاانت اجلــدول رقــم )16( يتضــح أن األســرة الســعودية الزالــت تقليديــة 
فيمــا يتعلــق ابالعتمــاد علــى الرجــل والــزوج حتديــدا يف تســيري أمــور األســرة؛ إذ وجــد أن أكــر نســبة 
مــن املبحوثــني أشــاروا إىل أن الــزوج هــو مــن يتحمــل إحضــار طلبــات املنــزل، حيــث بلغــت نســبتهم 
)60,5٪( وهــذا يف الواقــع حيســب للرجــل الســعودي والــذي يتحمــل مســؤولية الصــرف وإحضــار 
طلبــات املنــزل دون االعتمــاد علــى غــريه. ويف املقابــل جنــد أن نســبة مــن أشــاروا أبن الــزوج والزوجــة 
يتحمــالن املســئولية معــا )16,7٪(، ونســبة مــن أشــاروا أبن مجيــع أفــراد األســرة يتحملــون املســئولية 
بلغــت )10,6٪(، ونســبة مــن أشــاروا إىل أن األبنــاء هــم مــن يتحمــل مســئولية إحضــار متطلبــات 
املنــزل بلغــت )5,1٪(،  ونســبة مــن أشــاروا أبن الزوجــة هــي مــن يتحمــل مســئولية إحضــار طلبــات 
املنــزل )4,5٪(، يف حــني أن النســبة األقــل مــن املبحوثــني )2,5٪( ذكــروا أن الســائق أو اخلادمــة 
هــم مــن يتــوىل إحضــار الطلبــات والنتيجــة األخــرية تعكــس وعــي جيــد مــن قبــل األســرة الســعودية فيمــا 

يتعلــق بعــدم االعتمــاد علــى اخلــدم يف إدارة شــؤون املنــزل. 
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اثنياً: حتليل نتائج الدراسة 
أوال ابلنسبة للبعد األول: النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية: 

جدول رقم )20(
يوضح عدد اهلواتف واألجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر يف املنزل

 عدد األجهزةم
اجملموعأجهزة كمبيوتر أجهزة ذكية

النسبةالتكرارالنسبةالتكرارالنسبةالتكرار
3,214710,91505,6ال يوجد1
55441,2100674,8156058أجهزة 3-1 من2
51638,416512,368125,3أجهزة 6-4 من3
18914,1211,62107,8أجهزة 9-7 من4
836,26,4873,3أكثر من9أجهزة5

1345100,01345100,02690100.0                اجملموع

مــن خــالل بيــاانت اجلــدول الســابق يتضــح بدايــة أن األجهــزة النقالــة أصبحــت جــزء مهمــا جــدا 
مــن حيــاة أفــراد اجملتمــع الســعودي إذ وجــد أن )98,8٪( يلكــون أجهــزة ذكيــة يف املنــزل، ووجــد أن 
أكــر نســبة مــن املبحوثــني ممــن يلكــون مــن 1-3 أجهــزة مــن اجلــواالت واألجهــزة الذكيــة يف املنــزل، 
حيــث بلغــت نســبتهم )41,2٪(، وبلغــت نســبة مــن يلكــون مــن 4-6 مــن اجلــواالت واألجهــزة 
الذكيــة )38,4٪(، بينمــا مــن ال يلكــون أي أجهــزة أو هواتــف بلغــت نســبتهم )2,٪(. وإذا مــا مت 
ربــط نتائــج هــذا اجلــدول بنتائــج اجلــدول رقــم )8( املتعلــق بعــدد أفــراد األســرة ســنجد أن اقتنــاء األســرة 
لألجهــزة الذكيــة يف حــدود املعقــول حيــث وجــد أن معظــم األســر يف العينــة أقــل مــن )5( أفــراد بنســبة 
)53,8٪( مــن جممــوع العينــة ومقابــل ذلــك ومــن خــالل مــا دلــت عليــه نتائــج اجلــدول رقــم )20( جنــد 
أن نســبة )79,6٪( مــن جممــوع العينــة يلكــون مــا بــني )1-6( أجهــزة وهــو متناســب إىل حــد كبــري 
مــع عــدد أفــراد األســرة ويعكــس عقالنيــة األســرة يف اقتنــاء تلــك األجهــزة إذا مــا علمنــا أن أكثــر مــن 
نصــف عينــة الدراســة متوســط دخلهــم يزيــد عــن 13000 رايل .وكذلــك احلــال فيمــا يتعلــق ابقتنــاء 
أجهــزة الكمبيوتــر جنــد أن نســبة ضئيلــة مــن األســر ليــس لديهــا أجهــزة بلغــت قرابــة )11٪( مــن جممــوع 
العينــة، بينمــا وجــد يف املقابــل أن الغالبيــة العظمــى مــن األســر )87,1٪( يتلكــون مــا بــني )6-1( 
أجهــزة الغالبيــة العظمــى منهــم )74,8( لديهــم مــا بــني )1-3( أجهــزة فقــط،  وهــذا إىل حــد مــا 
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معقــول عطفــا علــى أن هــذه األجهــزة منهــا أجهــزة شــخصية أصبحــت عنصــرا مهمــا تســتخدم يف كافــة 
األغــراض العلميــة والعمليــة.

وإمجــااًل ومــن خــالل بيــاانت اجلــدول رقــم )20( يكــن التأكيــد علــى أن التقنيــة واســتخداماهتا 
املختلفــة أصبحــت جــزء مــن ثقافــة اجملتمــع الســعودي وأن اســتهالك األســر الســعودية فيمــا يتعلــق 
ابألجهــزة التقنيــة اســتهالك مقنــن وبقــدر احلاجــة ولكــن جيــب أن أنخــذ يف االعتبــار أن عــدد األجهــزة 
ليــس ابلضــرورة أن يعكــس منــط االســتهالك ســواء املتعلــق ابلوقــت أو الطاقــة،        ويكــن أن يلعــب 
الثمن املرتفع هلذه األجهزة دورًا يف ذلك لكنه إمجااًل يعكس عقالنية اجملتمع فيما يتعلق بعدم اقتناء 
عــدد كبــري مــن األجهــزة دون ضــرورة لذلــك، وهــذا بــال شــك يلعــب دورا يف مــدى مســامهة األســرة 
الســعودية يف احلفــاظ علــى اســتهالك الطاقــة عنــد احلــدود املقبولــة  مــن انحيــة علــى اعتبــار أن هــذه 
األجهــزة يتــم إعــادة شــحنها ابلطاقــة الكهرابئيــة وقلــة عــدد األجهــزة ســيوفر اســتخدام الطاقــة، ومــن 
انحيــة أخــرى انحيــة أخــرى يلعــب دورًا حامسًــا يف احلفــاظ علــى البيئــة إذ مــن املســلم بــه أن التخلــص 
مــن النفــاايت االلكرتونيــة عــن طريــق وضعهــا مــع النفــاايت املنزليــة يتســبب يف العديــد مــن األضــرار 
للبيئــة، حيــث أن هــذه األجهــزة حتتــوي علــى بطــارايت ومعــادن ثقيلــة مثــل الكــروم والرصــاص والزئبــق 
معظمها ســامة وضارة جدا ابلبيئة، ومبا أن األســر تســتخدم هذه األجهزة بشــكل معقول فإن عملية 
التخلــص منهــا يف  املقابــل ســتكون اقــل ضــررًا فيمــا لــو كانــت تســتخدم بشــكل يفــوق حاجــة األســرة 

وســتتفاقم املشــكلة يف ظــل عــدم اهتمــام معظــم دول العــامل الثالــث ابلنفــاايت االلكرتونيــة .   
جدول رقم )21(

يوضح عدد أجهزة التكييف يف املنزل
النسبةالتكرارعدد األجهزةم
12,9ال يوجد1
15711,7أجهزة 3-1 من2
61745,9أجهزة 6-4 من3
31123,1أجهزة 9-7 من4
24818,4أكثر من9أجهزة5

1345100,0                اجملموع

مــن خــالل بيــاانت اجلــدول رقــم )21( يتضــح أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني لديهــم عــدد مــن 
مــن يلكــون  بلغــت نســبتهم )45,9٪(، وبلغــت نســبة  املنــزل، حيــث  4-6 أجهــزة تكييــف يف 
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مــن 7-9 أجهــزة تكييــف )23,1٪(، وبلغــت نســبة مــن يلكــون أكثــر مــن 9 أجهــزة تكييــف 
)18,4٪(، ومــن يلكــون مــن 1-3 أجهــزة تكييــف بلغــت نســبتهم )11,7٪(، بينمــا بلغــت نســبة 
مــن ال يلكــون أجهــزة تكييــف )9,٪(، وهــذا يشــري إىل أن نســبة )99,1٪( مــن املبحوثــني يتلكــون 
أجهــزة تكييــف ابملنــزل، وهــذا طبيعــي يف جمتمــع كاجملتمــع الســعودي حيــث أن الطقــس يف معظــم 
مناطــق اململكــة يعتــر حــار وال يســتغي اإلنســان عــن أجهــزة التكييــف الــيت اعتــاد عليهــا، ويف نفــس 
الســياق توضــح بيــاانت اجلــدول أن الغالبيــة العظمــى مــن العينــة و بنســبة )57,6٪( يلكــون مــا بــني 
جهــاز واحــد إىل ســتة أجهــزة تكييــف ابملنــزل وهــو قــد يكــون طبيعــي ومتناســب مــع حجــم ومنــط املنــزل 
إذ مــا علمنــا أن نســبة )56,4٪( مــن جممــوع العينــة يقيمــون يف منــازل تضــم )4-6( حجــرات وهــذا 
يشــري إىل تناســب عــدد احلجــرات مــع أجهــزة التكييــف مبعــدل مكيــف واحــد تقريبًــا لــكل حجــرة، لكــن 
اإلشــكالية قــد تــرز إذا مــا أخــذان  اســتخدام هــذا العــدد مــن األجهــزة علــى مســتوى املدينــة أو الدولــة 
بكاملهــا؛ فــأن ذلــك يعــي خطــرًا كبــريًا يهــدد ســالمة البيئــة، إذ إن مــن املســلم بــه أن املــواد الكيمائيــة 
الداخلــة يف تصنيــع أجهــزة التكييــف واألجهــزة املنزليــة األخــرى مثــل الثالجــات حتتــوي علــى » كلــورو-

فلــورو- كربــوانت » وهــي مــواد كيمائيــة عاليــة اخلطــورة ويــؤدي االســتخدام الدائــم هلــذه األجهــزة إىل 
أتثــريات كبــرية علــى طبقــة األوزون الــيت أوجدهــا هللا علــى مســافات تــرتاوح مــا بــني )10-60 ( مــرتًا 
حلجب األشــعة فوق البنفســجية القادمة من الشــمس واليت تســبب يف كثر من األمراض مثل ســرطان 

اجللــد أو امليــاه البيضــاء » الكاتراكــت »)الزهــراين،2009،ص 84(.

 جدول )22(
يوضح االعتبارات اليت هتم املبحوثني عند التخطيط لشراء جهاز كهرابئي

 احلداحلد األدىنNاالعتباراتم
األعلى

 املتوسط
االحنراف املعيارياحلسايب

13451,005,004,6149,77848اجلودة1
13451,005,004,15911,00295  العالمة )التجارية املاركة(2
13451,005,004,09521,07937قدرته على توفري الطاقة3
13451,005,003,94131,00013رخص الثمن4
13451,005,003,62531,26748غري ضار ابلبيئة5

4.020.704البعد ككل
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تشــري بيــاانت اجلــدول رقــم  )22( إىل أن أكثــر االعتبــارات الــيت هتــم املبحوثــني عنــد شــراء جهــاز 
كهرابئــي يتمثــل يف اجلــودة، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4,6(، يلــي ذلــك العالمــة التجاريــة أو 
املاركــة مبتوســط حســايب )4,16(، مث قــدرة اجلهــاز الكهرابئــي علــى توفــري الطاقــة مبتوســط حســايب 
)4,09(، مث رخــص الثمــن مبتوســط حســايب )3,9(، وأخــري غــري ضــار ابلبيئــة مبتوســط حســايب 
)3,6(، ومــن خــالل النتائــج الســابقة يكــن القــول أن هــذا الرتتيــب لالعتبــارات الــيت مبوجبهــا يتــم 
اقتنــاء جهــاز منطقــي جــداً عطفــاً علــى إرتفــاع مســتوى دخــل األســر وابلتــايل فــإن األســرة  ال هتتــم 
كثــري ابلســعر ويتجــه اهتمامهــا حنــو اجلــودة، لكــن الالفــت للنظــر هــو إمهــال البعــد البيئــي والــذي أيت 
يف ذيــل الرتتيــب وهــذا مؤشــر علــى عــدم وعــي اجملتمــع ابآلاثر البيئــة الضــارة لالســتخدام الغــري مقنــن 

هلــذه األجهــزة.  
 جدول رقم )23(

يوضح مدى حرص املبحوثني على ترشيد الطاقة وإطفاء األجهزة يف حال عدم استخدامها
النسبةالتكراراحلرصم
114084,8نعم1
19714,6أحياان2
8,6ال3

1345100,0                اجملموع

 مــن خــالل بيــاانت اجلــدول أعــاله يتضــح أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني حيرصــون علــى إطفــاء
 األجهــزة الكهرابئيــة يف حــال عــدم اســتخدامها، حيــث بلغــت نســبتهم )84,8٪(، وبلغــت نســبة
 مــن أشــاروا إىل أهنــم أحيــاان يقومــون بذلــك )14,6٪(، بينمــا بلغــت نســبة مــن ال حيرصــون علــى
 إطفــاء األجهــزة الكهرابئيــة حــال عــدم اســتخدامها )6,٪(، وهــذا يشــري إىل أن الغالبيــة العظمــى
 مــن املبحوثــني حيرصــون علــى إطفــاء األجهــزة الكهرابئيــة حــال عــدم اســتخدامها وهــذا مؤشــر جيــد
 علــى االهتمــام برتشــيد الطاقــة الكهرابئيــة وعــدم هدرهــا حــى وإن كان الدافــع لذلــك ختفيــض فاتــورة

الكهــرابء.
جدول رقم )24(

 قيمة فاتورة الكهرابء
النسبةالتكرارالقيمةم
1017,5رايل 100 أقل من1
58743,6رايل 300 رايل إىل أقل من 100 من2
38328,5رايل 600 رايل إىل أقل من 300 من3
15611,6رايل 900 رايل إىل أقل من 600 من4

1188,8فأكثر 5900
1345100,0اجملموع
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توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم )24( أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني تــرتاوح قيمــة فاتــورة الكهــرابء 
مــن 100-300 رايل شــهراي، حيــث بلغــت نســبتهم )43,6٪(، بينمــا مــن تــرتاوح قيمــة فاتــورة 
الكهــرابء مــن 300-600 رايل بلغــت نســبتهم )28,5٪(، وبلغــت نســبة مــن تــرتاوح قيمــة فاتــورة 
الكهــرابء مــن 600-900 رايل شــهراي )11,6٪(، ومــن بلغــت قيمــة الفاتــورة أكثــر مــن 900 
بلغــت نســبتهم )8,8٪(، وأقــل نســبة ممــن تبلــغ فاتــورة الكهــرابء أقــل مــن 100 رايل شــهراي، وهــذا 
يشــري إىل أن نســبة )72,1٪( مــن املبحوثــني تــرتاوح قيمــة فاتــورة الكهــرابء مــن 100 ألقــل مــن 600 
رايل، ولعــل ذلــك يعتــر طبيعيًــا إذا مــا ربطنــا هــذا االســتهالك حبجــم األســرة الســعودية حيــث كشــفت 
بيــاانت الدراســة الراهنــة وحتديــًدا بيــاانت اجلــدول رقــم )8( أن قرابــة )54٪( مــن األســر يقــل عددهــم 
عــن مخســة أفــراد، يعيــش معظمهــم  )56٪( يف منــزل تــرتاوح حجراتــه مــا بــني )4-6( حجــرات كمــا 
كشــفت عــن ذلــك بيــاانت اجلــدول رقــم )14(، وهــذا عطًفــا علــى الدخــل العــام لألســر والــذي كشــف 
مــن خــالل بيــاانت اجلــدول رقــم )10( عــن أن قرابــة 29٪ مــن األســر يزيــد دخلهــم عــن 18000 
راياًل وهــذا يعتــر جيــد إىل حــد كبــري ويؤكــد حــرص األســر علــى ترشــيد اســتخدام الكهــرابء، ولعــل هــذا 
يتفــق مــع الدراســة الــيت نفــذت مــن قبــل املنتــدى العــريب للتنميــة AFED والــيت طبقــت علــى 22 
بلــدا عربيــا وانتهــت إىل أن 85٪ مــن يســتخدمون وســائل لرتشــيد اســتهالك الكهــرابء معللــة ذلــك 

ابرتفــاع أســعار الطاقــة الكهرابئيــة .

اثنيا ابلنسبة للبعد الثاين: منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية
جدول رقم )25(

يوضح عدد السيارات اليت متتلكها األسرة
النسبةالتكرارعدد السياراتم
705,2ال متلك سيارة1
112983,9من3-1سيارات2
1319,7من6-4سيارات3
151,1سيارات 6 أكثر من4

1345100,0اجملموع

يف ثقافــة اجملتمــع الســعودي احلديثــة تعتــر الســيارة مطلبًــا ضــروراًي ليــس علــى مســتوى األســر 
ولكــن علــى مســتوى األفــراد إذ يغلــب علــى اجملتمــع الســعودي أن يتلــك كل فــرد لديــه عمــل أو لــدى 
أسرته قدره مالية سيارة وعلى ذلك جند أن بياانت اجلدول رقم )25( تشري إىل أن الغالبية العظمى  
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مــن األســر وبنســبة )83,9٪(  يلكــون عــدد مــن 1-3 ســيارات، وهــذا إذا مــا مت ربطــه ابجلــدول رقــم 
)8( والــذي يشــري إىل أكثــر مــن نصــف أســر املبحوثــني يــرتاوح عددهــم مــا بــني )4-6( أفــراد إذا مــا 
مت اســتبعاد الفئــات الــيت ال تقــود يف اململكــة النســاء6 ومــن هــم دون الثامنــة عشــر جنــد أن ذلــك يؤكــد 
أن كل فــرد ابلــغ  يتلــك يف اجملتمــع الســعودي ســيارة  علــى األرجــح، كمــا كشــفت بيــاانت اجلــدول 
عــن أن مــن يتلكــون مــا بــني )4-6( ســيارات بلغــت نســبتهم )9,7٪( مــن إمجــايل املبحوثــني، بينمــا 
مل تتجاوز نســبة من يلكون أكثر من 6 ســيارات )1,1٪(،  مقابل )5,2٪( من األســر ال يلكون 
ســيارات، وإمجــاال يكــن أن يكــون هــذا مؤشــرا ســلبًيا فيمــا يتعلــق بتلــوث البيئــة إذ أن املــدن الكــرى 
مثــل جــدة والــرايض ومكــة املكرمــة وغريهــا تزدحــم ابلســيارات الــيت تطلــق عوادمهــا يف اهلــواء وتتســبب 
يف ارتفــاع معــدالت التلــوث وزايدة األمــراض النامجــة عــن ذلــك بــني الســكان فضــال عــن التلــوث 
الضوضائــي، ففــي دارســة للدكتــور علــي ابمهــام طبقــت مبدينــة الــرايض كشــفت عــن أن أعلــى معــدالت 
التلــوث داخــل املــدن تتســبب فيهــا الســيارات إذ أهنــا تطلــق مــا نســبته 66٪ مــن أول أكســيد الكربــون 
و 50٪ ملــن اهليدروكربــوانت وأكســيد النيرتوز وهــذه الغــارات تكــون مصحوبــة مبركبــات الرصــاص 
شــديدة الســمية، وأشــارت الدراســة فيمــا يتعلــق ابلتلــوث الضوضائــي إىل أن معــدالت الضوضــاء يف 
مدينــة الــرايض تــرتاوح بــني 80-92 ديســيبل وهــي نســبة عاليــة جــدا قــد تســبب العديــد مــن األمــراض 

النفســية والعصبيــة7.
 جدول )26(

يوضح االعتبارات اليت هتم املبحوثني عند التخطيط لشراء سيارة

 احلدNاالعتباراتم
األدىن

 احلد
األعلى

 املتوسط
االحنراف املعيارياحلسايب

13451,005,004,5651,82310اجلودة1
13451,005,004,08031,03558بلد التصنيع2
13451,005,004,03051,03429)العالمة التجارية( املاركة 3
13451,005,004,0074,98649رخص الثمن4
13451,005,003,43941,27863غري ضارة ابلبيئة5

4.220.704البعد ككل

6 النظام يف اململكة ال يسمح بقيادة املرأة للسيارة ولكنه ال ينعها من متلك سيارة 
 http://archive.aawsat.com/details.asp?article=51629&issueno=8290#.WDmT4bIrLcs7 أنظر

1438/02/26
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جمــدًدا عنــد ســؤال املبحوثــني عــن االعتبــارات الــيت هتمهــم  عنــد شــراء ســيارة وجــد أن علــى رأس 
االعتبــارات جــودة املنتــج، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4,6(، يلــي ذلــك يف االهتمــام بلــد التصنيــع 
مبتوســط حســايب )4,08(، مث العالمــة التجاريــة أو املاركــة مبتوســط حســايب )4,03( وهــذا جيســد 
حقيقــة اهتمــام اجملتمــع بشــراء الســيارات ذات اجلــودة واملصنعــة يف بلــدان ذات مسعــه جيــدة مثــل أملانيــا 
واليــاابن والــوالايت املتحــدة األمريكيــة إضافــة إىل العالمــات التجاريــة املعروفــة ، مث رخــص الثمــن 
مبتوســط حســايب )4(، وأخــريا غــري ضــارة ابلبيئــة مبتوســط حســايب )3,4(، ولعــل البعــدان األخــريان 
يعكســان الوضــع املــادي اجليــد لألســر الســعودية والــذي ال يهتمــون معــه كثــريًا بســعر الســيارة، ويف 
نفــس الوقــت يعكــس عــدم اهتمامهــم ابجلانــب األهــم فيمــا يتعلــق ابالســتدامة وهــو اجلانــب البيئــي إذ 
جــاء للمــرة الثانيــة يف أخــر الرتتيــب ابلنســبة لالعتبــارات الــيت تقتــي وفًقــا هلــا األســرة الســعودية جهــاز 

أو ســيارة وهــذا  مؤشــر علــى تــدين االهتمــام ابجلوانــب البيئــة لــدى األســر الســعودية .
جدول رقم )27(

 يوضح املقابل املايل ملا تدفعه األسرة يف استهالك الوقود
النسبةالتكرارالقيمةم
100352,6 أقل من رايل1
52639,1من 300 إىل أقل من 100 رايل2
52038,7 من 600 إىل أقل من 300 رايل3
23717,6فأكثر 4600
272,0ال ينطبق5

1345100,0                اجملموع

 يشــري اجلــدول الســابق رقــم )27( إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يدفعــون مــا قيمتــه مــن 
100-300 رايل شــهرايً لشــراء وقــود الســيارات، ونســبة )38,7٪( يدفعــون مــا قيمتــه مــن 300-

600 رايل شــهرايً، ونســبة )17,6( يدفعــون مــا قيمتــه أكثــر مــن 600 رايل شــهرايً لشــراء وقــود 
الســيارات، وهــذا يشــري إىل أن أكثــر مــن نصــف عــدد املبحوثــني وبنســبة )56,3( ينفقــون مــن 300 
إىل أكثــر مــن 600 رايل شــهرايً لشــراء وقــود للســيارات، وهــذا املبلــغ عطًفــا علــى عــدد الســيارات 
الــيت يلكهــا الســعوديون واعتمادهــم الكبــري عليهــا بشــكل رئيــس يف معظــم تنقالهتــم يف ظــل عــدم 
وجــود وســائل النقــل العــام يف اململكــة،  وعطًفــا علــى مســتوى الدخــل املرتفــع يعتــر مقبــواًل إىل درجــة 
كبــرية ولعــل احلاســم يف ذلــك هــو اخنفــاض أســعار الوقــود )البنزيــن( يف اجملتمــع الســعودي مقارنــة 
هــذا  لكــن   ،  )/http://ar.globalpetrolprices.com/gasoline_prices)أخــرى بــدول 
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ســينعكس حتمــا بشــكل ســليب فيمــا يتعلــق ابرتفــاع معــدالت تلــوث اهلــواء يف املــدن ذات الكثافــة 
الســكانية العاليــة مثــل الــرايض وجــدة.

اثلثا ابلنسبة للبعد الثالث: النمط السائد الستهالك األغذية
جدول رقم )28(

يوضح عدد مرات أتمني احتياجات األسرة
النسبةالتكرارعدد املراتم
39229,1يوميًا1
40430,0مرة يف األسبوع2
16812,5مرة يف الشهر3
38128,3عند احلاجة4

1345100,0اجملموع

بلغــت نســبتهم  مــرة ىف األســبوع، حيــث  املبحوثــني يؤمنــون احتياجــات األســرة  مــن  أكــر نســبة 
)30٪(، بينمــا )نســبة )29,1٪( مــن املبحوثــني يؤمنــون احتياجــات أســرهم يوميــا ونســبة )٪12,5( 
مــرة ىف الشــهر، بينمــا نســبة )28,3٪( مــن املبحوثــني يؤمنــون احتياجــات أســرهم عنــد احلاجــة، ولعــل 
تقــارب النســب فيمــا يتعلــق إبحضــار الطلبــات مــا بــني يوميــا وأســبوعيا وعنــد احلاجــة يعكــس ثقافــة التنــوع 
يف اجملتمــع الســعودي إذ قــد يفضــل مــن حيضــر احتياجــات األســرة يوميــا احلصــول علــى األطعمــة الطازجــة، 
بينمــا يلعــب عامــل الوقــت وعــدم التفــرغ لذلــك بشــكل يومــي دورا يف إحضــار االحتياجــات يف بقيــة 
الفــرتات، لكــن األمــر لــه جانــب أخــر فيمــا يتعلــق إبحضــار االحتياجــات بشــكل يومــي إذ قــد يشــري إىل 
شــكل مــن أشــكال اإلســراف والتبذيــر إذا أن نســبة ليســت ابلقليلــة 29,1٪ يارســون ذلــك ولعــل هــذا مــا 
يفســر امتــالء حــاوايت النفــاايت ابلكثــري مــن األطعمــة واملعلبــات وغريهــا زائــدة عــن حاجــة األســرة حيــث 
ــا إذ بلــغ 2,2  كشــفت بعــض الدراســات عــن أن إنتــاج الفــرد الســعودي مــن النفــاايت يعــد األعلــى عاملًي
 .http://archive.aawsat.com/details.asp?article=51629&issueno=8290#.WDmT4bIrLcs كجــم 
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جدول رقم )29( يوضح عدد مرات تناول األكل خارج املنزل
النسبةالتكرارعدد املراتم
493,6يوميا1
50737,7 مرات يف األسبوع 3-1من2
67750,3 مرات يف الشهر 31-3
705,2ال أنكل من أويف اخلارج4
423,1غري ذلك5

1345100,0اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول أعــاله إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يتناولــون األكل خــارج املنــزل مــن 
1-3 مــرات يف الشــهر، حيــث بلغــت نســبتهم )50,3٪(، وبلغــت نســبة مــن يتناولــون األكل خــارج 
املنــزل مــن 1-3 مــرات يف الشــهر )37,7٪(، وبلغــت نســبة مــن يتناولــون األكل خــارج املنــزل يوميــاً 
)3,6٪( بينما نسبة )5,2٪( ال يتناولون األكل خارج املنزل، وهذا يشري إىل أن نسبة )٪91,6(  
يتناولــون األكل خــارج املنــزل مبــرات تتفــاوت بــني يوميــاً وأســبوعياً وشــهرايً، وهــى نســبة كبــرية جــد مــن 
املبحوثــني، ولعــل هــذا مــا يفســر انتشــار املطاعــم بشــكل كبــري يف ومبالــغ فيــه يف اجملتمــع الســعودي، 
وإذا كانت األســرة يف الغالب وبنســبة تقارب )60٪ (   تؤمن احتياجاهتا بشــكل يومي أو أســبوعي 
كمــا كشــفت عنــه بيــاانت اجلــدول رقــم )28( ويف نفــس الوقــت أكثــر مــن )90٪ ( منهــم يتناولــون 
األكل خــارج املنــزل ويف فــرتات خمتلفــة فــإن ذلــك يعكــس هــدراً كبــرياً لألغذيــة يتعــارض مــن مبــدأ 
االســتدامة البيئيــة، وإذا كان هــذا حيــدث علــى مســتوى اجملتمعــات القريبــة مــن ثقافــة اجملتمــع الســعودي 
بــل أن بعــض اجملتمعــات يتجــاوز هــذا اهلــدر بكثــري فــإن ذلــك وعطفــاً علــى النمــو واألعــداد املتزايــدة 

للســكان يف العــامل يهــدد أبزمــة يف األغذيــة.  
جدول رقم )30(

يوضح أفضلية مكان التسوق لشراء املأكوالت واملشروابت
النسبةالتكراراملكان املفضلم

80559,9مراكز التسوق الكرى )سوبرماركت(1

1128,3البقاالت الصغرية2

16512,3حمالت اجلملة3

26319,6ال يهم4

1345100,0اجملموع
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دلــت نتائــج اجلــدول رقــم )30( علــى أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يفضلــون التســوق مــن 
مراكــز التســوق الكــرى، حيــث بلغــت نســبتهم )59,9٪(، بينمــا بلغــت مــن يفضلــون التســوق مــن 
حمــالت اجلملــة )12,3٪(، ونســبة مــن يفضلــون البقــاالت الصغــرية )8,3٪(، بينمــا بلغــت نســبة 
مــن ال يهمهــم مــكان التســوق )19,6٪(، ويكــن أن يكــون الســبب يف أن الغالبيــة العظمــى مــن 
األســر يفضلــون التســوق مــن املراكــز التجاريــة الكــرى يعــود إىل أن هــذه املراكــز توفــر كل االحتياجــات 
حتــت ســقف واحــد، وتقــدم العديــد مــن العــروض اجلاذبــة لألســر، كمــا أن العديــد منهــا توفــر موقــع 
خــاص يقضــي يف األطفــال وقتهــم خــالل تســوق األســرة وبذلــك جتمــع األســرة بــني الرتفيــه والتســوق، 
لكــن هــذه املراكــز تتفنــن يف طــرق عــرض الســلع وتقــدمي العــروض لدفــع املســتهلك حنــو املزيــد مــن 
االســتهالك، هــذا فضــاًل عــن القــدرة الكبــرية الــيت متلكهــا هــذه املراكــز الكــرى لإلعــالن عــن منتجاهتــا 
وعروضهــا والــيت تؤثــر علــى قــرارات املســتهلكني وتوجههــم بشــكل أو أبخــر حنــو االســتهالك كمــا 
أشــارت إىل ذلــك دراســة ) اإلعــالن والســلوك االســتهالكي ( املشــار إليهــا يف الدراســات الســابقة، 
ويؤكــد هــذا عشــرات العــروض الــيت تقدمهــا املتاجــر الكــرى كان أخرهــا قبــل عــدة أايم وحتديــًدا يف 
شــهر نوفمــر 2016 والــذي قدمــت مــن خاللــه إحــدى أكــر سلســالت املتاجــر يف اململكــة عرضــا 
حتــت عنــوان ) اجتننــا ( وأدى ذلــك إىل تزاحــم اآلالف عنــد بــواابت املتاجــر التابعــة للشــركة وحدثــت 
فوضــى عارمــة داخــل املتاجــر دعــت املنظمــني لالســتعانة برجــال األمــن، علــى الرغــم مــن أن بعــض 
املواقــع وبعــض املتســوقني أكــدوا أن هــذه العــروض عروًضــا ومهيــة مثلهــا مثــل العــروض الــيت قدمتهــا 

شــركات أخــرى قبــل ذلــك هدفهــا فقــط اســتغالل املســتهلك.

رابعا ابلنسبة للبعد الرابع: النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية:
جدول )31(

 يوضح االعتبارات اليت هتم املبحوثني عند شراء مالبس ألفراد األسرة

االحنراف املعيارياملتوسط احلسايباحلد األعلىاحلد األدىنNاالعتباراتم

13451,005,004,5970,76939الشكل1
13451,005,003,76281,10240العالمة التجارية)املاركة(2
13451,005,003,65581,02775رخص الثمن3

4.000.656البعد ككل
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أكثــر االعتبــارات الــيت هتــم املبحوثــني عنــد شــراء امللبوســات والكماليــات املنزليــة هــو الشــكل، 
حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )4,6(، مث العالمــة التجاريــة، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )3,8(، 
وأخــريا رخــص الثمــن، حيــث بلــغ املتوســط احلســايب )3,6(، ولعــل اهتمــام النــاس ابملظهــر واملبالغــة يف 
الظهــور مبظهــر األثــرايء يتفــق مــع التفســري النظــري لثــور شــتاين فبلــن يف كتابــه » نظريــة الطبقــة املرتفــة 
والــذي أكــد مــن خاللــه أن امتــالك الثــروة وحــده ال يكفــي لكــي ننــال احــرتام األخــر ولكــن البــد مــن 
إظهــار هــذه الثــروة مــن خــالل املبالغــة يف املظهــر، وهــذا يف الواقــع مــا جســدته نتائــج اجلــدول أعــاله 

والــذي كشــف عــن الشــكل واملاركــة مهــا البعــدان األهــم عــن اقتنــاء املالبــس وليــس الثمــن.

 جدول رقم )32(
حنرص على شراء مالبس جديدة يف كل مناسبة )أفراح - أعياد(

النسبةالتكراراحلرصم
67950,5نعم1
56842,2أحياان2
987,3ال3

1345679اجملموع

مــن  نســبة  أكــر  أن  أتضــح  رقــم )31( حيــث  اجلــدول  نتائــج  احلــايل  اجلــدول  نتائــج  وتؤكــد 
املبحوثــني حيرصــون علــى شــراء مالبــس جديــدة يف كل مناســبة، حيــث بلغــت نســبتهم )٪50.5(، 
وبلغت نســبة من أشــاروا إىل أن أحياان يشــرتون مالبس جديدة يف كل مناســبة )42,2٪( بينما أقل 
نســبة من املبحوثني أشــاروا إىل أهنم ال يشــرتون مالبس جديدة يف كل مناســبة، حيث بلغت نســبتهم 
)07,3٪(، وهــذا االســتهالك اجلائــر للملبوســات وشــراء مالبــس جديــدة يف معظــم املناســبات ويف 
ثقافــة اجملتمــع الســعودي خاصــة لــدى النســاء يعتــر مــن العيــب الظهــور بنفــس املالبــس عــدة مــرات 
خاصة يف األفراح ويفســر هذا اجتماعًيا إما ببخل رب األســرة أو عدم اهتمامه بزوجته وبناته أو أنه 
يعكــس عــدم القــدرة املاليــة لألســرة وهــذا حــد ذاتــه ينقــص مــن قــدر األســرة ومكانتهــا أمــام اآلخريــن، 
وهــذا الســلوك االســتهالكي يف واقــع األمــر يرســخ ثقافــة االســتهالك املظهــري اجلائــر املتعــارض مــع 

االســتهالك املســتدام .
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جدول رقم )33(
 لدينا يف املنزل الكثري من املالبس اجليدة ولكنا ال نستخدمها

النسبةالتكراراالستخدامم
72453,8نعم1
62146,2ال2

1345100,0اجملموع

وجمددا تتسق نتائج اجلدول رقم )33( مع اجلدولني السابقني إذ أشار أكر نسبة من املبحوثني 
أن لديهــم يف املنــزل مالبــس جيــدة ولكنهــم ال يســتخدموهنا، حيــث بلغــت نســبتهم )53,8٪(، وهــذا 
يفســر الشــراء يف معظــم املناســبات وعــدم ارتــداء املالبــس واســتخدامها يف مناســبات خمتلفــة، بينمــا 

بلغــت نســبة مــن ال يوجــد لديهــم مالبــس جيــدة ال يســتخدموهنا ابملنــزل )٪46,2(.
جدول رقم )34( 

نتربع ابملالبس اجليدة اليت ال نستخدمها للجمعيات اخلريية
النسبةالتكرارالترعم
86164,0نعم1
41731,0أحياان2
675,0ال3

1345679اجملموع

بشــكل كبــري  الفقــراء واحملتاجــني  علــى  يعطــف  إذ  بطبعــه جمتمــع عاطفــي  الســعودي  اجملتمــع 
الفئــات، وجنــد عطفــا علــى ذلــك أن  الديــن اإلســالمي هبــذه  الدينيــة واهتمــام  الرتبيــة  نتــاج  وهــذا 
بيــاانت اجلــدول رقــم )34( دلــت علــى أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني يترعــون ابملالبــس اجليــدة 
الــيت ال يســتخدموهنا، حيــث بلغــت نســبتهم )64٪(، وبلغــت نســبة مــن أشــاروا إىل أهنــم أحيــاان 
يقومــون بذلــك )31٪(، واقــل نســبة مــن املبحوثــني أشــاروا أبهنــم ال يترعــون ابملالبــس اجليــدة الــيت ال 

اخلرييــة. للجمعيــات  يســتخدموهنا 
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خامسا ابلنسبة للبعد اخلامس: النمط السائد الستهالك املياه:
جدول رقم )35( 

نستخدم يف املنزل وسائل لرتشيد املياه
النسبةالتكراراحلرصم
53239,6نعم1
81360,4ال2

1345100,0اجملموع

أشــار أكــر نســبة مــن املبحوثــني إىل أهنــم غــري حريصــني علــى اســتخدام وســائل لرتشــيد امليــاه 
ابملنــزل، حيــث بلغــت نســبتهم )60,4٪(، بينمــا أشــار  نســبة )39,6٪( مــن املبحوثــني إىل أهنــم 
يســتخدمون وســائل لرتشــيد امليــاه ابملنــزل، وهــذا يوضــح ضــرورة توفــري برامــج لرفــع الوعــي االســتهالكي 
للميــاه ابجملتمــع، وتتفــق هــذه النتيجــة متامــا مــع نتيجــة دراســة » أمنــاط االســتهالك يف البلــدان العربيــة 
» والــيت نفــذت مــن قبــل مــن قبــل املنتــدى العــريب للبيئــة والتنميــة AFED والــيت كشــفت يف أحــد 
نتائجهــا عــن أن ابــرز الصــور الســلبية فيمــا تتعلــق ابالســتهالك املســتدام يتمثــل يف عــدم الكفــاءة يف 
اســتخدام املياه، ولعل هذا يعتر أحد أخطر املؤشــرات إذا ما علمنا أن األزمة القادمة هي أزمة مياه 

وأن هــذا االســتهالك غــري املســتدام هلــذا العنصــر يهــدد األجيــال القادمــة خبطــر نــدرة امليــاه.
جدول رقم )36( 

تكلفة فاتورة املياه اليت ندفها سنواًي
النسبةالتكرارتكلفة فاتورة املياهم
43932,6رايل 200 أقل من1
45934,1رايل 500 رايال إىل أقل من 200 من2
21115,7رايل 800 رايال إىل أقل من 500 من3
23617,5رايل فأكثر 4800

1345100,0اجملموع

نســبة  أكــر  أن  يتضــح  إذ   )35( رقــم  الســابق  اجلــدول  نتيجــة   )36( رقــم  اجلــدول  يفســر 
مــن املبحوثــني أشــاروا إىل أهنــم يدفعــون ســنواي مــن 200-500 رايل ســنواي مقابــل اســتهالكهم 
للميــاه، حيــث بلغــت نســبتهم )034,1٪(، وبلغــت نســبة مــن يدفعــون أقــل مــن 200 رايل ســنواي 
)32,6٪(، ومــن يدفعــون 800 رايل فأكثــر ســنواي )17,5٪(، ومــن يدفعــون مــن 800-500 
رايل ســنواي )15,7٪( وهــذا وفقــا لدخــل األســرة يف اجملتمــع الســعودي مبلــغ زهيــد فــرض االهتمــام 
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املتــدين برتشــيد امليــاه، وإذا مــا مت مقارنــة نتائــج اجلــدول احلــايل ابجلدولــني رقــم )23-24( اخلاصــني 
ابســتخدام الكهــرابء لوجــدان أن 84٪ حيرصــون علــى ترشــيد الطاقــة الكهرابئيــة وذلــك ألن املبالــغ الــيت 
يدفعهــا 63٪ منهــم تــرتاوح بــني 100-600 رايل شــهراي مبتوســط 3600 رايل ســنواي يف حــني أن 

متوســط مــا يدفعــه 66.7٪ مــن األســر ســنواي لفاتــورة امليــاه يبلــغ 250رايل شــهراي8.

سادسا ابلنسبة للبعد السادس: النمط السائد لالستهالك املستدام للبيئة:
 جدول رقم )37(

 يوضح طريقة التخلص من النفاايت
النسبةالتكرارعدد املراتم
128095,2جتميعها يف كيس بالستيك ووضعها يف احلاوية1
513,8 فرزها حسب النوع–بالستيك- زجاج -ورق2
131,0وضعها مباشرة يف احلاوية بال كيس3
1,1غري ذلك4

1345100,0اجملموع

توضــح بيــاانت اجلــدول رقــم )37( أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني هــم ممــن يقومــون ابلتخلــص مــن 
النفــاايت عــن طريــق جتميعهــا يف كيــس بالســتيك ووضعهــا يف احلاويــة املخصصــة للنفــاايت، حيــث 
بلغــت نســبتهم )95,2٪(، وهــذا يف حــد ذاتــه ســلوك إجيــايب يشــري إىل حــد كبــري إىل اهتمــام األســر 
ابلنظافــة وابلبيئــة بشــكل عــام، يف حــني أن منــط التخلــص األمثــل مــن النفــاايت والــذي يراعــي بشــكل 
أكــر البيئــة ويراعــي مســألة االســتفادة مــن إعــادة تدويــر النفــاايت مل يظهــر إال لــدى نســبة قليلــة جــًدا 
مــن أفــراد اجملتمــع مل تتجــاوز نســبة )3,8٪( الذيــن يفــرزون نفاايهتــم حســب النــوع، وهــذا يف الواقــع 
جيســد مشــكلة رمبــا ال تكــون األســرة مســئولة عنهــا بشــكل مباشــر إذ أن املســؤولية األكــر تقــع علــى 
البلــدايت الــيت جيــب عليهــا أن توفــر هــذه احلــاوايت يف املنــازل ويف شــوارع األحيــاء ولكــن الواضــح مــن 
خــالل مالحظــة الشــوارع أنــه ال يوجــد ســوى حاويــة واحــدة جتمــع فيهــا كل النفــاايت وهــذه احلــاوايت 
رمبــا يتــم فرزهــا مــن قبــل بعــض العمالــة أو املخالفــني لنظــام اإلقامــة الذيــن ينبشــون هــذه النفــاايت 
للبحــث عــن العناصــر ذات الفائــدة مثــل املعــادن و الزجــاج والــورق وهــذا بــدوره يتســبب يف بعثــرة 

النفــاايت بشــكل مقــزز علــى األرض ممــا يتســبب يف العديــد مــن األمــراض واألضــرار البيئــة.

 8-  لإلطالع على منط استهالك األسر للمياه يف احلياة اليومية أنظر املالحق 
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جدول رقم )38(
نتخلص من الورق )صحف–كتب وغريها(

النسبةالتكرارعدد املراتم
66349,3وضعها يف احلاوايت املخصصة للورق1
39929,7جتميعها مع نفاايت املنزل2
27020,1حرقها3
13,9غري ذلك4

1345100,0اجملموع

تشــري بياانت اجلدول رقم ) 38( إىل أن الغالبية العظمى )49,3٪( من املبحوثني يتخلصون 
مــن الــورق بوضعــه يف احلــاوايت املخصصــة هلــذا الغــرض، ولعــل هــذا جيســد االهتمــام الكبــري مــن قبــل 
أفــراد اجملتمــع الســعودي ابلــورق وعــدم معاملتــه إمجــاال كمــا تعامــل ابقــي النفــاايت املنزليــة ومــرد ذلــك 
يعــود إىل ســبب ديــي حبــت إذ أن الــورق يف الغالــب حيتــوي علــى آايت قرآنيــة أو أمســاء هللا احلســى 
وهــذه هلــا قدســية كبــرية لــدى معظــم أفــراد اجملتمــع وحتــرتم وتوضــع يف أماكــن خاصــة أو حتــرق، كمــا 
أن كثــري مــن املســاجد يف الســعودية هتتــم بتعزيــز هــذا اجلانــب وختصــص حاويــة أمــام املســجد لوضــع 
الــورق فيهــا، لكــن مــدى االســتفادة مــن هــذا الــورق مــن خــالل إعــادة التدويــر يبــدو منخفضــاً إىل 
حــد مــا فعلــى الرغــم مــن العائــد املــادي املمتــاز الــذي يوفــره العمــل يف إعــادة تدويــر الــورق فــأن الســوق 
الســعودي ال يوجــد فيــه ســوى شــركات قليلــة هتتــم هبــذا اجلانــب وهــذا يعــي أن جــزءاً كبــرياً مــن الــورق 
يتــم التخلــص منــه حرقــاً وهــذا يــؤذي البيئــة مــن انحيــة ومــن انحيــة أخــرى يعتــر هــدرا هلــذا العنصــر. 

جدول رقم )39( 
مدى قبول استخدام املواد املعاد تدويرها 

النسبةالتكراراالستخدامم
93469,4نعم1
41130,6ال2

1345100,0اجملموع

تشــري بيــاانت اجلــدول رقــم )39( إىل أن أكــر نســبة مــن املبحوثــني ليــس لديهــم مانــع مــن 
بينمــا نســبة )30,6٪( مــن  بلغــت نســبتهم )٪69,4(،  املعــاد تدويرهــا، حيــث  املــواد  اســتخدام 
املبحوثــني يرفضــون اســتخدام املــواد املعــاد تدويرهــا وكــون النســبة العظمــى مــن املبحوثــني ليــس لديهــم 
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مــا ينــع اســتخدام املــواد املعــاد تدويرهــا فــإن ذلــك يشــري إىل ارتفــاع وعــي اجملتمــع الســعودي أبمهيــة 
اســتخدام هــذه املــواد واالســتفادة منهــا األمــر الــذي يثــل جانبــاً مهمــاً مــن جوانــب احملافظــة علــى 

اســتدامة البيئــة.

سابعا ابلنسبة للبعد السابع: منط االستهالك بشكل عام:
جدول رقم )40(

مدى التزام املبحوثني بشراء ما حيتاجون 

النسبةالتكرارشراء أشياء غري خمطط هلام
41130,6نعم1
79959,4أحياان2
13510,0ال3

1345100,0اجملموع

تــدل بيــاانت اجلــدول الســابق علــى أن الغالبيــة العظمــى مــن املبحوثــني عندمــا يذهبــون للتســوق 
فإهنــم  احيــاان يشــرتون أشــياء مل يكونــوا خمططــني لشــرائها، حيــث بلغــت نســبتهم )59,4٪(، بينمــا 
أشــار )30,6٪( مــن املبحوثــني إىل أهنــم عندمــا يذهبــون للتســوق فإهنــم يشــرتون ابلفعــل أشــياء مل 
يكونــوا خمططــني هلــا، وهــذه النســب قرابــة )60٪( متأرجحــني حــول التقيــد بشــراء مــا حيتاجــون فقــط 
وبــني شــراء مــا ال حيتاجــون إضافــة إىل )30٪( أكــدوا عــدم التزامهــم بشــراء مــا خططــوا لــه مســبقاً، 
يــدل علــى النزعــة االســتهالكية لــدى جمتمــع وأتثرهــم الكبــري بطــرق العــرض واإلعــالانت يف املتاجــر 
وعــدم حتكمهــم اجليــد يف الصــرف، يف الوقــت الــذي أشــار فيــه فقــط )10٪( مــن املبحوثــني أبهنــم 

حينمــا يذهبــون للتســوق فإهنــم ال يقومــون بشــراء أشــياء مل يكونــوا خمططــني لشــرائها مــن قبــل.

جدول رقم )41(
مدى أتثر املبحوثني ابإلعالانت التجارية

النسبةالتكرارشراء منتجات اإلعالانتم
735,4نعم1
80960,1أحياان2
46334,4ال3

1345100,0اجملموع
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أشــار معظــم املبحوثــني أبهنــم أحيــاان يقومــون بشــراء املنتجــات الــيت شــاهدوا إعالانهتــا التجاريــة، 
حيــث بلغــت نســبتهم )60,1٪(، وأشــار نســبة )5,4٪( مــن املبحوثــني أهنــم يشــرتون املنتجــات الــيت 
يشــاهدون إعالانهتــا التجاريــة ابلفعــل، بينمــا أشــار نســبة )34,4٪( مــن املبحوثــني أبهنــم ال يشــرتون 
املنتجــات الــيت يشــاهدون إعالانهتــا التجاريــة. وكــون الغالبيــة العظمــى يشــرتون احيــاان املنتجــات مــن 
خــالل اإلعــالانت )60,1٪( وابلفعــل يشــرتون )5,4٪( فــأن ذلــك يــدل علــى أتثــري اإلعــالانت 
التجاريــة علــى اجتاهــات املبحوثــني حنــو شــراء املنتجــات، ولعــل هــذا يفســر ويتفــق مــن نتائــج دراســة » 
اإلعــالن والســلوك االســتهالكي )9( » والــيت أكــدت علــى جنــاح شــراكات الدعايــة واإلعــالن يف التأثــري 

علــى قــرارات املســتهلكني حنــو الشــراء مــن خــالل االهتمــام بنوعيــة اإلعــالن وتوقيــت بثــه.  
جدول رقم )42(

يوضح مدى اجنذاب املبحوثني للتخفيضات اليت تقدمها احملالت التجارية
النسبةالتكرارجاذبية التخفيضاتم
56141,7نعم1
66549,4أحياان2
1198,8ال3

1345100,0اجملموع

أكــر نســبة مــن املبحوثــني أشــاروا إىل أهنــم أحيــاان جتذهبــم التخفيضــات الــيت تقدمهــا احملــالت، 
جتذهبــم  فعــال  أهنــم  املبحوثــني  مــن   )٪41,7( نســبة  وأشــار   ،)٪49,4( نســبتهم  بلغــت  حيــث 
التخفيضــات الــيت تقدمهــا احملــالت التجاريــة، بينمــا أشــار نســبة )8,8٪( مــن املبحوثــني وهــى نســبة 
قليلــة إىل أن التخفيضــات الــيت تقدمهــا احملــالت التجاريــة ال جتذهبــم، وهــذا يشــري إىل اجنــذاب كبــري مــن 
املســتهلكني للتخفيضــات الــيت تعلــن عنهــا احملــالت واملراكــز التجاريــة كمــا اشــران إىل ذلــك يف اجلــدول 
رقــم )30( والــذي كشــف عــن أن معظــم أفــراد العينــة قرابــة )60٪(  يفضلــون شــراء احتياجاهتــم مــن 
املراكــز التجاريــة الكــرى وهــي الــيت لديهــا القــدرة علــى عمــل التخفيضــات علــى منتجاهتــا، هــذا األمــر 
ليــس حكــرًا علــى احملــالت الــيت تبيــع املــواد الغذائيــة ولكنهــا امتــدت كذلــك يف اجملتمــع الســعودي إىل 
الشــركات الــيت تبيــع األجهــزة الكهرابئيــة وامللبوســات وحــى شــركات الســيارات األمــر الــذي يدفــع 

املســتهلك حنــو اســتهالك أكــر  

9- أنظر فصل الدراسات السابقة، الدراسة الثانية أمنة الرابعي 
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جدول رقم )43( 

 مدى استخدام بطاقة االئتمان لشراء االحتياجات
النسبةالتكرارالترعم
27520,4نعم1
40730,3أحياان2
66349,3ال3

1345679اجملموع

يعتــر اســتخدام البطاقــات االئتمانيــة أحــد آليــات البنــوك والشــركات لتحفيــز املســتهلك حنــو 
االســتهالك حــى وإن كان ال يلــك مثــن مــا يشــرتيه، ولعــل إحجــام الغالبيــة العظمــى)49,3٪( مــن 
أفــراد جمتمــع البحــث عــن اســتخدام هــذه البطاقــات كمــا أشــارت إىل ذلــك بيــاانت اجلــدول رقــم )43( 
رمبــا يعــود إىل فكــرة البعــض عــن عــدم مشــروعيتها مــن الناحيــة الدينيــة واجملتمــع الســعودي علــى األغلــب 
يهتــم كثــرياً هبــذه اجلوانــب خاصــة يف التعامــالت التجاريــة للبعــد عــن الــراب احملــرم يف الديــن اإلســالمي،   
ولكــن يف املقابــل جنــد أن )30,3٪( مــن املبحوثــني أبهنــم أحيــاان يســتخدمون بطاقــة االئتمــان يف 
شــراء بعــض متطلباهتــم وهــذا النســبة طاملــا أهنــا ال متانــع مــن حيــث املبــدأ علــى االســتخدام فيمكــن أن 
تضــاف إىل نســبة مــن يســتخدموهنا فعــال )20,4٪( ليصبــح اجملتمــع منقســماً بــني اســتخدام البطاقــة 

االئتمانيــة وبــني عــدم اســتخدامها.
 جدول رقم )44(

نقرتض من البنك أو من أحد املعارف لتأمني بعض االحتياجات
النسبةالتكرارالترعم
25218,7نعم1
39529,4أحياان2
69851,9ال3

1345679اجملموع

أكــر نســبة مــن املبحوثــني أشــاروا أبهنــم ال يقرتضــون مــن البنــك أو مــن أحــد األقــارب لتأمــني 
بعــض االحتياجــات، حيــث بلغــت نســبتهم )51,9٪( ولعــل هــذا يعكــس ارتفــاع مســتوى دخــل 
املبحوثــني كمــا دلــت نتائــج اجلــدول رقــم )10( والــذي كشــف عــن أن قرابــة )29٪( مــن األســر 
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دخلهــم يتجــاوز 18,000 رايل لكــن جنــد أن يف مقابــل ذلــك أشــار نســبة )29,4٪( مــن املبحوثــني 
أبهنــم أحيــاان يقرتضــون مــن البنــك أو مــن بعــض األقــارب لتأمــني بعــض احتياجاهتــم، بينمــا أشــار 
نســبة )18,7٪( مــن املبحوثــني أبهنــم ابلفعــل يقرتضــون مــن البنــك أو مــن بعــض األقــارب لتأمــني 
احتياجاهتــم وهــذا يعــي أن قرابــة نصــف العينــة )48,1٪( يقرتضــون مــن األصدقــاء أو البنــوك احيــاان 
أو بشــكل دائــم وهــذا إذا مــا مت ربطــه بدخــل املبحوثــني يف اجلــدول رقــم )10( وتفســريه يف ضــوء 
نتائــج جــداول رصــد االســتهالك بشــكل عــام )40-41-24-34( جنــد يعــر عــن منــط اســتهالكي 
ســليب لــدى أفــراد اجملتمــع جيعلهــم يصرفــون علــى االســتهالك أكثــر ممــا يتحصلــون عليــه مــن دخــل وهــذا 

يدخلهــم بشــكل مســتمر يف دوامــة مــن الديــون املتالحقــة الــيت ال تنتهــي.
 جدول )45(

يوضح ترتيب بنود صرف الدخل

الرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايباحلد األعلىاحلد األدىنNاالعتباراتم

13451,007,006,5673,940241األكل والشرب1
13451,007,005,44831,365682فواتري االتصاالت2
13451,007,005,32791,553703فواتري الكهرابء3
13451,007,005,06101,459524املالبس4
13451,007,004,06841,999575السفر والرحالت5
13451,007,003,82302,057926الزواج واملناسبات6

5.051.06البعد ككل

وحملاولــة تفســري اجلوانــب الــيت يصــرف فيهــا الســعوديون اجلــزء األكــر مــن دخلهــم والــيت يكــن 
ان تفســر لنــا منــط االســتهالك بشــكل عــام وجــد أن اجلــزء األكــر مــن دخــل املبحوثــني ومبتوســط 
)6,57( يذهــب لصــاحل األكل والشــرب وهــذا البعــد يشــري مــن انحيــة إىل إرتفــاع أســعار املأكــوالت 
واملشــروابت ومــن انحيــة أخــرى إىل إســراف مــن قبــل األســر يف هــذا اجلانــب وهــذا يتعــارض مــع 
االســتهالك الرشــيد مــن انحيــة ومــع االســتهالك املســتدام مــن انحيــة أخــرى إذ أن االســتهالك اجلائــر 
الغــري مــرر للمــوارد الطبيعيــة يهــدد بشــكل أو أبخــر مســتقبل األجيــال القادمــة،  وجــاء يف الرتتيــب 
الثاين فواتري االتصاالت مبتوســط حســايب )5,49( وكون هذا البعد أيضا حيتل مركزاً متقدماً ومعظم 
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أفــراد اجملتمــع الســعودي يســتخدمون وســائل االتصــاالت بشــكل غــري مقنــن وغــري مفيــد، ففيمــا يتعلــق 
ابقتنــاء األجهــزة النقالــة اســتحوذت اململكــة وحدهــا علــى 50 ٪ مــن األجهــزة املتنقلــة املصــدرة لــدول 
http://www.اخلليــج  يف العــام 2016كمــا نشــر علــى موقــع وزارة االتصــاالت وتقنيــة املعلومــات
mcit.gov.sa/Ar/Communication/Pages/ReportsandStatistics/

Tele-Reports- 20091436_58.aspx ، ووجــد أن اململكــة العربيــة الســعودية احتلــت املرتبــة 

الثالثة على مســتوى العامل فيما يتعلق ابســتخدام موقع اليوتيوب، حيث بلغ عدد املشــاهدات أكثر من 90 
مليــون مشــاهدة يف اليــوم، واحتــل تويــرت أكــر نســبة توغــل للشــركة يف العــامل إذ بلغــت نســبة مشــرتكيه ٪40 
http://raseef22.com/technology/2015/02/03/ مــن أمجــايل مســتخدمي االنرتنــت يف الســعودية

بعــض  يف  األســرة  مليزانيــة  املــايل  اهلــدر  يعكــس  وهــذا   ،  what-do-saudis-follow-on-social-media

اجلوانــب الــيت يكــن االســتغناء أو التقليــل منهــا وتوجيــه األمــوال جلوانــب أكثــر فائــدة أو ادخارهــا. وجــاء يف 
الرتتيــب الثالــث فواتــري الكهــرابء مبتوســط حســايب )5,33(،ويف الرابــع املالبــس مبتوســط حســايب)5,06(، 
وجــاء يف الرتتيــب اخلامــس الســفر والرحــالت مبتوســط حســايب )4,06(، وجــاء يف الرتتيــب الســادس واألخــري 
مــا  إذا   - الســابق  اجلــدول  نتائــج  خــالل  ومــن  وإمجــااًل   ،)3,82( مبتوســط حســايب  واملناســبات  الــزواج 
اســتثنينا الرتتيــب املتقــدم ملصروفــات فواتــري االتصــاالت ولــو أننــا إذا مــا وضعناهــا يف ســياق ثقافــة اجملتمــع 
ســنجد أهنــا أصبحــت مــن الضــرورايت - يكــن التأكيــد علــى أن اجملتمــع الســعودي وإن كان يصــرف جــزء 
كبــريًا مــن الدخــل بشــكل غــري مقنــن إال أنــه يرتــب أولوايتــه بشــكل مقبــول حيــث احتلــت الصــدارة األبعــاد 
املهمــة واألساســية يف حيــاة األســرة الســعودية األكل والشــرب والتقنيــة والكهــرابء فيمــا جــاءت أبعــاد املالبــس 
والرحــالت واملناســبات االجتماعيــة يف أدىن ســلم االهتمامــات مــع التأكيــد علــى ضــرورة ترشــيد االنفــاق علــى 

هــذه البنــود بشــكل عــام.
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· حتليل الفروق بني أبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقا للمتغريات الدميوغرافية:
جدول رقم )46(

حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات متوسط الدخل )·10(
ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات
 درجات احلرية

)df(
متوسط املربعات

قيمة )ف(
F

LSDاختبار الداللة

 منط استهالك1
الكهرابء

1164,1624291,041التباين بني اجملموعات
4,449,001

دالة
1,2,3,4>5

87660,264134065,418التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2
 منط استهالك
 املشتقات
البرتولية

63,349415,837التباين بني اجملموعات
,252,908

غري دالة
- 84102,180134062,763التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

 منط استهالك3
األغذية

28,90047,225,171,953التباين بني اجملموعات

غري دالة
- 56722,802134042,330التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

 منط استهالك4
املالبس

181,737445,434التباين بني اجملموعات
,947,436

غري دالة
-

64303,824134047,988التباين داخل اجملموعات
64485,5611344اجملموع

 منط استهالك5
املاء

134,706433,6775,721,000التباين بني اجملموعات

دالة
2,3,4,5>1 7870,78213375,887التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

 منط استهالك6
البيئة

54,058413,51514,173,000التباين بني اجملموعات

دالة
2,3,4,5>1 1273,9071336,954التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

 منط االستهالك7
بشكل عام

212,913453,2281,224,299التباين بني اجملموعات

غري دالة
- 57911,806133243,477التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

342,354485,588التباين بني اجملموعات

,108,980

غري دالة

- 1054278,1341333التباين داخل اجملموعات
790,906

1054620,4881337اجملموع

▪  تنقســم فئــات متوســط الدخــل إىل مخــس جمموعــات: اجملموعــة )1( أقــل مــن 3000ن= )61(، واجملموعــة )2( مــن 3000-8000 ن=)247(، 
واجملموعــة )3( مــن 8000-13000ن=)347(، واجملموعــة )4( مــن13000–18000ن=)301(، واجملموعــة اخلامســة 18000 فأكثــر ن= )389(.
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يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01(تعــزى لفئــات متوســط 
الدخــل فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل فئــة متوســط الدخــل رايل18000 فأكثــر وقــد 
يرجــع ذلــك إىل أن أصحــاب الدخــول املرتفعــة لديهــم الكثــري مــن األجهــزة الكهرابئيــة حيــث اتســاع 
املســكن إضافــة إىل عــدم االهتمــام كثــريًا مبســألة ســعر الفاتــورة عطًفــا علــى ارتفــاع مســتوى الدخــل.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة  )0.00( تعــزى لفئــات متوســط 
الدخــل فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املــاء لصــاحل فئــة متوســط الدخــل أقــل مــن 3000 رايل وقــد 
يرجــع ذلــك مــن انحيــة إىل أن ســعر فاتــورة امليــاه يف اململكــة منخفــض جــدا مقارنــة بفواتــري اخلدمــات 
األخــرى مثــل الكهــرابء واالتصــاالت، ومــن انحيــة أخــرى فــأن علــى األرجــح وغالبــا مــا يصاحــب تــدين 
مســتوى الدخــل بتــدين املســتوى العلمــي وابلتــايل تــدين االهتمــام ابجلوانــب املرتبطــة بضــرورة احملافظــة 
علــى ثــروة املــاء والتعامــل معهــا مــن خــالل مفهــوم االســتدامة والــذي ابلتأكيــد ســيكون أكثــر وضوحــا 

لــدى أصحــاب مســتوايت الدخــل والتعليــم األعلــى.  

- لعــل هــذه النتيجــة تؤكــد النتيجــة الســابقة إذ وجــد أن هنــاك فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد 
مســتوى معنويــة  )0.00( تعــزى لفئــات متوســط الدخــل فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل 
فئــة متوســط الدخــل أقــل مــن 3000 رايل وقــد يرجــع ذلــك إىل أن أصحــاب الدخــول املنخفضــة 
رمبــا ال تتــاح هلــم أســاليب محايــة البيئــة أو االســتخدام األفضــل لطريقــة التخلــص مــن القمامــة أبنواعهــا 

املختلفــة، ورمبــا لنقــص الوعــي البيئــي لديهــم أيضــا.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات متوســط الدخــل فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )املشــتقات البرتوليــة – األغذية-املالبــس –منــط االســتهالك بشــكل عــام(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات متوســط الدخــل فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.
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جدول رقم )47(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات عدد أفراد األسرة )·11(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات احلرية

)df(
متوسط املربعات

قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

1
 منط استهالك

الكهرابء

2761,68521131,5092,022,004التباين بني اجملموعات

دالة
1,2,4,5>3

86062,742132365,051التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2

 منط استهالك

 املشتقات

البرتولية

987,6962147,033التباين بني اجملموعات
,748,785

غري دالة
-

83177,833132362,871التباين داخل اجملموعات
84165,5291344اجملموع

3
 منط استهالك

األغذية

846,1982140,295,954,520التباين بني اجملموعات

غري دالة
- 55905,505132342,257التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

4
 منط استهالك

املالبس

1050,5082150,0241,043,406التباين بني اجملموعات

غري دالة
-

63435,053132347,948التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

5
 منط استهالك

املاء

125,508215,9771,001,458التباين بني اجملموعات

غري دالة
- 7879,98013205,970التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

6
 منط استهالك

البيئة

58,182212,7712,878,000التباين بني اجملموعات

دالة
1,2,3,5>4 1269,7831319,963التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

7

 منط

 االستهالك

بشكل عام

751,6572135,793التباين بني اجملموعات
,820,696

 غري دالة

57373,063131543,630التباين داخل اجملموعات
58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

15612,38021743,447التباين بني اجملموعات

,942
,536

 غري دالة
- 1039008,1081316التباين داخل اجملموعات

789,520
1054620,4881337اجملموع

▪  تنقسم فئات عدد أفراد األسرة إىل مخس جمموعات: اجملموعة )1( أقل من 5 أفراد ن= )724(، واجملموعة )2( من 5-10 ن=)575(، واجملموعة 
)3( من 10-15ن=)39(، واجملموعة )4( من15 – 20 ن=)2(، واجملموعة اخلامسة 20 فرد فأكثر ن= )5(.

 



177 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.04( تعــزى لفئــات عــدد أفــراد 
األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل مــن 10 -15 فــرد وقــد يرجــع ذلــك إىل أن 
كثــرة العــدد مــع وجودهــم لفــرتات طويلــة ابملنــزل قــد تكــون مــررا يف زايدة اســتهالك الكهــرابء، ورمبــا 
أيضا إلقامة أفراد األســرة يف مســكن ذو مســاحة كبرية، وابلتايل اســتهالك الطاقة الكهرابئية ســيكون 

بشــكل أكــر.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.000( تعــزى لفئــات عــدد أفــراد 
األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة مــن 15-20 فــرد وقــد يرجــع ذلــك إىل أن كثــرة 

العــدد قــد تــؤدى لــزايدة املخلفــات البيئيــة، وخاصــة مــع ضعــف الوعــي البيئــي.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات عــدد أفــراد األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )املشــتقات البرتوليــة – األغذية-املالبــس – املاء-منــط االســتهالك بشــكل عــام(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات عــدد أفــراد األســرة فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.



178     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )48(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات شكل األسرة )·12(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات

 احلرية
)df(

متوسط املربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

منط استهالك الكهرابء1

867,1784216,794التباين بني اجملموعات
4,306,002

دالة
1,2,3,5>4

67467,711134050,349التباين داخل اجملموعات

68334,8891344اجملموع

 منط استهالك املشتقات2
البرتولية

128,302432,075التباين بني اجملموعات
,723,576

غري دالة
- 59448,126134044,364التباين داخل اجملموعات

59576,4281344اجملموع

منط استهالك األغذية3

70,103417,526التباين بني اجملموعات
,404,806

غري دالة
- 58082,182134043,345التباين داخل اجملموعات

58152,2861344اجملموع

منط استهالك املالبس4

38,51649,629التباين بني اجملموعات
,230,922

غري دالة
-

56219,435134041,955التباين داخل اجملموعات

56257,9511344اجملموع

منط استهالك املاء5

49,791412,448التباين بني اجملموعات
2,076,082

 غري دالة
- 8022,64113385,996التباين داخل اجملموعات

8072,4321342اجملموع

منط استهالك البيئة6

23,96245,991التباين بني اجملموعات
6,138,000

دالة
1,2,3,5>4 1304,8371337,976التباين داخل اجملموعات

1328,8001341اجملموع

 منط االستهالك بشكل7
عام

3330,8844832,721التباين بني اجملموعات
,824,510

 غري دالة
- 1348128,3621334التباين داخل اجملموعات

1010,591
1351459,2461338اجملموع

األبعاد ككل8

867,1784216,794التباين بني اجملموعات

4,306
,002

دالة
1,2,3,5>4 67467,7111340التباين داخل اجملموعات

50,349
68334,8891344اجملموع

▪  تنقســم فئــات شــكل األســرة إىل مخــس جمموعــات: اجملموعــة )1( زوجــني فقــط ن= )116(، واجملموعــة )2( زوجــني وأبنــاء ن=)1025(، واجملموعــة )3( 
أحــد الزوجــني مــع األبنــاء ن=)80(، واجملموعــة )4( زوجــني وأبنــاء وأقــارب آخريــن ن=)105(، واجملموعــة اخلامســة غــري ذلــك ن= )19(.



179 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات شــكل 
األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل زوجــني وأبنــاء وأقــارب وقــد يرجــع ذلــك إىل كثــرة 

العــدد حيــث تتكــون األســرة مــن الزوجــني واألبنــاء وبعــض األقــارب.

-  توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات شــكل 
األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل زوجــني وأبنــاء وأقــارب وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إىل 

كثــرة عــدد أفــراد األســرة.

تعــزى لفئــات شــكل األســرة فيمــا يتعلــق أبمنــاط  - ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً 
عــام(. بشــكل  االســتهالك  املاء-منــط   – األغذية-املالبــس   – البرتوليــة  )املشــتقات  اســتهالك 

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات شــكل 
األســرة فيمــا يتعلــق أببعــاد أمنــاط اســتهالك ككل.



180     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )49(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات املدينة حمل اإلقامة )·13(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات
 احلرية
)df(

متوسط املربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

منط استهالك الكهرابء1

174,186443,546التباين بني اجملموعات
,658,621

غري دالة
-

88650,241134066,157التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

 منط استهالك املشتقات2
البرتولية

256,158464,040التباين بني اجملموعات
1,023,394

غري دالة
83909,370134062,619التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

منط استهالك األغذية3

426,4934106,62التباين بني اجملموعات
2,537,039

دالة
2>1,,3,4 56325,209134042,034التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

منط استهالك املالبس4

263,825465,956التباين بني اجملموعات
1,376,240

غري دالة
-

64221,737134047,927التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

منط استهالك املاء5

6,56041,640التباين بني اجملموعات
,274,895

غري دالة
- 7998,92813375,983التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

منط استهالك البيئة6

45,520411,380التباين بني اجملموعات
11,855,000

دالة
12>,3,4 1282,4461336,960التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

منط االستهالك بشكل عام7

257,002464,251التباين بني اجملموعات
1,479,206

غري دالة
57867,717133243,444التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

4229,30041057,325التباين بني اجملموعات

1,342
,252

غري دالة
- 1050391,1881333التباين داخل اجملموعات

787,990
1054620,4881337اجملموع

▪  تنقســم فئــات مــكان الســكن إىل أربــع جمموعــات: اجملموعــة )1( مدينــة كبــرية ن= )1035(، واجملموعــة )2( مدينــة متوســطة ن=)96(، واجملموعــة )3( 
مدينــة صغــرية ن=)190(، واجملموعــة )4( قريــة أو هجــرة ن=)24(.



181 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنوية)0.01(تعــزى لفئــات املدينــة حمــل 
اإلقامــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك األغذيــة لصــاحل فئــة مدينــة كبــرية عــدد ســكاهنا أكــر مــن مليــون 
وقــد يرجــع ذلــك إىل أن كــر عــدد ســكان املــدن الكبــرية والــيت يزيــد عــدد ســكاهنا عــن مليــون نســمة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات املدينــة حمــل 
اإلقامــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة مدينــة كبــرية عــدد ســكاهنا أكــر مــن مليــون 
وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إىل كــر عــدد ســكان املــدن الكبــرية مــع زايدة واتســاع مســاحتها مقارنــة ابملــدن 
املتوســطة والصغرية والقرية أو اهلجرة، ورمبا أيضا لوجود بعض األحياء العشــوائية ابملدن الكبرية واليت 

تتســم بضعــف الوعــي البيئــي لــدى ســكان تلــك األحيــاء العشــوائية.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات املدينــة حمــل اإلقامــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )الكهــرابء، املشــتقات البرتوليــة -املالبــس –  املــاء- منــط االســتهالك بشــكل عــام(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات املدينــة حمــل اإلقامــة فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.



182     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )50(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات طبيعة عمل الزوج )·14(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات احلرية

)df(
متوسط املربعات

قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

منط استهالك الكهرابء1

1520,6058190,07التباين بني اجملموعات
2,909,003

دالة
1,2,3,4,6,7,8>5

87303,822133665,347التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

 منط استهالك املشتقات2
البرتولية

692,975886,622التباين بني اجملموعات
1,386,198

غري دالة
- 83472,554133662,479التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

منط استهالك األغذية3

625,115878,139التباين بني اجملموعات
1,860,063

غري دالة
- 56126,588133642,011التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

منط استهالك املالبس4

498,881862,360التباين بني اجملموعات
1,302,238

غري دالة
-

63986,681133647,894التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

منط استهالك املاء5

28,20583,526التباين بني اجملموعات
,589,788

غري دالة
7977,28313335,984التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

منط استهالك البيئة6

19,65282,457التباين بني اجملموعات
2,501,011

دالة
1,2,3,4,5,7>6 1308,3131332,982التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

منط االستهالك بشكل عام7

784,397898,050التباين بني اجملموعات
2,271,021

دالة
1,2,3,4,5,7,8>6 57340,322132843,178التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

9240,56881155,071التباين بني اجملموعات

1,468
,164

غري دالة
-

1045379,9201329التباين داخل اجملموعات
786,591

1054620,4881337اجملموع

▪    تنقســم فئــات طبيعــة عمــل الــزوج الثمانيــة جمموعــات: اجملموعــة )1( موظــف حكومــي ن= )572(، واجملموعــة )2( موظــف قطــاع خــاص ن=)193(، 
متســبب  السادســة  واجملموعــة   ،)49( حــرة ن=  أعمــال  اخلامســة  واجملموعــة  متقاعــد ن=)237(،   )4( واجملموعــة  عســكرين=)254(،   )3( واجملموعــة 

ن=)23(، واجملموعــة الســابعة ال ينطبــق ن= )5(، واجملموعــة الثامنــة غــري لــك ن= )12(.



183 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل فئــة أعمــال حــرة وقــد يرجــع ذلــك إىل ارتفــاع 

دخــول أصحــاب األعمــال احلــرة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة)0.01( تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة متســبب وقــد يرجــع ذلــك إىل ضعــف الوعــي 

البيئــي لــدى فئــة متســبب.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنوية)0.01(تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الــزوج فيمــا يتعلــق بنمــط االســتهالك بشــكل عامــل صــاحل فئــة متســبب وقــد يرجــع ذلــك أيضــا إىل 
ضعــف الوعــي االســتهالكي ابإلضافــة إىل ســوء الصــرف لــدى فئــة متســبب نتيجــة عــدم ثبــات الدخــل 

الشــهري.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )املشــتقات البرتوليــة -األغذية-املالبــس – املــاء(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.



184     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )51(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات طبيعة عمل الزوجة )·15(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات
 درجات

متوسط املربعات)df(احلرية 
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

1
 منط استهالك

الكهرابء

691,852798,836التباين بني اجملموعات
1,499,163

غري دالة
-

88132,574133765,918التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2
 منط استهالك

 املشتقات
البرتولية

673,486796,212التباين بني اجملموعات
1,541,149

غري دالة
- 83492,043133762,447التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

3
 منط استهالك

األغذية

703,3197100,474التباين بني اجملموعات
2,397,019

دالة
1,2,3,4,6,7>5 56048,384133741,921التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

4
 منط استهالك

املالبس

756,1267108,018التباين بني اجملموعات
2,266,027

دالة
1,2,3,4,6,7>5

63729,435133747,666التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

5
 منط استهالك

املاء

45,87376,553التباين بني اجملموعات
1,098,362

غري دالة
- 7959,61513345,967التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

6
 منط استهالك

البيئة

9,96971,424التباين بني اجملموعات
1,440,185

غري دالة
- 1317,9971333,989التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

7
 منط االستهالك

بشكل عام

683,722797,675التباين بني اجملموعات
2,260,027

دالة
1,2,3,4,6,7>5 57440,997132943,221التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

9711,72371387,389التباين بني اجملموعات

1,766
,090
غري دالة

- 1044908,7651330التباين داخل اجملموعات
785,646

1054620,4881337اجملموع

 ▪ تنقســم فئــات طبيعــة عمــل الزوجــة الســبعة جمموعــات: اجملموعــة )1( ربــة منــزل ن= )871(، واجملموعــة )2( موظفــة حكوميــة مدنيــة ن=)313(، 
واجملموعــة )3( موظفــة قطــاع خــاص ن=)44(، واجملموعــة )4( متقاعــدة ن=)72(، واجملموعــة اخلامســة أعمــال حــرة ن= )18(، واجملموعــة السادســة ال 

ينطبــق ن=)22(، واجملموعــة الســابعة غــري لــك ن= )5(.



185 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01ت(عــزى لفئــات طبيعــة 
عمــل الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك األغذيــة لصــاحل فئــة أعمــال حــرة وقــد يرجــع ذلــك إىل عــدم 
توفــر الوقــت الــكايف لديهــن إلعــداد األغذيــة ابملنــزل ومــن مث ارتفــاع االســتهالك الغذائــي، ورمبــا يرجــع 

أيضــا الرتفــاع الدخــول أو املســتوى املــادي لــدى الزوجــات مــن فئــة أعمــال حــرة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01(تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املالبــس لصــاحل فئــة أعمــال حــرة وقــد يرجــع ذلــك إىل أن هــؤالء 

الزوجــات يكــون لديهــن اهتمــام كبــري مبظهرهــن، ورمبــا الرتفــاع مســتواهن االقتصــادي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01(تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل 
الزوجــة فيمــا يتعلــق بنمــط االســتهالك بشــكل عامــل صــاحل فئــة متســبب وقــد يرجــع ذلــك إىل ارتفــاع 

مســتواهن االقتصــادي، مــع ضعــف الوعــي االســتهالكي لديهــن.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك )الكهــرابء، املشــتقات البرتوليــة املــاء، البيئــة(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الزوجــة فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمنــاط اســتهالك ككل.



186     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

جدول رقم )52(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات مستوى تعليم الزوج )·16(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات
 احلرية
)df(

متوسط املربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

منط استهالك الكهرابء1

698,6196116,436التباين بني اجملموعات
1,768,102

غري دالة
-

88125,808133865,864التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2
 منط استهالك املشتقات

البرتولية

826,4806137,747التباين بني اجملموعات
2,212,040

دالة
1,2,3,4,6,7>5 83339,048133862,286التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

منط استهالك األغذية3

794,2636132,377التباين بني اجملموعات
3,165,004

دالة
1,2,3,4,6,7>5 55957,440133841,822التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

منط استهالك املالبس4

773,8756128,979التباين بني اجملموعات
2,709,013

دالة
1,2,3,4,6,7>5

63711,686133847,617التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

منط استهالك املاء5

105,014617,502التباين بني اجملموعات
2,957,007

 دالة
1,3,4,5,6,7>2 7900,47413355,918التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

منط استهالك البيئة6

25,82964,305التباين بني اجملموعات
4,410,000

دالة
2,3,4,5,6,7>1 1302,1371334,976التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

منط االستهالك بشكل عام7

879,2806146,547التباين بني اجملموعات
3,405,002

دالة
1,2,3,4,6,7>5 57245,439133043,042التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

12088,38862014,731التباين بني اجملموعات

2,572
,018

دالة
1,2,3,4,6,7>5 1042532,1001331التباين داخل اجملموعات

783,270
1054620,4881337اجملموع

▪ تنقســم فئــات مســتوى تعليــم الــزوج إىل ســبع جمموعــات: اجملموعــة )1( غــري متعلــم ن= )18(، واجملموعــة )2( تعليــم ابتدائــي=)28(، واجملموعــة )3( 
متوســط ن=)87(، واجملموعــة )4( اثنــوي ن=)225(، واجملموعــة اخلامســة دبلــوم بعــد الثانــوي ن= )153(، واجملموعــة السادســة جامعــي ن=)570(، 

واجملموعــة الســابعة دراســات عليــا ن= )268(.



187 د/ انصر بن عوض الزهراين.

يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املشــتقات البرتوليــة لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع 

ذلــك إىل أهنــم يســتخدمون الســيارات بصــورة كبــرية يف أعماهلــم.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك األغذيــة لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع ذلــك إىل 

كــر عــدد أفــراد أســرهم، ورمبــا لضعــف الوعــي االســتهالكي الغذائــي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املالبــس لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد 

يرجــع ذلــك أيضــا لكــر عــدد أفــراد أســرهم.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املــاء لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة تعليــم ابتدائــي وقــد يرجــع ذلــك 

لضعــف الوعــي البيئــي لــدى فئــة التعليــم االبتدائــي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة غــري متعلــم وقــد يرجــع ذلــك إىل 

ضعــف الوعــي االســتهالكي وضعــف الوعــي البيئــي لــدى فئــة غــري املتعلمــني.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج فيمــا يتعلــق بنمــط االســتهالك بشــكل عامــل صــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع 

ذلــك إىل كثــرة عــدد أفــراد أســرهم مــع ضعــف الوعــي االســتهالكي لديهــم.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات طبيعــة عمــل الــزوج فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
اســتهالك الكهــرابء.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الــزوج لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي فيمــا يتعلــق أببعــاد أمنــاط اســتهالك ككل.
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جدول رقم )53(
حتليل ألبعاد أمناط االستهالك املستدام طبقاً لفئات مستوى تعليم الزوجة )·17(

ابستخدام اختبارOne Way ANOVA )ن=1345(

مصدر التبايناملتغرياتم
جمموع

املربعات

 درجات
 احلرية
)df(

متوسط املربعات
قيمة )ف(

F
LSDاختبار الداللة

 منط استهالك1
الكهرابء

904,6766150,77التباين بني اجملموعات
2,295,033

دالة
1,2,3,4,6,7>5

87919,751133865,710التباين داخل اجملموعات

88824,4271344اجملموع

2
 منط استهالك
 املشتقات
البرتولية

238,153639,692التباين بني اجملموعات
,633,704

غري دالة
- 83927,375133862,726التباين داخل اجملموعات

84165,5291344اجملموع

 منط استهالك3
األغذية

466,947677,825التباين بني اجملموعات
1,850,086

غري دالة
- 56284,756133842,066التباين داخل اجملموعات

56751,7031344اجملموع

 منط استهالك4
املالبس

336,757656,126التباين بني اجملموعات
1,171,319

غري دالة
-

64148,804133847,944التباين داخل اجملموعات

64485,5611344اجملموع

 منط استهالك5
املاء

103,510617,252التباين بني اجملموعات
2,915,008

دالة
1,3,4,5,6,7>2 7901,97813355,919التباين داخل اجملموعات

8005,4881341اجملموع

 منط استهالك6
البيئة

30,30865,051التباين بني اجملموعات
5,193,000

دالة
2,3,4,5,6,7>1 1297,6581334,973التباين داخل اجملموعات

1327,9661340اجملموع

 منط االستهالك7
بشكل عام

735,1346122,522التباين بني اجملموعات
2,839,009

دالة
2,3,4,5,6,7>1 57389,586133043,150التباين داخل اجملموعات

58124,7201336اجملموع

األبعاد ككل8

7626,83061271,138التباين بني اجملموعات

1,616
,139

غري دالة
- 1046993,6581331التباين داخل اجملموعات

786,622
1054620,4881337اجملموع

▪ تنقســم فئــات مســتوى تعليــم الزوجــة إىل ســبع جمموعــات: اجملموعــة )1( غــري متعلمــة ن= )51(، واجملموعــة )2( تعليــم ابتدائــي=)93(، واجملموعــة )3( 
متوســط ن=)124(، واجملموعــة )4( اثنــوي ن=)285(، واجملموعــة اخلامســة دبلــوم بعــد الثانــوي ن= )82(، واجملموعــة السادســة جامعــي ن=)581(، 

واجملموعــة الســابعة دراســات عليــا ن= )129(.
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يوضح اجلدول السابق أن:

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك الكهــرابء لصــاحل فئــة دبلــوم بعــد الثانــوي وقــد يرجــع ذلــك 

إىل ضعــف الوعــي االســتهالكي للكهــرابء لــدى هــذه الفئــة، ورمبــا لــزايدة عــدد أفــراد األســرة.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك املــاء لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة تعليــم ابتدائــي وقــد يرجــع ذلــك 

إىل ضعــف الوعــي االســتهالكي للميــاه لــدى فئــة التعليــم االبتدائــي.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.01( تعــزى لفئــات مســتوى 
تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط اســتهالك البيئــة لصــاحل فئــة لصــاحل فئــة غــري متعلمــة وقــد يرجــع ذلــك 

إىل ضعــف الوعــي البيئــي لــدى فئــة غــري املتعلمــات.

- توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى معنويــة )0.0( تعــزى لفئــات مســتوى تعليــم 
الزوجــة فيمــا يتعلــق بنمــط االســتهالك بشــكل عــام لصــاحل فئــة غــري متعلمــة وقــد يرجــع ذلــك إىل ضعــف 

الوعــي االســتهالكي لــدى فئــة غــري املتعلمــات.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات مســتوى تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أبمنــاط 
استهالك )املشتقات البرتولية، األغذية(.

- ال توجــد فــروق جوهريــة دالــة إحصائيــاً تعــزى لفئــات مســتوى تعليــم الزوجــة فيمــا يتعلــق أببعــاد 
أمناط االستهالك ككل.
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املناقشة العامة لنتائج الدراسة:

أوال: اخلصائص العامة لعينة الدراسة:

دلــت نتائــج الدراســة فيمــا يتعلــق خبصائــص عينــة الدراســة أن معظــم املشــاركني مــن الذكــور 
والذين مثلوا نســبة 79٪ مقابل 21٪ من النســاء وهذا يشــري إىل إدراك عايل من قبل الرجال أبمهية 
البحــث العلمــي مــن انحيــة ومــن أخــرى  يــدل علــى أن الرجــل يثــل املنــزل لديــه أمهيــة كــرى إذ يعتــر 
الفــرد الــذي يتــوىل إدارتــه بشــكل مباشــر ومــا يؤكــد ذلــك ان الدراســة وجــدت أن 57٪ مــن األســر 
الرجــل هــو الــذي يتــوىل الصــرف إضافــة إىل 60منهــم يتولــون إحضــار أغــراض املنــزل، وفيمــا يتعلــق 
حبجــم األســرة يف اجملتمــع الســعودي وضــح أن الغالبيــة العظمــى مــن األســر تعتــر صغــرية احلجــم 5 
أفــراد فأقــل صــادق علــى ذلــك منــط األســرة والــذي شــكلت مــن خاللــه األســرة النوويــة نســبة 76٪ مــن 
جممــوع العينــة، كمــا دلــت بيــاانت الدراســة علــى ارتفــاع مســتوى دخــل األســر يف اجملتمــع الســعودي 
إذ وجــد أن أكثــر مــن نصــف العينــة 52٪ جتــاوز دخلهــم الشــهري 13,000 رايل وهــذا دخــل يعتــر 
جيــد يف اجملتمــع الســعودي، 77٪ مــن األســر يعيشــون يف مناطــق حضريــة وهــذا يشــري إىل أن منــط 
حيــاة املدينــة واحليــاة احلضريــة هــو الغالــب علــى حيــاة أفــراد اجملتمــع الســعودي األمــر الــذي يلعــب دورا 
حامســا فيمــا يتعلــق بتوجهــات األســر حنــو االســتهالك إذا مــا أضيــف إىل مســتوى الدخــل املرتفــع، 
كمــا كشــفت بيــاانت الدراســة عــن أن قرابــة 56٪ مــن األســر يلكــون املنــازل الــيت يســكنوهنا وأن 
النمــط الســائد للمســاكن يتمثــل يف الشــقق الــيت يــرتاوح عــدد غرفهــا 4-6 غــرف والــذي مثــل ٪55 
مــن منــازل العينــة، معظــم األزواج 61,4٪ يعلمــون يف القطــاع احلكومــي مــدين / عســكري يف الوقــت 
الــذي وجــد فيــه أن 65٪ مــن الزوجــات ال يعملــن األمــر الــذي يشــري إىل حتمــل الــزوج يف اجملتمــع 
الســعودي مســؤولية الصــرف علــى األســرة بشــكل منفــرد كمــا ســبق اإلشــارة إىل ذلــك، مــن انحيــة 
املســتوى التعليمــي كشــفت بيــاانت الدراســة عــن ارتفاعــه لــدى اجملتمــع بشــكل كبــري إذ وجــد أن قرابــة 
43٪ مــن الرجــال والنســاء تعليمهــم جامعــي يف حــني أن قرابــة 15٪ مــن جممــوع العينــة جتــاوزاً ذلــك 

إىل الشــهادات العليــا.
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أوال ابلنسبة للنتائج اخلاصة أببعاد االستهالك املستدام: 

النتائج اخلاصة ابلبعد األول: النمط السائد الستهالك الطاقة الكهرابئية: 

فيما يتعلق ابلبعد األول اخلاص ابلنمط الســائد الســتهالك الكهرابء دلت نتائج الدراســة على 
أن األجهــزة أصبحــت جــزء ال يتجــزأ مــن ثقافــة اجملتمــع الســعودي إذ وجــد أن قرابــة 99٪ مــن جممــوع 
العينــة يلكــون أجهــزة هواتــف ذكيــة يف املنــزل، وأن 89,1٪ لديهــم أجهــزة كمبيوتــر وهــذا مــن انحيــة 
يعكــس متابعــة اجملتمــع الســعودي للتطــورات التقنيــة بشــكل جيــد لكــن احلاســم يف األمــر بطبيعــة احلــال 
يتمثــل يف طريقــة اســتخدامها ومــدى الفائــدة منهــا إذ علــى الرغــم مــن تناســب حجــم اقتنــاء األجهــزة 
الذكية وأجهزة احلاســب اآليل مع أعداد أفراد األســر ومتناســب مع مســتوى الدخل إذ وجد أن قرابة 
80٪ مــن األســر لديهــم أجهــزة تــرتاوح مــا بــني 1-6 أجهــزة ويف مقابــل ذلــك وجــد أن الســعوديني 
أيتــون علــى رأس القائمــة يف اســتخدام العديــد مــن التطبيقــات ووســائل التواصــل االجتماعــي بشــكل 
يفــوق غريهــم األمــر الــذي يشــري إىل أن االســتخدام هلــذه األجهــزة علــى األرجــح ليــس مبــا يعــود علــى 
األفــراد بفائــدة. دلــت نتائــج الدراســة وعطفــا علــى طبيعــة األجــواء احلــارة يف اململكــة علــى أن ٪99 
مــن األســر لديهــم أجهــزة تكييــف يف املنــزل معظمهــم 87٪ لديهــم أكثــر مــن أربعــة أجهــزة وهــذا 
مؤشــر علــى أضــرار بيئيــة كبــرية هتــدد الغــالف اجلــوي جــراء هــذا االســتخدام، ســيما وأن االهتمــام 
ابجلانــب البيئــي شــبه منعــدم لــدى عينــة الدراســة إذ وجــد أن أهــم األبعــاد عنــد التخطيــط لشــراء جهــاز 
متثــل يف اجلــودة مث العالمــة التجاريــة الثمــن علــى التــوايل يف الوقــت الــذي جــاء فيــه البعــد البيئــي كأخــر 
االهتمامــات، مــن انحيــة أخــرى وجــد أن هنــاك اهتمــام فيمــا يتعلــق إبطفــاء األجهــزة يف حــال عــدم 
اســتخدامها مثــل ســلوك 72,1٪ مــن األســر وهــذا ســلوك جيــد لكــن الباعــث عليــه يف الغالــب هــو 
ختفيــض قيمــة الفاتــورة وليــس توفــري الطاقــة أو االهتمــام ابلبيئــة والــذي وجــد أنــه متــدين لــدى جمتمــع 

البحــث

- النتائج اخلاصة ابلبعد الثاين: منط االستهالك املستدام للمشتقات البرتولية:
مــن خــالل نتائــج الدراســة املتعلقــة هبــذا البعــد وجــد أن هنــاك انعــكاس الرتفــاع مســتوى الدخــل 
يف اجملتمــع أتضــح يف قــدرة األســر علــى امتــالك الســيارات إذ وجــد أن 95٪ لديهــم ســيارات ٪83 
منهــم يلكــون مــا بــني 1-3 ســيارات وهــذا يف الواقــع يعتــر عــدد كبــري مــن الســيارات يتضــح انعكاســه 
الســليب يف املــدن الكــرى املزدمحــة مثــل جــدة والــرايض وغريمهــا حيــث املعــاانة مــن االزدحــام املــروري 
وانبعــااثت عــوادم الســيارات األمــر الــذي بــال شــك يتســبب يف كل أشــكال التلــوث ســيما وأن هنــاك 
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عــدم وعــي أبمهيــة أخــذ اجلوانــب البيئــة بعــني االعتبــار عــن التخطيــط لشــراء أجهــزة أو ســيارات إذ 
وجــد أن أهــم بعــد لــدى األســرة الســعودية فيمــا يتعلــق بشــراء ســيارة متثــل يف اجلــودة يف حــني أن البعــد 
البيئــي أتــى يف أدىن ســلم اهتمامــات األســر وهــو األمــر الــذي تتفاقــم معــه مشــكلة التلــوث. مــن جانــب 
أخــر وجــد أن 56٪ مــن الســعوديني ينفقــون علــى بــرتول الســيارات مــا بــني 300-600 رايل شــهرايً 
وهــذا مبلــغ يعتــر زهيــد عطفــا علــى متوســط دخــل األســر ويلعــب فيــه كذلــك اخنفــاض أســعار الوقــود 
يف اجملتمــع الســعودي دورا حامســا غــري أن األمــر ينعكــس ســلبا علــى اســتدامة املــوارد البرتوليــة إذا مــا 

ربطنــا ذلــك بعــدد الســيارات وحبجــم اإلنفــاق علــى البــرتول 

النتائج اخلاصة ابلبعد الثالث: النمط السائد الستهالك األغذية

تشــري بيــاانت الدراســة فيمــا يتعلــق ابســتهالك األغذيــة لــدى األســرة الســعودية إىل معظــم األســر 
يؤمنــون احتياجاهتــم أســبوعيا مقابــل 29٪ يؤمنوهنــا شــهراي، كمــا أن 91٪ منهــم يتناولــون األكل 
خــارج املنــزل 39٪ منهــم تــرتاوح زايراهتــم للمطاعــم أو إحضــار الطعــام منهــا مــا بــني 1-3مــرات وهــذا 
يف الواقع يشري إىل سلوك استهالكي سليب يؤدي إىل هدر كبري يف املوارد الغذائية يعزز هذا السلوك 
االســتهالكي اســتجاابت األســر الســعودية لإلعــالانت التجاريــة وتســوقهم مــن املركــز التجاريــة الكــرى 
إذ وجــد أن 60 منهــم حيضــرون احتياجاهتــم مــن هــذه املراكــز وهــي بــال شــكل تســحب املســتهلك إىل 
مزيــد مــن االســتهالك للحصــول علــى أكــر عائــد مــايل دون النظــر إىل اجلوانــب املتعلقــة ابالســتهالك 

املســتدام خاصــة فيمــا يتعلــق ابلســلع ذات املــوارد الطبيعيــة.

النتائج اخلاصة ابلبعد الرابع: النمط السائد الستهالك امللبوسات والكماليات املنزلية:

تعكــس نتائــج هــذا احملــور ثقافــة اجملتمــع الســعودي إذ واضــح أنــه يهتــم كثــريا ابلشــكليات واملظاهــر 
جســد ذلــك وضعهــم لشــكل املالبــس يف قائمــة االهتمامــات عنــد الشــراء يف حــني جــاء الســعر أخــر 
االهتمامــات وهــذا يعكــس الوضــع االقتصــادي اجليــد لألســر مــن انحيــة لكنــه مــن انحيــة أخــرى يشــري 
إىل ســيادة منــط االســتهالك املظهــري يف اجملتمــع الســعودي إذ أن قرابــة نصــف العينــة يشــرتون مالبــس 
جديــدة يف كل املناســبات ونفــس النســبة لديهــم مالبــس يف املنــزل مرتاكمــة ال يســتفيدون منهــا، يف 
حــني ظهــر اجلانــب الديــي لــدى نســبة كبــرية مــن األســر عندمــا وجــد اهنــم يترعــون مبالبســهم القديــة 
للجمعيــات وللمحتاجــني وهــذا اجلانــب يعتــر مهــم جــداً فيمــا يتعلــق ابســتدامة البيئــة علــى الرغــم مــن 
أن األســر متارســه بدوافــع دينيــة حبتــة، غــري أن ذلــك إمجــااًل يعتــر اســتهالكاً ســلبياً يؤثــر بــال شــك 
يف املــوارد الطبيعيــة ويؤثــر علــى البيئــة إذ مــا علمنــا أن هنــاك أكثــر مــن 20,000 نــوع مــن املبيــدات 
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الكيمائيــة تســتخدم مــع القطــن تؤثــر علــى الرتبــة وعلــى امليــاه وعلــى املنتــج نفســه. 

النتائج اخلاصة ابلبعد اخلامس: النمط السائد الستهالك املياه: 

لعــل أكــر أزمــة سيشــهدها العــامل يف املســتقبل تتمثــل يف أزمــة امليــاه ولعــل هــذا غائبــاً عــن   
األســر يف اجملتمــع الســعودي وعــن اجلهــات ذات العالقــة إذ وجــد أن أكثــر مــن 60٪ مــن األســر ال 
يهتمــون ابســتخدام وســائل ترشــيد امليــاه علــى الرغــم مــن شــحها يف اململكــة وعلــى الرغــم مــن االعتمــاد 
بشــكل كبــري علــى حتليــة ميــاه البحــر، ولعــل احلاســم يف ذلــك يتمثــل يف العــدم احلكومــي الكبــري للمــاء 
إذ انــه يبــاع أبســعار رخيصــة جــداً إذ وجــد أن أكــر نســبة مــن األســر يدفعــون ســنوايً مبالــغ تــرتاوح بــني 
200-500 رايل األمــر الــذي جعــل االهتمــام برتشــيد امليــاه، إذ مــا متــت مقارنتــه ابلكهــرابء شــبه 
منعــدم وهــذا يهــدد أبزمــة حقيقــة للعــامل فيمــا يتعلــق ابمليــاه إذا مل تتخــذ خطــوات فاعلــة حنــو الرتشــيد 

والعمــل وفــق مبــدأ االســتدامة لضمــان وصــول املــاء لألجيــال القادمــة .

النتائج اخلاصة ابلبعد السادس: النمط السائد لالستهالك املستدام للبيئة: 

دلــت معظــم النتائــج املتعلقــة بقيــاس الوعــي البيئــي لــدى األســر الســعودية علــى اخنفــاض هــذا 
اجلانــب وفيمــا يتعلــق ابلكشــف عــن اجلانــب املرتبــط بتخلــص األســر مــن النفــاايت وجــد أن الغالبيــة 
منهــم 95.2٪ يتخلصــون مــن النفــاايت بطريقــة تقليديــة عــن طريــق وضعهــا يف أكيــاس مــن بالســتيك 
ووضعهــا يف احلــاوايت وهــذا مــن انحيــة النظافــة جانــب جيــد لكنــه ال يراعــي اجلوانــب املتعلقــة بفــرز 
النفاايت حســب النوع لالســتفادة من عملية التدوير على الرغم من معظمهم ال يانع من اســتخدام 
املــواد املعــاد تدويرهــا والــذي بــدوره يعتــر جانبــا مهمــا فيمــا يتعلــق ابالســتدامة البيئــة وهــذا يكشــف 
عــن قصــوراً كبــرياً مــن اجلهــات ذات العالقــة فيمــا يتعلــق بتأمــني حــاوايت داخــل املنــازل ويف الشــوارع 
خاصــة بفــرز النفــاايت حســب النــوع، فيمــا يتعلــق ابلتخلــص مــن الــورق والــذي أيضــا يكــن االســتفادة 
منــه ابلتدويــر وجــد اهتمــام كبــري مــن األســر ولكــن مــرد هــذا االهتمــام ليــس احلفــاظ علــى البيئــة ولكنــه 
مرتبــط جبوانــب دينيــة تتمثــل يف قدســية اآلايت القرآنيــة وأمســاء هللا احلســى الــيت يراعيهــا الســعوديون 
كثــريا فــال يتخلصــون مــن األوراق مــع ابقــي النفــاايت أو برميهــا يف مباشــرة يف احلــاوايت ولكنــه مــن 

خــالل وضعهــا يف األماكــن املخصصــة والــيت توجــد غالبــاً جبــوار املســاجد.



194     واقع حتقيق األسرة السعودية ملفهوم االستهالك املستدام دراسة ميدانية مطبقة على عينة من األسر... 

النتائج اخلاصة ابلبعد السابع: منط االستهالك بشكل عام: 

        مــن خــالل قيــاس هــذا البعــد وجــد أن الغالبيــة العظمــى مــن األســر الســعودية ٪90 
يشــرتون أشــياء غــري خمطــط لشــرائها عنــد التســوق وهــذا مؤشــر علــى عــدم وجــود وعــي اســتهالكي 
لــدى األســر وأتثرهــم ابإلعــالانت والتخفيضــات الــيت تقدمهــا الشــركات ومراكــز التســوق لدفعهــم حنــو 
شــراء مســتلزمات ليســوا يف حاجــة هلــا، إذ وجــد أن 65٪ منهــم يتأثــرون ابإلعــالانت مــا بــني دائمــا 
و أحيــاان وكذلــك وجــد أن 91٪ مــن األســر جتذهبــم كذلــك التخفيضــات والعــروض الــيت تقدمهــا 
املراكــز التجاريــة والشــركات، األمــر الــذي دعــا 50.7٪ مــن األســر رغــم ارتفــاع دخلهــم يلجــأون 
الســتخدام بطاقــات االئتمــان ويقــرتض 48.1٪ منهــم كذلــك لتأمــني متطلباهتــم، وهــذه املتطلبــات 
جــاء يف مقدمتهــا  حســب أراء األســر األكل والشــرب مبتوســط 6.56 مث فواتــري االتصــاالت مبتوســط 
5.44 ويف أخــر الرتتيــب جــاءت األفــراح واملناســبات مبتوســط 3.08 ورغــم منطقيــة هــذا الرتتيــب وفــق 
أولــوايت االحتياجــات عطفــا علــى ســياق ثقافــة اجملتمــع الســعودي إال أنــه حباجــة إىل تقنــني لــكل 
األبعــاد ســيما أن هنــاك إســراف يف كثــري مــن اجلوانــب املرتبطــة هبــا كمــا كشــفت عــن ذلــك بيــاانت 

الدراســة. 

اخلامتة:

حاولــت الدراســة الراهنــة الكشــف عــن منــط االســتهالك بشــكل عــام يف اجملتمــع الســعودي، 
ذلــك أنــه يعتــر مدخــاًل للكشــف عــن منــط االســتهالك املســتدام، فــال يكــن الكشــف عــن الثــاين دون 
رصــد األول ولكــي تتضــح الصــورة وجــد أن منــط االســتهالك يف اجملتمــع الســعودي إمجــااًل ينحــى إىل 
االســتهالك الــرتيف واملظهــري بشــكل كبــري يصــدق عليــه كمــا عرضــه العــامل » فبلــن » والــذي ذكــر أن 
امتــالك الثــروة ال يكفــي لكــي ينــال الشــخص احــرتام اآلخريــن ولكــن احلاســم يف األمــر هــو اســتعراض 
هــذه الثــروة، وعلــى الرغــم مــن أن عينــة الدراســة تعتــر مــن أبنــاء الطبقــة املتوســطة عطفــاً علــى البيــاانت 
املســتقاة من العينة غري أن االســتهالك الذي حتدث عنه »فبلن« وضح من خالل أمناط االســتهالك 
املختلفــة خاصــة مــا تعلــق منهــا ابملظهــر مثــل الســيارات واملالبــس، وتذهــب بيــاانت الدراســة لتتفــق 
مــع مــا ذكــرت » روجــر روزنبــالت » يف كتاهبــا ثقافــة االســتهالك حــني ذكــرت أتــن مــا متلــك أو مــاال 
متلــك هــو جوهــر النزعــة االســتهالكية الــيت واضــح أن اجملتمــع الســعودي غــارق فيهــا فهــو يســتهلك 
يف كل االجتاهــات يف األكل والشــرب ويف االتصــاالت والكهــرابء واملالبــس ويســتدين ويســتخدم 
بطاقــة االئتمــان لكــي يفــي مبتطلباتــه ولكــي يرضــي نزعتــه االســتهالكية أملــني أال يصــل إىل مــا ذكرتــه 
روجــر روزنبــالت عــن اجملتمــع األمريكــي حــني قالــت أن األفــراد أصبحــوا يســلون أنفســهم ابألفعــال 
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الــيت توصــف ابإلســراف والتبذيــر وأهنــم ال يانعــون مــن أن يبيعــوا أنفســهم مــن أجــل اقتنــاء شــيء مــن 
األساســيات وإذا مــا أخــذان هــذا الــكالم ووضعنــاه يف ســياق ثقافــة اجملتمــع الســعودي لوجــدان بعــض 
املمارســات الــيت ينســحب عليهــا هــذا اجلانــب مثــل اإلســراف يف إقامــة الوالئــم واإلســراف يف اهلــدااي 
الــيت تصــل إىل ســيارات فارهــة أو إظهــار بعــض مظاهــر البــذخ يف املناســبات مثــل غســل األيــدي 
بدهــن العــود و مــا شــابه وإن كانــت فرديــة وال متثــل ظاهــرة وجوهبــت ابنتقــاد شــديد مــن العقــالء إال 
انــه انتقلــت لــدى البعــض مــن خــالل التقليــد واحملــاكاة كمــا ذكــر »اترد« يف نظريتــه وهــذا يثــل ســلوك 

ثقــايف ســليب ينبغــي حماربتــه.

وفيمــا يتعلــق ابالســتهالك املســتدام وضــح أن هــذه الثقافــة شــبه معدومــة لــدى أفــراد اجملتمــع وأن 
كانــت متــارس أحيــاان ولكــن هــذه املمارســة ليــس الدافــع مــن ورائهــا االســتدامة ولكــن الدافــع دائمــا 
إمــا ديــي كمــا هــو احلــال يف التــرع ابملالبــس وحفــظ الــورق أو لتخفيــف األعبــاء املاليــة كمــا تبــني فيمــا 
يتعلــق بفاتــورة الكهــرابء يف الوقــت الــذي تــدىن فيــه متامــا االهتمــام ابجلوانــب البيئــة يف كل األبعــاد الــيت 

قاســتها هــذه الدراســة.

القــرارات  قبــل  بياانهتــا  مجعــت  الدراســة  هــذه  وأن  ســيما  اجملتمــع  أن  القــول  يكــن  وإمجــااًل 
الوزاريــة والــيت طالــت دخــل الكثــري مــن املواطنــني وخفضــت الدخــل الشــهري مــن خــالل إلغــاء بعــض 
البــدالت ينبغــي عليــه أن يرشــد إنفاقــه ويعيــد جدولــة اإلنفــاق علــى متطلبــات احليــاة بشــكل بعيــد عــن 
االســتهالك املظهــري والتفاخــري خاصــة وأنــه اتضــح أن اجلــزء الكبــري مــن الدخــل يذهــب لصــاحل بنــود 
يكــن االســتغناء عنهــا متامــا أو ترشــيدها مثــل األكل خــارج املنــزل واالتصــاالت واملالبــس وغريهــا مــن 
أجــل أن تعيــش األســرة حيــاة كريــة وال تتأثــر ابخنفــاض الدخــل، كمــا جيــب عليهــا أن تراعــي جوانــب 
اســتدامة املــواد القابلــة للنفــاذ فرتشــد امليــاه والطاقــة واملأكــوالت واملالبــس لكــي تضمــن حيــاة كريــة 
لألجيــال القادمــة وعلــى اجلهــات ذات العالقــة أن تقــوم بدورهــا يف اجلانــب مــن خــالل رفــع الوعــي 

بثقافــة االســتهالك واالســتهالك املســتدام ودعــم اجلوانــب الــيت ينبغــي عليهــا أن تدعمهــا. 
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ملخص الدراسة :

هدفــت الدراســة احلاليــة إىل الكشــف عــن اجتاهــات واســهامات الشــباب اجلامعــي يف دعــم املبــادرات 
التطوعيــة, وكذلــك حتديــد العوامــل املؤثــرة يف تشــكيل ســلوكيات الطــالب حنــو املبــادرات، و حتديــد املعوقــات 
الــيت حتــول دون التحــاق الشــباب اجلامعــي ابألعمــال التطوعيــة. اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليلــي 
، ومدخل املســح االجتماعي ابلعينة العمدية الســتقصاء اجتاهات الشــباب اجلامعي حنو املبادرات التطوعية  
مــن خــالل تطبيــق اســتبانة علــى عينــة عمديــة مــن طــالب قســم اخلدمــة االجتماعيــة مكونــة مــن )179 طالبــاً( 

مــن الطــالب الذكــور جبامعــة ام القــرى. 

وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن أن هنــاك قصــورًا ابلفعــل يف مشــاركة الطــالب يف تدعيــم وتفعيــل 
املبــادرات التطوعيــة. و أبن مــن أهــم االجتاهــات اإلجيابيــة املكتســبة مــن املبــادرات التطوعيــة  هتذيــب الســلوك 
، تغيري اجملتمع، ويف صدد اجملاالت اليت يكن أن تنجح فيها املبادرات التطوعية أكثر من غريه، رعاية ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة، رعايــة الفقــراء، زايرة املرضــى وتقــدمي العــون هلــم، قضيــة أطفــال الشــوارع والتعامــل معهــا، 
احملافظــة علــى البيئــة، رعايــة األســرة والطفولــة واملــرأة. ومــن الفوائــد  الــيت جينيهــا الشــباب جــراء مشــاركتهم يف 
املبــادرات التطوعيــة،  اكتســاب مهــارات جديــدة، ، وشــغل وقــت الفــراغ ، وزايدة اخلــرة واملســاعدة يف خدمــة 

اجملتمــع، والثقــة ابلنفــس، وتنميــة الشــخصية االجتماعيــة.

كمــا أشــارت النتائــج إىل أن مــن أهــم  املعوقــات الــيت حتــد  مــن دور الطــالب يف دعــم وتفعيــل املبــادرات 
االنشــغال ابلتحصيــل الدراســي ، صعوبــة التعامــل مــع اجلوانــب القانونيــة واالداريــة ، عــدم وضــوح فكــرة املبــادرة 

التطوعيــة لــدي بعــض الطالب. 
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Abstract 

The present study aimed at revealing the trends and contribution of uni-
versity students in supporting voluntary initiatives as well as identify-
ing the effective elements in forming the students’ behaviors towards 
the initiatives, and identifying the obstacles that hinder the students of 
university from joining voluntary work. The researcher used the ana-
lytic descriptive method and the social survey approach of the purpo-
sive sampling to investigate the trends of university students towards 
voluntary initiatives through applying a questionnaire on a purposive 
sampling from social work department students. The sample consisted 
of 179 male students from Umm Al-Qura University.

The findings revealed an actual lack regarding the participation of the 
students in supporting and activating voluntary work and that the most 
important acquired positive trends from voluntary initiatives are; im-
proving the conduct and changing the community. The fields that vol-
untary work can succeed more than other fields are;  caring of people 
with special needs, care towards the poor, visiting patients and helping 
them, dealing with homeless street children cause, maintaining and car-
ing of environment and care of family, children and woman. 

The benefits that the young can obtain through participating in voluntary 
initiatives are: acquiring new skills, using leisure time well, increasing 
experience and helping in serving the community, self-confidence and 
developing the social character.

The findings also indicated that the most obstacles that reduce the role 
of students in supporting and activating initiatives are: getting involved 
in academic achievement, the difficulty of dealing with legal and ad-
ministrative aspects and the ambiguity of the idea of voluntary initiative 
to some students.     
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مقدمة: 

تزايــد يف الفــرتة األخــرية االهتمــام الــدويل واحمللــي بقضــااي التطــوع واملســتجدات فيهــا، ومــن 
أمههــا تزايــد املبــادرات التطوعيــة الــيت تقــوم هبــا اهليئــات احلكوميــة أو األهليــة، وتزايــد أعــداد املتطوعــني 
ــادرات  ــق املبــــ ــى املســتوى االجتماعــي حُتقـــــ ودالالهتــم وفوائدهــم الــيت تعــود علــى الفــرد واجملتمــع، فعلـــ
التطوعيــــــة دورًا مهًمـــــــا يف تكملــــــــة مــا ُتشــغل الدولــة عــن تقديــه مــن مشــروعات خدميــة وتنمويــة، 
فضــاًل عــن أنَّ املبــادرات التطوعيــة تُقــدم حزمــة مميــزة تتضمــن أنشــطة تتســم ابلسالســــــة يف احلركـــــة، 
التعــرف علــى احتياجــات  فعالــة يف  ــا وســيلة  أهنَّ وأســرع وأيســر ابملقارنــة ابجلهــود احلكوميــة، كمــا 
اجملتمــع وحتديــد مشــكالته، وعلــى املســتوى الفــردي ُتْســهم املبــادرات التطوعيــة يف حتقيــق العديــد 
مــن املــزااي للطــالب اجلامعيــني منهــا تقويــة الــوالء واالنتمــاء الديــي والوطــي، وتعويــد الطالــب علــى 
احلاجــات  وإشــباع  احليــاة،  مــع ضغــوط  التعامــل  احلياتيــة يف  املهــارات  وممارســة  للحيــاة  التخطيــط 
النفســية واالجتماعيــة للطالــب، وإكســابه اخلــرة والفرصــة للتعبــري عــن آرائــه وأفــكاره يف القضــااي العامــة 
واالجتماعيــة، وتســاعده يف حتمــل املســؤولية االجتماعيــة، والتعــرف علــى حاجــات الســوق وكيفيــة 

التعامــل مــع متطلباتــه. 

ومن انحية أخرى ال شــك أن مشــاركة الطالب يف املبادرات التطوعية وتفاعلهم مع جمتمعاهتم 
ــط اجلامعــة ابحتياجــات أفــراد اجملتمــع ومشــكالهتم، وتفعيــل الــدور  ــي ربـ ــا فــــ ــًدا مهًمــــ احملليــة متثــل بُعــــ
التنمــوي للجامعــة، كمــا أنــه يفتــح آفاقًــا واســعة أمــام الطـــــالب الستكشــاف جمتمعاهتــم بعيــًدا عــن 

أســوار اجلامعــة وبراجمهــا النظريــة. 

وقــد ظهــر العمــل التطوعــي يف اململكــة منــذ وقــت مبكــر، وأخــذ أشــكااًل متعــددة منهــا: الفرديــة، 
والعائليــة، والقبليــة، إال أنَّــه بــدأ أيخــذ شــكله املنظــم عقــب توحيــد البــالد علــى يــد مؤسســها جاللــة 
ـــــــــ امللــك عبــد العزيــز بــن عبــد الرمحــن آل ســعود وتوجهــه إىل بنــاء  ــــــــ إبذن هللا تعــاىل  لــه  املغفــور 
مؤسســات الدولــة، حيــث أنشــئت يف عــام 1354هـــ مجعيــة اإلســعاف اخلــريي يف مكــة املكرمــة، 
واحنصــرت خدماهتــا يف تقــدمي اخلدمــات اإلســعافية للحجــاج يف مكــة املكرمــة واملدينــة املنــورة ومدينــة 
جــدة، إال أنَّــه يف عــام 1383هـــ صــدر مرســوم ملكــي إبنشــاء مجعيــة اهلــالل األمحــر الســعودي كتطويــر 
العضــو  جلمعيــة اإلســعاف اخلــريي، وأصبحــت مؤسســة حكوميــة واعــرتف هبــا دوليًــا، وأصبحــت 
احلــادي والتســعني يف احتــاد مجعيــات اهلــالل األمحــر والصليــب األمحــر الدوليــة )القصــاص، 2011م، 

ص69(. 
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وفيمــا يتعلــق ابلعمــل اخلــريي والتطوعــي يف اجملــاالت األخــرى، فقــد زاد ازدهــاره خاصــة عقــب 
إنشــاء وزارة العمــل والشــؤون االجتماعيــة عــام 1380هـــ، فأنشــأت هلــا إدارة للرعايــة االجتماعيــة 
لتصبــح مســؤولة عــن أعمــال الرعايــة االجتماعيــة واإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا، مث مت إنشــاء وكالــة وزارة 
العمــل والشــؤون االجتماعيــة لشــؤون الرعايــة االجتماعيــة، وبــدأت يف إصــدار اللوائــح املنظمــة للعمــل 
التطوعــي اخلــريي، حيــث صــدر يف عــام 1382هـــ نظــام اجلمعيــات واملؤسســات اخلرييــة االجتماعيــة 
واألهليــة لتنظيــم أعمــال هــذه اجلمعيــات واملؤسســات الــيت تزايــد انتشــارها يف خمتلــف مناطــق اململكــة، 
وتكونــت يف نفــس العــام اجلمعيــة النســائية اخلرييــة مبدينــة جــدة، ومجعيــة النهضــة النســائية ابلــرايض، 

كمــا أُْنِشــئت يف عــام 1387هـــ مجعيــة اتروت اخلرييــة للخدمــات االجتماعيــة ابملنطقــة الشــرقية.

ومنــذ اخلطــة التنمويــة األوىل عــام 1390هـــ بــدأت مصلحــة الضمــان االجتماعــي تنشــط يف 
خدمــة ومســاعدة املواطنــني ذوي احلاجــة للمســاعدة، مث بــدأ النشــاط التطوعــي يتكامــل مــع النشــاط 
احلكومــي يف جمــال الرعايــة االجتماعيــة، إبنشــاء مراكــز للتنميــة االجتماعيــة وتشــكيل جلــان أهليــة 
متخصصــة لتعمــل يف جمــاالت العمــل التطوعــي، كمــا مت حتويــل صناديــق الــر اخلرييــة إىل مجعيــات 

خرييــة أهليــة )القصــاص، 2011م، ص70(.

ويف الفــرتة األخــرية ازدادت املبــادرات التطوعيــة يف اململكــة بشــكل مباشــر وواضــح، وازدادت 
أدوارهــا لتشــارك القطــاع احلكومــي مســؤولية العمــل االجتماعــي والرعايــة االجتماعيــة مثــل: مبــادرة 
»لقــاء  ومبــادرة  الســوق«،  علــى  »دلــي  ومبــادرة  العربيــة«،  ومايكروســوفت  الســعودي،  »البنــك 
اخلميــس«، ومبــادرة »دراجــيت الســعودية«، ومبــادرة »مشــورة« وغريهــا. كلهــا تســتهدف تفعيــل العمــل 
التطوعــي الــذي يعــاين مــن الضعــف علــى املســتوى العــريب بصفــة عامــة وعلــى مســتوى اململكــة بصفــة 

خاصــة.

وتســتهدف هــذه املبــادرات تفعيــل العمــل احلكومــي وتدعيمــه لصــاحل اجملتمــع عــن طريــق رفــع 
مســتوى اخلدمــة أو توســيعها، وتوفــري خدمــات قــد يصعــب علــى اإلدارة تقديهــا ملــا تتســم بــه األجهــزة 
التطوعيــة مــن مرونــة، وتطبيــق األســلوب العلمــي مــن خــالل خــراء متطوعــني، ووضــع قنــوات االتصــال 
مــع منظمــات شــبيهة، وجلــب خــرات أو أمــوال مــن خــارج البــالد مــن منظمــات مهتمــة ابجملــال نفســه.
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أواًل: مشكلة الدراسة:
 ظهــر يف اآلونــة األخــرية دور القطــاع التطوعــي، أو مــا يســمى »ابلقطــاع الثالــث« يف إكمــال

 الــدور الــذي تقــوم بــه اجلهــات احلكوميــة الســعودية ومؤسســات القطــاع اخلــاص، حيــث يقــوم بتخفيــف
والطالبيــة، واالقتصاديــة،  االجتماعيــة،  الرعايــة  خدمــات  تقــدمي  يف  احلكومــة  عــن كاهــل   العــبء 
ــد العمــل  ابإلضافــة إىل قدرتــه علــى التنســيق مــع املؤسســات األهليــة واألجهــزة احلكوميــة، حيــث يـَُع
 التطوعــي مــن عوامــل التنميــة مبفهومهــا الشــامل، ودليــاًل ســاطًعا علــى حيويــة اجملتمــع واســتعداد أفــراده

للتفــاين والتضحيــة.

ويتضمــن التطــوع جهــوًدا إنســانية تـُْبــَذل مــن أفــراد اجملتمــع بصــورة فرديــة أو مجاعيــة، ويقــوم 
بصفــة أساســية علــى الرغبــة والدافــع الــذايت، وال يهــدف املتطــوع إىل حتقيــق مقابــل مــادي أو ربــح 
خــاص بــل إىل اكتســاب شــعور االنتمــاء إىل اجملتمــع، وحتمــل بعــض املســؤوليات الــيت ُتْســهم يف تلبيــة 
ــْاين منهــا اجملتمــع )اللحيــاين، 1994م،  احتياجــات اجتماعيــة أو خدمــة قضيــة مــن القضــااي الــيت يـَُع
ص312(، ولذلــك يعــد العمــل التطوعــي مــن أهــم األســاليب املســتخدمة يف هنــوض مكانــة اجملتمعــات 
ورقــي األمــم، وهــو يعتــر ظاهــرة اجتماعيــة تواجــدت مــع بدايــة وجــود اإلنســان علــى األرض، ولكنــه 

اختلــف يف شــكله ومضمونــه وحجمــه واجتاهاتــه ودوافعــه مــن وقــت آلخــر ومــن جمتمــع آلخــر.

ويرتبــط العمــل التطوعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية بتعاليــم الديــن اإلســالمي الــذي دعــا النــاس 
إىل التطوع يف األعمال اخلريية ويف أعمال الر والتعاون بني الناس بصفة عامة وبني املســلمني بصفة 
ثِْ َواْلُعْدَواِن َواتَـُّقــوا اللََّ ِإنَّ  خاصــة فيقــول تعــاىل: َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلرِبِّ َوالتَـّْقــَوٰى َواَل تـََعاَونُوا َعَلى اإْلِ

اللََّ َشــِديُد اْلِعَقاِب ﴿2﴾ )ســورة املائدة: آية 2(.

وعــن أيب هريــرة ــــــ رضــي هللا عنــه ــــــ عــن النــيب حممــد ــــــ صلــى هللا عليــه وســلم ــــــ قــال: )مــن نـَفَّــَس 
ــَر علــى  ــَس هللا عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن َيسَّ عــن مســلم كربــة مــن كــرب الدنيــا نـَفَّ

ــَر هللا عليــه يف الدنيــا واآلخــرة، وهللا يف عــون العبــد مــا كان العبــد يف عــون أخيــه(. معســر َيسَّ

الدولــة وسياســتها، وأصبــح  التطوعــي ابهتمامــات  العمــل  فقــد حظــي  املنطــق  هبــذا  وارتباطــاً 
يشــار إليــه ابعتبــار مكانتــه املرموقــة يف اســرتاتيجيات وخطــط التنميــة علــى املــدى القريــب والبعيــد، 
ولقــد أدركــت اململكــة العربيــة الســعودية حقيقتــني أوهلمــا: أنَّ العمــل التطوعــي يف الوطــن العــريب مــا 
زال ال حيظــى ابالهتمــام الــكايف ومــا زال حمــدود النطــاق ويغلــب عليــه تركيــزه يف اجملــاالت الدعويــة 
واالجتماعيــة، وتقــدمي اخلدمــات للفقــراء واملســاكني، واثنيهمــا: أنَّ العمــل التطوعــي لكــي حيقــق أهدافــه 
املنشــودة عليــه أْن يســتثمر ويســتفيد االســتفادة القصــوى مــن املــورد البشــري املتعلــق ابلشــباب وخاصــة 
طــالب اجلامعــة الذيــن يدركــون أمهيــة العمــل التطوعــي أكثــر مــن كل أمنــاط الشــباب خــارج نطــاق 
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اجلامعــة، ولذلــك عملــت الدولــة علــى غــرس ثقافــة التطــوع وتشــجيعها بــني طــالب اجلامعــة، فضــاًل 
علــى اهتماماهتــا املســتمرة لتنميــة مهــارات وقــدرات الشــباب الــيت متكنــه مــن القيــام ابجملهــودات، ودعــم 
كل املبــادرات التطوعيــة الــيت تقــوم هبــا املؤسســات اخلاصــة واحلكوميــة، والشــباب قــادر علــى القيــام 

هبــذا الــدور ملــا يلكــه مــن قــدرات ذهنيــة، ونفســية، وبدنيــة مرتبطــة ابملرحلــة الــيت يــر هبــا عناصــره.

وشدد املهتمون مبجال التطــــــوع يف اململكـــــــة العربية السعودية، علــــــى ضـــــــرورة االهتمــــــام بدعـــــم 
املبــادرات الشــبابية الــيت هتــدف إىل تطويــر اجملتمــع، ورفــع الوعــي لــدى أفــراده يف جمــاالت خمتلفــة 
مؤكديــن أنَّ التجــارب التطوعيــة الــيت تشــهدها اململكــة دائًمــا تســجل جناحهــا وأتثريهــا اإلجيــايب، 
وأكــدوا علــى أمهيــة تفاعــل القطاعــني احلكومــي واخلــاص مــع تلــك املبــادرات الــيت ســجلت حضورهــا 
ــواء كان ذلــك علــــــى  ــاء أبفرادهــا، ســـــ ــع واالرتقــــ يف ختصصــات عــدة، وأســهمت يف النهــوض ابجملتمــــ
امللــك ســلمان للشــباب،  الرايضــي وغريهــا )مركــز  التجــاري، أو  الثقــايف، أو  الطــيب، أو  املســــــتوى 

.)www.ksyc.org.sa

الشــباب،  لــدى  التطوعــي  العمــل  قيمــة  إعــالء  علــى  تعمــل  الــيت  التطوعيــة  املبــادرات  هــذه  ومــن 
مبــادرة »البنــك الســعودي ومايكروســوفت العربيــة« والــيت تســتهدف متكــني الطــالب اجلامعيــني وتنميــة 
قدراهتــم املعرفيــة والتقنيــة مــن خــالل مــا تتيحــه أمامهــم مــن فــرص تدريبيــة وأتهيليــة تدعــم مكتســباهتم 
األكادييــة مبهــارات عمليــة متقدمــة وفــق أفضــل املعايــري واألمنــاط العامليــة، وهــذا الرانمــج ال يتــم تطبيقــه يف 
اململكــة العربيــة الســعودية فحســب، بــل يتــم تطبيقــه يف أكثــر مــن )عشــرة دول( حــول العــامل حيــث يتيــح 
www. ،لـــــ)7000( طالــب جامعــي ملتحــق ابجلامعــات العامليــة االلتحــاق بــه )شــبكة املعلومــات العامليــة

.)alriyadh.com

الــيت هتــدف إىل تدريــب وتطويــر رواد األعمــال، وأصحــاب  الســوق«  ومبــادرة »دلــي علــى 
املشــاريع الصغــرية مــن الشــباب مــن خــالل توفــري فرصــة هلــم للنمــو عــن طريــق دخــول الســوق مــن 
خــالل منافــذ بيــع كثــرية احلركــة، ويتــم تدريبهــم علــى كيفيــة التعامــل مــع العمــالء، ومبــادرة »مرشــدون« 
الــيت تعمــل علــى تقــدمي خدمــات خمتلفــة مثــل املســاعدة علــى اختيــار التخصــص العملــي والوظيفــي، 
وهــي تضــم فرقًــا عــدة مــن خمتلــف املــدن وتوظيــف كل الوســائل التقنيــة، وقــد اســتفاد )7000( ســبعة 
آالف شــاب من املبادرة حى اآلن، وهناك مبادرة )لقاء اخلميس( الســتعراض قصص جناح الشــباب 
كعامــل مشــجًعا لآلخريــن للنمــاذج الــيت جيــب االقتــداء هبــا، فهــي تســلط الضــوء علــى التجــارب 
الناجحــة للشــباب مبختلــف املــدن واحملافظــات، ويتــم فيهــا اســتضافة عــدد مــن املتميزيــن هبــدف حتفيــز 
اآلخريــن وتشــجيعهم، وهنــاك مبــادرة »دراجــيت الســعودية« وهــي هتتــم بنشــر ثقافــة االهتمــام ابلصحــة 
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مــن خــالل ممارســة رايضــة ركــوب الدراجــات اهلوائيــة، وهنــاك أكثــر مــن )2000( شــاب مشــرتك فيهــا، 
واهلــدف منهــا رايضــي وترفيهــي، ابإلضافــة إىل ختفيــف الــوزن وتــرك عــادات ســيئة مثــل: التدخــني، 
واحلــد مــن الســمنة، والتخفيــف مــن ازدحــام املــرور، وكســر الروتــني املعتــاد لــدى الكثــري مــن أفــراد اجملتمــع 
الســعودي، كمــا أنَّ املبــادرة شــاركت يف عــدد مــن احلمــالت التوعويــة يف اململكــة مثــل: »اليــوم العاملــي 
لإلعاقــة، ومحــالت التــرع ابلــدم، وأســبوع املــرور وغريهــا«، وقــد جنــح عــدد مــن الشــباب مــن خــالل 
املبــادرة يف التخفيــف مــن أوزاهنــم، وعــدًدا منهــم مــن املصابــني بضغــط الــدم وغريهــا تركــوا أدويتهــم بعــد 

اعتيادهــم علــى الدراجــات. 

كمــا أنَّ هنــاك العديــد مــن املبــادرات التطوعيــة لرجــال األعمــال الســعوديني تلعــب دورًا فاعــاًل 
جمــاالت خمتلفــة، كمــا  الطــالب يف  لــدى  الوعــي  ورفــع  وتطويــره،  املعرفــة  إىل جمتمــع  الوصــول  يف 
تســاعد املبــادرة التطوعيــة علــى تشــجيع الشــباب علــى رايدة األعمــال، وكيــف يكــن أْن يتحــول إىل 
مســتثمر صغــري مثــل املبــادرات الــيت أطلقهــا رجــال األعمــال يف اإلحســاء 1935ه، والــيت اســتهدفت 
مســاعدة الطــالب اجلامعيــني علــى اإلعــداد املســتقبلي، وتنميــة املهــارات الــيت حيتاجهــا ســوق العمــل 
الســعودي، ومــن الرامــج املعــدة لبعــض الطــالب اجلامعيــني امللتحقــني ابلكليــات النوعيــة برانمــج مــودة 
االستشــاري »مشــورة«، وهــو برانمــج يوفــر خدمــات استشــارية أســرية واجتماعيــة ونفسيـــــة وقانونيـــــــة، 
ابلتعـــــــاون مــــــع مكاتــــــب متخصصــة أو عــر وســائل االتصــال احلديثــة لتوفــري مــالذ استشــاري علمــي 
متخصــص وآمــن لألســر املفككــة، الذيــن يعانــون مــن مشــاكل أســرية قــد تفضــي إىل الطــالق، 
ويشــتمل الرانمــج علــى دورات تدريبيــة تقليديــة وإلكرتونيــة، وشــبكة استشــارية، وأتهيــل فريــق مــن 
احملاميــات الســعودايت يف أول حاضنــة قانونيــة مــن نوعهــا يف اململكــة العربيــة الســعودية، حيــث يتــم 
تقــدمي بيئــة تدريبيــة داعمــة خلرجيــات كليــات القانــون، للعمــل حتــت التدريــب مــع مكاتــب حمامــاة 
معروفــة، للمســاعدة يف متلكهــنَّ اخلــرة القانونيــة، والقــدرة علــى املرافعــات يف احملاكــم، مــع منحهــن 
شــهادات تدريبيــة معتمــدة تؤهلــن للعمــل مبقتضاهــا، ويكــن تعميــم هــذه التجربــة التطوعيــة إىل كليــات 

مناظــرة أخــرى )اليوســف، 2011م، ص17(.

.2002م(،)القعيد.1417هـ(،)يعقــوب  )البــاز  العــريب  العــامل  يف  الدراســات  تشــري 
والسلمي.2000م(،)الشــبيكي.1992م( إىل تراجــع قيــم املشــاركة يف احليــاة العامــة وأعمــال التطــوع 
،كمــا يذكــر )عــارف.2006م،536( و)لبــى،2001م.505( إىل تناقــص أعــداد املتطوعــني عامــة 
وإحجــام الشــباب بوجــه خــاص عــن التطــوع حيــث أن 35.6٪مــن املنظمــات األهليــة تعــاين مــن نقــص 
يف أعــداد املتطوعــني،وأن الفئــة العمريــة مــن 40-60 هــي الــيت تركــز علــى أعمــال التطــوع واخنفــاض 
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التطــوع لــدى الشــباب مــن هــم أقــل مــن 35 ســنة، واخنفــاض مبــادرات الشــباب حنــو العمــل التطوعــي 
وضعــف قــدرات املنظمــات يف جمــال هتيئــة الشــباب حنــو العمــل التطوعــي وحمدوديــة الــدور الــذي 
تؤديــه. وقــد كشــفت اإلحصائيــات احلديثــة أنَّ 65٪ مــن املتطوعــني يف الســعودية حتــت )18( ســنة 
دون الدراســة اجلامعيــة، وأنَّ 35٪ مــن املتطوعــني مــا فــوق )18( ســنة أي ســن الدراســة اجلامعيــة. 
ــا تــدل علــى صنــف املشــاركني يف العمــل التطوعــي للطــالب اجلامعيــني  وهــي أنَّ دلــت علــى شــيء إمنَّ
)www.aleqt.com(. ولذلــك تســعى رؤيــة الســعودية )2030م( إىل تطويــر جمــال العمــل 
التطوعــي ورفــع نســبة عــدد املتطوعــني مــن )أحــد عشــر ألفــاً( فقــط إىل مليــون متطــوع قبــل هنايــة عــام 

   .)www.alaraliga.net( )2030م(. 

عامــة،  بصفــة  التطوعــي  العمــل  اجلامعيــني يف  الطــالب  مــن  الشــباب  مشــاركة  أنَّ  وال شــك 
واملبــادرات التطوعيــة بصفــة خاصــة، وتفاعلهــم مــع جمتمعاهتــم احملليــة يثــل بعــًدا مهًمــا يف ربــط اجلامعــة 
وخمرجاهتــا التعليميــة ابحتياجــات اجملتمــع ومشــكالته، وتفتــح املبــادرات التطوعيــة آفاقًــا واســعة أمــام 
ــًدا عـــــــن أســـــــوار اجلامعــــــة وبراجمهــا النظريــة، كمــا تتيــح الفرصــة  الطــالب الستكشــاف جمتمعاهتــم بعيــــ

لــزايدة التفاعــل والتعــاون بــني اجلامعــة واجملتمــع احمللــى.

واملبــادرات التطوعيــة متتــد لتشــمل جمــاالت وقطاعــات متعــددة إْن تواصــل معهــا طــالب اجلامعــة 
معنــاه فعاليــة دور هــذا الشــباب وزايدة إســهاماته يف خدمــة جمتمعــه. ومــن هنــا جــاءت فكــرة مشــكلة 
البحــث متمثلــة يف )إســهامات طــالب اجلامعــة يف دعــم املبــادرات التطوعيــة( مــن خــالل العديــد مــن 
األدوار واإلســهامات الــيت تنعكــس علــى تفعيــل هــذه املبــادرات التطوعيــة، وزايدة فرصهــا يف حتقيــق 

أهدافهــا.
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اثنًيا: أمهية الدراسة:

تبدو أمهية هذه الدراسة من خالل ما يلي:

1 ( العمــل التطوعــي يشــجع طــالب اجلامعــة للمشــاركة يف قضــااي جمتمعهــم ووطنهــم، ولــه أتثــري اجيــايب 
مــن خــالل تعليمهــم حتمــل املســؤولية.

2 ( تشــجيع االجتاهــات االجيابيــة لطــالب اجلامعــة حنــو دعــم وتفعيــل وتطويــر واملشــاركة يف املبــادرات 
التطوعيــة األمــر الــذي ُيْكِســب املبــادرات نقــاط قــوة متعــددة، ويف نفــس الوقــت ُيْكِســب الطــالب 

اخلــرات الــيت تســاهم يف تكامــل شــخصيتهم، وتنميــة تقديرهــم لذاهتــم، وثقتهــم أبنفســهم.

3 ( دعــم خطــط وجهــود خطــة التنميــة الطويلــة املــدى ابململكــة والــيت كان أحــد ركائزهــا األساســية 
تذليــل الصعــوابت أمــام مشــاركة طــالب اجلامعــة يف التنميــة األمــر الــذي ســينعكس ابإلجيــاب علــى 

خطــط التنميــة ذاهتــا حيــث ســتجد الــدور الــكايف لتحقيقهــا ألهدافهــا.

4 ( إعطاء اجلامعة دورًا جديًدا ُيَضاف إىل أدوارها يف خدمة اجملتمع اخلارجي.

5 ( مواجهــة االجتاهــات الســلبية لطــالب اجلامعــة حنــو املبــادرات التطوعيــة، وإكســاهبم قــوة اإلقنــاع 
ضــد املظاهــر الســلبية واالنعزاليــة واملقاومــة.

6 ( تنميــة وعــى طــالب اجلامعــة بقيمــة العمــل التطوعــي بصفــة خاصــة، والعمــل اجلماعــي بصفــة 
عامــة، واإلحســاس ابآلخــر والثقــة بــه.

7 ( إكســاب الطــالب املهــارات الــيت تســاعدهم علــى املعرفــة الدقيقــة للعوامــل املؤثــرة يف تشــكيل 
اجتاهاهتــم الســلبية أو اإلجيابيــة حنــو املبــادرات التطوعيــة.

8 ( تعاظــم أمهيــة املبــادرات التطوعيــة يف اآلونــة األخــرية إىل جانــب اجلهــود احلكوميــة، ولذلــك تســلط 
الدراســة الضــوء علــى أمهيتهــا وأمهيــة مشــاركة القطاعــات اجملتمعــة يف دعمهــا وتفعيلهــا وخاصــة القطــاع 

الشبايب.

9 ( احلاجــة الفعليــة إىل تقــومي بعــض املبــادرات التطوعيــة ملعرفــة جديتهــا وجوانبهــا الســلبية واإلجيابيــة 
مــع تدعيــم هــذه اجلوانــب اإلجيابيــة وحتســني نقــاط الضعــف هبــا؛ خاصــة وأنَّ هنــاك نــدرة يف الدراســات 
العربيــة  واململكــة  عامــة  العــريب بصفــة  العــامل  علــى مســتوى  التطوعيــة  املبــادرات  بدراســة  هتتــم  الــيت 

الســعودية بصفــة خاصــة.
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اثلثًا: أهداف الدراسة:

1 ( اهلدف العام:

ابعتبــار اهلــدف العــام هــو اهلـــــدف األقصـــــى أو األمســـــى مبعـــــى أنـــــه: اهلــدف الــذي ال يصبــح 
وســيلة هلــدف آخــر، ومــن مث تكــون األهــداف دونــه هــي وســائل ابلنســبة لــه، وطبًقــا هلــذا املفهــوم 
يكــن القــول أبنَّ اهلــدف العــام للدراســة الراهنــة يتمثــل يف: »حماولــة الوصــول إىل طبيعــة إســهامات 
علــى  يعتمــد  مــا  يعتمــد ضمــن  اهلــدف  وهــذا  التطوعيــة«،  املبــادرات  دعــم  اجلامعــة يف  طــالب 
املفاهيــم البحثيــة والدراســات الســابقة ونتائجهــا، ومــا يســفر عــن الدراســة امليدانيــة الراهنــة مــن نتائــج 

ومؤشــرات.

2 ( األهداف الفرعية:

وهــي تلــك األهــداف الــيت يســهم حتقيقهــا واجنازهــا يف حتقيــق اهلــدف العــام، وتتمثــل األهــداف 
الفرعية للدراســة يف حماولة التعرف على:

أ  ( واقع إسهامات الطالب يف دعم املبادرات التطوعية وتفعيلها.

ب ( االجتاهات االجيابية لطالب اجلامعة حنو املبادرات التطوعية.

ت ( االجتاهات السلبية لطالب اجلامعة حنو املبادرات التطوعية.

ث ( حتديد العوامل املؤثرة يف تشكيل سلوكيات الطالب حنو املبادرات التطوعية.

ج  ( حتديــد الفوائــد والعوائــد الــيت يتوقعهــا الطــالب جــراء مشــاركتهم يف املبــادرات التطوعيــة ابلدعــم 
والتفعيل.

ح  ( حتديد اآلليات اليت يكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية.

خ  ( حتديد املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة الطالب اجلامعيني يف املبادرات التطوعية.
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كيفية حتقيق األهداف:

1 ( اهلــدف العــام: يكــن حتقيقــه بتصميــم إطــار نظــري مستخلـــــص مــــــن نتائــــج الدراســة، 
ويرتبــط ابالتفــاق أو االختــالف مــع كافــة الدراســات الســابقة، وهــذا اإلطــار النظــري يكــن 

اختيــاره وتطبيقــه يف امليــدان كمؤشــرات ملتطلبــات الواقــع.

2 ( األهــداف الفرعيــة: وتتحقــق مــن خــالل حتليــل مؤشــرات اســتمارة االســتبيان بــكل 
مكوانهتــا وجوانبهــا، مــع ربــط أركان املؤشــرات بعضهــا البعــض يف منظومــة متســقة.

رابًعا: تساؤالت الدراسة:

التســاؤل الرئيس: ما طبيعة إســهامات طالب اجلامعة يف دعم وتفعيل املبادرات 
التطوعية؟

ويتفرع من هذا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية:

1 ( هل الواقع الفعلي يشري إىل دعم الطالب للمبادرات التطوعية؟

2 ( ما هي االجتاهات االجيابية لطالب اجلامعة حنو املبادرات التطوعية؟

3 ( ما هي االجتاهات السلبية لطالب اجلامعة حنو املبادرات التطوعية؟

4 ( ما هي العوامل املؤثرة يف تشكيل سلوكيات الطالب حنو املبادرات التطوعية؟

5 ( مــا هــي الفوائــد الــيت يتوقعهــا الطــالب جــراء مشــاركتهم يف املبــادرات التطوعيــة ابلدعــم 
والتفعيل؟

6 ( ما هي اآلليات اليت يكن من خالهلا دعم املبادرات التطوعية؟

7 ( ما هي املعوقات اليت حتول دون التحاق ومشاركة الطالب يف املبادرات التطوعية؟
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خامًسا: النظرية املوجهة للبحث:

ســوف تنطلــق الدراســة مــن نظريــة التبــادل االجتماعــي مرتبطــة بعــدة فرضيــات تتبلــور يف اآليت: 
)ايســر عبــد الفتــاح القصــاص، 2011م(:

1 ( ارتباط مكاسب العمل أو النشاط الذي يقوم به الفرد بتكرار ذلك العمل والنشاط.

2 ( مراعاة عدم وجود فاصل طويل )توقف( بني القيام ابلعمل واملكاسب.

3 ( املكاسب املنتظمة قد ال تكون جمدية يف تشجيع الفرد على تكرار العمل.

4 ( إذا كانت هناك مؤثرات يف املاضي أدت إىل وجود مكاسب للفرد، فإن وجود مؤثرات مشاهبة 
ســتدفع الفرد للقيام ابلعمل الســابق أو بعمل مشــابه له.

5 ( كلمــا كان تقييــم الفــرد لنتائــج فعلــه أو نشــاطه إجيابيًــا زادت احتماليــة قيامــه ابلفعــل، فوجــود 
مكاســب علــى الفعــل الــذي يقــوم بــه الفــرد تزيــد مــن حــدوث الســلوك املرغــوب، ويف املقابــل عــدم 
وجــود مكاســب للفــرد أو وجــود عقــاب يقلــل مــن احتماليــة حــدوث الســلوك املرغــوب، لكــن مــن 

األفضــل حجــب املكاســب عــن الســلوك غــري املقبــول وهــذا ســيؤدي إىل تالشــيه.

6 ( حينما يؤدي الفرد عماًل وال حيصل على مكاســب ـــــ كما كان يتوقع ـــــ من جراء ذلك أو يوقع 
عليه عقاب، فهناك احتمالية كبرية للقيام ابلســلوك املرغوب.

ويف ضــوء تلــك النظريــة يكــن حتديــد اإلطــار العــام الــذي حيكــم إســهامات طــالب اجلامعــة يف دعــم 
املبــادرات التطوعيــة وهــي علــى النحــو التــايل:

 1 ( عــدم انتظــار الطــالب احلصــول علــى عائــد مــادي مــن جــراء املســامهة يف دعــم وتفعيــل املبــادرات 
التطوعيــة، ولكنهــم ينظــرون إىل املكاســب املعنويــة الــيت ال حصــر هلــا نتيجــة إلســهاماهتم الفعالــة.

2 ( الرغبــة األساســية مــن إســهامات الطــالب يف دعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة هــو خدمــة اجملتمــع 
وهــي رغبــة إنســانية يف املقــام األول، وهــذه الرغبــة مرتبطــة ابلدافــع اإلنســاين حلــب اخلــري.

3 ( أن هنــاك قــدر كبــري مــن التبــادل حيــدث بــني طــالب اجلامعــة واملؤسســات الــيت تقــوم وتســاهم 
ابملبــادرات التطوعيــة، يف حــني حيصــل الطــالب علــى املكافــأة املعنويــة، حتصــل املؤسســات علــى الدعــم 

الــكايف لفاعليــة هــذه املبــادرات.
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4 (كلمــا جنــح الطــالب يف املســامهة يف إحــدى املبــادرات كلمــا ابدروا إىل االشــرتاك يف املبــادرة التاليــة 
وهــي ترتبــط بفرضيــة ارتبــاط مكاســب العمــل بتكــرار ذلــك العمــل أو النشــاط. 

سادًسا: مفاهيم البحث:

يتضمن هذا البحث ثالثة مفاهيم وهي:
1 ـ العمل التطوعي.

2 ـ املبادرات التطوعية.

3 ـ طالب اجلامعة.

وفيما يلي عرض تفصيلي هلذه املفاهيم:

1 ( مفهوم العمل التطوعي:

تعــددت تعريفــات العمــل التطوعــي، وإن اختلفــت يف الشــكل فهــي تتفــق يف اجلوهــر، ومــن هــذه 
التعريفات.

»العمــل التطوعــي هــو لــواًن مــن ألــوان املشــاركة اإلجيابيــة ســواء يف تقــدمي اخلدمــات ملــن حيتــاج 
إليهــا ويف توجيــه ورســم السياســة الــيت تضعهــا املؤسســات االجتماعيــة ومتابعــة وتنفيــذ براجمهــا وتقديهــا 
بشــكل يعــود علــى اجملتمــع ابلنفــع العــام، وكلمــا كثــر عــدد املتطوعــني كلمــا دل ذلــك علــى وعــي 

املواطنــني وإدراكهــم ألمهيــة مواجهــة مشــكالته« )صــادق، 1983م(.

كمــا يعــرف أبنــه: »اجملهــود القائــم علــى مهــارة أو خــرة معينــة، والــذي يبــذل عــن رغبــة واختيــار 
بغــرض أداء واجــب اجتماعــي وبــدون توقيــع جــزاء مــايل ابلضــرورة )حســانني، 1985م( وكذلــك فهــو 
اجلهــد الــذي يقــوم بــه اإلنســان اختيــاراًي وبــدون مقابــل للمشــاركة يف برانمــج مــا أو تقــدمي خدمــة معينــة 
)علــي، 2001م( وهــو نــوع مــن االختيــار احلــر النابــع مــن االقتنـــــــاع لشخـــــــــص أو جمموعــــــــة يشــاركون 

يف فكــرة مــا لتحقيــق مصلحــة عامــة دون احلصــول علــى مكاســب ماديــة )عبــد العــال، 1988م(.

كما يعرف أبنه: اجلهد أو الوقت أو املال الذي يبذله اإلنسان بدافع منه، لتحمل مسؤوليات 
جمتمعــه، دون انتظــار عائــد مــادي يقابــل جهــده املبــذول )املليجــي، 2001م، ص68( وهــو عبــارة 
عــن جهــود إنســانية تبــذل مــن أفــراد اجملتمــع بصــورة فرديــة أو مجاعيــة ويقــوم بصفــة أساســية علــى الرغبــة، 
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والدافع الذايت ســواء كان هذا الدافع شــعوراًي أو ال شــعوراًي )النعيم، 2005م، ص25(.

كمــا يعــرف العمــل التطوعــي أبنــه: »تقــدمي العــون والنفــع إىل شــخص أو جمموعــة أشــخاص 
حيتاجون إليه، دون مقابل مادي أو معنوي سواء كان ترعه مالًيا أو برأي، أو ابلعمل أو ابلتمويل، 

وهــو عمــل اخلــري يف كل جوانبــه )موســى، 2006م، ص92(.

وبناء على ذلك يكن حتديد مفهوم العمل التطوعي إجرائياً على النحو التايل:

أ ـ جهــد يبذلــه شــخص أو جمموعــة مــن الشــباب، قــد يتمثــل هــذا اجلهــد يف فكــر يقدمــه املتطــوع، 
أو عمــل يبذلــه، أو مــال يقدمــه، أو وقــت يقضيــه خلدمــة غــريه، أو أي شــكل مــن أشــكال العطــاء 

االختيــاري.

ــار مؤسســـــــة حتتـــــــاج إىل جهــود املتطوعــني أو يف شــكل مجاعــات  ب ـ هــذا اجلهــد قــد يقــدم يف إطـــــــ
منظمــة، أو عمــل فــردى تطوعــي يبذلــه شــخص.

ت ـ يعر عن اجتاه وقيم مرغوبة لدى املتطوعني، وشعور ابالنتماء لدى املتطوعني حنو اجملتمع.

ث ـ يعــر عــن منــاخ ديقراطــي يتيــح للمواطــن اختيــار قضيــة معينــة أو مشــكلة جمتمعيــة هبــدف املســامهة 
يف حلهــا برغبــة منــه دون فــرض أو إجبــار.

ج ـ العمــل التطوعــي لــدى الشــباب يعــر عــن ممارســة إنســانية وســلوك اجتماعــي يارســه الفــرد مــن 
تلقــاء نفســه وبرغبــة منــه وإرادة، وال يبغــي منــه أي مــردود مــادي أو مقابــل. ويقــوم علــى اعتبــارات 
أخالقيــة أو اجتماعيــة أو إنســانية، وغايتــه ال تقتصــر فقــط علــى املســاعدات املاديــة، بــل يتعــدى األمــر 
إىل أبعــد مــن ذلــك مــن األمــور االجتماعيــة الــيت هتــم اإلنســان بصــورة عامــة، كاحلفــاظ علــى البيئــة 
واالهتمــام ابلثقافــة والتعليــم والصحــة ورفــع مســتوى اخلدمــات االجتماعيــة ورفــع مســتوى املواطنــني 

مــادايً ومعنــوايً ورعايــة ذوي االحتياجــات اخلاصــة.

2 ( مفهوم املبادرات التطوعية:

مبســط  بشــكل  املبــادرة  تعريــف  يكننــا  وابلتــايل  احملمــود،  مبعناهــا  والعجلــة  املســارعة  علــى  تــدل  املبــادرة 
أو أي شــيء آخــر،  أو عمــل  يكــون فكــرة  قـــد  الشـــيء  التغيــري، وهــذا  فعـــل شــيء هبــدف  أبنــــــــــه: »اإلســراع إىل 
تعـــــاىل:  فيقــول  الشــريف  يف كتابــه  هبــا  تعــاىل  هللا  أمــران  واملبــادرة  ســلبية،  أو  إجيابيــة  تكــون  أن  للمبــادرة  ويكــن 
ــَمَواُت َواأَلْرُض أُِعــدَّْت لِْلُمتَِّقــنَي{ ســورة آل عمــران ) 133(.  }َوَســارُِعوا ِإىَل َمْغِفــَرٍة ِمــْن َربُِّكــْم َوَجنَّــٍة َعْرُضَهــا السَّ
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آَمنُــوا  لِلَِّذيــَن  أُِعــدَّْت  َواأَلْرِض  ــَماِء  السَّ َعْرُضَهــا َكَعــْرِض  َوَجنَّــٍة  َربُِّكــْم  ِمــْن  َمْغِفــَرٍة  ِإىَل  }َســاِبُقوا  ســبحانه  وقــال 
ســبحانه  وقــال   .)21( احلديــد  ســورة  اْلَعِظيــِم{  اْلَفْضــِل  ُذو   ُ َواللَّ َيَشــاُء  َمــْن  يـُْؤتِيــِه  اللَِّ  َفْضــُل  َذلِــَك  َوُرُســِلِه  اِبللَِّ 
ُدوَن ِإالَّ ُجْهَدُهْم فـََيْســَخُروَن ِمنـُْهْم  الَِّذيَن يـَْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعنَي ِمَن اْلُمْؤِمِننَي يف الصََّدقَاِت َوالَِّذيَن اَل جيَِ
ُ ِمنـُْهْم َوهَلُْم َعَذاٌب أَلِيــٌم  )ســورة التوبــة: آيــة 79(، وجــاء أيًضــا يف حديــث صريــح للنــيب  صلــى هللا  َســِخَر اللَّ

مســلم. رواه  ابألعمــال(  )ابدروا   : وســلم  عليــه 

ويسود أحيااًن االعتقاد أبن املبادرة من اخرتاعات القرن العشرين، إال أن اإلنسان قد مارس 
املبادرات منذ أن انتظمت حياته يف جمتمعات سكانية، فاملبادرة متارس أينما انتظم اجملتمع يف جمموعات 

للعمل سواء أكان ذلك ألي هدف من األهداف، وتتميز املبادرة الشبابية التطوعية بكوهنا بسيطة، مبعى 
أهنا غري معقدة وال حتتاج إىل كثري من التحضريات واألدوات والتمويل لكي يتم تنفيذها، فهي عبارة عن 

جمموعة من األنشطة البسيطة القائمة على ما يتلك الشباب من إمكاانت وقدرات وتوظيفها خلدمة 
ا مبـادرات قليلـة التكلفـة أو معدومة  الناس من حوهلم، دون احلاجـة إىل متويـل خارجي، بـل متتـــاز بـأهنَّ
التكلفة، وهذا ال يعى أن املبادرات ال تكلف فلو مت احتساب ساعات عمل الشباب املبادرين وفرق 
العمل املشاركة معهم، واحتساب املسامهات من اجملتمع حوهلم، فحتًما تكون احملصلة مبلغ من املال، 

ولكن الفكرة هنا أن هذه املبادرة مل تكن قائمة على ممول خارجي، بل على العكس قائمة على التطوع، 
   :)www.womenspring.org( ولذلك فاملبادرة التطوعية للشباب هتدف إىل

· تفعيل دور الطالب وإدماجهم يف العمل التنموي واجملتمعي.

· تقوية مهارات وقدرات الطالب حول إدارة املشاريع.

· تفعيل دور الطالب يف العمل اجملتمعي والتنموي دون عوائق إدارية.

· تشجيع الطالب على التفكري واإلبداع وإطالق مبادراهتم الفردية حليز التنفيذ.

· توفري فرص للطالب لتنفيذ طموحاهتم، وأفكارهم اإلبداعية.

ومن املعاين املعروفة ملفهوم املبادرة:

.)www.almaany.com( 1 ـ السبق إىل اختاذ قرار أو حتقيق أمر ما

2 ـ السبق إىل حل مشكلة.

3 ـ اإلسراع وعدم املماطلة.
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4 ـ عمل أو سلوك يقوم به فرد أو جمموعة قبل سواها.

5 ـ مشروع يقوم به الناس خلدمة اآلخرين.

وبناًءا على ما سبق نقصد ابملبادرات التطوعية:

هــي املبــادرات الــيت يقــوم الشــباب بتصميمهــا أبنفســهم، أو تصمــم مــن قبــل اآلخريــن فيقــوم الشــباب 
بتدعيمهــا وتفعيلهــا وتطويرهــا، ويف كل األحيــان تقــوم علــى العمــل التطوعــي.

3 ( مفهوم طالب اجلامعة:

هــم الشــباب اجلامعــي املوجــود مبرحلــة التعليــم اجلامعــي ويقــع يف الفئــة العمريــة مــن 18ـ26 ســنة، حيــث 
تتســم هــذه املرحلــة ابلنشــاط واحليويــة والقابليــة للتقديــر والنمــو والقــدرة علــى العطــاء.

وطــالب اجلامعــة هــم الطــالب الذيــن يتلقــون املعرفــة واحملاضــرات والتدريــب علــى كيفيــة احلصــول علــى 
املعلومــات يف إحــدى مؤسســات التعليــم العــايل للحصــول علــى شــهادة جامعيــة )جامعــة أم القــرى( ولديهــم 
اســتعداد للمشــاركة يف العمــل التطوعــي ودعــم املبــادرات التطوعيــة بدافــع مــن االنتمــاء والــوالء هلــذا اجملتمــع 

دون انتظــار أي مقابــل نتيجــة هلــذا العمــل.

الدراسات العربية

1 ( دراسة )عواطف سامل، 1987م(:

عــن املشــاركة التطوعيــة للمــرأة الشــابة يف اجلمعيــات اخلرييــة، وهــي دراســة مطبقــة علــى اجلمعيــات 
اخلرييــة النســائية مبدينــة الــرايض، وقــد هدفــت لوصــف الــدور الــذي تقــوم بــه املــرأة مــن خــالل املشــاركة 
ابألعمــال التطوعيــة والتعــرف علــى العوامــل املختلفــة االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والثقافيــة الــيت تــؤدي إىل 
تشــجيع املــرأة أو تقــف عائقــاً عــن املشــاركة التطوعيــة، ومــن نتائــج الدراســة أن نســبة مشــاركة املــرأة يف العمــل 
التطوعــي بلغــت 66٪، واتضــح أنَّ العالقــات االجتماعيــة تســاعد املــرأة علــى املشــاركة التطوعيــة، أمــا هــدف 
املــرأة األساســي للتطــوع فهــو تقــدمي املســاعدة لآلخريــن أو خدمــة اجملتمــع، والرغبـــة الذاتيـــة لديهـــا، واستغـــالل 
ــراغ، أمــا املعوقــات الــيت كانــت أمامهــا فتمثلــت يف: وجــود مســؤوليات أســرية، وأطفــال حيتاجــون  وقـــت الفـ
للرعايــة، مث معارضــة الــزوج، وقلــة املــوارد املاليــة للجمعيــات وهــي مــن أهــم املعوقــات األساســية الــيت حتــد مــن 

مســامهة املــرأة )ســامل، 1989م(. 



218  إسهامات طالب الجامعة يف دعم املبادرات التطوعية

2 ( دراسة )ثراي حممد لبيب، 1989م(: 

عــن العالقــات بــني القيــادات التطوعيــة والقيــادات املهنيــة وأتثريهــا علــى ممارســة اخلدمــة االجتماعيــة، 
وكانــت مــن أهــم نتائجهــا وجــود عالقــة تعاونيــة بــني املتطوعــني واألخصائيــني االجتماعيــــــني، ويعـــد االتصـــال 
الشخصـــي مــن أفضــل أنــواع االتصـــال بينهـــم، وخاصـــة إذا مــا كانــت القيــادات شــابة، إال أن بعــض األمنــاط 
املهنيــة لألخصائيــني  املمارســة  يعــوق  نفوذهــا  الشــعبية واســتخدام  القيــادات  بعــض  تســلط  مثــل  الســلوكية 

االجتماعيــني يف كثــري مــن األحيــان )لبيــب، 1989م(.  

 3 ( دراسة )راشد بن سعد الباز، 1989م(:

الشــباب والعمــل التطوعــي، دراســة ميدانيــة علــى طــالب املرحلــة اجلامعيــة يف مدينــة الــرايض، وقــد 
اســتخدمت الدراســة املســح االجتماعــي لعينــة مــن الشــباب مــن طــالب اجلامعــة بلغــت 163 مبحــواًث، ومــن 
أهــم نتائجهــا أنــه: ابلرغــم مــن وجــود وقــت فــراغ لــدى غالبيــة الشــباب إال أن غالبيتهــم ليــس هلــم مشــاركة يف 
العمــل التطوعــي، ووجــود معوقــات حتــد مــن مشــاركة الشــباب يف العمــل التطوعــي منهــا معوقــات جمتمعيــة 
التطوعــي  العمــل  اجملتمعــي إلســهامات  التقديــر  وغيــاب  التطوعــي،  العمــل  أبمهيــة  الوعــي  قلــة  متمثلــة يف 

والعاملــني عليــه، ومعوقــات تتعلــق ابملؤسســات )البــاز، 1989م(. 

4 ( دراسة )الشبيكى، 1992م(: 

اجلهــود النســائية التطوعيــة يف جمــاالت الرعايــة االجتماعيــة ابململكــة العربيــة الســعودية، واســتهدفت 
االجتماعيــة  الرعايــة  النســوية يف جمــاالت  اخلرييــة  اجلمعيــات  التطوعيــة ودور  النســوية  اجلهــود  واقــع  معرفــة 
ابململكــة العربيــة الســعودية، وقــد مت مجــع البيــاانت عــن طريــق اســتماريت مقابلــة، طبقــت األوىل علــى)10( 
عضــوات مــن الرائــدات يف أتســيس اجلمعيــات اخلرييــة، وطبقــت االســتمارة األخــرى علــى عضــوات جمالــس 
إدارات تلــك اجلمعيــات وبلــغ عددهــن )52( عضــوة، وبينــت نتائــج الدراســة أن األهــداف االجتماعيــة أتخــذ 
األمهيــة األوىل يف نشــاط اجلمعيــات النســوية، مبــا يف ذلــك التخفيــف مــن حــاالت العــوز والفقــر ورفــع مســتوى 
املــرأة اجتماعًيــا، وتركــزت أبــرز النشــاطات واملســامهات التطوعيــة التنمويــة لتلــك اجلمعيــات يف حتفيــظ القــرآن 
الكــرمي، وحمــو األميــة، وتعليــم اللغــات، وتعليــم التفصيــل واخلياطــة، والتدريــب علــى اســتخدام اآللــة الكاتبــة 

واحلاســب اآليل )الشــبيكى، 1992م(.  



219د/  تريك بن حسن أبو العال

5 ( دراسة )احملاميد، 2001م(:

دراســة حــول دوافــع الســلوك التطوعــي النســوي املنظــم يف األردن وعالقتــه ببعــض املتغــريات االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والتعليميــة، هبــدف معرفــة طبيعــة الســلوك التطوعــي النســوي املنظــم يف األردن، وتناولــت الدراســة 
مفهــوم منظمــات اجملتمــع املــدين، وجهــود بعــض املؤسســات يف تشــجيع املــرأة علــى التطــوع، وطبــق الباحــث 
الدراســة علــى عينــة عشــوائية مــن اجلمعيــات اخلرييــة النســوية بلــغ عددهــا )28( مجعيــة متثــل )26٪( مــن 
جمتمــع الدراســة البالــغ )1.9( مجعيــة، ومت اختيــار عينــة مــن النســاء املتطوعــات مــن عضــوات اهليئــات اإلداريــة 
للجمعيــات الــيت وقــع عليهــا االختيــار العشــوائي والبالــغ عددهــن )168( عضــوة، وتوصلــت الدراســة إىل عــدة 
نتائــج مــن أمههــا: أنَّ النســاء الصغــريات العمــر أكثــر إقبــااًل علــى التطــوع مــن النســاء الكبــريات، وأنَّ النســاء 
املتزوجــات أكثــر إقبــااًل مــن النســاء العــازابت واملطلقــات واألرامــل، وأنَّ النســاء اللــوايت يعشــن يف األســرة النــواة 
أكثــر تطوعــاً مــن النســاء اللــوايت يعشــن يف األســرة املمتــدة، إن النســاء القاطنــات يف حمافظــة العاصمــة أكثــر 
تطوعــاً مــن النســاء القاطنــات يف احملافظــات األخــرى، وأنَّ النســاء غــري املتقاعــدات أكثــر تطوعــاً مــن النســاء 

املتقاعــدات )احملاميــد، 2001م(.

6 ( دراسة )نورة سليمان املوسى، 2001م(:

عــن الفتــاة الســعودية وممارســة العمــل التطوعــي الدعــوي، وقــد هدفــت الدراســة التعــرف علــى ممارســة 
الفتــاة الســعودية للعمــل التطوعــي الدعــوي، مــن خــالل عينــة مــن طالبــات املســتويني األول والســادس مــن 
طالبــات جامعــة امللــك ســعود مبدينــة الــرايض، ومــن أهــم نتائــج هــذه الدراســة أنَّ عامــل اجلنــس كان عائــق 
أمــام الطــالب يف ممارســة العمــل التطوعــي الدعــوي، مث احلالــة االجتماعيــة للطــالب شــكلت عائقــاً أمامهــم يف 
ممارســة العمــل التطوعــي الدعــوي، وقــد يرجــع هــذا التأثــري إىل مــا تفرضــه طبيعــة احليــاة الزوجيــة علــى الطالبــة 
املتزوجــة مــن مســؤوليات قــد حتــد مــن ممارســتها للعمــل التطوعــي، إىل جانــب املســتوى االقتصــادي ونوعيــة 
التخصــص الدراســي للطــالب يؤثــر علــى العمــل التطوعــي وأتثــري املســتوى التعليمــي للوالديــن يف ممارســة 

الطــالب للعمــل الدعــوي )املوســى، 2001م، ص198(.   

7 ( دراسة )عبد احلكيم موسى مبارك، 2001م(:

عــن اســتطالع بعــض أفــراد اجملتمــع حنــو مفهــوم العمــل التطوعــي، وقــد هدفــت الدراســة إىل حتديــد 
اجتاهــات أفــراد اجملتمــع حنــو مفهــوم العمــل التطوعــي مــن وجهــة نظرهــم، وحتديــد جمــاالت العمــل التطوعــي 
املرغوبــة مــن وجهــة نظــر أفــراد اجملتمــع، وقــد اســتخدم لتحقيــق تلــك األهــداف املســح االجتماعــي لعينــة مــن 
)337( فــرًدا كانــت نســبة 52.8٪ مــن محلــة البكالوريــوس واملاجســتري والدكتــوراه. وقــد أظهــرت النتائــج 
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أن اجتاهــات أفــراد عينــة الدراســة كانــت إجيابيــة بشــكل ملمــوس حنــو مفهــوم العمــل التطوعــي، وكانــت كافــة 
اجملــاالت التطوعيــة احملــددة يف أداة الدراســة مرغوبــة مــن قبــل أفــراد عينــة الدراســة وأن هنــاك فروقــاً بــني فئــات 

عينــة الدراســة يف االجتاهــات وجمــاالت العمــل التطوعــي )موســى، 2001م(. 

8 ( دراسة )سليمان عبد هللا العقيل، 2003م(: 

اســتهدفت اســتطالع آراء الشــباب الســعودي ملعرفة االجتاهات املختلفة للشــباب يف اجملتمع الســعودي 
ممثلــة يف عينــة مــن طــالب جامعــة امللــك ســعود حــول العمــل الدعــوى والتطوعــي واالعتقــاد أبمهيتــه، وقــد 
اســتخدم الباحــث لتحقيــق أهــداف الدراســة منهــج املســح االجتماعــي، وكانــت مــن أهــم نتائجــه: إنَّ الشــباب 
الســعودي ذكــوراً وإاناثً، ويف خمتلــف التخصصــات واملســتوايت الدراســية ذو توجــه عــال حنــو التديــن والعمــل 
الدعــوي، وذلــك رغــم تفــاوت املســتوى التعليمــي للوالديــن واختــالف أعمــال الوالديــن، وكذلــك الدخــل 
الشــهري لألســرة، كمــا بينــت الدراســة أن الشــباب الذكــور أكثــر حتمســاً ومعرفــة مبســتوى العمــل الدعــوى مــن 
اإلانث، ومل جتــد الدراســة فروقــاً واضحــة بــني مســتوى االجتــاه حنــو العمــل الدعــوي بــني الشــباب يف خمتلــف 
التخصصــات، كمــا توجــد بعــض الفــروق بــني الشــباب ذوى الدخــول املنخفضــة واملرتفعــة يف مســتوى التديــن 
لصــاحل ذوي الدخــول املنخفضــة، كمــا توجــد بعــض الفــروق بــني الشــباب الذيــن يعمــل آابؤهــم يف أعمــال 
حكوميــة أو خاصــة يف مســتوى التديــن لصــاحل الذيــن يعمــل آابؤهــم يف أعمــال حكوميــة، كمــا وجــدت 
الدراســة أن الطــالب الذيــن يكــون آابؤهــم ذوي تعليــم منخفــض أكثــر محاســاً للدعــوة مــن الذيــن آابؤهــم ذوي 

تعليــم عــال )العقيــل، 2004م(.  

9 ( دراسة )جمدي صابر سويدان، 2003م(:

التطوعيــة،  اجلامعــي ابملشــروعات  للشــباب  األداء االجتماعــي  والــيت دارت حــول حمــددات حتســني 
وانتهــت إىل أنَّ مــن أهــم هــذه احملــددات العمــل علــى إكســاب الطــالب الــذي يعمــل ابملشــروعات التطوعيــة 
املهــارات املرتبطــة ابألداء االجتماعــي، ومنهــا مهــارات التعــاون ومهــارات تكويــن العالقــات االجتماعيــة، 

والقــدرة علــى االجنــاز وحتقيــق الــذات )ســويدان، 2003م(. 

10( دراسة )حصة بنت حممد املنيف، 2005م(:

اجلهــود الرتبويــة للجمعيــات اخلرييــة النســائية الســعودية، واســتهدفت الدراســة التعــرف علــى واقــع الرامــج 
واخلدمــات الرتبويــة الــيت تقــوم هبــا اجلمعيــات اخلرييــة النســائية يف اململكــة، ومــدى الفاعليــة الرتبويــة هلــا مــن 
حيــث اإلدارة والتنفيــذ وأهــم املعوقــات الــيت حتــول دون الفاعليــة الرتبويــة هلــا، كمــا اســتهدفت الدراســة التعــرف 
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علــى مــدى اختــالف الفاعليــة الرتبويــة ابختــالف متغــريات الدراســة وتقــدمي بعــض املقرتحــات الــيت يكــن أن 
تزيــد مــن الفاعليــة الرتبويــة للجمعيــات اخلرييــة النســائية يف اململكــة. وأوضحــت الدراســة أن لــدى اجلمعيــات 
اهتمامــاً بتقــدمي خدمــات متعــددة للفتيــات مــن الرعايــة وتعليــم اخلياطــة والتفعيــل وأتهيلهــن مربيــات لألطفــال، 
كمــا أوضحــت الدراســة أن مــن أبــرز املعوقــات الــيت حتــول دون الفاعليــة الرتبويــة للجمعيــات اخلرييــة النســائية 
هــي االفتقــار إىل اجلهــود التطوعيــة املناســبة ألداء املهــام الرتبويــة، وعــدم توفــر الدعــم املــادي والتمويــل الــالزم 
للنشــاطات الرتبويــة، وكذلــك ارتفــاع كلفــة اخلدمــات الرتبويــة وعــدم وجــود النشــاط اإلعالمــي املناســب خلدمــة 

األغــراض الرتبويــة )املنيــف، 2005م(. 

11( دراسة )قرشي، 1997م(:

الرؤيــة الشــمولية لتنســيق العمــل اخلــريي التطوعــي يف اململكــة العربيــة الســعودية، وقــد أكــدت الدراســة 
علــى ضــرورة بــذل اجلهــود للتعــرف أكثــر علــى ميــدان العمــل اخلــريي يف اململكــة، وعلــى تنظيــم قطــاع املنظمــات 
اخلرييــة، وعلــى بــذل جهــود كبــرية يف جمــال توفــري املعلومــات وإعــداد الدراســات واألحبــاث وتدريــب العاملــني، 
وتقــومي وتطويــر أداء العمــل اخلــريي، كمــا اقرتحــت إنشــاء جملــس ســعودي وطــي تنســيقي تطوعــي، ليكــون 

اآلليــة الــيت مــن خالهلــا يتحقــق التكامــل والتعــاون والتنســيق )قرشــي، 1997م(.

12( دراسة )حكمت على إبراهيم، 2006م(:

والــيت اســتهدفت التعــرف علــى العوامــل االجتماعيــة الــيت تــؤدي إىل مشــاركة الشــباب يف املشــروعات 
التطوعيــة، وتوصلــت الدراســة إىل أن مشــاركة الشــباب يف املشــروعات التطوعيــة قــد تســاعدهم يف اســتغالل 
أوقــات فراغهــم مبــا يعــود عليهــم وعلــى اجلميــع ابلنفــع، كمــا أهنــا تســاعدهم علــى اكتســاب املزيــد مــن اخلــرات 

واملهــارات )إبراهيــم، 2006م(.

13( دراسة )مصطفى مغاوى، 2006م(:

قامــت الدراســة ببنــاء مقياســي ملهــارات التطــوع لــدى الشــباب ووضــع تصــور مقــرتح خلدمــة اجلماعــة يف تنميــة 
مهــارات التطــوع والــيت متثلــت يف مهــارة االتصــال، واملهــارة يف تقديــر االحتياجــات، واملهــارة يف تنفيــذ املهــام، واملهــارة يف 
تقــومي املهــام، وهــي نفــس املهــارات الــيت تســاعد الطــالب اجلامعــي يف فهــم طبيعــة املبــادرات التطوعيــة واالســتجابة االجيابيــة 

هلــا )مغــاوي، 2006م(.

14( دراسة )اجلهين، 2008م(:

دور املؤسســات يف اخلدمــات التطوعيــة ابململكــة العربيــة الســعودية، والــيت كان اهلــدف منهــا إبــراز 
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الــدور الرائــد للعمــل التطوعــي املؤســس ابلســعودية، وقــد أبــرزت الدراســة أهــم أدوار املؤسســات يف العمــل 
القــرآن، واملنــح الدراســية، واملســاعدات الطالبيــة، والــدورات  التعليميــة، حتفيــظ  التطوعــي منهــا: املشــاريع 
الشــرعية، والتأهيليــة، واملؤمتــرات، والنــدوات، والبحــوث والدراســات، والرتمجــة، واملعــارض اإلعالميــة، وإغاثــة 

دعــم املنظمــات، واملســاعدات املاليــة املقطوعــة )اجلهــي، 2008م، ص78(. 

15( دراسة )فهد بن سلطان، 2009م(:

اجتاهــات الشــباب اجلامعــي الذكــور حنــو العمــل التطوعــي، دراســة تطبيقيــة علــى جامعــة امللــك ســعود، 
وهدفت الدراســة إىل الكشــف عن اجتاهات الشــباب اجلامعي حنو ممارســة العمل التطوعي وماهية األعمال 
التطوعيــة الــيت يرغبــون يف ممارســتها، وكذلــك حتديــد املعوقــات الــيت حتــول دون التحــاق الشــباب اجلامعــي 
ابألعمــال التطوعيــة، وقــد أســفرت نتائــج الدراســة عــن أن متوســط ممارســة طــالب اجلامعــة للعمــل التطوعــي 
ضعيــف جــداً، وأنَّ اجتاهــات طــالب اجلامعــة الذكــور إجيابيــة حنــو العمــل التطوعــي، حيــث جــاءت مســاعدة 
يرغــب  الــيت  اجملــاالت  والتدخــني يف صــدر  املخــدرات  البيئــة ومكافحــة  علــى  املعوقــني، واحلفــاظ  ورعايــة 
الشــباب اجلامعــي املشــاركة فيهــا، وأنَّ أقــل جمــاالت العمــل التطوعــي جاذبيــة ملشــاركة طــالب اجلامعــة هــي 
الدفــاع املــدين وتقــدمي العــون للنــوادي الرايضيــة ورعايــة الطفولــة، وأوضحــت النتائــج أنَّ اكتســاب مهــارات 
جديــدة وزايدة اخلــرة، وشــغل وقــت الفــراغ وتنميــة الثقــة ابلنفــس، وتنميــة الشــخصية االجتماعيــة أتيت يف 
مقدمــة الفوائــد الــيت جينيهــا الطــالب مــن خــالل مشــاركتهم يف العمــل التطوعــي، ويروهنــا ذات أمهيــة مرتفعــة 

جــًدا )ســلطان، 2009م(. 

16( دراسة )مسر بنت حممد املالكي، 2010م(:

عــن مــدى إدراك طالبــات الدراســات العليــا جبامعــة أم القــرى جملــاالت العمــل التطوعــي للمــرأة يف اجملتمــع 
الســعودي، وقــد اســتهدفت إيضــاح أهــم جمــاالت العمــل التطوعــي املتاحــة للمــرأة يف اجملتمــع الســعودي، 
والوقــوف علــى أهــم العوائــق الــيت تدفــع املــرأة للعمــل يف اجملــاالت التطوعيــة، وإبــراز املعوقــات أمــام عمــل املــرأة 
التطوعــي، ومــن نتائجهــا أنَّ الدافــع األساســي للتوجــه حنــو العمــل التطوعــي مــن وجهــة نظــر العينــة اكتســاب 
خــرات ومهــارات جديــدة، والرغبــة يف تقــدمي املســاعدة لآلخريــن، كمــا تشــكل املواصــالت أكــر عائــق 
يواجــه املتطوعــات، وأوصــت الدراســة أبمهيــة إنشــاء وحــدة مســؤولة عــن التخطيــط والتصميــم والتنفيــذ والتقــومي 
للرامــج التطوعيــة، وخدمــة اجملتمــع عــالوة علــى القيــام ابلتنســيق بــني كليــات اجلامعــة واالتصــال والتواصــل مــع 

املؤسســات اجملتمعيــة )املالكــي، 2010م(. 
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17( دراسة )جنوى الشرقاوي، 2012م(:

عــن فعاليــة العــالج ابملعــى يف تفعيــل التطــوع للشــباب اجلامعــي، وأثــر ذلــك علــى ختفيــف حــدة االغرتاب 
لديهــم، وقــد أشــارت نتائــج الدراســة أنَّ هنــاك ارتبــاط مــؤداه أنــه كلمــا زاد التطــوع كلمــا قلــت درجــة االغــرتاب 
لــدى طــالب اجلامعــة، وأنَّ التطــوع ُيَكِّــن الشــباب اجلامعــي مــن معرفــة حقوقهــم وواجباهتــم ومســئولياهتم 
اجملتمعــة، فالعالقــة بــني التطــوع وختفيــف حــدة االغــرتاب دائــرة، حيــث يــؤدي كل منهمــا إىل اآلخــر، فممارســة 
التطــوع جتعــل الفــرد ســباق وإجيــايب يعمــل علــى األشــياء الــيت يســتطيع التحكــم فيهــا وتغيريهــا، ويــؤدي ذلــك 
إىل إحساســه بقدرتــه علــى التأثــري الــذي يــؤدي إىل ختفيــف االغــرتاب الــذي يــؤدي بــدوره إىل مزيــد مــن التطــوع 

واالنتمــاء لتنميــة اجملتمــع وتطويــره )مرســى، 2012م(. 

18( دراسة )ايسر عبد الفتاح القصاص، 2012م(:

عــن مهــام ختطيطيــة ملواجهــة معوقــات مشــاركة الشــباب اجلامعــي الســعوديني يف العمــل التطوعــي، وقــد 
هدفــت إىل الوقــوف علــى طبيعــة ممارســة الطــالب اجلامعيــني للعمــل التطوعــي، وحتديــد األعمــال التطوعيــة الــيت 
اجلامعيــني ملشــاركتهم  الطــالب  لــدى  املتوقعــة  الفوائــد  عــن  اجلامعيــني يف ممارســتها، والكشــف  الطــالب  يرغــب 
ابألعمــال التطوعيــة، والتوصــل إىل املعوقــات الــيت حتــول دون مشــاركة الطــالب اجلامعيــني يف األعمــال التطوعيــة، 
وقــد أكــدت الدراســة أنَّ العمــل التطوعــي يعمــل علــى تزويــد طــالب اجلامعــة مبهــارات العمــل واملهــارات احلياتيــة 
ومهــارات حــل األزمــات واخلالفــات، ومهــارات العمــل اجلماعــي واإلنســاين ومهــارات التواصــل، ويكــن مــن خــالل 
ممارســة التخطيــط االجتماعــي أن يــؤدى العمــل التطوعــي إىل التقليــل مــن أخطــار العلــل االجتماعيــة والســلوك 
املنحــرف، كمــا أهنــا ســتؤدى إىل تنميــة قــدرة اجملتمــع علــى مســاعدة نفســه، عــن طريــق اجلهــود الذاتيــة الــيت يارســها 

أفــراده )القصــاص، 2012م(.

الدراسات األجنبية:

1 ( دراســة انيلــوف Naylov، 1976: أوضحــت أنَّ دوافــع املتطوعــني مــن طــالب اجلامعــة ختتلــف 
ابختــالف املرحلــة العمريــة، فالطــالب يشــاركون يف العمــل التطوعــي بدافــع اكتســاب معــارف جديــدة والتعــرف 
علــى اآلخريــن، بينمــا متوســطي األعمــار يشــاركون بدافــع البحــث عــن أنشــطة ختلصهــم مــن الروتــني وامللــل 
الــذي جيدونــه يف أعماهلــم الرمسيــة، أمــا املســنون فدافعهــم للعمــل التطوعــي هــو البحــث عــن أدوار جديــدة هلــم 

.)Naylor, H.1976( يف احليــاة تعوضهــم عــن أدوارهــم الســابقة

2 ( دراســة جونــز وهيــل Jines & Hill، 1995، بعنــوان: احلوافــز الــيت تدفــع الطلبــة للخدمــة 
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ــا مــن أربــع مؤسســات تعليــم عــال يف واليــة  التطوعيــة، كانــت عينــة الدراســة قصديــة مكونــة مــن )24( طالًب
أوهايــو وكان املبحوثــني كافــة قــد قامــوا أبعمــال تطوعيــة خــالل دراســتهم املدرســية يف املرحلــة الثانويــة، واســتمر 
نصفهــم يف القيــام ابلعمــل التطوعــي بعــد انتقاهلــم إىل اجلامعــة، أمــا النصــف اآلخــر فقــد توقفــوا عــن القيــام 
ابلعمــل التطوعــي بعــد االنتقــال إىل اجلامعــة، وتوصلــت الدراســة إىل أنَّ مشــاركة الطلبــة يف العمــل التطوعــي 
يف أثنــاء املرحلــة الثانويــة كان بســبب أتثــري احلوافــز اخلارجيــة مثــل تشــجيع األســرة واألصدقــاء، وكــون العمــل 
متطلب يف املنهاج الدراســي، وتشــجيع املعتقدات الدينية ومســاعدة اآلخرين، وكون القيام ابلعمل التطوعي 
بعــد االنتقــال للجامعــة، فقــد ذكــروا أن أبــرز أســباب ذلــك االنقطــاع هــي: ضيــق الوقــت واالنشــغال بوضــع 
أولوايت حلياهتم اجلديدة يف اجلامعة، واالنشــغال ابلعمل أثناء الدراســة يف اجلامعة واالنتقال إىل جمتمع حملى 

.)Chaiken, 1995( جديــد

3 ( دراسة دجيريونيمو Digerinimo، 1995، بعنوان: مرشد الطالب للعمل التطوعي، ضمت 

عوامــل التحــاق الطــالب خصوصــاً يف املرحلــة الثانويــة ابملؤسســات التطوعيــة وعــن جمــاالت التطــوع املتاحــة، 

وكذلــك بيــاانت متكاملــة تتضمــن عنوانــني ومناشــط وفعاليــات اجلمعيــات التطوعيــة يف اململكــة املتحــدة حبيــث 

يتسى للطالب التعرف على اجلمعيـــات التطوعية اليت يكن هلم االلتحـــاق هبـــا، وكذلك ما 

 .)Digeronima, 1995( يتناســب واهتمامهــم وخراهتــم وميوهلــم الذاتيــة
فئــة  لــدى  التطــوع  4 ( دراســة تشومبســون Thompson AD، 1998: أكــدت علــى أمهيــة 
الطــالب، واهتمــت بتكويــن مجاعــات إرشــادية مــن املتطوعــني للعمــل علــى تنميــة اجتاهــات طــالب اجلامعــة 
حنــو التطــوع والتوعيــة مبفهــوم التطــوع لــدى الشــباب، وتناولــت الدراســة املشــكالت املرتبطــة ابلتطــوع، ونظــرة 
الطــالب للتطــوع، واملهــارات الــيت جيــب العمــل علــى تنميتهــا لــدى مجاعــات الطــالب مــن املتطوعــني، ومــن 

.)Dawn, 1998( أمههــا مهــارات االتصــال، والقــدرة علــى تنفيــذ املهــام

الثقافيــة  الصدمــة  أثــر  قيــاس  اســتهدفت  دراســة وصفيــة   :2000 ،Mumford 5 ( دراســة مومفــورد
Culture chock علــى املتطوعــني اجلــدد الشــباب الذيــن ينتقلــون إىل جمتمــع جديــد عليهــم ويــؤدون أعمــال 
تطوعيــة، وأثبتــت الدراســة أن الثقافــة اجلديــدة تؤثــر علــى أداء املتطوعــني وعلــى ظروفهــم املعيشــية وعالقتهــم أبفــراد 

.)Bardwell, 2007( اجملتمــع اجلديــد

6 ( دراســة تيلــر أفيفــا Taler Aviva، 2001: اهتمــت الدراســة ابملقارنــة بــني النســوة املتطوعــات 
يف جمــال العمــل مــع مرضــى الســرطان املشــرفني علــى املــوت، والنســوة املتطوعــات يف نــزل مرضــى الســرطان 
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األقــل حــده وخطــورة، وأوضحــت الدراســة أن الفريــق األول مــن املتطوعــات خيتلفــن مــن حيــث اخلصائــص 
الشــخصية والديوجرافيــة عــن املتطوعــات مــن الفريــق الثــاين للمتطوعــات، حيــث كانــوا أكثــر خــرة ابملــرض 

.)Aviva, 2001( وأكــر ســًنا وأكثــر تضحيــة ابلوقــت الــالزم لرعايــة مرضاهــم

هلــا  واملبــادرات  التطوعــي  العمــل  أن  أوضحــت  والــيت   :2002  ،I Mizrah ميزراهــي دراســة   )  7
التطوعيــة جــذور عميقــة يف اتريــخ اجملتمــع األمريكــي، وأنَّ هنــاك اعــرتاف متزايــد أبمهيــة دور املتطوعــني يف 
توفــري اخلدمــات االجتماعيــة يف جمتمعنــا اليــوم، وأشــارت الدراســة إىل أمهيــة اخلدمــات التطوعيــة اخلرييــة كعنصــر 
مكمــل لرامــج اخلدمــات اإلنســانية، حيــث تعمــل اجلمعيــات األهليــة علــى إســناد املهــام الــيت تتناســب مــع 
مهــارات املتطوعــني إىل املتطوعــني أنفســهم، وكذلــك تنظيــم برامــج تدريبيــة مــن خــالل جمموعــة مــن احملرتفــني 

 .)Mizrahi, 2002(

8 ( دراســة برســى Bruce، 2003: والــيت أشــارت إىل أنَّ املتطوعــني عنصــر مكمــل ومصــدر أساســي 
يف تقــدمي برامــج اخلدمــات اإلنســانية، وقــد أشــارت إىل الــزايدة يف كــم املنظمــات اخلرييــة التطوعيــة الــيت يتعامــل 
معها الشــباب اجلامعي يف اجلامعات األمريكية، ويف ذلك إشــارة إىل التعاون بني اجلامعة واملنظمات األهلية 

.)2003 ,Bruce(

9 ( دراســة مــريى Mary، 2003: اســتهدفت معرفــة العالقــة بــني املشــاركة يف العمــل التطوعــي والرضــا 
عــن احليــاة مــن خــالل عينــة تنقســم إىل جمموعتــني أحدمهــا مشــاركة يف العمــل التطوعــي واألخــرى غــري مشــاركة، 
ــي أفضــل مــن أقراهنــم  ــا احليــايت لـــدى املشــاركني يف العمــل التطوعـ وقــد أظهــرت الدراســة أن الرضـ
لذاهتــم ورغبــة يف مســاعدة  الذيــن مل يشــاركوا يف العمــل التطوعــي، كمــا أنَّ املشــاركني كان لديهــم تقديــراً 

.)Mary, H., 2003( اآلخريــن أعلــى مــن غــري املشــاركني

10( دراســة هونــرت R.Hunter، 2004: اســتهدفت الدراســة التأثــري اإلجيــايب للعمــل التطوعــي علــى 
التماســك االجتماعــي خصوًصــا أنَّ املشــاكل الــيت تواجــه الــدول اليــوم أكــر مــن قــدرة احلكومــات وحدهــا 
للتعامــل معهــا، ومــن مث فاألنشــطة التطوعيــة علــى املســتوى الــدويل والوطــي تتكامــل مــع األنشــطة اإلصالحيــة 
املبــادرات  تقنيــة االتصــال واالنرتنــت يف  الدراســة إىل أمهيــة توظيــف واســتخدام  أشــارت  للمجتمــع، كمــا 
التطوعيــة لتقــدمي اخلدمــات اخلرييــة واإلنســانية، حيــث ســامهت يف توفــري املعلومــات االجتماعيــة واالقتصاديــة 

.)Hunter, 2004( لتقــدمي اخلدمــات اخلرييــة التطوعيــة

11( دراسة انـدروز جرجيـورى Andrems Gregory، 2006: طبقـت الدراسـة علــى )208( 
مــن املتطوعــني يف املؤسســات الرمسيــة، لتحليــل دوافــع املتطوعــني، وبــرز يف نتائــج الدراســة أمهيــة االســتعانة 
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ابملتطوعــني يف هــذه املؤسســات وذلــك الســتمرار نقــص اخلدمــات وعـــدم جــودة اإلدارة احلكوميــة، كمــا 
أوضحــت أنَّ مــن أهــم بواعــث العمــل التطوعــي مــدى الرضــا عــن العمــل التطوعــي، ونــوع اخلدمــات الــيت 

.)Gregory, 2006( املتطــوع يقدمهــا 

12( دراســة روكــر Rocker، 2007: والــيت طبقــت يف اململكــة املتحــدة علــى طــالب الصفــوف العليــا 
يف املــدارس الثانويــة يف املرحلــة العمريــة بــني )14ـ16( عامــاً، هدفــت إىل معرفــة عــدد الطــالب املنخرطــني يف 
األعمــال التطوعيــة، وأنــواع األعمــال التطوعيــة الــيت يارســها أولئــك الطــالب، والزمــن الــذي يقضيــه الطــالب 
يف جمــاالت التطــوع، وكذلــك الــدور الــذي متارســه املدرســة يف تشــجيع وتوجيــه الطــالب حنــو االلتحــاق برامــج 
الــيت يرغــب الطــالب  األعمــال التطوعيــة، وتوصلــت الدراســة إىل عــدد مــن النتائــج أبرزهــا: أنَّ اجملــاالت 
املشــاركة فيهــا هــي: مســاعدة الطــالب الصغــار علــى تطويــر مهارهتــم يف القــراءة والكتابــة، والقيــام ابحلمــالت 
االجتماعيــة لتطويــر املرافــق اخلاصــة ابألطفــال، واملســاعدة يف تنظيــم الرامــج الرايضيــة علــى مســتوى اجملتمــع 
احمللــي، والقيــام حبمــالت التضامــن مــع مجعيــات الرفــق ابحليــوان، والتطــوع يف بعــض املستشــفيات وكذلــك 
املنظمــات اخلرييــة ملســاعدة الفقــراء واحملتاجــني، والتطــوع خلدمــة ورعايــة كبــار الســن، والتطــوع لرعايــة احملرومــني 

.)Roker, 2007( ًأســراي

13( دراســة )ســندرام Sundram، 2007(: اســتهدفت الدراســة تقــومي دور جلــان املتطوعــني املتدربــني 
ملمارســة ســلطة صنــع القــرارات الطبيــة خبصــوص األشــخاص املعوقــني ذهنيــاً وليــس لديهــم عائــل أو أســرة يعيشــون 
يف رعايتهــا، وأضحــت الدراســة قيــام هــؤالء املتطوعــني أبدوار متعــددة أصبحــت أكثــر قبــواًل وموضوعيــة ويفضلهــا 
.)Clarence, 2007( املواطنون الرمسيون، وتعتر هذه األدوار بدياًل قاباًل للتطبيق يف مثل هذه املؤسسات

14( دراســة ريــدل هيلينــا Riddle C.Helena، 2009: قارنــت الدراســة بــني أهــداف احليــاة 
بــني )19( متطوعــاً مــن كبــار الســن، ومثلهــم مــن غــري املتطوعــني، وقــد تبــني مــن الدراســة أن املتطوعــني مــن 
كبــار الســن لديهــم أهــداف متنوعــة للحيــاة، وطمــوح أفضــل يف فــرص املعيشــة عــن غريهــم مــن غــري املتطوعــني 

.)Helena, 2009(

والشــخصية  االجتماعيــة  اخلصائــص  حــول  إيطاليــا  يف  أجريــت   :2011  ،Marta مــاراات  دراســة   )15
للمتطوعــني مــن الشــباب اإليطاليــني، حيــث اســتخدمت الباحثــة إســتبانة أرســلت عــن طريــق الريــد اإللكــرتوين 
مــن املتطوعــني، تــرتاوح أعمارهــم بــني )19ــــــ29( عاًمــا ينتمــون لــــ )منظمــة  لعينــة تكونــت مــن )225( شــاابً 
تطوعيــة، وقــد توصلــت الدراســة إىل أن مــن بــني العوامــل الــيت دفعــت أفــراد العينــة لاللتحــاق ابجلمعيــات التطوعيــة 
هــو تشــجيع األصدقــاء، والرغبــة يف تقــدمي املســاعدة االجتماعيــة لتطويــر اجملتمــع ابإلضافــة إىل وجــود بعــض احلوافــز 
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 .)Marta, 2011( الدينيــة والرغبــة يف قضــاء وقــت الفــراغ يف أعمــال إنســانية

تعليق على الدراسات السابقة:

تتبايــن الدراســة احلاليــة مــع الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة يف موضوعهــا الــذي يتنــاول موضــوع 
فــرض نفســه علــى الســاحة االجتماعيــة وهــو )املبــادرات التطوعيــة(، إال أهنــا قــد تكــون قريبــة مــن بعــض 
الدراســات األخــرى الــيت تتنــاول جمــال التطــوع لــدى الطــالب اجلامعيــني، ومنهــا: دراســة )راشــد بــن ســعد 
ســويدان،  صابــر  )جمــدي  ودراســة  2003م(،  العقيــل،  هللا  عبــد  )ســليمان  ودراســة  1989م(،  البــاز، 
2003م(، ودراســـــة )حكمــــت علـــي إبراهــــيم، 2006م(، ودراســة )فهــد بــن ســلطان، 2009م(، ودراســة 
)ايســر عبــد الفتــاح القصــاص، 2012م(، ودراســة ) جنــوى الشــرقاوي، 2012م(، ودراســة )تشومبســون، 
Thompson، 1998(، وكل هــذه الدراســات قــد أخــذت متغــريات تؤثــر علــى مشــاركة الشــباب يف 
العمــل التطوعــي، والعوامــل الــيت تدفعــه إىل تفعيــل العمــل التطوعــي، ولكنهــا مل تتطــرق مــن قريــب أو بعيــد عــن 

ــا. ــا وأهلًي موضــوع املبــادرات التطوعيــة حبكــم كونــه موضــوع مســتحدث هتتــم بــه اململكــة حكومًي

أمناط من املبادرات التطوعية 

هنــاك العديــد مــن املبــادرات يف اململكــة قــد مت تناوهلــا يف مشــكلة البحــث منهــا مبــادرة »دلــي علــي 
الســوق « ،و » لقــاء اخلميــس« ولعــل مــن اهــم املبــادرات الســعودية هــي مبــادرة تعظيــم البلــد احلــرام. وممــا ال 
شــك فيــه ان عــرض جمموعــة مــن املبــادرات العربيــة يف جمــاالت العمــل التطوعــي هــو مــن أجــل اظهــار مــدى 

تنــوع االعمــال واملبــادرات التطوعيــة يف الــدول العربيــة اجملــاوره.  

1 ( مشروع تعظيم البلد احلرام يف اململكة:

الــذي يســعى إىل أنَّ يضاعــف أهــل مكــة جهودهــم لتعظيــم البلــد احلــرام ونشــر ثقافتــه وغــرس قيمــه يف 
نفـــــــوس املســلمني عــن طريــق تفعيــل دور األفــراد واملؤسســات، وهــي مبــادرة هتــدف إىل:

أ  ( إصالح الكياانت االجتماعية.

ب ( اعتماد املشروع يف رسالته على شرف مكانة البلد احلرام.

ت ( إمكانية بناء اإلنسان إيانًيا وقيمًيا جملتمع حضاري.

ث  ( معاجلة النفوس بنظام األخالق الشرعي.
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ج( التخطيط وفق السنن اإلهلية )مجعية مراكز اإلحياء مبكة املكرمة(

 كمــا تركــز علــى تلبيــة االحتياجــات امللحــة للشبـــاب والنســـاء يف مكــة املكرمــة، مــن خــالل تعزيــز روح 
العمــل التطوعــي والعمــل يف ذات الوقــت علــى تســليط الضــوء علــــى النمـــاذج الناجحــة للتنميــة املســتدية 
وكيفيته وحيظى خرجيو برامج اجلمعية إما بوظائـــف عن طريـــق مركز التوظـــيف فــــي اجلمعيـــة إىل جانب صقل 
معرفـــة ومهــارات املتطوعـــني واالســتفادة منهــا، وقــد أطلقــت اجلمعيــة جمموعــة مبــادرات منهــا »مبــادرة إســالم 
وابتســامة«، »وأســرة واحدة«، »ومحلة إحســاس واليت هتتم بذوي االحتياجات اخلاصة« )موقع شــباب مكة 
http://shbabmakkah.com/cms(، ومؤخــراً مبــادرة »نظافــة مكــة مســؤوليتنا« والــيت هتــدف إىل 
ــة املكرمــة تعزيــزاً خلصيصــة الطهــر، حيــث أمــر هللا بتطهريهــا ونظافتهــا  ــة يف مكـ ــة االهتمــام ابلنظافـ نشــر ثقافـ

)صحفيــة بروفايــل اإللكرتونيــة 2016م،(.

2 ( مبادرة )صوت الشارع ميداي( )مسري، 2016م( يف مصر.

وهــي مبــادرة شــبابية مصريــة ملكافحــة ســينما البلطجـــــة واإلدمــــان والتحــرش، حيــث تعــاجل مــا تناولتــه 
الســينما املصريــة يف الســنوات األخــرية مــن ســلبيات اجملتمــع بشــكل مكثــف، ومــع تكــرار املشــاهد أصبحــت 
هــذه الظواهــر الســلبية شــيًئا مألوًفــا يف الشــارع املصــري واندرًا مــا يــالم فاعلهــا، ولذلــك قــام طــالب اجلامعــة 
صاحــب هــذه املبــادرة بتقــدمي صــورة ذهنيــة مغايــرة للشــارع، فقــد اتفقــت جمموعــة مــن الشــباب يف مدينــة 
ــًدا عــن مواضيــع الســينما الســلبية وامللوثــة ابلبلطجــة  اإلســكندرية مشــال مصــر علــى طــرح أفــكار اجيابيــة، بعي
واإلدمــان والتحــرش، فهــي هتــدف إىل تقــدمي رســالة خمتلفــة للجمهــور مــن خــالل األفــالم القصــرية الــيت تطــرح 
صــورة اجيابيــة تغــرس األمــل يف عقــول املشــاهدين، خاصــة الشــباب، مبتعديــن عــن الصــور النمطيــة الســلبية 
الســلبية وطــرح  الظواهــر  أحــد هــذه  الضــوء علــى  يُلقــى  فيلــم جديــد  إنتــاج  الفريــق علــى  املكــررة، ويعمــل 
مشــاكلهم بصــورة خمتلفــة مــع تقــدمي حــل هلــا، وقــد قدمــت هــذه اجملموعــة )5( أفــالم قصــرية هــي )أكمــل( 

و)ميوبيــا( و)نوســتاجليا( و)أبيــض وأســود( وأخــرياً )فقاقيــع(.

3 ( مبادرة )مجعية علشانك اي بلدي(. 

وهــي مبــادرة تركــز علــى تلبيــة االحتياجــات امللحــة للشــباب والنســاء يف القاهــرة القديــة، مــن خــالل 
تعزيــز روح العمــل التطوعــي والعمــل يف ذات الوقــت علــى تســليط الضــوء علــى النمــاذج الناجحــة للتنميــة 
املســتدية وكيفيتــه وحيظــى خرجيــو برامــج اجلمعيــة إمــا بوظائــف عـــن طريـــق مركـــز التوظيــف يف اجلمعيـــة أو 
حيظــون بقــروض صغــرية للبــدء مبشــاريعهم اخلاصــة إىل جانــب صقــل معرفــة ومهــارات املتطوعــني واالســتفادة 
منهــا، وقــد أطلقــت اجلمعيــة ثالثــة مشــاريع اجتماعيــة تــدر دخــاًل كوســيلة لضمــان اســتدامة اجلمعيــة مــن 
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خــالل التدريــب الفــي للطلبــة، كمــا تقــدم دورات وورش عمــل فنيــة مبــا يف ذلــك التصميــم اجلرافيكــي وغريهــا 
)االبراشــي 2009 م(.

4 ( مبادرة )مشروع الوفاء( يف األردن.

تدعــو املبــادرة إىل التمكــني االجتماعــي واالقتصــادي لــذوى االحتياجــات اخلاصــة يف منفــى لــواء الرمثــا 
يف األردن، ويوفــر املشــروع فــرص لبنــاء قــدرات تلــك الفئــة مــن الشــباب ويدعــو إلعــادة أتهيلهــم وإعــادة دجمهــم 
اجتماعيًــا واقتصــاداًي يف اجملتمــع احمللــي، كمــا يعمــل علــى خلــق بيئــة وديــة هلــذه الفئــة يف الرمثــا ابإلضافــة إىل 
حتســني اخلدمــات احملليــة املقدمــة هلــم، كمــا يهــدف علــى املــدى البعيــد إىل متكــني هــذه الفئــة اقتصــاداًي مــن 
خالل توفري دورات يف املهارات احلياتية، وكتابة الســرية الذاتية، والتدريب على كيفية إجراء املقابالت وكيفية 
بــدء مشــاريع مــدرة للدخــل، كمــا يقــوم املشــروع مبســاعدة الشــباب يف البحــث عــن فــرص عمــل وتشــجيع 
القطاع اخلاص لتوظيف ذوي االحتياجات اخلاصة وعدم التمييز ضدهم ) امللتقي الرتبوي العريب 2011( .

5 ( مبادرة )خنوة( يف األردن.

تســعى هــذه املبــادرة إىل تعزيــز ثقافــة التطــوع يف العــامل العــريب مــن خــالل توفــري اخلدمــة إىل املهتمــني 

إبحــداث التغيــري االجتماعــي مــن الشــباب ومــن مؤسســات اجملتمــع املــدين، وللمبــادرة موقــع مميــز يف شــبكة 

املعلومــات الدوليــة، حيــث يقــوم املوقــع بتحقيــق أهدافــه مــن خــالل ربــط املتطوعــني ابملبــادرات والفــرص 

التطوعيــة املختلفــة، كمــا يقــوم املوقــع بتوفــري مســاحة إلكرتونيــة ملؤسســات اجملتمــع املــدين لإلعــالن عــن الفــرص 

التطوعيــة املتوفــرة يف مشــاريعهم هبــدف إاتحــة املتطوعــني بفرصــة املشــاركة مببادرهتــم واملســامهة يف التنميــة، وقــد 

متكــن مــن الوصــول إىل حــوايل )1200( متطوعــاً، و)30( منظمــة ونشــر )70( فرصــة للعمــل التطوعــي علــى 

قاعــدة البيــاانت، وقــد تضمنــت قاعــدة البيــاانت يف البدايــة العديــد مــن فــرص العمــل التطوعــي يف األردن 

فقــط وتوســعت بعــد ذلــك لتشــمل املزيــد مــن الفــرص املتاحــة يف عــدد مــن البلــدان العربيــة ) االمســر 2009(.

6 ( مشروع )اليامسني( يف األردن.

بعــد مالحظــة الشــباب ارتفــاع معــدالت البطالــة بينهــم بــدءوا يف الرتويــج لزراعــة األعشــاب الطبيــة 
والعطريــة مــن خــالل خلــق إنتاجيــة منزليــة، حبيــث تتمكــن املــرأة مــن زراعــة األعشــاب يف حدائــق خاصــة، ويف 
عــام )2009م( ســاعد املشــروع )4( نســاء لبــدء املشــاريع يف بيوهتــن، وقــام بتوفــري )7( فــرص عمــل مومسيــة 
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بــدوام كامــل، وقــام بتدريــب )45( امــرأة علــى زراعــة األعشــاب الطبيــة والعطريــة يف منازهلــم ورفــع الوعــي بــني 
)65( شــخص مــن املقيمــني ابملنطقــة، وتضمنــت املبــادرة عمليــات الزراعــة، والتجفيــف، والتصنيــع والتعبئــة 

والتغليــف، وتســويق املنتــج يف األســواق احملليــة ) املومــى 2009م(.

7( مبادرة )كرافت( يف لبنان.

وهــي مبــادرة بيئيــة تســعى لتشــجيع الشــركات علــى اســتخدام الــورق املعــاد تدويــره، وتوفــر األدوات 
والتدريب الالزم لذلك، وقد أطلق هذا املشـروع بشراكـة مـن القطـاع اخلـاص وابلتعـاون مع منظمات اجملتمع 
املــدين، وقــد متكــن يف أقــل مــن عــام مــن تدريــب العديــد مــن ممثلــي الشــركات الكــرى والصحــف والبنــوك 
لتزويدهــم ابملعرفــة الالزمــة إلجــراء عمليــات التدويــر يف مؤسســاهتم، حيــث يقــوم هــؤالء املتدربــون الذيــن بلــغ 
عددهــم مــا يزيــد عــن مثانيــة آالف موظــف بتدريــب زمالئهــم، كمــا قــام مشــروع كرافــت بتدريــب جمموعــات 
مــن الشــباب علــى إطــالق محــالت، وبرامــج تدويــر الــورق يف اجلامعــات مبــا خيــدم ابلتــايل قرابــة العشــرة آالف 

طالــب ) ضاهــر 2008م(.

8( مبادرة )ذكرى( يف عمان.

هــدف إىل تعزيــز روح املســاواة بــني مجيــع املوطنــني مــن خــالل تيســري التواصــل والتعــاون الثقــايف بــني 

خمتلــف فئــات اجملتمــع وصــواًل إىل حتســني ظروفهــم املعيشــية. وتســعى )ذكــرى( إىل حتقيــق هــذا اهلــدف مــن 

خــالل منهجيــة متعــددة األســاليب تضــم الســياحة التطوعيــة، وبرانجمًــا للقــروض الصغــرية، والتدريــب علــى 

خمتلــف املهــارات واألســاليب القياديــة إىل جانــب ورش العمــل الفنيــة، وقــد قــام أكثــر مــن )1000( شــخص 

ابلتطــوع يف املبــادرة ممــا جنــم عنــه مجــع مبلــغ يزيــد عــن )15( ألــف دوالر أمريكــي لصنــدوق القــروض الــيت 

قامــت )ذكــرى( بتقديهــا لــــ)15( عائلــة لتمويــل مشــاريع صغــرية تنوعــت مــا بــني مشــاريع حرفيــة ومشــاريع تربيــة 

النحــل وغريهــا ) زريقــات 2011م (.

9( مبادرة )سوقتل( بفلسطني.

هتــدف لتيســري عمليــة البحــث عــن عمــل للشــباب يف كل مــكان، حيــث هــي عبــارة عــن خدمــة حبــث 
عــن الوظائــف عــر اهلواتــف اخللويــة حبيــث جتمــع هــذه اخلدمــة مــا بــني الباحثــني عــن عمــل وأصحــاب العمــل، 
وقــد بــدأت املبــادرة عــام 2008م، حيــث اشــرتك أكثــر مــن مثانيــة آالف ابحــث ومــا يزيــد عــن )200( 



231د/  تريك بن حسن أبو العال

ــني عــن عمــل رســوًما رمزيــة خلدمــة  ــن الباحثـ ــون مـ ــع املشرتكـ صاحــب عمــل يف شــركة اجتماعيــة، حيــث يدفـ
البحــث عــن عمــل وحتميــل الســرية الذاتيــة املختصــرة، أمــا الرســوم املفروضــة علــى املشــرتكني مــن أصحــاب 
العمــل لتحميــل اإلعالنـــات والبحـــث عــر الســري الذاتيــة فهــي أعلــى مــن الرســوم املفروضــة علــى الباحثــني عــن 

عمــل ) حجــازي 2008م (.

10( مبادرة )مركز لوذان إلجنازات الشباب( ابلكويت.

وهــي هتــدف إىل تطويــر مهــارات وقــدرات الشــباب يف العــامل العــريب، ويقــدم املركــز لفئــات الشــباب مــن املرحلــة 
العمريــة مــا بــني 13ـ27 ســنة فرصــاً للعمــل التطوعــي والتدريــب علــى املهــارات الالزمــة لســوق العمــل واألنشــطة الرايضيــة 
والــورش املختلفــة احملفــزة لإلبــداع، وخبـــدم املركــز )2000( شــاب وشــابة كويتيــة ســنواًي، كمــا قــام املركــز ابلتوســع لتصبــح 
لــه فــروع يف كل مــن األردن ولبنــان، ويف عــام 2006م قــررت مديــرة املركــز إنشــاء برانمــج جديــد ضمــن برامــج املركــز 
وهــو برانمــج )الكويــت ألجــل كينيــا( والــذي يتمثــل عملــه يف إرســال متطوعــني كويتيــني إىل كينيــا للقيــام بعــدة أنشــطة 
جمتمعيــة هادفــة كالتعليــم يف بعــض املــدارس وبنــاء الصفــوف ومــا إىل ذلــك، ويســعى املركــز لتوســيع أنشــطنه لتشــمل اليمــن 

ويســتهدف الشــاابت بشــكل خــاص )عالونــه، 2007م(.
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جماالت املبادرات التطوعية )سلطان، 2009م، ص 132(: 

تتعدد جماالت املبادرات التطوعية لتشمل اجملاالت التالية:

أ  ( اجملــال االجتماعــي: ويتضمــن )رعايــة الطفولــة ـ رعايــة املــرأة ـ إعــادة أتهيــل مدمــي املخــدرات ـ رعايــة األحــداث ـ 
مكافحــة التدخــني ـ رعايــة املســنني ـ اإلرشــاد األســري ـ مســاعدة املشــردين ـ رعايــة األيتــام ـ مســاعدة األســر الفقــرية(. 

ب ( اجملال االقتصادي: )مواجهة بطالة الشــباب والبحث عن العمل ـ التأهيل لدخول ســوق العمل ـ زايدة املهارات 
اليت تســهل عمل الشــباب(.

ت ( اجملــال الرتبــوي والتعليمــي: ويتضمــن )حمــو األميــة ـ التعليــم املســتمر ـ برامــج صعــوابت التعلــم ـ تقــدمي 
التعليــم املنــزيل للمتأخريــن دراســياً(.

ث  ( اجملــال الصحــي: ويتضمــن )الرعايــة الصحيــة ـ خدمــة املرضــى والرتفيــه عنهــم ـ تقــدمي اإلرشــاد النفســي 
والصحــي ـ التمريــن املنــزيل ـ تقــدمي العــون لــذوي االحتياجــات اخلاصــة(.

ج ( اجملــال البيئــي: ويتضمــن )اإلرشــاد البيئــي ـ مكافحــة التصحــر ـ العنايــة ابلشــواطئ واملنتزهــات ـ مكافحــة 
التلــوث(.

ح  ( جمــال الدفــاع املــدين: ويتضمــــــن )املشاركــــــة يف أعمــال اإلغاثــة ـ املســامهة مــع رجــال اإلســعاف ـ املشــاركة 
يف أوقــات الكــوارث الطبيعيــة(. 

اإلجراءات املنهجية للدراسة

أواًل: نوع الدراسة ومنهجها:

تنتمــي الدراســة احلاليــة إىل الدراســات الوصفيــة التحليليــة، حيــث تســعى إىل حماولــة معرفــة إســهامات 
للطــالب،  الفعليــة  اإلســهامات  علــى  التعــرف  وابلتــايل  التطوعيــة،  املبــادرات  دعــم  يف  اجلامعــة  طــالب 
واإلســهامات املنتظــرة منهــم يف املرحلــة القادمــة، ومتطلبــات هــذه اإلســهامات، وانعكاســاهتا علــى تفعيــل 
ودعــم املبــادرات التطوعيــة، كمــا تســعى إىل التعــرف علــى الصعــوابت الــيت حتــد مــن إســهامات الطــالب يف 

تدعيــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة. 

وتســتخدم الدراســة احلاليــة منهــج املســـح االجتماعـــي ابلعينــة العمديــة للطــالب جبامعــة أم القــرى مبكــة 
املكرمــة. 
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اثنًيا: جماالت الدراسة:

1 ( اجملال املكاين:

مت تطبيــق الدراســة علــى طــالب قســم اخلدمــة االجتماعيــة كليــة العلــوم االجتماعيــة مبكــة املكرمــة وذلــك 
لألســباب التاليــة: 

أ  ( أنَّ الطالب يدرسون ضمن مقرراهتم مادة التطوع كجزء من مقررات التخطيط، واإلدارة، وتنظيم اجملتمع. 

ب ( أنَّ هــؤالء الطــالب هــم األكثــر يف التطــوع ويف تفصيــل كافــة املبــادرات التطوعيــة، كمــا أثبتتهــا نتائــج 
بعــض املقابــالت مــع الطــالب. 

ت ( ارتباط املوضوع ابجلانب االجتماعي أكثر من أي جانب آخر. 

2 ( اجملال البشري:

يتمثــل اجملــال البشــري يف عينــة عمديــة مــن طــالب قســم اخلدمــة االجتماعيــة ومقدارهــا )180( مت 
حــذف طالــب مــن العينــة لظــروف خاصــة بــه لتصبــح العينــة )179( طالــب، ومل يشــرتط يف العينــة شــروط 

ســنوات الدراســة ابجلامعــة، فهــي قــد اشــتملت علــى الطــالب اجلــدد والقدامــى لتنــوع اخلــرات لديهــم.

3 ( اجملال الزمين:

الدراســة  أدوات  وتصميــم  النظريــة،  املــادة  مجــع  اســتغرقت يف  الــيت  املــدة  يف  الزمــي  اجملــال  ويتحــدد 
1438/4هـــ(. إىل  )1438/1/9هـــ(  مــن  الفــرتة  اســتغرقت  والــيت  البيــاانت  مجــع  مــدة  ويف  وحتكميهــا، 

اثلثاً: أدوات الدراسة:

مت اســتخدام أداة أساســية جلمــع البيــاانت، وهــي اســتبيان مت تطبقــه علــى الطــالب جبامعــة أم القــرى، 
وقــد مــرت بعــدة مراحــل يف تصميمهــا كمــا يلــي:

املرحلــة األوىل: مرحلــة إعــداد وصياغــة االســتبيان يف صورهتــا األوليــة، وقــد مــر إعدادهــا 
بعــدة خطــوات وهــي:

1 ( مت عمــل مقابــالت مــع بعــض املتخصصــني ابلنواحــي التطوعيــة أو املبــادرات التطوعيــة مــن أعضــاء هيئــة 
التدريــس جبامعــة أم القــرى ومــن كافــة الكليــات، وكذلــك مقابلــة املســؤولني عــن اجلانــب اإلداري ابجلامعــة، 
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وبعــض الطــالب الذيــن لديهــم خــرة يف هــذا اجملــال وخاصــة يف اجملــال التطوعــي أثنــاء فــرتة احلــج.

2 ( مت عمــل مقابــالت مــع بعــض املستشــارين واخلــراء يف اجلانــب التطوعــي أو تصميــم املبــادرات التطوعيــة 
مبنطقــة مكــة املكرمــة.

3 ( مت االطــالع علــى الدراســات والبحــوث الســابقة يف جمــال التطــوع، وجمــال تصميــم وتنفيــذ املبــادرات التطوعيــة 
ســواء أجريــت داخــل اململكــة العربيـــــة الســعودية، أو بعــض الــدول العربيــة، أو أجريــت يف الــدول األجنبيــة.

4 ( مت االطــالع علــى مصــادر إليكرتونيــة يف املبــادرات التطوعيــة يف كافــة الــدول العربيــة، وكمــا مت االطــالع 
علــى القواعــد املنظمــة للمبــادرات التطوعيــة ابململكــة للتعــرف علــى بعــض اإلجــراءات والقواعــد التنظيميــة 

املرتبطــة هبــا.

وبنــاًءا علــى مــا ســبق مت صياغــة االســتمارة والــيت تتكــون مــن العديــد مــن احملــكات واملؤشــرات واألبعــاد 
علــى النحــو التــايل:

البعــد األول: البيــاانت األوليــة: )االســم، الســن، احلالــة االجتماعيــة، عــدد ســنوات االلتحــاق ابلكليــة، عــدد 
املبــادرات التطوعيــة الــيت تشــارك فيهــا حالًيــا أو شــاركت فيهــا مــن قبــل، عــدد الســاعات الــيت شــاركت هبــا أو 

تشــارك هبــا حاليًــا، مصــادر معرفــة املبــادرات التطوعيــة(.

البعد الثاين: مفهوم املبادرة التطوعية من وجهة نظرك.

البعد الثالث: الفلسفة اليت يتبناها طالب اجلامعة يف فكرة تدعيم املبادرات التطوعية من وجهة نظرك.

البعد الرابع: الفوائد اليت تعود على طالب اجلامعة بدعمهم املبادرات التطوعية.

البعد اخلامس: اجتاهات طالب اجلامعة اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية.

البعد السادس: اجتاهات طالب اجلامعة السلبية حنو املبادرات التطوعية.

البعد السابع: اآلليات اليت يكن أْن يتقدم هبا طالب اجلامعة يف عملية دعم املبادرات التطوعية.

البعد الثامن: املعوقات اليت تواجه الطالب يف تقديهم الدعم للمبادرات التطوعية.

البعد التاسع: جماالت املبادرات اليت يكن للطالب تدعيمها واملشاركة فيها.

البعد العاشر: إسهامات الطالب يف دعم املبادرات التطوعية.



235د/  تريك بن حسن أبو العال

املرحلة الثانية: حساب صدق وثبات استمارة االستبيان ومت ذلك كما يلي:

صدق األداة:

● الصدق الظاهر لألداة:

حيــث مت عــرض األداة علــى عــدد )10( مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بقســم اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة 

العلــوم االجتماعيــة، جامعــة أم القــرى، وقــد مت االعتمــاد علــى نســبة اتفــاق ال تقــل عــن )80٪(، وقــد مت 

حــذف بعــض العبــارات وإعــادة صياغــة البعــض منهــا، وبنــاء علــى ذلــك مت صياغــة االســتمارة يف صورهتــا 

النهائيــة.

● الصدق العاملي:

حيــث اعتمــد الباحــث يف حســاب الصــدق العاملــي علــى معامــل ارتبــاط كل متغــري يف األداة ابلدرجــة 

الكليــة، وذلــك لعينــة قوامهــا )12( مفــردة مــن الطــالب جبامعــة أم القــرى، وتبــني أهنــا معنويــة عنــد مســتوى 

الداللــة املتعــارف عليهــا، وأنَّ معامــل الصــدق مقبــول، كمــا يتضــح يف اجلــدول رقــم  )1(:
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جدول رقم )1(

يوضح االتساق الداخلي بني متغريات االستمارة

درجة االستمارة ككل )ن=12(

الداللةمعامل االرتباطاملتغـــــــــريات واألبعــــــــــــــادم
**0.571 البياانت األولية1
**0.523 مفهوم املبادرة التطوعية من وجهة نظرك2
**0.710الفلسفة اليت يتبناها طالب اجلامعة يف فكرة تدعيم املبادرات التطوعية3
**0.526الفوائد اليت تعود على طالب اجلامعة بدعمهم املبادرات التطوعية4
**0.670 اجتاهات طالب اجلامعة االجيابية حنو املبادرات التطوعية5
**0.513اجتاهات طالب اجلامعة السلبية حنو املبادرات التطوعية6
**0.637 اآلليات اليت يكن أن يتقدم هبا طالب اجلامعة يف عملية دعم املبادرات التطوعية7
**0.523املعوقات اليت تواجه الطالب يف تقديهم للدعم للمبادرات التطوعية8
**0.590جماالت املبادرات اليت يكن للطالب تدعيمها واملشاركة فيها9
**0.638إسهامات الطالب يف دعم املبادرات التطوعية10

* معنوي عند )0.05(** معنوي عند )0.01(

ويتضــح مــن بيــاانت اجلــدول الســابق أن معظــم متغــريات األداة دالــة، كمــا أنَّ معظــم متغــريات 
االســتمارة دالــة عنــد مســتوايت الداللــة املتعــارف عليهــا لــكل متغــري، ومــن مث يكــن القــول إنَّ درجــات 
العبــارات حتقــق احلــد الــذي يكــن معــه قبــول هــذه الدرجــات، ومــن مث حتقــق مســتوى الثقــة يف األداة 

واالعتمــاد علــى نتائجهــا. 

ثبات األداة:

مت حســاب ثبــات األداة ابســتخدام معامــل ثبــات )ألفــا كرونبــاخ( لقيــم الثبــات التقديريــة ألبعــاد 
االســتمارة، وذلــك بتطبيقهــا علــى عينــة قوامهــا )10( مفــردات مــن طــالب اخلدمــة االجتماعيــة بكليــة 
العلــوم االجتماعيــة جامعــة أم القــرى جمتمــع الدراســة، وقــد جــاءت النتائــج كمــا هــي موضحــة يف 

اجلــدول التــايل: 
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جدول رقم )2(

يوضح نتائج الثبات الستمارة االستبيان

ابستخدام معامل )ألفا كرونباخ( )ن=10(

معامل )ألفا كرونباخ(املتغـــــــــريات واألبعـــــــــــادم
0.910البعد األول ) البياانت األولية (1
0.817البعد الثاين2
0.738البعد الثالث3
0.750البعد الرابع4
0.799البعد اخلامس5
0.803البعد السادس6
0.918البعد السابع7
0.970البعد الثامن8
0.813البعد التاسع9
0.837 البعد العاشر10

يتضــح مــن اجلــدول الســابق، أن معظــم معامــالت الثبــات للمتغــريات تتمتــع بدرجــة عاليــة 
مــن الثبــات، وبذلــك يكــن االعتمــاد علــى نتائجهــا وبذلــك أصبحــت األداة يف صورهتــا النهائيــة. 

احلاســب  خــالل  مــن  البيــاانت  معاجلــة  يف   )SPSS( برانمــج  الباحــث  اســتخدم  وقــد 
املرجــح.  واملتوســط  األوزان،  وجممــوع  املئويــة،  والنســب  احلســابية  املتوســطات  إجيــاد  يف  اآليل 
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النتائج اإلحصائية للبحث

جدول رقم )3(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب السن

 النسبةالتكراراتالســــــــــن
املئوية

 النسبة املئوية
احلقيقية

 النسبة املئوية
الرتاكمية

20- 188346.446.446.4

23- 218044.744.791.1

26- 24168.98.9100.0

179100.0100.0اجملموع

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

۱۸-۲۰۲۱-۲۳۲٤-۲٦

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنَّ النســبة األعلــى مــن طــالب جامعــة أم القــرى املشــرتكة يف البحــث 
كعينــة بشــرية تــرتاوح مــا بــني الســــــن مــن )18 ــــــ 20( سنــــــــة، بنسبـــــــة 46.4٪ يف املراحــــــل األوىل أو 
الثالثـــــــة ســــــنوات األوىل ابلكليــــــات، بينمــــــا النصـــــــف الثــاين مــن العينــة أو أقــل يف املرحلــة العمريــة مــن 
)21 ـــــــ 23( ســنة، وهــذه الفئــة مــن الطــالب هــي علــى وشــك التخــرج، ممــا يشــري إىل أن مســتوى 



239د/  تريك بن حسن أبو العال

اخلــرة لديهــم وخاصــة يف اجلوانــب االجتماعيــة أعلــى مــن الفئــة األوىل يضــاف إليهــم نســبة ٪8.9 
هــم األقــرب إىل التخــرج مــن اجلامعــة، وهــم الذيــن يلكــون خــرة أعلــى ابملقارنــة ابلفئتــني الســابقتني.

جدول رقم )4(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب احلالة االجتماعية

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتاحلالة االجتماعية
52.82.82.8متزوج

31.71.74.5متزوج ويعول
42.22.26.7مطلق
16793.393.3100.0أعزب
179100.0100.0اجملموع

0
10
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60
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80
90

۱۸-۲۰۲۱-۲۳۲٤-۲٦

نســتنتج مــن اجلــدول الســابق أنَّ الغالبيــة العظمــى مــن طــالب اجلامعــة عينــة البحــث هــم مــن الُعــزاب بنســبة 
93.3٪، وهــي نســبة عاليــة، تشــري إىل أنَّ هــؤالء الطــالب يلكــون مــن الوقــت الــذي يســاعدهم مــن املشــاركة يف 
العديد من األنشــطة ومنها تدعيم املبادرات التطوعية لبعض اهليئات واملؤسســات حيث إنَّ عدم ارتباطهم أبســرة 

خاصــة هبــم يعطيهــم احلمــاس والوقــت لبــذل اجلهــد واســتهالك الطاقــة الشــبابية يف أنشــطة تفيــد اجملتمــع.
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جدول رقم )5(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات االلتحاق ابلكلية

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتعدد سنوات االلتحاق ابلكلية
8346.446.446.4سنة واحدة

105.65.652.0سنتان
4424.624.676.5ثالث سنوات

4223.523.5100.0أكثر من ثالث سنوات
179100.0100.0اجملموع
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أكثر من ثالث ثالث سنواتسنتانسنة واحدة
سنوات

يؤكــد اجلــدول الســابق أنَّ النســبة العظمــى مــن الطــالب مفــردات البحــث هــم مــن لديهــم ســنة 
واحــدة منــذ التحاقهــم ابجلامعــة بنســبة 46.6٪، وهــي نســبة تؤكــد قلــة خراهتــم الدراســية ابملقارنــة 
ابلطــالب الذيــن يلكــون ثــالث ســنوات أو أكثــر. وهــذا مــا يرتبــط بنتيجــة اجلــدول رقــم )3( والــيت 
تؤكــد أنَّ الطــالب يف املرحلــة العمريــة 18 ـــــــــ 20 ســنة هــي النســبة األعلــى يف مفــردات الدراســة، وهــي 

نســبة ٪46.4..
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جدول رقم )6(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد املبادرات التطوعية 

اليت تشارك فيها حالياً أو شاركت فيها من قبل

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتعدد املبادرات التطوعية
4022.322.322.3مبادرة واحدة

2212.312.334.6مبادراتن
2514.014.048.6أكثر من ثالثة

9251.451.4100.0مل أشارك يف أي مبادرة
179100.0100.0اجملموع
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100

لم أشارك في أي أكثر من ثالثةمبادرتانمبادرة واحدة
مبادرة

يوضــح اجلــدول الســابق أنَّ معظــم طــالب اجلامعــة )عينــة الدراســة( مل يشــاركوا مــن قبــل يف أي 
مبادرة تطوعية حتت أي مسمى وابلتايل مل يشاركــــــــوا بدعـــــــم وتفعـــــــيل املبـــــــادرات التطوعيـــــــة السابقـــــة 
أو القائمــة حاليًــا ونســبتهم 51.4٪، بينمــا بلغــت نســبة مــن شــاركوا مــن قبــل يف مبــادرة واحــدة 
22.2٪، بينمــا بلغــت نســبة مــن شــاركوا يف أكثــر مــن مبــادرة 12.3٪، وهــي نســبة ضئيلــة تتطلــب 
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اإلشــارة إىل تضافــر وتكثيـــــف اجلهــــــود ملزيـــــــد مــــــن مشــاركة الشــباب اجلامعــي يف املبــادرات التطوعيــة 
ابالشــرتاك الفعلــي كســلوك أو ابالشــرتاك كتدعيــم هلــذه املبــادرات التطوعيــة.

جدول رقم )7(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب عدد الساعات اليت شاركت هبا أو تشارك هبا حاليًا

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتعدد الساعات اليت شاركت هبا
9251.451.451.4مل أشارك يف أي مبادرات

95.05.056.4ساعة كل يوم
2514.014.070.4ساعتان يف اليوم

3126.76.777.1ساعات أسبوعية
73.93.981.0أكثر من 3 ساعات أسبوعية

73.93.984.9العمل يف أايم إجازات األسبوع فقط
2715.115.1100.0العمل يف اإلجازات الصيفية فقط

179100.0100.0اجملموع
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ساعات 
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العمل في 
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الصیفیة 

فقط
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ابســتقراء اجلــدول الســابق يتضــح أنَّ معظــم املبحوثــني مل يشــاركوا مــن قبــل يف املبــادرات التطوعيــة 
أبي شــكل مــن أشــكال املشــاركة، وقــد أشــار إىل ذلــك نســبة 51.4٪ مــن العينــة، أمــا بقيــة النســبة 
فهــي قــد شــاركت علــى فــرتات زمنيــة خمتلفــة، فمنهــم مــن يشــارك يف اإلجــازات األســبوعية بنســبة 
3.9٪، ولفــرتات موجــزة وملــدة عــدد ضئيــل مــن الســاعات، ومنهــم مــن يشــارك علــى مســافات أطــول 
مثــل مشــاركته يف اإلجــازات الصيفيــة فقــط بنســبة 15.1٪ مــن العينــة، أمــا نســبة مشــاركتهم يف هــذه 
الفــرتات فــال تتعــدى الســاعة كل يــوم بنســبة 5٪، أو ســاعتان يف اليــوم بنســبة 14٪، أو 3 ســاعات 

أســبوعية بنســبة 6.7٪، أو أكثــر مــن 3 ســاعات أســبوعية بنســبة ٪3.9.

وبنــاء علــى ذلــك يؤكــد اجلــدول ضآلــة ســاعات املشــاركة يف دعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة، 
وكذلــك ضآلــة فــرتات املشــاركة والتباعــد بينهــا، األمــر الــذي حيتــاج إىل تدعيــم االجتــاه الــذي يشــري إىل 

أمهيــة تدعيــم مشــاركة طــالب اجلامعــة يف تفعيــل املبــادرات التطوعيــة.

البــاز،  بــن ســعد  )راشــد  نتائــج دراســة  مــن  يقــرتب كثــرياً  اجلــدول  هــذا  نتائــج  أنَّ  وال شــك 
1989م( والــيت أكــدت أنَّ معظــم طــالب اجلامعــة ليــس هلــم مشــاركة يف العمــل التطوعــي، وهنــاك قلــة 

وعــي لديهــم متنعهــم وحتــد مــن مشــاركتهم.
جدول رقم )8(

يوضح توزيع عينة الدراسة حسب مصادر معرفة املبادرات التطوعية

النسبة املئوية الرتاكميةالنسبة املئوية احلقيقيةالنسبة املئويةالتكراراتمصادر معرفة املبادرات التطوعية
158.48.48.4وسائل اإلعالم

6134.134.142.5األصدقاء
3720.720.763.1األسرة
116.16.169.3اجلريان

2212.312.381.6الزمالء يف الفصل اجلامعي
105.65.687.2أساتذة اجلامعة

2011.211.298.3وسائل التواصل االجتماعي
31.71.7100.0معاريف يف الشركة اخلاصة

179100.0100.0اجملمــــــــوع
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يوضــح اجلــدول الســابق تعــدد وتنــوع مصــادر معرفــة طــالب اجلامعــة للمبــادرات التطوعيــة، فيؤكــد 
اجلــدول أنَّ أهــم مخــس مصــادر للمعلومــات املتعلقــــــــة ابملبـــــــــادرات التطوعيــــــــــة هــــــــــي: األصدقــــــــــــاء 
بنســبة 34.1٪، واألســرة بنســبة 20.7٪، والزمــالء يف الفصــل اجلامعــي بنســبة 12.3٪، ومواقــع 
التواصــل االجتماعــــــــــي مثــل: الفيـــــس بــوك والتويتــري، بنســبة 11.2٪، ووســائل اإلعــالم بنســبة ٪8.4 
بينمــا يؤكــد اجلــدول أنَّ معظــم الشــباب مل يعــــــــــرف عــــــــــن هـــــــــــذه املبــادرات مــن اجلــريان أو أســاتذة 
اجلامعــة، أو املعــارف يف املؤسســات والشــركات إال نــدرة مــن هــؤالء الشــباب يؤكــدون أمهيتهــا كإدراك 

واقــع للمبــادرات التطوعيــة
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جدول رقم )9(

مفهوم املبادرة التطوعية من وجهة نظرك

م
العبـــــــــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1532425092.841عمل خريي يراد به تقدمي املساعدة1

1135884632.593اإلسراع يف تقدمي مشروع خلدمة اجملتمع2

10365114502.517املبادأة بتكوين هيئة خلدمة اجملتمع تقدم هلم السلع واخلدمات3

11651124622.584مشروع تطوعي يساند املشروعات احلكومية ويعمل على جناحها4

1046784542.546أنشطة تطوعية تبادر هبا بعض املؤسسات واهليئات األهلية5

1373484872.722مشروع خريي ال يراد به الكسب املادي بل خلدمة اجملتمع6

11256114592.565مشروع لسد النقص يف بعض اخلدمات7

10360164452.498أفعال خريية تتطوع هبا بعض اجلهات غري احلكومية8

94141576372920.83اجملمـــــــــــــوع

117.6251.889.50466.122.60املتوســــــــــــــط

65.7128.985.31النسبـــــــــــــــــــــة

0.868الدرجة النسبية لقياس البعد

يوضــح اجلــدول الســابق أنَّ معظــم الشــباب يــرون أنَّ مفهــوم املبــادرة التطوعيــة مــن وجهــة نظرهــم 
يتمثــل يف عمــل خــريي يــراد بــه تقــدمي املســاعدة، وال يــراد بــه الكســب املــادي بــل خلدمــة اجملتمــع وأن 
يســاند املشــروعات احلكومية ويعمل على جناحها، وســد النقص يف بعض اخلدمات، وقد رأى ذلك 
طــالب اجلامعــة مبتوســط مرجــح علــى التــوايل )2.84، 2.72، 2.59، 2.58، 2.56( ويف ذلــك 

اقــرتاب مــن التعريــف املتكامــل ملفهــوم املبــادرة التطوعيــة ومؤشــرات وأبعــاد هــذا التعريــف.

وقــد وجهــت هــذه النتائــج بضــرورة توحيــد مفهــوم املبــادرة التطوعيــة وحتديدهــا إجرائيــة كمــا 
مغــاوري، 2006م(. ذلــك دراســة )مصطفــى  أشــارت إىل 
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جدول رقم )10(

الفلسفة اليت يتبناها طالب اجلامعة يف فكرة تدعيم املبادرات التطوعية من وجهة نظرك

م
العبـــــــــــــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1225344762.664التعاطف مع الغري1

1512625072.831حب عمل اخلري2

7285224082.2810احلاجة إىل صداقة جديدة3

 احلاجة إىل اكتساب خرات4
1314174822.693ومهارات

11054154532.537احلاجة إىل فهم طبيعة سوق العمل5

13435104822.692السعادة يف مساعدة الغري6

1195374702.635الشعور بذاته يف العمل التطوعي7

11648154592.566التعبري عن النفس والذات8

9274134372.448ختصصي أوىل ابملشاركة9

9068214272.399اجملتمع أوىل بوقت فراغي10

1137537116460125.7اجملمـــــــــــــوع

113.753.712.6460.12.57املتوســــــــــــــط

63.52306.48النسبـــــــــــــــــــــة

0.856الدرجة النسبية لقياس البعد

يتضــح مــن اجلــدول الســابق أنَّ هنــاك فلســفة خاصــة لــدى طــالب اجلامعــة خبصــوص تدعيــم 
وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة وهــي عقيــدة راســخة يف أذهــان هــؤالء الطــالب حتتــاج للتدعيــم املســتمر، 
كمــا أهنــا ختتلــف مــن طالــب إىل آخــر، فقــد ترتبــط حبــب عمــل اخلــري، وقــد رأى ذلــك العديــد مــن 
الطــالب مبتوســط مرجــح 2.83٪، وقــد ترتبــط ابلســعادة يف مســاعدة الغــري، وقــد رأى ذلــك الطــالب 
مبتوســط مرجــح 2.69، وقــد ترتبــط ابحلاجــة إىل اكتســاب خــرات ومهــارات لــدى الشــاب ذاتــه، وقــد 
رأى ذلــك الطــالب مبتوســط مرجــح 2.69 أيضــاً، كمــا أهنــا قــد ترتبــط ابلتعاطــف مــع الغــري مبتوســط 
مرجــح 2.66، وقــد ترتبــط بشــعور الطالــب بذاتــه يف العمــل التطوعــي مبتوســط مرجــح 2.62، وقــد 
ترتبــط ابلتعبــري الــذايت عــن النفــس والتنفيــس عــن املكبــواتت أو األســرار مبتوســط مرجــح 2.56، كمــا 
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قــد ترتبــط ببعــض املتغــريات األخــرى مثــل: احلاجــة علــى فهــم طبيعــة ســوق العمــل، ورؤيــة الطالــب أبن 
ختصصــه أوىل ابملشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة، ورؤيتــه أيضــاً أبن اجملتمــع أوىل بوقــت فراغــه.

وقــد اتفقــت نتائــج هــذا اجلــدول مــع مــا توصــل إليــه )انيلــوف Naylov( مــن أن هنــاك فلســفة 
تدفع الشــباب اجلامعي إىل املشــاركة يف العمل التطوعي، وهي ختتلف من شــاب آلخر.

جدول رقم )11(
الفوائد)*( اليت تعود على طالب اجلامعة بدعمهم للمبادرات التطوعية  18

م
العبـــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1205454732.648اكتساب الرفقة والتواصل مع اآلخرين1

1056594542.5413ملء وقت الفراغ2

11254134572.5511اكتساب مكانة اجتماعية3

10460154472.5013القضاء على الروتني اليومي للحياة4

1274934822.696تعزيز الوالء واالنتماء للمجتمع5

1373844912.742الشعور ابلتقدير واإلجناز6

1393374902.743اكتساب اخلرات واملهارات7

1224894712.639تنمية املسؤولية االجتماعية يل8

1324254852.715يساعد يف تنمية الثقة ابلنفس9

1334334882.734تنمية الشخصية االجتماعية10

12742104752.657تنمية اخللفية الثقافية11

1393464912.741التعرف على مشكالت اجملتمع12

11944164612.5810احلصول على وظيفة يف املستقبل13

1616606105616534.44اجملمـــــــــــــوع
124.346.68.07474.22.64املتوســــــــــــــط
69.4526.044.51النسبـــــــــــــــــــــة

0.884الدرجة النسبية لقياس البعد

)*( الفوائد: املزااي اليت تعود على الطالب من اشرتاكهم يف املبادرات، وقد تساعد هذه املزااي يف خلق اجتاهات إجيابية لديهم.  18
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ابســتقراء اجلــدول الســابق يتضمــن أن هنــاك مثــة العديــد مــن الفوائــد والعوائــد تعــود علــى الطــالب 
مــن مشــاركتهم بدعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة، وهــي علــى النحــو التــايل تبعــاً ألولــوايت الطــالب:

1 ( التعرف على مشكالت اجملتمع مبتوسط مرجح )2.74(.

2 (  الشعور ابلتقدير واإلجناز مبتوسط مرجح )2.74(.

3 ( اكتساب اخلرات واملهارات مبتوسط مرجح )2.74(.

وهــي متســاوية األوزان لــدى الطــالب، والثالثــة أتيت يف املراتــب األوىل بنفــس القــدر مــن األمهيــة 
لــدى الطــالب.

4 ( تنمية الشخصية االجتماعية مبتوسط مرجح )2.73(.

5 ( تنمية الثقة ابلنفس مبتوسط مرجح )2.71(.

6 ( تعزيز الوالء واالنتماء للمجتمع مبتوسط مرجح )2.69(.

7 ( تنمية اخللفية الثقافية مبتوسط مرجح )2.65(.

8 ( اكتساب الرفقة والتواصل مع اآلخرين مبتوسط مرجح )2.64(.

9 ( تنمية املسؤولية االجتماعية مبتوسط مرجح )2.63(.

10( احلصول على وظيفة يف املستقبل مبتوسط مرجح )2.58(.

11( اكتساب مكانة اجتماعية مبتوسط مرجح )2.55(.

12( ملء وقت الفراغ  )2.54(.

وقــد أشــارت دراســة ســابقة )فهــد بــن ســلطان، 2009م( إىل أنَّ أهــم الفوائــد الــيت تعــود علــى 
الطــالب هــي اكتســاب مهــارات جديــدة )مهــارات التعامــل مــع املبــادرة التطوعيــة( وزايدة اخلــرة، 
وشــكل وقــت الفــراغ وتنميــة الثقــة ابلنفــس، وتنميــة الشــخصية االجتماعيــة وهــذه الفوائــد تؤكــد نتائــج 

هــذا اجلــدول ومــدى مصداقيتــه.
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جدول رقم )12(

رابعاً: اجتاهات طالب اجلامعة اإلجيابية حنو املبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1532335082.841تساعد يف خدمة اجملتمع1

9871104462.4913تكمل العمل احلكومي وتسد الثغرات فيه2

1096554622.5811مطلب يف أغلب جماالت احلياة3

1442964962.772مطلب ديي حيث عليه ديننا احلنيف4

12742104752.659حق من حقوق الوطن على أبنائه5

1274934822.695تساعد يف حتقيق تغيري اجملتمع6

1363764882.734تساعد يف هتذيب سلوك الشباب7

1284654812.696الناس يف حاجة ملحة إليها وإىل املساعدة8

1244964762.668سد النقص يف خدمات حيتاج إليها الناس9

13039104782.677فرصة إلثبات قيمة طالب اجلامعة يف اجملتمع10

 فرصة للتخلص من إحساس بعض الشباب ابلذنب حنو11
10859124542.5412أخطائه

11651124622.5810فرصة إلثبات دور اجلامعة12

1433064952.773فرصة إلرضاء هللا عن العمل التطوعي13

164359094620334.66اجملمـــــــــــــوع

126.3845.387.23477.152.66املتوســــــــــــــط

70.6125.354.04النسبـــــــــــــــــــــة

0.889الدرجة النسبية لقياس البعد

يبــني اجلــدول الســابق أنَّ هنــاك ثالثــة عشــر اجتــاه إجيــايب عنــد الطــالب حنــو املبــادرات التطوعيــة، 
هــذه االجتاهــات هــي الــيت تســاعد علــى تدعيــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة وتتمثــل يف اآليت:

ا تساعد يف خدمة اجملتمع مبتوسط )2.84(. 1 ( االجتاه األول: ويرى أهنَّ

ا مطلب ديي حيث عليه ديننا احلنيف مبتوسط مرجح )2.77(. 2 ( االجتاه الثاين: ويرى أهنَّ
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ا فرصة إلرضاء هللا عن العمل التطوعي مبتوسط مرجح )2.77(. 3 ( االجتاه الثالث: ويرى أهنَّ

ا تساعد يف هتذيب سلوك الشباب اجلامعي مبتوسط مرجح )2.73(. 4 ( االجتاه الرابع: ويرى أهنَّ

ا تساعد يف حتقيق تغيري اجملتمع مبتوسط مرجح )2.69(. 5 ( االجتاه اخلامس: ويرى أهنَّ

6 ( االجتاه السادس: ويرى أنَّ الناس يف حاجة ملحة هلا مبتوسط مرجح )2.69( أيضاً.

ــا فرصــة إلثبــات قيمــة الشــباب اجلامعــي يف اجملتمــع مبتوســط مرجــح  7 ( االجتــاه الســابع: ويــرى أهنَّ
.)2.67(

ــا فرصــة لســد النقــص يف خدمــات حيتــاج إليهــا النــاس مبتوســط مرجــح  8 ( االجتــاه الثامــن: ويــرى أهنَّ
.)2.66(

ا حق من حقوق الوطن على أبنائه مبتوسط مرجح )2.65(. 9 ( االجتاه التاسع: ويرى أهنَّ

ــا فرصــة إلثبــات دور احلاجــة علــى املســتوى اجملتمعــي مبتوســط مرجــح  10( االجتــاه العاشــر: ويــرى أهنَّ
.)2.58(

ا مطلب يف أغلب جماالت احلياة مبتوسط مرجح )2.58(. 11( االجتاه احلادي عشر: ويرى أهنَّ

ــا فرصــة للتخلــص مــن إحســاس بعــض الشــباب ابلذنــب حنــو  12( االجتــاه الثــاين عشــر: ويــرى أهنَّ
أخطائــه مبتوســط مرجــح )2.54(.

ــا تكمــل العمــل احلكومــي وتســد الثغــرات فيــه مبتوســط مرجــح  13( االجتــاه الثالــث عشــر: ويــرى أهنَّ
.)2.49(

وال شــك أن هذه النتائج تتفق مع دراســة )عبد احلكيم موســى مبارك، 2001م( اليت أظهرت 
أنَّ معظــم اجتاهــات أفــراد عينــة الدراســة كانــت إجيابيــة بشــكل ملمــوس حنــو مفهــوم العمــل التطوعــي 
وجماالتــه، وكذلــك تتفــق مــع نتائــج دراســة )ســليمان عبــد هللا العقيــل، 2003م( املتعلقــة بتحمــس 

الشــباب واهتمامهــم بضــرورة املشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة.
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جدول رقم )13(

خامساً: اجتاهات طالب اجلامعة السلبية حنو املبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان  موافق

غري موافقإىل حد مابشدة

8571234202.351ال تنجح املبادرات التطوعية إال إذا كان الطالب متفرغني هلا1

2
 أسرة الطالب املشارك يف املبادرة ختسر جهود ابنها يف مساعدهتا إذا

5584403732.083كانت حتتاج إليه

7966344032.252أسرة الطالب املشارك يف املبادرة أحق بوقته املبذول يف املشاركة3

4749833221.805املشاركة يف املبادرة إذا مل تـَُعْد مبردود مادي للطالب فال لزوم هلا4

40261132851.599املبادرة مضيعة للوقت واجلهد5

29311192681.5010املبادرة ال قيمة حقيقية هلا6

3958823151.766الطالب غري مؤهلني للمشاركة يف املبادرات7

4447883141.757ال تعطي املبادرات النتائج املأمولة منها8

38321092871.608املبادرات مضيعة للمال9

5654693451.934املبادرات موجودة للدعاية وحتسني مسعة أصحاهبا10

512518760333218.61اجملمـــــــــــــوع

51.251.876333.21.86املتوســــــــــــــط

28.6028.9442.46النسبـــــــــــــــــــــة

0.621الدرجة النسبية لقياس البعد

يبــني اجلــدول الســابق أنَّ هنــاك العديــد مــن االجتاهــات ضــد املبــادرات التطوعيــة، أو مبعــى أنَّ 
اجتاهاهتــا ســلبية جتــاه هــذه املبــادرات، فقــد ال توافــق عليهــا، أو ختلــق نــوع مــن املقاومــة هلــا أو حتــد مــن 

ســعيها لتحقيــق أهدافهــا، وأصحــاب هــذه االجتاهــات يــرون يف املبــادرات التطوعيــة اآليت:

ا ال تنجح إال إذا كان الطالب متفرغني هلا مبتوسط مرجح )2.35(. 1 ( أهنَّ

2 ( أسرة الطالب املشارك يف املبادرة أحق بوقته املبذول يف املشاركة مبتوسط مرجح )2.25(.
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 3 ( أســرة الطالــب املشــرتك يف املبــادرة ختســر جهــود ابنهــا يف مســاعدهتا إذا كانــت حتتــاج
إليــه مبتوســط مرجــح )2.08(.

ا موجودة للدعاية وحتسني مسعة أصحاهبا )1.93(. 4 ( بعض االجتاهات ترى املبادرات أهنَّ

5 ( املشاركة يف املبادرة إذا مل تعود مبردود مايل للطالب فال لزوم هلا مبتوسط مرجح )1.80(.

6 ( الطالب غري مؤهلني للمشاركة يف املبادرات مبتوسط مرجح )1.76(.

7 ( ال تعطى املبادرات النتائج املأمولة منها مبتوسط مرجح )1.75(.

8 ( املبادرات مضيعة للمال مبتوسط مرجح )1.60(.

9 ( املبادرات مضيعة للوقت واجلهد  مبتوسط مرجح )1.59(.

10( املبادرات ال قيمة هلا مبتوسط مرجح )1.50(.
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جدول رقم )14(

سادسًا: اآلليات اليت ميكن أن يتقدم هبا طالب اجلامعة يف عملية دعم املبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري أوافقإىل حد ماموافق بشدة

1343964862.721تكوين فريق عمل طاليب لدعم املبادرة1

1235154762.663اختيار منسق عام للطالب يقوم ابلتفاوض مع املسؤولني عن املبادرة2

1333884832.702إنشاء جلنة ممثلة للطالب يف نفس الكلية متثلهم يف املبادرة3

8069304082.285دعم املبادرة بشكل فردي4

5
 تكوين جلنة تنسق بني الكليات الختيار جلنة موحدة للكليات متثل

الطالب يف املبادرة
10860114552.544

57825760230812.9اجملمـــــــــــــوع

115.651.412461.62.58املتوســــــــــــــط

64.5828.726.70النسبـــــــــــــــــــــة

0.860الدرجة النسبية لقياس البعد

هلــا صفــة األولــوايت يف  يــرون أن  آليــات  بثــالث  الطــالب  اهتمــام  الســابق  اجلــدول  يوضــح 
وهــي كالتــايل: التطوعيــة  املبــادرات  وتفعيــل  دعــم  عمليــة  االســتخدام يف 

1 ( اآللية األوىل: تكوين فريق عمل طاليب لدعم املبادرة مبتوسط مرجح )2.72(.

2 ( اآلليــة الثانيــة: إنشــاء جلنــة ممثلــة للطــالب يف نفــس الكليــة متثلهــم يف املبــادرة مبتوســط مرجــح 
.)2.70(

3 ( اآلليــة الثالثــة: اختيــار منســق عــام للطــالب يقــوم ابلتفــاوض مــع املســؤولني عــن املبــادرة مبتوســط 
مرجــح )2.66(.

بينمــا قلــل الطــالب مــن املبــادرة الفرديــة، أو تكويــن جلنــة مشــرتكة بــني الكليــات نتيجــة لعــدم 
التجانــس يف االهتمامــات بــني هــذه الكليــات.
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جدول رقم )15(

سابعاً: املعوقات اليت تواجه الطالب يف تقدهم للدعم للمبادرات التطوعية

م
العبـــــــــــــــارة

االستجاابت
 جمموع

األوزان

 املتوسط

املرجح
الرتتيب  موافق

بشدة

 إىل حد

ما

 غري

موافق

8260374032.2515حب الظهور لبعض الطالب على حساب غريهم1

8175234162.3211ندرة التخصصات يف جمال املبادرة2

8168304092.2812احلماس الزائد لدى بعض الطالب3

9069204282.395عدم انتظام الطالب يف دعم املبادرة4

9173154342.424عدم وضوح فكرة املبادرة لدى بعض الطالب5

9665184362.443ال توجد ثقافة التطوع لدى بعض الطالب6

8771214242.378ال توجد مناذج طالبية سابقة اشرتكوا يف املبادرات التطوعية السابقة7

9166224272.396خوف الطالب من التأخر الدراسي اجلامعي نتيجة النشغاهلم ابملبادرة8

9668154392.452صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية املتعلقة ابملبادرة9

8472234192.349ارتباط املبادرات التطوعية أبشخاص غري مرغوبني10

7379274042.2614انتشار السلبية لدى بعض الطالب واخلوف من العدوى االنفعالية بينهم11

8576184252.377عدم ثقة الطالب يف مقدمي املبادرات والشك يف نيتهم احلقيقية12

10563114522.531انشغال بعض الطالب ابلبحث عن عمل ملساعدة أسرهم يف لقمة اخلبز13

14
 يف بعض املبادرات يطلب أصحاهبا أو القائمني هبا مبالغ مالية أو عينية من

الطالب
8373234182.3410

7284234072.2713اخنفاض مكانة الطالب يف السلم اإلداري للمبادرة التطوعية15

12971062326634135.42اجملمـــــــــــــوع

86.4670.821.73422.732.36املتوســــــــــــــط

48.3139.5512.14النسبـــــــــــــــــــــة

0.787الدرجة النسبية لقياس البعد
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الــيت تواجــه الطــالب يف تقدمهــم لدعــم وتفعيــل  يوضــح اجلــدول الســابق أنَّ أهــم املعوقــات 
هــي: التطوعيــة  املبــادرات 

1 ( انشــغال بعــض الطــالب ابلبحــث عــن عمــل ملســاعدة أســرهم يف لقمــة اخلبــز مبتوســط مرجــح 
.)2.53(

2 ( صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية املتعلقة ابملبادرة مبتوسط مرجح )2.45(.

3 ( ال توجد ثقافة التطوع لدى بعض الطالب مبتوسط مرجح )2.44(.

4 ( عدم وضوح فكرة املبادرة التطوعية لدى بعض الطالب مبتوسط مرجح )2.42(.

5 ( عدم انتظام الطالب يف دعم املبادرة مبتوسط مرجح )2.39(.

6 ( خــوف الطــالب مــن التأخــر الدراســي اجلامعــي النشــغاهلم ابملبــادرة وعــدم حتقيــق التــوازن بــني 
اهتمامهــم ابملبــادرة واهتمامهــم الدراســي مبتوســط مرجــح )2.39(.

7 ( عــدم ثقــة بعــض الطــالب يف مقدمــي املبــادرات والشــك يف نيتهــم احلقيقيــة مبتوســط مرجــح 
.)2.37(

الســابقة مبتوســط مرجــح  التطوعيــة  املبــادرات  اشــرتكوا يف  منــاذج طالبيــة ســابقة  عــدم وجــود   ) 8
.)2.37(

9 ( يف بعــض املبــادرات يطلــب أصحاهبــا أو القائمــني هبــا مبالــغ ماليــة أو عينيــة مــن الطــالب مبتوســط 
مرجح )2.34(.



256  إسهامات طالب الجامعة يف دعم املبادرات التطوعية

جدول رقم )16(

اثمناً: جماالت املبادرات اليت ميكن للطالب تدعيمها واملشاركة فيها

العبــــــــــــــــــــارةم
االستجاابت

الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان
غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1284654812.696يف جمال التوظيف والبحث عن وظيفة1

9273144362.4419يف جمال رجل األعمال الصغري2

10755174482.5016يف جمال االستثمار3

1304634852.712يف جمال رعاية الفقراء4

1304454832.703يف جمال زايرة املرضى وتقدمي العون هلم5
9865164402.4618يف اجملال الرايضي والثقايف6
9661224322.4120يف جمال اإلنشاءات واملعارض7
10163154442.4817يف جمال تقنية املعلومات واحلاسوب8

1294284792.687يف جمال احملافظة على البيئة9

1254954782.678يف جمال رعاية األسرة واملرأة10

 يف جمال املعاجلة اإلجيابية للقضااي11
1136064652.6014اجملتمعية

1373664892.731يف جمال رعاية املعوقني12
1323984822.694يف جمال رعاية املرضى النفسيني13
11253144562.5515يف جمال الدفاع املدين14
12246114692.6213يف جمال معاجلة اإلدمان15
1215174722.6410يف جمال رعاية عمالة األطفال16
1294464812.695يف جمال معاجلة قضية أطفال الشوارع17
1284384782.679يف جمال رعاية الطفولة18
1205184702.6310يف جمال املوهوبني19
1205094692.6212يف جمال حمو األمية20

23701017193933752.18اجملمـــــــــــــوع
118.550859.65466.852.60املتوســــــــــــــط
66.2028.415.39النسبـــــــــــــــــــــة

0.869الدرجة النسبية لقياس البعد
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ابســتقراء اجلدول الســابق يتضح أنَّ املبادرة التطوعية ليســت حكر على جمال أو نشــاط معني، 
بــل هــي تتضمــن تقريبــاً كل جمــاالت الرعايــة االجتماعيــة، بــل قــد متتــد إىل كل جمــاالت احليــاة، ومــن 

أهــم اجملــاالت ارتباطــاً ابملبــادرة التطوعيــة:

1 ( املبــادرة التطوعيــة يف جمــال رعايــة املعوقــني أو ذوي االحتياجــات اخلاصــة مبتوســط مرجــح مبتوســط 
مرجــح )2.73(.

2 ( املبادرة يف جمال رعاية الفقراء مبتوسط مرجح )2.71(.

3 ( املبادرة يف جمال زايرة املرضى وتقدمي العون هلم مبتوسط مرجح )2.70(.

4 ( املبادرة يف جمال معاجلة قضية أطفال الشوارع مبتوسط مرجح )2.69(.

5 ( املبادرة يف جمال التوظيف والبحث عن وظيفة مبتوسط مرجح )2.69(.

6 ( املبادرة يف جمال احملافظة على البيئة مبتوسط مرجح )2.68(.

7 ( املبادرة يف جمال رعاية األسرة واملرأة مبتوسط مرجح )2.67(.

وقــد اتفقــت نتائــج هــذا اجلــدول مــع مــا توصلــت إليــه دراســة )مســر بنــت حممــد املالكــي، 2010م( مــن 
تنــوع وتعــدد جمــاالت املبــادرات التطوعيــة، ومــدى إمكانيــة مشــاركة املــرأة الســعودية فيهــا.  
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جدول رقم )17(

إسهامات الطالب يف دعم املبادرات التطوعية

م
العبــــــــــــــــــــــارة

االستجاابت
الرتتيباملتوسط املرجحجمموع األوزان

غري موافقإىل حد ماموافق بشدة

1235064752.653املشاركة يف التوزيع لبعض اخلدمات والسلع1

1274754802.681تدعيم فريق العمل ابملبادرة2

12444114712.637املشاركة يف توعية اجملتمع يف موضوعات املبادرة3

1244784742.654املشاركة إبعطاء معلومات عر وسائل التواصل4

9367194322.4112املشاركة املادية وخاصة املالية5

1235064752.652املشاركة ببعض األفكار واملقرتحات6

10855164502.5110املشاركة يف الرتويج والدعاية للمبادرة7

11353134582.568املشاركة ابلترع ببعض السلع واخلدمات املوجودة8

10266114492.5111املشاركة كمنسق بني بعض األجهزة اليت ختدم املبادرة9

10464114512.529املشاركة كوسيط ألصحاب املبادرات10

1234794722.646املشاركة بتشجيع الشباب اآلخرين على املشاركة11

 املشاركة ابملساعدة يف إزالة العديد من العقبات اليت12
12544104732.645حتد من حتقيق أهداف املبادرات التطوعية

1389634125556031.05اجملمـــــــــــــوع

115.7552.8310.42463.342.59املتوســــــــــــــط

64.6629.525.82النسبـــــــــــــــــــــة

0.863الدرجة النسبية لقياس البعد

يشــري اجلــدول الســابق إىل الشــكل الــذي يكــن مــن خاللــه أْن يقــدم الطــالب الدعــم والتفعيــل 
للمبــادرة  الطــالب  لتقــدم خدمــة  معــني  هنــاك شــكل  ليــس  أنــه  يوضــح  وهــو  التطوعيــة،  للمبــادرة 
التطوعية، فقد يتخذ الدعم شــكل دعم الفرق اليت تعمل يف اجملال كمنســق أو مدافع عنها أو موفق 
بينهــا يف حالــة اخلالفــات، وقــد يتخــذ الشــكل يف اجلانــب الرتوجيــي والدعايــة للمبــادرة، وقــد يكــون 
يف شــكل مشــاركة يف توزيــع لبعــض اخلدمــات والســلع، أو إبعطــاء معلومــات عــر قنــوات التواصــل 
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االجتماعــي ومواقعهــا، وقــد يرتبــط الشــكل ابملشــاركة ابملســاعدة يف إزالــة العديــد مــن العقبــات الــيت 
حتــد مــن أهــداف املبــادرة التطوعيــة، وقــد يتخــذ أمناًطــا أخــرى مــن األشــكال.

وإْن كان املبحوثــون يــرون أْن دورهــم وإســهاماهتم األساســية كأعضــاء يف فريــق العمــل ابملبــادرة مث 
املشــاركة ببعــض األفــكار واملقرتحــات أو املشــاركة ابلدعايــة والرتويــج.

مناقشة النتائج العامة

1 ( أوضحــت النتائــج أنَّ هنــاك قصــورًا ابلفعــل يف مشــاركة الطــالب يف تدعيــم وتفعيــل املبــادرات 
التطوعيــة، فمنهــم ممــن مل يشــارك مــن قبــل يف هــذه املبــادرات، ومنهــم مــن شــارك لســاعات معــدودة، 
ومنهــم مــن يشــارك لســد وقــت فراغــه يف إجــازات هنايــة األســبوع أو اإلجــازات الصيفيــة فقــط، األمــر 
الــذي يعــي ضــرورة التحــرك لــزايدة مشــاركة الطــالب يف املبــادرات التطوعيــة، وضــرورة تدعيــم وتفعيــل 

هــذه املبــادرات.

ــم عرفــوا وأدركــوا وجــود املبــادرات التطوعيــة مــن خــالل الوســائل التاليــة  2 ( اتفــق الطــالب علــى أهنَّ
ابلرتتيــب:

● األصدقاء.

● األسرة.

● الزمالء يف الفصل اجلامعي.

● وسائل التواصل االجتماعي. 

● وسائل اإلعالم.

● اجلريان.

● أساتذة اجلامعة.

3 ( هنــاك مثــة اتفــاق غــري معلــن بــني الطــالب علــى أنَّ املبــادرة التطوعيــة متثــل مــن وجهــة نظرهــم عمــل 
ــا  خــريي يــراد بــه تقــدمي املســاعدة للنــاس وال هتــدف إىل الكســب املــادي بــل خلدمــة النــاس، كمــا أهنَّ

تســد العجــز يف بعــض اخلدمــات وتكمــل األنشــطة احلكوميــة الــيت ختــدم النــاس.
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4 ( يتبى الطالب فلسفات متعددة وهم يقومون بدعم وتفعيل املبادرات التطوعية منها اآليت: )تبًعا لألولوايت(.

● حب عمل اخلري.

● السعادة يف مساعدة الغري.

● احلاجة إىل اكتساب خرات ومهارات.

● التعاطف مع الغري.

● الشعور ابلذات يف العمل التطوعي.

● التنفيس والتعبري عن الذات.

● احلاجة إىل فهم طبيعة سوق العمل.

 5 ( مــن أهــم الفوائــد الــيت تعــود علــى طــالب اجلامعــة مــن خــالل مشــاركتهم يف دعــم وتفعيــل املبــادرة
التطوعيــة مــا يلــي:

● التعرف على مشكالت اجملتمع.

● الشعور ابلتقدير واإلجناز.

● اكتساب اخلرات واملهارات.

● تنمية الشخصية االجتماعية.

● تنمية الثقة ابلنفس.

● تعزيز الوالء واالنتماء للمجتمع.

● اكتساب الرفقة والتواصل مع اآلخرين.

● تنمية املسؤولية االجتماعية.

● احلصول على وظيفة يف املستقبل.

ــا  6 ( تتعــدد االجتاهــات اإلجيابيــة للطــالب حنــو تفعيــل ودعــم املبــادرات التطوعيــة، فمنهــا االجتــاه الــذي يــرى أهنَّ
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ــا فرصــة إلرضــاء  ــا مطلــب ديــي حيــث عليــه ديننــا احلنيــف، ومنهــا مــن يــرى أهنَّ تســاعد يف خدمــة اجملتمــع، واجتــاه يــرى أهنَّ
هللا، وهــذه االجتاهــات قــد حظيــت ابملرتبــة األوىل مــن اجتاهــات الطــالب، وهنــاك اجتاهــات أخــرى إجيابيــة منهــا:

ا تساعد يف هتذيب سلوك الشباب وتكسبهم القيم االجتماعية املرغوبة. ● أهنَّ

ا تساعد يف حتقيق تغيري اجملتمع إىل األفضل. ● أهنَّ

ا فرصة إلثبات قيمة الشباب اجلماعي يف اجملتمع. ● أهنَّ

ا تسد النقص يف خدمات حيتاج إليها الناس. ● أهنَّ

ا حق من حقوق الوطن على أبنائه. ● أهنَّ

ا فرصة إلثبات دور اجلامعة. ● أهنَّ

7 ( تتعــدد االجتاهــات الســليمة للطــالب، والــيت حتــد مــن إســهاماهتم يف دعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة وأغلبهــا 
علــى النحــو التــايل:

● املبادرات التطوعية حتتاج إىل تفرغ الطالب هلا وهذا األمر غري ممكن.

● أسرة الطالب املشارك يف املبادرة أحق بوقته املبذول يف املشاركة.

● أسرة الطالب املشارك يف املبادرة ختسر جهود ابنها يف مساعدهتا إذا كانت حتتاج إليه.

● املبادرات موجودة للدعاية وحتسني مسعة أصحاهبا.

● املشاركة يف املبادرة إذا مل تعود مبردود مادي للطالب فال لزوم هلا.

● الطالب غري مؤهلني للمشاركة يف املبادرات التطوعية.

● ال تعطي املبادرات النتائج املأمولة منها.

● املبادرات مضيعة للمال.

● املبادرات مضيعة للوقت واجلهد.

● املبادرة ال قيمة حقيقية هلا.
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8 ( أثبتت نتائج الدراسة أنَّ هناك ثالثة آليات يكن أْن يستخدمها الطالب وهم بصدد املساعدة 
واملشــاركة يف دعــم وتفعيــل املبــادرات التطوعيــة، وهــي تكويــن فريــق عمــل طــاليب لدعــم املبــادرات، 
وإنشــاء جلنــة ممثلــة للطــالب يف نفــس الكليــة متثــل الطــالب، واختيــار منســق عــام للطــالب يقــوم 

ابلتفــاوض مــع املســؤولني عــن املبــادرة.

9 ( أكــدت النتائــج فشــل املبــادرات الفرديــة الــيت يقــوم هبــا بعــض الطــالب، وقيامهــم هبــا بشــكل منفــرٍد 
بعيــٍد عــن اآلخريــن لدعــم املبــادرات التطوعيــة الــيت تقــوم هبــا املؤسســات احلكوميــة أو األهليــة.

10( مــن أهــم الصعوبـــــــات الـــــــيت حتـــــــد مـــــــن دور إسهامـــــات الطــالب يف دعــم وتفعيــل املبــادرات 
التطوعيــة مــا يلــي:

● انشغال الطالب ابلتحصيل الدراسي وحضور احملاضرات.
● صعوبة التعامل مع اجلوانب القانونية واإلدارية املتعلقة ابملبادرات التطوعية.

● عدم وجود أو شيوع ثقافة التطوع وعدم بلورهتا عند معظم الطالب.
● عــدم االتفــاق علــى مفهــوم املبــادرة التطوعيــة، وعــدم وضــوح فكــرة املبــادرة لــدى بعــض 

الطــالب.
● عدم انتظام من اشرتكوا يف املبادرة إىل هنايتها.

● خــوف الطــالب مــن التأخــر الدراســي اجلامعــي نتيجــة النشــغاهلم ابملبــادرة، والصــراع للتوفيــق 
بــني الدراســة واملبــادرة.

● عدم ثقة الطالب يف مقدمي املبادرات والشك يف نيتهم احلقيقية.

● ال توجد مناذج طالبية سابقة يكن االقتداء هبا فيما يتعلق ابملبادرات التطوعية.
● ارتباط املبادرات التطوعية أبشخاص غري مرغوبني.

● يف بعض املبادرات يطلب أصحاهبا أو القائمني هبا مبلغ مايل أو عيي من الطالب.
● اخنفاض مكانة الطالب يف السلم اإلداري للمبادرة التطوعية.

11 ( أكــدت النتائــج أنَّ هنــاك ســبعة مــن اجملــاالت يكــن أن تنجــح فيهــا املبــادرات التطوعيــة أكثــر 
مــن غــريه، وهــي جمــاالت رعايــة ذوي االحتياجــات، ورعايــة الفقــراء، وزايرة املرضــى وتقــدمي العــون هلــم، 
وقضيــة أطفــال الشــوارع والتعامــل معهــا، وجمــال التوظيــف والبحــث عــن وظيفــة والتعامــل مــع ســوق 
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العمــل، جمــال احملافظــة علــى البيئــة، وجمــال رعايــة األســرة والطفولــة واملــرأة.

12( أشكال إسهامات الطالب يف دعم وتفعيل املبادرات التطوعية متعددة منها:
● تدعيم فريق العمل ابملبادرة التطوعية.
● املشاركة ببعض األفكار واملقرتحات.

● املشاركة يف التوزيع لبعض اخلدمات والسلع.
● املشاركة إبعطاء معلومات عر قنوات وسائل التواصل ومواقعها.

● املشــاركة ابملســاعدة يف إزالــة العديــد مــن العقبــات الــيت حتــد مــن حتقيــق أهــداف املبــادرات 
التطوعيــة.

● املشاركة بتشجيع الطالب اآلخرين ابملشاركة إىل جوارهم.
● املشاركة يف توعية اجملتمع مبوضوعات املبادرات.

● املشاركة ابلترع ببعض السلع واخلدمات املوجودة لدى طالب اجلامعة.
● املشاركة املادية وخاصة املالية.

توصيات الدراسة

املبــادرات  يف  الفعليــة  مشــاركتهم  قبــل  اجلامعيــني  الطــالب  تدريــب  بضــرورة  الدراســة  توصــي   )  1
التطوعيــة، حــى تكــون مشــاركتهم إضافــة فعليــه هلــذه املبــادرات، فتســهم املشــاركة الطالبيــة يف تدعيــم 
وتفعيــل هــذه املبــادرات التطوعيــة، وجيــب أْن يتــم إعــداد وتدريــب الطــالب مبــا يتوافــق مــع إمكاانهتــم 

وقدراهتــم.

2 ( توصــي الدراســة بضــرورة إقامــة مكاتــب مصغــرة لتســجيل الراغبــني مــن الطــالب للمشــاركة يف 
املبــادرات التطوعيــة، وجيــب أالَّ تتــم املشــاركة بصــورة فرديــة عشــوائية، بــل جيــب أن يتــم التخطيــط هلــا 
مــن خــالل هــذه املكاتــب، والــيت يكــن أْن يتوالهــا بعــض األعضــاء الدائمــني واملنظمــني للمبــادرات 

التطوعيــة.

3 ( زايدة الكــم اإلعالمــي والدعايــة هلــذه املبــادرات مــن خــالل قنــوات التواصــل االجتماعــي حــى 
يتعــرف عليهــا الشــباب اجلامعــي الــذي يتعامــل مــع وســائل التواصــل اإللكــرتوين، وعــدم االكتفــاء 
ابلدعايــة التقليديــة الــيت تفقــد املبــادرة جــزء كبــري مــن مجهورهــا الــذي يســاعد علــى جناحهــا، كمــا أنَّ 
الدعايــة الكبــرية هلــا تســاعد علــى حتســني الصــورة الذهنيــة للمبــادرة عنــد اجلمهــور، ولذلــك جيــب تطويــر 
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الــدور اإلعالمــي وتفعيلــه.

4 ( نوصــي بتعميــم جتربــة اســتقصاء آراء واجتاهــات الطــالب يف املبــادرات التطوعيــة علــى مجيــع 
جامعــات اململكــة، حــى تتســع القاعــدة الطالبيــة للمشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة، كمــا نوصــي 
بضــرورة زايدة البحــوث االســتطالعية والوصفيــة الــيت تتعامــل مــع تطــور املبــادرة التطوعيــة وتفعيلهــا.

5 ( ضــرورة توافــر وتنميــة اإلطــار التنظيمــي، والقانــوين، والتشــريعي، واألنظمــة، واللوائــح الــيت تســاعد 
علــى ســهولة عمــل املبــادرات التطوعيــة وجمــاالت عملهــا، وخاصــة أن بعــض اللوائــح واألخــر القانونيــة 
قــد تكــون عائــق مــا حيــد مــن فاعليــة عمــل املبــادرات التطوعيــة، األمــر الــذي حيتــاج إىل مراجعــة لتطويــر 

األطــر القانونيــة لكــي تتماشــى مــع عمــل املبــادرات التطوعيــة.

6 ( ضــرورة تقــدمي املؤسســات احلكوميــة واألهليــة التســهيالت املمكنــة للمبــادرات التطوعيــة، لكــي 
نضمــن هلــا االســتمرارية والتفعيــل املمكــن.

املبـــــــادرات  الطــــــالب علـــــــى املشاركـــــــة يف  الــيت تســتخدم يف تشجـــــــيع  الوســائل  تعــدد  7 ( جيــب 
التطوعيــة، فــال نكتفــي ابملقابــالت الشــخصية، أو حلقــات النقــاش، أو الواثئــق، أو جمــالت احلائــط، 
ولكــي يكــن إقامــة النــدوات واملهرجــاانت واســتخدام الوســائل التكنولوجيــة والعصــف الذهــي يف 

الرتويــح هلــذه املشــروعات التطوعيــة، وزايدة إقبــال الطــالب عليهــا.

8 ( جيــب توســيع نطــاق املبــادرات التطوعيــة لتشــمل كافــة القطاعــات مــن اجلماهــري، وخاصــة طبقــات 
الفقــراء واحملتاجــني الــيت جيــب أْن ختدمهــم علــى املســتوى األوىل، كمــا جيــب أْن تتنــوع يف جماالهتــا 

لتشــمل كل جمــاالت الرعايــة االجتماعيــة.

9 ( توصــي الدراســة بتشــجيع الطــالب علــى ممارســة العمــل التطوعــي بصفــة عامــة واملشــاركة يف 
واحملاضــرات،  النــدوات،  خــالل  مــن  املشــاركة  بتوعيتهــم أبمهيــة  بصفــة خاصــة  التطوعيــة  املبــادرات 
والرامــج الثقافيــة، والــدروس الــيت يلقيهــا أئمــة املســاجد، وكذلــك مــن خــالل دعــوة اجلامعــات إىل 
إنشــاء مراكــز متخصصــة للتعريــف ابلعمــل التطوعــي اجملتمعــي، وكذلــك مــن خــالل إصــدار مطــوايت 

للتعريــف ابملبــادرات الــيت تنظمهــا املؤسســات احلكوميــة واألهليــة.

10( ضــرورة إنشــاء قاعــدة معلومــات وبيــاانت عــن كــم وكيــف املبــادرات التطوعيــة وجماالهتــا وأهدافهــا 
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ومــدى النجــاح الــيت حتققــه.

11( زايدة الدوافــع واحلوافــز املاديــة واملعنويــة للطــالب كثــريي املشــاركة يف املبــادرات التطوعيــة، حيــث 
حتثهــم املكافــأت علــى ســرعة االلتحــاق ابملبــادرات.

12( تضافــر اجلهــود بــني املؤسســات احلكوميــة واألهليــة إلزالــة ومواجهــة كافــة الصعــوابت والتحــدايت 
الــيت حتــد مــن حتقيــق املبــادرات التطوعيــة ألهدافهــا.

13( ضــرورة وجــود خريطــة مســحية للمناطــق الــيت تــزداد فيهــا املبــادرات التطوعيــة علــى مســتوى 
اململكــة، وكذلــك حتديــد املناطــق واحملافظــات واملــدن الــيت تنعــدم فيهــا هــذه املبــادرات، أو نقــل فيهــا 

املبــادرات التطوعيــة.
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