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مجلة الدراسات االجتماعية السعودية
جملة ) علمية –  دورية - حمكمة( تصدر عن اجلمعية العلمية السعودية للدراسات االجتماعية، جبامعة امللك سعود، 
تنشر املواد العلمية اليت مل يسبق نشرها، بالعربية أو باإلجنليزية، وتشمل البحوث العلمية يف جماالت الدراسات االجتماعية، 

والرتبوية، وعلم النفس، والرتبية اخلاصة.

تسعى اجمللة أن تكون رائدة ومميزة يف جمال النشر العلمي، وتصنَّف ضمن أشهر أوعية النشر العربية والعاملية، وتكون  
إحدى اجملالت املتميزة وفق معايري قواعد البيانات الدولية.

الرؤية

 اإلسهام العلمي من خالل دعم النشر العلمي للبحوث احملكمة يف العلوم االجتماعية والرتبوية وعلم النفس والرتبية 
اخلاصة وفق معايري مهنية عاملية متميزة.

الرسالة

 1- تعزيز التنوع املعريف بني الباحثني يف جمال العلوم االجتماعية والرتبوية والنفسية على املستويني اإلقليمي والدويل. 
 2- تطوير املعرفة االجتماعية والنفسية واإلسهام يف نشر املعرفة وتبادهلا مبا خيدم اجملتمع وحيقق تقدمه. 

 3- تلبية حاجة الباحثني؛ لنشر أحباثهم وفق معايري التحكيم العلمي. 

األهداف

هــ
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قواعد النشر
المواد المنشورة

والرتبية  والرتبية،  الدراسات االجتماعية  باإلجنليزية، يف حقل  أو  بالعربية  اليت مل يسبق نشرها،  البحوث  اجمللة  تنشر 
اخلاصة، وعلم النفس.

تعليمات للباحثين:
- ال يتجاوز عدد كلمات البحث )10 آالف كلمة( متضمنة امللخصني العريب واإلجنليزي، واملراجع. ال مسافة بني عالمات 
الرتقيم والكلمات اليت تسبقها، فاملسافة دائماً بني عالمات الرتقيم والكلمات اليت تليها، إال عالمات الرتقيم املزدوجة 
حلصر ما بينها مثل: القوسني ) ( والشولتني » » والشرطتني - -، فإهنا تُفصل مبسافة عما قبل احلصر هبما وعما بعده، 

ولكنهما بال مسافة عما حيصرانه بينهما.
- يرفق مع كل مادة مقدمة للنشر ملخصان أحدمها بالعربية واآلخر باإلجنليزية، على أال جتاوز كلمات كل منهما )200 

كلمة(.
- تكتب بيانات الباحث )االسم، الرتبة العلمية، التخصص، املؤسسة التعليمية: )القسم، الكلية، اجلامعة، وعنوان املراسلة( 

باللغتني العربية واإلجنليزية، يف صفحة مستقلة يف أول البحث مث تتبع بصفحات البحث مفتتحة بعنوان البحث.
- ال يرد اسم الباحث، أو الباحثني، يف منت البحث أو هوامشه أو قائمة مراجعه، صراحة، أو بأي إشارة تكشف عن 

هويته، أو هوياهتم، وتستخدم بداًل من ذلك كلمة »الباحث« أو »الباحثني«
- يُتبع كل مستخلص بكلمات مفتاحية Keywords تعبرِّ عن موضوع البحث، والقضايا الرئيسة اليت تناوهلا، وذلك بعد 

بيانات الباحث وقبل امللخص يف نسختيه العربية واإلجنليزية، وال يتجاوز عددها )6( كلمات.
The World List of Scientific Periodicals ُتسَتخَدم اختصارات عناوين الدوريات العلمية كما هو وارد يف -

وتستخدم االختصارات املقننة دولياً، مثل: سم، مم، م، كم، سم2، مل، جمم، كجم، ق، % ...اخل.
- يتم اإلشارة إىل املراجع بنظام االسم والتاريخ )name, date( داخل املنت وال يقبل نظام ترقيم املراجع داخل املنت. وترتب 
املراجع يف هناية البحث هجائياً بقائمة مستقلة واملراجع األجنبية بقائمة مستقلة أخرى أسفل منها وال ترقم املراجع يف 

قائمة املراجع هنائياً. ويكون ترتيب البيانات الببليوجرافية على النحو التايل:
أ - يشار إىل الكتب يف املنت داخل قوسني باسم املؤلف والتاريخ ورقم الصفحة. أما يف قائمة املراجع، فيكتب االسم األخري 
للمؤلف )اسم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان الكتاب ببنط مائل مث 

بيان الطبعة. فمدينة النشر: مث الناشر، مث سنة النشر.
مثال: املصري، وحيد عطية. مقدمة يف هندسة العمليات احليوية. الرياض: جامعة امللك سعود، 1425هـ.

ب - يشــــــــــار إىل الدوريات يف املنت بنظام االســــــــــم والتاريخ بني قوسني على مستوى السطر. أما يف قائمة املراجع فيبدأ بذكر 
االســــــــــم األخري للمؤلف )اســــــــــم العائلة( مث االسم األول مث األمساء األخرى أو اختصاراهتا باخلط األسود. فعنوان البحث 

و
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كاماًل بني شــــــــــولتني “ “. فاســــــــــم الدورية خمتصراً ببنط مائل، فرقم اجمللد، مث رقم العدد بني قوســــــــــني، مث سنة النشر بني 
قوسني.

مثال:فقيهــــــــــا، أنيــــــــــس بن محزة. “منذجة تقطري خليط ذي نســــــــــبة تطايــــــــــر عالية”. جملة جامعة امللك ســــــــــعود )العلوم 
اهلندسية(، جملد15، العدد )1(، )2003م(، 27-13.

ت - إذا كان املرجع )رســــــــــالة علمية مل تطبع(: فرتتب يف قائمة املراجع بذكر االســــــــــم األخري للباحث )اسم العائلة(، فاالسم 
األول واألمساء األخرى: فعنوان الرســــــــــالة، فدرجة الرسالة )رســــــــــالة ماجستري/دكتوراه(، فمكاهنا: البلد، القسم، الكلية، 
اجلامعة، فالســــــــــنة(. مثال: الكناين، ظافر مشــــــــــبب: الذات يف النقد العريب القدمي، رسالة دكتوراة، السعودية، قسم اللغة 

العربية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، 1430هـ.
ث - تستخدم احلواشي لتزويد القارئ مبعلومات توضيحية، ويشار إليها يف املنت بأرقام مرتفعة عن السطر. وترقم التعليقات 
متسلســــــــــلة داخل املنت. وعند احلاجة، ميكن اإلشارة إىل مرجع داخل احلاشية عن طريق استخدام كتابة االسم والتاريخ 
بني قوســــــــــني وبنفس طريقة اســــــــــتخدامها يف املنت، وتوضع احلواشي أسفل الصفحة اليت ختصها واليت ذكرت هبا وتفصل 

خبط عن )املنت(.
- يتأكد الباحث من سالمة لغة حبثه، وخلوه من األخطاء املطبعية واللغوية قبل إرساله.

- املواد املنشورة يف اجمللة ال تعب بالضرورة عن رأي جامعة امللك سعود.
- يرسل للباحث نسخة إلكرتونية وورقية واحدة فقط من عدد اجمللة تتضمن حبثه املنشور.

إجراءات النشر:
- يرسل الباحث حبثه عب موقع اجمللة، واتباع اإلجراءات املطلوبة.

- يُعد إرسال الباحث حبثه عب موقع اجمللة اإللكرتوين تعهداً من الباحث/الباحثني بأن البحث مل يسبق نشره، وأنه غري مقدم 
للنشر، ولن يقدم للنشر فـي جهة أخرى حىت تنتهي إجراءات حتكيمه فـي اجمللة.
- هليئة حترير اجمللة حق الفحص األويل للبحث، وتقرير أهليته للتحكيم، أو رفضه.

- ختضع مجيع البحوث، بعد إجازهتا من هيئة التحرير، للتحكيم العلمي على حنو سري.
- يرسل البحث إىل اثنني من احملكمني املختصني يف موضوعه فإن اختلف رأيهما، أرسل إىل ثالث ويكون رأيه حامساً.

- البحوث اليت يقرتح احملكمون إجراء تعديالت عليها تعاد ألصحاهبا إلجراء التعديالت.
- عند قبول البحث للنشر، ال جيوز نشره يف أي منفذ نشر آخر ورقي أو إليكرتوين، دون إذن كتايب من رئيس هيئة التحرير.

- يبلغ أصحاب البحوث املرفوض نشرها دون إبداء األسباب

ز
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كلمة رئيس التحرير 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:

     فمن دواعي سروري صدور العدد السادس من جملة الدراسات االجتماعية السعودية، وهذا يؤكد على ثقة الباحثني 
واملهتمني باجمللة ورصانتها، ويسر هيئه حترير اجمللة أن تضع بني يديكم هذه العدد اجلديد ليكون ضمن سلسلة أعدادها، 
وحرصنا فيه على االلتزام بتجويد احملتوى العلمي والتحريري للموضوعات املطروحة، وحرصنا على جمموعة اإلجراءات املعتمدة 

على التدقيق والتحكيم العلمي اجلاد ؛ لسالمة كل البحوث املقدمة إليكم 
   ونأمل أن تليب هذه اجمللة طموحات الباحثني واملهتمني ونسعى بعون اهلل للنهوض هبا حنو األفضل إقليمًيا وعاملًيا.

بامليول  احلياة وعالقتها  إدارة  مهارات   : بعنوان  األول  البحث  ، جاء  متنوعة  أربعة حبوث  العدد     ويتضمن هذا 
العصابية لدى عينة من النساء السعوديات العامالت مبدينة الرياض ، والبحث الثاين بعنوان: واقع السلوك االستهالكي 
للمرأة السعودية دراسة ميدانية مطبقة على النساء يف السعودية ، والبحث الثالث بعنوان: التجنيد االلكرتوين للتنظيمات 
اإلرهابية على موقع تويرت :دراسة ميدانية، على عينة من تغريدات داعش والقاعدة ، والبحث الرابع بعنوان: فَاِعليَّة برنامج 

تدخل مهين لتنمية املهارات االجتماعية لدى الفتيات من األسر املطلقة مبدينة الرياض.
    وأختتم هذه االفتتاحية بتوجيه الشكر إىل الزمالء أعضاء هيئه التحرير على جهودهم املوفقة، وزمالئنا من احملكمني 
الذين أثرت مالحظاهتم العلمية الدقيقة البحوث العلمية املقدمة، وإين ألرجو أن تكون اجلهود املبذولة واألعداد القادمة يف 
مستوى تطلع القراء حىت حتقق هذه اجمللة األهداف املرجوة وتواكب املستوى واألهداف النبيلة اللي تسعى إليها اجلامعة. 

كما نقدم الشكر للباحثني الذين اختاروا اجمللة وعاًء لنشر حبوثهم ولكافة قرائها الذين يتابعوهنا.

 
                                                         

رئي�س التحرير         

اأد. حممد بن عبداهلل ال�سايع         

ح
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ط
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اأبحاث العدد

ي



مهارات إدارة الحياة وعالقتها بالميول العصابية لدى عينة من النساء السعوديات العامالت 
بمدينة الرياض

د. أحمد بن سعد األحمد
قسم علم النفس  - كلية العلوم االجتماعية

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

المستخلص :

هدفت الدراس�������ة الحالية إلى التع�������رف على العالقة بين مهارات إدارة الحياة بالمي�������ول العصابية لدى عينة من 
النساء السعوديات العامالت بمدينة الرياض، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث المنهج الوصفي )االرتباطي( 
وتكونت عينة الدراس�������ة من )465( امرأة س�������عودية عاملة. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أكثر مهارات إدارة الحياة 
ش�������يوعاً مهارة إدارة الوقت، كما كانت مهارة اتخاذ القرار األقل ش�������يوعاً بين أفراد العينة. كما بينت النتائج أن درجة 
الميول العصابية جاءت متوس�������طة لدى أفراد العينة. كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
مستوى )05،0( في معظم أبعاد المقياس وفقاً لمتغيري العمر ونوع العمل، بينما وجدت الفروق عند ذات المستوى 
وفقاً لمتغيرات الحالة االجتماعية ومستوى الدخل والمسمى الوظيفي. كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية عند مستوى )05،0( في مقياس الميول العصابية وفقاً للمتغيرات )العمر، الحالة االجتماعية، نوع العمل، 
مس�������توى الدخل( بينما وجدت الفروق عند ذات المستوى لمتغير المسمى الوظيفي. كما جاءت الفروق في الميول 
العصابية لصالح الموظفات اإلداريات يليهن المديرات. وأخيراً أظهرت النتائج إمكانية التنبؤ بالميول العصابية لدى 

النساء السعوديات العامالت من خالل مهارات إدارة الحياة.

الكلمات المفتاحية: مهارات إدارة الحياة، الميول العصابية، النساء السعوديات العامالت
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Life skills management and their relationship to neurotic ten-
dencies among a sample of Saudi working women in Riyadh

Dr. Ahmed Saad Alahmed
Department of Psychology

Social Science College
Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University

Abstract: 
The present study aimed to identify the relationship between life skills 

management and neurotic tendencies. A sample of female workers recruited 
in the city of Riyadh. To achieve the objectives of the study, the descriptive 
approach )correlative(. The sample of the study consisted of )564( working 
women. The results showed that the most common of life skills management 
was time management, while decision-making skills was the last. The results also 
illustrated that the degree of neurotic tendencies was moderate among the sample 
members. The results also clarified that there were no statistically significant 
differences at the level of )0.05( in most of the scale dimensions according to the 
age and type of work variables, while differences were found at the same level 
according to the variables of marital status, income level and job title. The results 
also showed that there were no statistically significant differences at the level of 
)0.05( in the scale of neurotic tendencies according to the variables of )age, marital 
status, type of work, income level(, while the differences were found at the same 
level of the variable of job title. The results also explained that the differences 
in neurotic tendencies came in favor of the administrative employees, followed 
by the managers. Finally, the results showed that neurotic tendencies could be 
predicted in Saudi working women through life management skills.

Key words: Life management skills, neurotic tendencies, Saudi working 
women .
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د. أمحد بن سعد األمحد: مهارات إدارة احلياة وعالقتها بامليول العصابية لدى عينة من النساء السعوديات العامالت مبدينة الرياض

المقدمة
ط����������رأت على حياة اإلنس����������ان يف مطل����������ع القرن احلايل 
تغ����������رات جذرية؛ جعلته حيمل عبأ ثقياًل من املش����������كالت 
االقتصادية، والبيئية، واالجتماعي����������ة، والثقافة، ولعل تزايد 
حجم هذه املش����������كالت كان نتيجة للتغرات اليت حدثت 
يف العامل بأس����������ره عرب حقب����������ة طويلة من الزمن، وعلى الرغم 
من أن كثراً من هذه املش����������كالت ق����������د تكون غر مألوفة، 
إال أن اإلنس����������ان قد لعب دوراً رئيس����������ياً يف كثر منها، ويف 
الوقت نفس����������ه ص����������ار ميتلك طرق����������اً أكثر فاعلي����������ة ملواجهة 
اجل����������زء األكرب منه����������ا )الصباغ، 2004(. كم����������ا إن النظام 
االجتماعي، وتركيبة األس����������رة يف اجملتمعات العربية، حتمل 
يف طياهتا كثراً من االلتزامات ألفراد اجملتمع كالقيام بشؤون 
األس����������رة واملنزل من جهة والقيام مبه����������ام الوظيفة من جهة 
أخ����������رى واليت تعد مصدراً للص����������راع املرهق واملضر بالصحة 
النفسية للمرأة العاملة على وجه اخلصوص. فالتأرجح بني 
االستبداد والتسلط من جهة، واالنفتاح والتحرر من جهة 
أخرى، واحملافظة على املوروث كما هو، وحماولة إتباع منط 
حياة متأثر باالنفتاح دون توفر االستعداد لتحمل نتائجه، 
وعندم����������ا تتغلب التأثرات الس����������لبية يف البيئة، فإنه يصعب 
جتن����������ب ظهور أعراض األمراض النفس����������ية )عبد الس����������الم، 

.)2009
و النمط الذي تعيشه املرأة العاملة جيعلها متيل إىل وضع 
قيود صارم����������ة جتاه املواقف اليت ُتظه����������ر انفعاالت عصابية 
وتش����������ر إىل وجود املرض النفس����������ي بأعراضه املختلفة بناًء 
عل����������ى مفهومها عن ذاهتا )عبد الرمحن، 2009(. كما أن 
املواقف اليت تتعرض هلا املرأة العاملة داخل األسرة واجملتمع 
م����������ن أهم املؤثرات على ش����������خصيتها وس����������لوكها وتكوينها 
النفسي من خالل طريقة الرتبية اليت تتلقاها داخل األسرة 
 Social( مروراً ببيئة املدرسة وهناية بالتفاعل االجتماعي
Communication(، مما جيعلها خالل املراحل العمرية 

تبين العديد م����������ن املهارات الالزمة للتعامل األمثل مع هذه 
التغرات )أمحد، 2016(.

ولقد أكدت اململكة العربية الس����������عودية على دور املرأة 
يف التنمي����������ة من خالل اس����������تثمار طاقاهت����������ا وتفعيل دورها 
احملل����������ي واإلقليم����������ي والعاملي، من خ����������الل ختصيص هدف 
اس����������رتاتيجي يف رؤية 2030 لزيادة مش����������اركتها يف س����������وق 
العمل ومتكنيها يف خمتلف جماالت احلياة، ووفقاً لإلحصاء 
الص����������ادر من اهليئة العامة لإلحصاء مبناس����������بة اليوم العاملي 
للمرأة 2020، فإن نس����������بة الس����������عوديات العامالت بلغت 
)35%( من بني العاملني السعوديني. كما أن نسبة املقاعد 
اليت تش����������غلها النساء السعوديات يف جملس الشورى يف عام 
2017 بلغت )20%(، ويف اجملالس البلدية بلغت بنس����������بة 
)1.2%(. وكذلك فإن نسبة النساء السعوديات العامالت 
يف املناصب اإلدارية العليا واملتوس����������طة للعام 2018 بلغت 
3.29% )اهليئة العامة لإلحصاء، 2019(. ومجيع النسب 
واألرقام املشار هلا هتدف إىل متكني املرأة السعودية العاملة 
واإلف����������ادة من قدراهتا ومهاراهتا املتع����������ددة؛ مما يتطلب منها 
امتالك مهارات مناسبة إلدارة حياهتا وتنظيم وقتها والقدرة 

على املوازنة بني األدوار اليت تقوم هبا.
ويُع����������د مفهوم إدارة احلياة Life Management من 
املفاهي����������م الضرورية للمرأة العاملة، واليت تش����������تمل املهارات 
الش����������خصية واالجتماعية اليت حتتاجها امل����������رأة لتتعامل بثقة 
وكفاءة مع نفسها وجمتمعها. وقد أوضحت بعض الدراسات 
 Kendellen & Camiré. 2020; Robison.(
Mann. Ingvarsson. 2020(  أن مه����������ارات احلي����������اة 
تنبث����������ق من الوعي بالذات، وحتقق القدرة على اختاذ القرار، 
وحل املش����������كالت، والتفكر اجلي����������د، ومواجهة الضغوط، 
وح����������ل اخلالفات وتكوي����������ن وضبط العالقات الش����������خصية 
واملش����������اعر، واليت تساعد بش����������كل ٍكبر يف ارتفاع مستوى 
الش����������عور اإلجيايب لدى األفراد وبالتايل ينخفض مس����������توى 
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االكتئاب لديه����������م وتزيد من قدرهتم عل����������ى فهم عمليات 
تنظيم الوقت ومواعيد النوم والتغذية والصحة العامة وجناح 
العالقات االجتماعية وسالمة الصحة النفسية من الشعور 
باخلوف أو القلق والشعور بالتقدير والنجاح لذواهتم وأمام 
األخرين )الشراوي، 2015(. ومتتاز املرأة ذات املهارات 
احلياتية املرتفعة بتوجهاهتا السلوكية اإلجيابية العالية يف فهم 
الواق����������ع رغم وج����������ود حتديات ومطالب احلي����������اة اليومية اليت 
ت����������زداد وتتغر من وقت آلخر )احلم����������ري، 2020(؛ كما 
يتطل����������ب تعلم املرأة ملهارات احلي����������اة معرفتها حباجاهتا ومنط 
ش����������خصيتها وتطلعاهتا للمس����������تقبل حبيث تتفق مع بيئتها 
وجمتمعها وحاجه جمتمعها وسوق العمل فيه لبعض مهاراهتا 
وفق اإلط����������ار الثقايف واجملتمعي اليت تنتم����������ي إليه؛ لتتجنب 
Psychologi�  الكثر من االضطرابات النفسية العصابية

cal Neurotic Disorders(؛ وال����������يت ميكن عزوها إىل 
وجود خلل يف الوعي مبهارات احلياة )الغامدي، 2011(. 
وهذا يتجسد بش����������كل طبيعي من صراع األدوار واملهارات 
املتعددة اليت متارس����������ها املرأة السعودية العاملة بشكل عام؛ 
مم����������ا ينعكس على صحتها النفس����������ية وقدرهت����������ا على حتقيق 
ذاهتا والتمكن من العمل الذي تقوم به، وحتقيق متطلباهتا 
اليومي����������ة والقدرة على التفاعل اإلجي����������ايب مع مهارات إدارة 
احلياة بدراية وحكمة بالغة مبا ال يؤثر على صحتها النفسية 

أوال وصحة أسرهتا ثانياً. 
مشكلة الدراسة:

 تبلورت مش����������كلة الدراس����������ة احلالية لدى الباحث من 
خربته الش����������خصية وطبيعة عمله، وم����������ا الحظه من تقارير 
األداء املهين للعديد من املوظفات الس����������عوديات العامالت 
ومعاناهتن النفسية واالجتماعية وشدة الضغوط اليت يعانني 
منها، وملا له من خربة عملية يف اجملال النفس����������ي من خالل 
عقد ورش العمل واللق����������اءات العليمة املتعددة اليت تتناول 
الصحة النفس����������ية لألسرة بشكل عام، وصحة املرأة العاملة 

والتعامل مع الضغوط النفس����������ية، وضغوط احلياة، ومهارات 
إدارة الذات وإدارة احلياة بش����������كل خ����������اص، وملا أوضحته 
نتائج بعض الدراسات من وجود عالقة بني مهارات إدارة 
احلياة والعديد من املتغرات النفسية اليت تناولت العديد من 
 Mohammadzadeh. Awang. Ismail( الفئ����������ات
 & shahr. 2020; YANO. KASE & OISH.
2020(، فيمكن أن تتحدد مش����������كلة الدراسة يف اإلجابة 

عن التساؤالت التالية:
. ما مستوى مهارات إدارة احلياة لدى النساء السعوديات  1

العامالت مبدينة الرياض؟
ما مس����������توى امليول العصابية لدى النساء السعوديات   .2

العامالت مبدينة الرياض؟
ما مدى إمكانية التنب����������ؤ بامليول العصابية من مهارات   .3

إدارة احلياة لدى النساء العامالت مبدينة الرياض؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف مهارات إدارة   .4

احلياة لدى النساء السعوديات العامالت مبدينة الرياض 
تعزى للمتغرات التالية: العمر، احلالة االجتماعية، نوع 

العمل، مستوى الدخل، املسمى الوظيفي؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف امليول العصابية   .5

لدى النساء السعوديات العامالت مبدينة الرياض تعزى 
للمتغرات التالي����������ة: العمر، احلال����������ة االجتماعية، نوع 

العمل، مستوى الدخل، املسمى الوظيفي؟
أهداف الدراسة:

هتدف الدراس����������ة إىل التعرف على مهارات إدارة احلياة 
لدى النس����������اء العامالت مبدينة الري����������اض وعالقتها بامليول 
العصابية. وينبثق من هذا اهلدف األهداف الفرعية التالية:

حتديد مس����������توى مه����������ارات إدارة احلياة لدى النس����������اء   .1
السعوديات العامالت مبدينة الرياض.

حتديد مستوى امليول العصابية لدى النساء السعوديات   .2
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العامالت مبدينة الرياض.
الكش����������ف عن مدى إمكانية التنب����������ؤ بامليول العصابية   .3
من مهارات إدارة احلياة لدى النس����������اء العامالت مبدينة 

الرياض.
التعرف على الفروق ذات الداللة إحصائية يف مهارات   .4
إدارة احلياة لدى النس����������اء السعوديات العامالت مبدينة 
الري����������اض تع����������زى للمتغ����������رات التالية: )العم����������ر، احلالة 
االجتماعية، نوع العمل، مس����������توى الدخل، املس����������مى 

الوظيفي(.
التع����������رف على الف����������روق ذات الدالل����������ة اإلحصائية يف   .5
امليول العصابية لدى النس����������اء الس����������عوديات العامالت 
مبدين����������ة الرياض تعزى للمتغرات التالية: )العمر، احلالة 
االجتماعية، نوع العمل، مس����������توى الدخل، املس����������مى 

الوظيفي(.
أهمية الدراسة:

 تنبثق أمهية الدراس����������ة احلالية م����������ن موضوعها مبتغراهتا 
)مهارات إدارة احلياة، امليول العصابية( بكوهنا تتناول جمااًل 
مهم����������اً يف حياة املرأة العامل����������ة، وتتمثل األمهية النظرية فيما 

يلي:
األهمية النظرية: تكتس����������ب الدراس����������ة أمهيتها النظرية   �
م����������ن خالل متغراهتا وأهدافها اليت تس����������عى لتحقيقها، 
واستعراض بعض نتائج الدراسات اليت تناولت مهارات 
إدارة احلي����������اة، وامليول العصابية وفقاً ملتغرات دميوغرافية 
خمتلفة. ومن خالل تطبيقها على املرأة العاملة وأدوارها 
املتعددة يف احلياة خلصائصها السيكولوجية واالجتماعية 

وتباين أدورها كأم وامرأة عاملة. 
األهمي�������ة التطبيقية: تربز أمهية الدراس����������ة من اجلانب   �
التطبيقي؛ بكوهنا تتناول قياس مس����������توى االرتباط بني 
متغريها وقد تسهم نتائجها يف توجيه املسؤولني إىل عقد 

دورات تدريبية وورش عمل ولقاءات دورية مع النساء 
لتدريبهن على مهارات إدارة احلياة ومس����������اعدهتن على 
مواجهة الضغوط وحتس����������ني مستوى صحتهن النفسية. 
كما قد تس����������اعد نتائج الدارسة يف وضع اسرتاتيجيات 
وخطط وقائية وعالجية تأخذ بعني االعتبار مس����������توى 

الصحة النفسية للمرأة السعودية العاملة.
حدود الدراسة:

تتحدد الدراس����������ة احلالية بالعين����������ة اليت أتيحت للباحث 
من النس����������اء الس����������عوديات العام����������الت، وتتح����������دد مكانياً 
مبدين����������ة الرياض، وزماني����������اً بفرتة التطبي����������ق الواقعة يف تاريخ 
1442/1/18 وح����������ى 1442/2/28ه�����������، كما تتحدد 

بأدوات الدراسة ومتغراهتا.
مصطلحات الدراسة:

Life Skills Manage-  مهارات إدارة الحياة
ment

تب����������ى الباحث تعريف مه����������ارات إدارة احلي����������اة إجرائيا 
وفق����������اً ملعدوا املقياس منصور والدردامش وش����������ند )2015( 
بأهنا »جمموعة من الس����������لوكيات ال����������يت تعتمد على معارف 
ومه����������ارات واجتاهات حتتاج امل����������رأة العامل����������ة إلتقاهنا وفقاً 
لعمرها وطبيع����������ة ثقافتها وموقفها من جمتمعها الذي تعيش 
فيه بإجيابي����������ة وموضوعية مع متغرات العصر، مما يس����������هم 
يف رفاهيتها النفس����������ية. وتقاس بالدرجة الكلية اليت حتصل 
عليها املستجيبة على فقرات املقياس املستخدم يف الدراسة 
احلالية، حيث تش����������ر الدرجة العالية عل����������ى كل مهارة إىل 
ارتف����������اع درجة هذه امله����������ارة لدى املس����������تجيبة، أما الدرجة 

املنخفضة فتشر إىل اخنفاضها لدى املستجيبة«.
Neurotic Tendencies الميول العصابية

تبى الباحث تعريفاً إجرائياً للميول العصابية وهو تعريف 
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معد املقياس زين الدين )7:2015( املستخدم يف الدراسة 
احلالية« وهي عبارة عن وجود األسباب املهيأة لعدم التوافق 
وفقدان التوازن االنفعايل وتعثر حماوالت التكيف”. وتقاس 
بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها املس����������تجيبة على فقرات 
املقياس املستخدم يف الدراسة احلالية، حيث تشر الدرجة 
العالي����������ة على املقياس إىل ارتفاع مس����������توى امليول العصابية 
لدى املستجيبة، أما الدرجة املنخفضة فتشر إىل اخنفاضها 

لدى املستجيبة”.
اإلطار النظري

يتناول الباحث مفهوم مهارات إدارة احلياة، ومكوناهتا 
)مه����������ارات إدارة احلياة م����������ن حيث تعريفه����������ا، ومكوناهتا، 
والنظريات املفسرة هلا، وكذلك وامليول العصابية من حيث 

تعريفها ومكوناهتا والنظريات املفسرة هلا، كما يلي:
أواًل: مهارات إدارة الحياة

تكمن أمهية اكتس����������اب مهارات إدارة احلياة إىل طبيعة 
األنس����������ان ككائ����������ن اجتماعي ال ميكنه العي����������ش مبعزل عن 
اآلخرين )عبداهلل، 2012(. فهو حباجة دائمة إىل جمموعة 
من املهارات اليت متكنه يف إدارة احلياة بشكل أفضل وتعينه 
على حتقيق أهدافه اليت يسعى لتحقيقها )احلريب، 2017(. 
وتع����������رف مه����������ارات إدارة احلياة بأهن����������ا جمموعة من اخلربات 
واملهارات ذات االرتباط بالبيئة اليت يعيش فيه الفرد ويتفاعل 
من خالهلا مع نفسه وجمتمعه مما يكسبه العديد من املهارات 
اليت تس����������اعده يف مواجهة املواقف املختلفة )عياد وس����������عد 
الدين، 2010( ولقد صنفت منظمة اليونيسف )2020م( 
امله����������ارات احلياتي����������ة إىل مهارات التواُص����������ل والعالقات بني 
األش����������خاص وهي جمموعة من املهارات السلوكية تكتسب 
ع����������رب التعلم ويواجه هبا الفرد ش����������ؤون حياته بش����������كل جيد 
وفق املعاير االجتماعي����������ة والثقافية جملتمعه وينعكس ذلك 
على بقية املهارات. كذلك من املهارات املصنفة، مهارات 

التفاوض والرفض واليت ترتبط مبهارات التواصل والعالقات 
فكلما كانت مهارات التواصل مع األخرين جيده انعكس 
على قدرة الفرد يف اس����������تخدام مه����������ارات التفاوض والرفض 
لصاحله، ومهارات االندماج االنفعايل مع اآلخرين والقدرة 
عل����������ى تكوين عالقات دميوميه، ومه����������ارات التعاون وعمل 
الفريق، ومهارات الدَّعوة لكس����������ب التأييد، ومهارات مجع 
املعلومات، ومهارات التفكر النَّاق����������د، ومهارات التحكم 
والوعي بالذات، ومهارات إدارة املَش����������اعر، ومهارات إدارة 

التَّعامل مع الضُّغوط.
)وحي�������ث أن مهارات إدارة الحي�������اة تتنوع فقد تبنى 
الباحث في دراسته الحالية المهارات األساسية التي تم 
وصفها من قبل معدي األداة طلعت منصور والدمرداش 

وشند )5102( وهي كالتالي:
 Time management Skills مهارات إدارة الوقت  .1

ال تع����������ين إدارة الوقت بالض����������رورة العمل املتواصل، وإمنا 
تعين كيف حيقق الفرد ذاته ويلتزم بأداء ما عليه من واجبات 
ليوج����������د توازن يف حياته وميكن تعريفها بأهنا » القدرة على 
عم����������ل موازنة بني أهداف الفرد ال����������يت يرغب الوصول إليها 
وواجباته« )احل����������ريب، 2017(. وتكمن أمهية تطبيق مهارة 
إدارة الوقت من خالل جدول زمين يومي الستكمال املهام 
واملسؤوليات امللقاة على عاتق الفرد أو ما يسعى لتحقيقه 
من أهداف. كما أن الوقت املفضل من اليوم للتدريب أو 
للعمل له أمهية فائقة يف حتقيق األهداف اليت يس����������عى إليها 
الف����������رد. كما أن هناك خطوات مله����������ارة إدارة الوقت ذكرها 
)الفارسية، 2008( وتتمثل يف حتديد األساليب والوسائل 
اليت ميكن من خالهلا استغالل الوقت، ووضع جدول زمين 
لألعمال، حتديد األنش����������طة أو األعمال اليت ميكن إجنازها 
ضمن أوقات حمددة، حتديد أوقات قمة النش����������اط، حتديد 
األولويات يف املهام واألعم����������ال اليت ميكن القيام هبا، ربط 
األولوي����������ات بالوقت ضمن جدول زم����������ين مكتوب، القيام 
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بأعم����������ال التقييم أو التعديل على اجلدول، تطبيق عمليات 
التفك����������ر املرتبطة مبهارة إدارة الوق����������ت، احلكم على فعالية 

مهارة إدارة الوقت بعد تطبيقها.
Stress Management Skills مهارات إدارة الضغط  .2

ذكر صاحل )2013( أن الضغط » هو حالة شد عصيب 
يشعر هبا اإلنسان الذي يواجه متطلبات غر عادية شيء 
جيرب على أدائه«. تشكل رؤية األفراد وتفسراهتم لألحداث 
هي من تش����������كل االس����������تجابة للضغوط اليت يتعرضون هلا. 
ولعل هذا من األسباب اليت تربر تعرض بعضهم للضغوط 
والشعور باحلزن، والكرب، والضيق، والتشتت حني يكون 
لدى غرهم املتماثلني معهم يف الظروف القدرة على حتمل 
الظروف املماثل����������ة والقدرة على التعامل معها مبهارة فائقة؛ 
بس����������بب رؤيتهم ألح����������داث احلياة وتفس����������رهم هلا، بطريقة 
تبعث على تكوين مش����������اعر إجيابي����������ة. إن املثر أو احلدث 
يدفع بقوة وبطريقة آلية اس����������تجابة الضغوط، ألن اإلدراك 
كم����������ا نعلم هو عملية إعط����������اء معى لألحداث من حولنا، 
وبالتايل عندما يقوم اإلنس����������ان بإعطاء معاين فإهنا تؤثر يف 
استجابته للضغوط، معى ذلك أن األفراد قد ميرون بنفس 
األحداث الضاغطة ولكن ختتلف اس����������تجاباهتم هلا مما يؤثر 

على سلوكهم )معروف، 2011(.
وم����������ن مث فإن امله����������ارة املناس����������بة إلدارة الضغوط ينبغي 
أن تك����������ون ثالثية األبعاد، فالتعامل مع أس����������باب الضغوط 
املوجودة يف البيئة من حولنا ويف احلدود اليت نس����������تطيع أن 
نتعام����������ل معها جتنًب لإلصابة باملزيد من الضغوط، وكذلك 
تغير االستجابات اجلسدية واملعرفية والسلوكية للضغوط مما 
جيعلن����������ا أكثر قدرة على التعامل معها، وأيضاً التعرف على 
منط الش����������خصية اخلاصة باألفراد للتنبؤ باملواقف اليت ممكن 
أن تتس����������بب بالضغوط، وحال وقعه����������ا ميكن التعامل معها 

بطريقة مثلى )عبد اهلل، 2012(.

Decision Making Skills مهارات اتخاذ القرار  .3
متر بالفرد أحياناً بعض احلاالت اليت تتطلب اختاذ قرار 
ألي صعوب����������ة تواجهه يف حياته. ف����������كل حالة من حاالت 
اختاذ الق����������رار تتضمن أهداف حمددة يراد حتقيقها. كما أن 
الق����������رار ميثل رأياً أو موقفاً مت اختي����������اره من بني جمموعة من 
البدائل كان����������ت متاحة أمام متخذ الق����������رار، هبدف حتقيق 
غاي����������ة ما أو ختطي صعوبة معينة، وهو ضروري للتقدم حنو 

األهداف وحتقيقها )البلوشية، 2009(.
كما أن مهارات اخت����������اذ القرارات تتمثل يف القدرة على 
حتديد معاير اختاذ القرار وتعين أن يقوم متخذ القرار بتحديد 
احملكات اليت يعتربها مهمة بالنسبة له عند اختاذ القرار، كما 
يقوم بتحديد املعاير اليت س����������يتخذها أثناء اختاذ قراره. كما 
يقوم بتحدي����������د اإلمكانيات املادية والبش����������رية والفرتة الزمنية 
الالزم����������ة لتنفيذ القرار، واآلث����������ار اجلانبية املرتتبة على تنفيذه. 
والقدرة على تنفيذ البدائل من خالل إجياد عدد من احللول 
ملعاجلة ومواجهة الصعوبات من خالل استعراض املعلومات 
واستخالص النتائج اليت حتدد اآلثار املرتتبة على نتائج اختاذ 
القرار. والق����������درة على وزن البدائل وحتديد أفضلها وتعين أن 
يكون متخ����������ذ القرار قادراً على التفكر يف كل بديل ومدى 
جودت����������ه ووفائه باملعاي����������ر اليت مت حتديده����������ا، ويفحص مزايا 
وعي����������وب كل بديل، كما يقوم بتحدي����������د اآلثار املرتتبة على 
اختي����������اره وحتديد وتقومي نتائج القرار حيث يقصد هبا حتديد 
األس����������اليب اليت تتعلق بتحديد النتائج واآلثار املرتتبة عليها، 
وحتديد اإلجيابيات والس����������لبيات واالس����������تعانة بالزمالء ذوي 

اخلربة يف تقوميه )القحطاين، 2019(.
مهارات التواصل الفعال  .4

Effective Communication Skills
وهو القدرة على توصيل أي معلومة أو أمر أو استفسار 
بطريقة بسيط ويلقى القبول لدى املتلقي ويتكون من أربعة 
أبعاد وهي مهارات التواصل بلغة اجلس����������د كحركات اليدين 
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وطريق����������ة اجللوس والنظرات، ومهارات التحدث وتش����������مل 
ثالث مراحل هي: )القدرة على بدء احلديث واالس����������تمرار 
فيه، مع اآلخرين وإهنائه بطريقة الئقة(، ومهارة اإلنصات 
وتع����������ى تركيز االنتباه على الش����������خص املتحدث من خالل 
التواصل السمعي البصري، وأخراً مهارة اإلقناع والتساؤل 
وتع����������ين قدرة الفرد عل����������ى إحداث تغير يف أف����������كار الناس 

وسلوكهم )احلريب،2017(. 
 Team Work Skills مهارات العمل في فريق  .5
يعرف فري����������ق العمل بأنه جمموعة م����������ن األفراد يدركون 
وحدهتم اجلماعية، يعملون لتحقيق هدف مشرتك. ونشأة 
فرق العمل كنتاج منطقي للتخطيط االس����������رتاتيجي للجودة 
الش����������املة، وكنوع من االس����������تجابة ملعاجلة املشاكل بتكوين 
فرق عمل لألعمال التصحيحية من اإلدارة العليا )وديعة، 
2013(.كم����������ا أن لفري����������ق العمل أمهية تلخصه����������ا النعمة 
)2010( يف أن ف����������رق العمل تزيد من التفاعل بني العاملني 
مما يشعرهم باحلماس لتحقيق األهداف، وتزيد من انتماء 
العاملني للمنظمة أو املؤسسة، كما ختلق فرق العمل أرضية 
مناس����������بة ومالئمة لتعزيز العامل����������ني لتحقيق فعالية أكرب يف 
اإلجناز، كذلك تتيح تفويض املهام والدقة يف األداء وزيادة 
اإلنتاج، تساعد على التنبؤ باملشكالت قبل وقعها مما يزيد 
الفعالية يف حلها وتساعد على حل الصراعات والنزاعات 

اليت حتدث بني األفراد.
 Continuous مهارات التعلم الذاتي المس�������تمر  .6

Self Learning Skills

تعت����������رب مهارة التعلم الذايت من إح����������دى أهم متطلبات 
العصر خصوصاً مع الثورة املعرفي����������ة يف علوم التكنولوجيا. 
يعي����������ش العامل ثورة علمية وتكنولوجي����������ة كبرة كان هلا تأثر 
كبر على مجيع جوانب احلياة. وهناك العديد من مهارات 
التعل����������م الذايت ذكرها القال وآخرون املش����������ار هلما يف الزبون 

ومحدي )2017( ومنها مهارات تنظيمية: تتمثل يف حتديد 
األه����������داف وحتليل احملتوى وجتزئت����������ه، وترتيب األهداف يف 
وحدة متكاملة واختيار ط����������رق تعلمها وحتصيلها والتمكن 
منها وفق معاير حمددة وحتديد الوقت واملكان املناس����������بني 
حلدوث عملية التعلم.  كذلك مهارات التوجيه والتحكم: 
وتتمث����������ل يف توجي����������ه خمتلف الق����������درات اجلس����������مية واحلركية 
واحلس����������ية واالنفعالية والتواصلي����������ة، والتجكم هبا وتوظيفها 
يف معاجلة موضوع����������ات التعلم واالنتب����������اه. وأيضاً مهارات 
استخدام مصادر التعلم: يستلزم التعلم الذايت على صعيد 
املمارس����������ة، والنجاح فيها من خالل إتقان مهارة اكتشاف 
املعرف����������ة والتعلم خارج املؤسس����������ات التعليمية. وأخراً مهارة 
التقومي الذايت: ويقص����������د هبا املهارات اليت متكن املتعلم من 
تقومي أداءه وفهم واستيعابه للمعلومات وللموضوعات حمل 

التعلم. 
النظريات المفسرة لمهارات إدارة الحياة:

تتع�������دد النظري�������ات الت�������ي تفس�������ر اكتس�������اب الفرد 
للس�������لوكيات واالتجاهات وتطور قدرته على اكتساب 
المهارات الحياتية، وبخاصة في المراحل المتقدمة من 

العمر، كما يلي:
نظرية التعلم االجتماعي

يعد باندورا  Pandora مؤس����������س ه����������ذه النظرية واليت 
تعترب أن األشخاص يكتسبون السلوك من خالل املالحظة 
والتفاعل مع البيئة اليت يعيشون فيها، حيث ميكن تلخيص 
النظري����������ة بتأكيدها على أمهية التعل����������م من خالل مالحظة 
اآلخرين والتفاعل معهم، كذلك اهتمام النظرية باألساليب 
املش����������وقة يف التدريس كلع����������ب األدوار وتعليم األقران واليت 
تعترب أس����������اليب مهم����������ة جيب أن تش����������ملها برامج املهارات 
احلياتي����������ة، كما أك����������دت النظرية على أمهي����������ة مراقبة املتعلم 
لس����������لوك الوالدين واملعلمني واألصدقاء ليكتسب السلوك 
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االجتماع����������ي وامله����������اري وال����������ذي يتطور بفع����������ل املالحظة 
ويطور معاجلة الفرد الذهنية )بالراش����������د والطواهري وكمون، 
2019(. وتفس����������ر هذه النظرية مه����������ارات إدارة احلياة لدى 
النس����������اء الس����������عوديات العامالت انطالقاً من أمهية التفاعل 
االجتماع����������ي والق����������درة على االنطالق ال����������ذايت، وما يتعلق 
بتنظيم الذات وتكوي����������ن منط حياة إجيايب مبا ينعكس على 

الصحة النفسية اجياباً.
النظرية المعرفية

تؤك����������د هذه النظري����������ة ضرورة تدريس حل املش����������كالت 
املعرفي����������ة التبادلية بني األش����������خاص ألنه مينع الس����������لوكيات 
االندفاعية والغر مرغوبة، كم����������ا أن هذه النظرية تركز فيما 
يتعلق بامله����������ارات احلياتية على القدرة عل����������ى توليد أفكار 
بديلة ألي مش����������كلة وكذلك وضع تص����������ور للتنبؤ بعواقب 
الس����������لوكيات املختلف����������ة، كم����������ا تؤك����������د ه����������ذه النظرية على 
ضرورة تقدمي برامج عالجي����������ة يف مراحل عمرية مبكرة ملنع 
املش����������كالت الالحقة وذلك بالتعامل مع املنبئات السلوكية 
)شاهني، 2013(. وتنظر هذه النظرية إىل التحديات اليت 
تواجه املرأة الس����������عودية العاملة واليت ميكن معها بلورة عدداً 
من اس����������رتاتيجيات التنظيم ال����������ذايت والتعامل مع الضغوط 
م����������ن جانب معريف وتكوين ق����������درة ذاتية على التخلص من 

األفكار السلبية. 
نظرية المخاطرة والمرونة

تفسر هذه النظرية سبب استجابة األشخاص للضغوط 
ال����������يت يتعرضون هلا بصورة أفضل مقارن����������ة باآلخرين، وترى 
أن هن����������اك عوامل داخلية وخارجية حتمى من املخاطر ومن 
الضغ����������وط االجتماعية للفقر والقلق واإلس����������اءة، فإذا كان 
لدى الفرد عوامل محاية قوية، فإنه بذلك يس����������تطيع مقاومة 
الس����������لوكيات غر الصحيحة ال����������يت تنتج عن تلك الضغوط 
أو املخاط����������ر، ومن عوامل احلماي����������ة الداخلية مركز الضبط 

الداخل����������ي وتقدير ال����������ذات ومن عوامله����������ا اخلارجية الدعم 
املس����������تمد من األس����������رة واجملتمع )عب����������د املعطي ومصطفى، 
2008(. وهتت����������م هذه النظرية على وجه اخلصوص مبهارات 
التعامل مع الضغوط والقدرة على التعامل معها ومواجهتها 
مبا حيقق الس����������عادة والصحة النفس����������ية لألسرة بشكل عام 

واملرأة السعودية العاملة بشكل خاص.
ثانياً: الميول العصابية:

تع����������د املي����������ول العصابية مسة من مسات الش����������خصية وال 
تعى بالعصاب، وتس����������مى امليول العصابية أيضاً العصابية، 
كذلك عدم االس����������تقرار أو االتزان االنفعايل وهي تشمل 
القلق املعرب عنه مباش����������رة أو من خالل ميكانزمات دفاعية 
يف صورة أعراض خمتلفة كأعراض الوس����������اوس أو املخاوف 
أو االضطرابات الس����������لوكية )زين الدين، 2015(. كما أن 
األف����������راد العصابيون مييلون إىل االنفعالية املس����������ؤولة ويظهر 
لديه����������م العدي����������د من االضطراب����������ات كالتقل����������ب يف املزاج، 
والعصبية، واألرق ولديهم مش����������اعر نقص وقابلية لإلثارة، 
كما يظهر عليهم عدم االس����������تقرار املزاجي والعاطفي، كما 
أن االنزع����������اج من مساهتم يف املواقف اليت ميرون هبا، كما أن 
األعراض كالصداع، واالضطرابات اهلضمية، واألرق تظهر 

لديهم بشكل ملحوظ )الشرعة والرواشدة، 2015(.
وتتك�������ون الميول العصابية وفقاً لما ذكره زين الدين 

:)2015(
المي�������ل للقلق: »وهو حالة مس����������تمرة جتعل الفرد مييل   -1
خالهلا إىل الش����������عور بالضيق والتهديد بطريقة غامضة 
ومييل إىل االنزعاج بسهولة من شيء غر واضح املعامل 
يف الع����������امل اخلارجي وميي����������ل لوضع قي����������ود صارمة على 
م����������ا جيب أن يفعل����������ه وما ال جيب أن يفعل����������ه« )الزراد، 
2005( ) يف زي����������ن الدي����������ن، 2015( واملصاب بالقلق 
تظهر لديه أعراض كضعف القدرة على االنتباه والرتكيز 
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، وق����������د تكون هذه األعراض جس����������مية كارتفاع ضغط 
ال����������دم وجفاف احللق، كما أن القلق العصايب ينتش����������ر 
ب����������ني اإلناث أكثر من الذك����������ور ويظهر عادة يف أواخر 
املراهقة  وميثل )30�40%( من االضطرابات العصابية 

)عبداهلل، 2012(. 
الميل لالكتئاب: وهو امليل إىل الشعور باحلزن الشديد   �2

واألس����������ى واليأس وعدم الرضا مع اإلحساس باخلمول 
وعم االستمتاع )زهران، 514:2005(. 

كما أن لالكتئاب أعراض خمتلفة منها ما هو نفسي ومنها 
ما هو جسمي ومنها ما عام.

فاألع����������راض اجلس����������مية تتمث����������ل انقباض الصدر والش����������عور 
بالضيق وفقدان الش����������هية واإلمس����������اك وضعف النشاط 
الع����������ام، واألعراض النفس����������ية تتمثل يف القل����������ق والتوتر 
واألرق واالنطواء واالنس����������حاب والوح����������دة واالنعزال، 
وأما األعراض العامة فتتمثل يف نقص اإلنتاج والشعور 

بالفشل وسوء التوافق االجتماعي )زهران، 2005(.
المي�������ل للغضب: ذك����������ر ال����������دواش )2004( أن امليل   �3

للغضب يس����������مى أيضا عدائي����������ة الغضب حيث يظهر 
األشخاص ميال ألن يكونوا سريعي الغضب وأصحاب 
مزاج سيء مع صعوبة باالنسجام معهم والغضب ينتج 
كردة فعل للمواقف اليت تواجه الفرد وختتلف استثارهتا 
هل����������م بناء على الف����������روق الفردية بني األف����������راد )عبداهلل، 

.)2012

الميل لالنجراح: وتعين عدم قدرة الفرد على التعامل   �4

مع الضغوط امللحم )عبيد، 2013(.
الميل لالندفاعية: هي امليل الستس����������الم الش����������خص   �5

لإلغراءات، والعجز عن السيطرة على الرغبات امللحة 
واألش����������خاص االندفاعي����������ون يتجه����������ون إىل اإلفراط يف 

األكل واإلنفاق واملغامرة، مع العلم بأن الفرد يش����������عر 
بالندم بعد خضوعه لتلك الرغبات )كادي، 2017(.

المي�������ل للخ�������وف: وهو مي����������ل للخ����������وف الدائم من   �6

موضوعات ال ختيف بطبيعتها، فاخلوف وسيلة دفاعية 
لتجن����������ب املؤثر والدف����������اع عن اختاذ أس����������اليب التكيف 

املناسبة لتحقيق التوازن والعودة للحالة السوية.
الميل للوسوسة: »هو تفكر غر مرغوب جيعل الفرد   �7

ميي����������ل إىل أن يكون منظما تنظيما جيدا وثقل نفس����������ه 
بالتفاصي����������ل غر اهلامة بينما مييل األف ا رد منخفضي 
الوس����������اوس إىل اإلمهال واالفتقار إىل النظام الشديد« 
)زين الدين، 23:2015( ومن أهم أسباب الوسوسة 
األفكار املتس����������لطة واملعاودة الفكري����������ة والتفكر اخلرايف 

واالنطواء واالكتئاب واهلم والقلق.
الميل لتوهم المرض: ويدل على ميل عام الكتساب   �8

أعراض نفسجس����������مية جتعل املريض يُظهر اهتماماً كبراً 
حبالت����������ه الصحية ويطالب بكثر م����������ن االنتباه العاطفي 
ممن حوله. ويش����������اهد يف العقدي����������ن الرابع واخلامس من 
العمر ويظهر كثراً يف الشيخوخة )زهران، 2005( ومن 
أهم أس����������بابه احلساسية النفسية ووجود القلق والضعف 
العصيب ومن أس����������بابه أيضاً الفش����������ل يف احلياة والشعور 

بعدم القيمة وحماولة اهلروب من مسؤوليات احلياة.
النظريات المفسرة للميول العصابية

نظرية التحليل النفسي
يعتقد فرويد أن العصاب هو نتيجة لش����������دة نفس����������ية، 
جنس����������ية الطاقة تنشأ أثناء السنوات األوىل من عمر الفرد، 
وأطل����������ق عليها عقدة أودي����������ب وأن الصراع الناجم من هذه 
العق����������دة ميكن أن يؤدي إىل العصاب، مث عمم الصراع بني 
مكونات الش����������خصية الثالثة )األن����������ا� اهلو�األنا األعلى( 
وب����������ني كذلك أن للكبت آثار يف تقرير احلاالت العصابية. 
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د. أمحد بن سعد األمحد: مهارات إدارة احلياة وعالقتها بامليول العصابية لدى عينة من النساء السعوديات العامالت مبدينة الرياض

بينما ادلر بني أن العصاب هو نتيجة لتهديد وحرمان لرغبة 
الق����������وة، وحماولة التعويض عن النق����������ص بالظاهرة العصابية، 
كما أن نتيجة للش����������عور بالنقص والضعف وعدم الكفاءة 

)زهران، 2005(.
النظرية التكوينية

تعتمد هذه النظرية على العوامل الوراثية والفسيولوجية 
يف تفس����������ر العصاب، إذ مما ال شك فيه أن العامل الوراثي 
ل���ه دور كبي��������ر يف نش�������������������أة األم�����راض الن���فسية، كم����ا بينت 

الدراس�����ات الت���ي أجري��ت على التوائ�������م مثل 
Battaglia. Garon‐Carrier.  Brend�(  
gen. Bei Feng. Dionne  Vitaro.  Trem�

blay &  Boivin. 2020(  أنه إذا أصيب أحد التوائم 
بالعصاب، فعادة ما يصاب اآلخر باملرض نفسه، كما إن 
استجابات العائلة الواحدة تتشابه يف نوعية العصاب، فإذا 
استجاب أحدهم ملوقف ضاغط بالقلق غالباً ما يستجيب 

البقية )جرجيس ومصطفى، 2006(. 
النظرية السلوكية

عد »أيزن����������ك« أن العصاب عبارة ع����������ن عادة خاطئة 
تعلمه����������ا الفرد نتيج����������ة جتارب وظروف ترك����������زت عن طريق 
املنعكسات الش����������خصية املتعددة، وميكن عالج العصاب 
من خالل إطفاء هذه العادة وتأس����يس ع����ادة جديدة حمل 
 Leslie & O’Reilly(( أو الع������ادة اخلاط��������ئة )الس�����لوك(
2016 .. وتفسر هذه النظرية العصاب كسلوك متعلم من 

البيئة اليت يعيش فيها الفرد.
الدراسات السابقة:

Bryant & Constan� )قام براينت وكونستانتاين 
tine. 2006( بدراس����������ة حول أدوار املرأة اليت تقوم هبا يف 
احلياة وعالقتها بالرضا الوظيفي والرضا عن احلياة. تكونت 

العينة من )133( مرش����������دة نفس����������ية يعمل����������ن يف املدارس. 
وأظه����������رت النتائج أن التوازن بني عمل امل����������رأة وأدوارها يف 
احلياة يعد عامل منبئ بالرضا عن احلياة، كما بينت النتائج 
أن العوامل الدميوغرافية كالعمر وس����������نوات اخلربة كمرش����������دة 
نفسية وموقع املدرسة هلا تأثر على املرشدات النفسيات. 
وأجرى عبد الرمحن )2009( دراس����������ة هدفت الكشف 
ع����������ن عالقة امليول العصابية كاخلوف ب����������إدراك الفرد لذاته. 
وتكونت عينة الدراس����������ة من طلب����������ة كليات جامعة املرقب، 
حيث بلغ عدد عينة الذكور )216( تراوحت أعمارهم بني 
)18 – 21( عاماً. أشارت النتائج إىل أن متغرات )القلق، 
الوس����������واس القهري االكتئاب( هلا إسهام معنوي يف الذات 
املدركة، يف حني مل تس����������هم بقية املتغرات )اخلواف، توهم 
املرض( مبستوى دال إحصائياً. وتبني أن متغري االكتئاب 
والقلق هلما إس����������هام دال إحصائياً يف الذات االجتماعية، 
باإلضاف����������ة إىل عدم وج����������ود فروق ذات دالل����������ة إحصائية 
ب����������ني الذكور واإلن����������اث يف امليل إىل االكتئاب والوس����������واس 
القهري، وتوهم املرض، وكذلك يف مستوى الذات املدركة 
واالجتماعية، أما بالنسبة للميل للخواف والقلق فقد تبني 

أن اإلناث أكثر معاناة يف ذلك من الذكور.
كم����������ا قام محي����������دة  ))Humaida. 2012 بدارس����������ة 
هدفت للكش����������ف عن العالقة بني الضغوط والش����������كاوى 
النفس����������ية اجلس����������دية بني العامالت يف مستشفى طربجل. 
وتكونت العين����������ة من )56( ممرضة. وأظه����������رت النتائج أن 
الضغط النفسي كان س����������ائًدا بني املمرضات يف مستشفى 
طربجل، وأن معدل انتش����������ار الش����������كاوى النفسية اجلسدية 
كان أعلى بش����������كل ملحوظ يف املمرض����������ات، وكان هناك 
ارتباط دال إحصائيا بني التوتر والشكاوى النفسية اجلسدية 

بني املمرضات.
بينما هدفت دراسة بن عتوة )2014( إىل التعرف على 
بعد االنبس����������اط وعالقته بالش����������عور بالوحدة النفسية لدى 
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املرأة العاملة. تكونت عينة الدراسة من )110( من النساء 
العامالت بإدارة جامعة وهران. وتوصلت النتائج إىل وجود 
عالقة ارتباطية سالبة بني بعد االنبساط والشعور بالوحدة 
النفس����������ية لدى املرأة العاملة. وعدم وجود فروق يف متغري 
الشعور بالوحدة النفسية وبعد االنبساط لدي املرأة العاملة 
تبعا لألقدمية. ووجود فرق بني العامالت تعزى للمستوى 

الدراسي لصاحل املستوى الدراسي الثانوي. 
 Jung &( ومتثلت الدراس����������ة اليت قام هب����������ا جونغ وهيبنر
Heppner. 2015( حول عمل املرأة بدوام كامل يف كوريا 
وتأديتها لعدد من األدوار. تكونت العينة من )11( وتراوحت 
أعمارهن من 40�50 من الطبقة املتوسطة. وأشارت نتائج 
الدراسة إىل أن النس����������اء االيت لديهن أطفال وأزواج ويعملن 
بدوام كامل يواجهن مشكالت نفسية متعددة كفقدان معى 
احلياة والشعور بالندم لعدم قدرهتن على تقدمي الرعاية املناسبة 

ألطفاهلن وعدم القدرة على إدارة الوقت.
كما أجرى تركي وجايب واحلمالوي )2015( دراس����������ة 
ملعرف����������ة العالقة بني رضا الزوج����������ة ودورها األنثوي وعالقتها 
بالعصابية. تكونت العينة من )120( زوجة من النساء يف 
سوريا. وأش����������ارت النتائج إىل وجود دالله إحصائية سلبية 
ب����������ني رضا الزوجة عن دورها كأنثى والعصابية فكلما زادت 
درجة رضا الزوجة ع����������ن دورها كأنثى قلت درجة العصابية 
وكلما قلت درج����������ة رضا الزوجة عن دوره����������ا كأنثى زادت 

درجة العصابية لديها.
كما هدفت دراس����������ة كرون����������ون وألن وملفينا ورش����������ال 
 )Cronin. Allen. Mulvenna. Russell; 2018(
للكش����������ف عن العالقة بني مناخ التدريس، وتنمية املهارات 
احلياتية للطالب داخل PE، وكان عدد أفراد الدراسة 294 
طالًبا من ست مدارس ثانوية يف إجنلرتا وإسكتلندا تراوحت 
أعمارهم بني 11�18 س����������نة، مثل الذك����������ور )ن = 204( 
واإلن����������اث )ن = 90(، حيث ش����������ارك الطالب يف فصول 

الرتبية البدنية ملدة 2.35 س����������اعة يف األس����������بوع. وأظهرت 
نتائج الدراس����������ة أن هناك ارتباط إجي����������ايب بني الدعم الذايت 
املقدم من قب����������ل املعلم والرفاهة النفس����������ية وتطوير مهارات 
احلياة للمشاركني يف احلصص الرياضية PE من الطالب.
Ram. Kon�  ( كما أج����������رى رام وكونرو و قودابا ٌ)

eru & Gowdappa. 2020 دراسة ملعرفة العالقة بني 
ضعف املهارات احلياتية، واخللل األسري، والتفكر السليب، 
واخنفاض الرض����������ا عن احلياة من جهة وحماولة االنتحار من 
جهة أخرى. وكان عدد أفراد العينة )328( مشاركاً تراوحت 
أعماره����������م م����������ن 18�65 بغض النظر ع����������ن اجلنس لديهم 
تاريخ س����������ابق حملاولة االنتحار. واش����������تملت الدراسة على 
عدد من أدوات القياس كمل����������ف تعريف املهارات احلياتية 
)LSP(، واس����������تبيان التفكر املثابر )PTQ(، والرضا عن 
 )FAD( وجهاز تقييم األس����������رة ،)SLS( احلي����������اة. مقياس
بعد احلصول على املوافقة من أفراد العينة. وأش����������ارت نتائج 
الدراس����������ة إىل ارتباط ضعف املهارات احلياتية، وعدم الرضا 
عن احلياة، واختالل وظائف األسرة، وارتفاع منط التفكر 
السليب املتكرر مبحاولة االنتحار. كما أظهرت أن املهارات 
احلياتية األفضل ترتبط ارتباطًا إجيابًيا بارتفاع مستوى الرضا 

عن احلياة، والوظيفة األسرية، واخنفاض التفكر املتكرر.
 Shah. Elahi & Naz.( وقام ش����������اه وآهل����������ي ون����������از
2020(بإجراء دراسة استقصائية يف املدارس الثانوية للتحقق 
من تأثر دور الوالدين ودور املعلمني على السمات الشخصية 
العصابية للطالب. مت اختيار )1438( طالًبا بطريقة عشوائية 
طبقية. وأظهرت النتائج أن اآلباء يلعبون دورهم من خالل 
توف����������ر الدعم العاطفي ألطفاهلم بينما حيافظ املعلمون على 
بيئة صفية آمن����������ة. كما تنخفض مي����������ول املراهقني العصابية 
بس����������بب الدعم العاطفي من الوالدي����������ن. وباملثل، فإن حتفيز 

املعلمني يقلل من هذه امليول العصابية لدى املراهقني. 
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التعليق على الدراسات السابقة:
يتضح من خالل اس����������تعراض الدراس����������ات السابقة أهنا 
تناولت متغرات الدراسة احلالية وعالقتها ببعض املتغرات 
األخرى، كما تناول����������ت بعض الضغوط واالضطرابات اليت 
تعاين منها امل����������رأة العاملة يف خمتلف البيئ����������ات والثقافات. 
وتتش����������ابه الدراس����������ة احلالية مع الدراسات السابقة يف حبثها 
ملهارات إدارة احلياة من حيث األهداف واملنهج املستخدم، 
والفئة املس����������تهدفة من خالل عالقة مه����������ارات احلياة بعدد 
من املتغرات كما يف دراس����������ة ك��������رونون وآخ�������رون )2018( 
ودراس����������ة تركي وآخرون )2015(، كما تش����������اهبت الدراسة 
احلالية مع الدراسات السابقة من حيث تناوهلا متغر امليول 
العصابية كما يف دراسة شاه )2020( ودراسة عبد الرمحن 
)2009(، بينم����������ا حبثت دراس����������ة رام وآخ����������رون )2020( 
العالقة ب����������ني ضعف املهارات احلياتي����������ة وحماولة االنتحار. 
باإلضافة إىل عرض عدد من الدراس����������ات ملتغرات خمتلفة 
حول املرأة العاملة كما يف دراسة بن عتوة )2014( ودراسة 
محيدة )2012(. إال أن الدراس����������ة احلالية ختتلف عن بعض 
الدراسات السابقة من حيث األهداف، والعينة، واألدوات 
املس����������تخدمة. كما تتميز هذه الدراس����������ة باختالف طبيعة 
العم����������ل ألفراد العينة وكرب حجم العين����������ة إذا ما مت مقارنتها 
بالدراس����������ات الس����������ابقة، واملتغرات اليت تناولتها، وقد أفاد 
الباحث من نتائج الدراس����������ات الس����������ابقة يف تفسر نتائج 

دراسته احلالية، وحتديد املتغرات الدميوغرافية يف األسئلة.
منهج الدراسة وإجراءاتها:

لتحقيق أهداف الدارس����������ة اس����������تخدم الباحث املنهج 
الوصف����������ي )االرتباطي واملقارن( والذي يهتم بوصف طبيعة 
الظاهرة ويعرفه العس����������اف )177:2010( بأنه »كل منهج 

يرتبط بظاهره معاصرة بقصد وصفها وتفسرها«.
مجتمع الدراسة وعينتها:

تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع النساء العامالت 
يف مدين����������ة الرياض الل����������وايت يعملن يف القط����������اع احلكومي 

واخلاص. تكونت عينة الدراس����������ة من )564( امرأة عاملة، 
مت اختيارهن بش����������كل عش����������وائي من خالل إرسال أدوات 
الدراسة بصيغة )Google Form( كرابط الكرتوين وفيما 

يلي وصفا خلصائص العينة وفقا للمتغرات الدميوغرافية.
الجدول )1( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا 

للمتغيرات الديموغرافية )ن = 564(

النسبةالتكرارالفئةالمتغير

العمر
35�2592%3.61
45�36259%45.9
60�46213%8.73

احلالة 
االجتماعية

2.11%63عزباء
77.3%436متزوجة
9.6%54مطلقة
2.0%11أرملة
100.0%564الكلي

86.3%487حكومينوع العمل
13.7%77خاص

مستوى 
الدخل

10.1%57أقل من 5000 لاير
من 5000 إىل 

10000 لاير
193%34.2

أكثر من 10000 
لاير

314%55.7

املسمى 
الوظيفي

34.6%195موظفة إدارية
36.3%205معلمة
1.2%12مديرة

2.3%13عضو هيئة تدريس
24.6%139أخرى

أدوات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة اُستخدمت األدوات التالية:  

أوال: مقياس مهارات إدارة الحياة: 
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اُس��ت��خ��دم مقياس م��ه��ارات إدارة احل��ي��اة امل��ع��د م��ن قبل 
طلعت وشند والدمردامش وإبراهيم )2015( والذي هدف 
إىل بناء مقياس حيدد مهارات إدارة احلياة للمرأة العاملة، 
مت تطبيقه يف اجلمهورية العربية املصرية يف مدينة القاهرة. 
ام���رأة ع��ام��ل��ة. تكون  ال��دراس��ة م��ن )100(  تكونت عينة 
املقياس من )57( فقرة موزعة على ستة أبعاد هي: البعد 
 ،7  ،1( الفقرات  وتشملها  الوقت  إدارة  م��ه��ارات  األول: 
13، 25، 19، 31، 43، 37، 47، 51، 54، 57(.، البعد 
الثاين مهارات إدارة الضغط وتشملها الفقرات )2، 8، 14، 
القرار  الثالث: مهارات اختاذ  البعد   ،)38 ،32 ،26 ،20
وتشملها الفقرات )3، 9، 15، 21، 27، 33، 39(، البعد 
 ،4( الفقرات  وتشملها  الفعال  التواصل  م��ه��ارات  ال��راب��ع: 
10، 16، 22، 28، 40، 34، 44، 48، 52، 55(، البعد 
اخلامس: مهارات العمل الفريقي وتشملها الفقرات )11، 
5، 17، 23، 29، 35، 41، 45، 49، 53، 56(.، البعد 
السادس: مهارات التعلم الذايت املستمر وتشملها الفقرات 

.)50 ،46 ،42 ،36 ،30 ،24 ،18 ،6 ،12(

وحتقق معدوا املقياس من خصائصه السيكو مرتية من 
Factorial Valid�  خالل التحليل العاملي االستكشايف
Factorial Struc�( العاملية  البنية  للكشف عن   )ity

ture( للمقياس وحتديد العوامل املتمايزة فيه، بطريقة املكونات 
األساسية )Principal Component )PC( واستخدام 
التدوير املتعامد بطريقة الفارميكس )Varimax( واالعتماد 
الذي   )Normalization Kaiser( حمك كايزر  على 
وضعه جومتان )Guttman( ويف ضوء هذا احملك يقبل 
العامل الذي يساوي أو يزيد جذره عن الواحد الصحيح 
العوامل اليت تشبع هبا ثالثة بنود على األقل  كذلك يتم 
حب��ي��ث ال ي��ق��ل تشبع ال��ب��ن��د ب��ال��ع��ام��ل ع��ن )0.03(. وق��د 
أسفر التحليل عن ظهور ستة عوامل “جبذر كامن قيمته 
التباين  قيمة  م��ن   )%34.46( تفسر  فأكثر”   )1.81(

للبعد األول بني  التشبع  قيم  وت��راوح��ت  للمقياس.  الكلي 
وبلغت   )%7.08( العامل  ويفسرها   ،)0.61  ،0.32(
الثاين )من 0.33 إىل 0.58(، ويفسر  البعد  قيم تشبع 
هذا العامل )5.71%( من حجم التباين الكلي، و بلغت 
قيم تشبع البعد الثالث )من 0.39 إىل 0.63(، وفسر 
الرابع  البعد  تشبع  قيم  وبلغت   ،)%5.66( العامل  ه��ذا 
العامل )%5.54(  ه��ذا  )م��ن 0.37 إىل 0.55( وفسر 
من حجم التباين الكلي، وبغت قيم تشبع البعد اخلامس 
)من 0.35 إىل 0.58(، وفسر هذا العامل )%5.31( 
من حجم التباين الكلي وبلغت قيم تشبع العامل السادس 
)من 0.37 إىل 0.56(، ويفسر هذا العامل )%5.14( 
لألبعاد  ال��ث��ب��ات  معامل  وب��ل��غ  ال��ك��ل��ي.  التباين  م��ن حجم 
)80.؛ 81.؛ 63.؛ 96.؛ 71.؛ 79.( على التوايل و 

)91.( للدرجة الكلية للمقياس.

ول��غ��اي��ات تصحيح األداة ت��ك��ون اإلج��اب��ة م��ن خ��الل 
اختيار بديل من البدائل املتاحة وال��يت تعطي درج��ة لكل 
مستجيب، وهي: )موافقة بشدة وتعطى مخس درجات، 
م��واف��ق��ة وت��ع��ط��ى أرب����ع درج������ات، وحم���اي���دة وت��ع��ط��ى ث��الث 
درجات، وغر موافقة وتعطى درجتني، وغر موافقة بشدة 

وتعطى درجة واحدة(. 

الخصائص السيكومترية للمقياس
1. ثبات المقياس: مت استخرج ثبات املقياس بطريقتني 
مها: )االتساق الداخلي )ألفا كرونباخ(. ومعامل ثبات 

التجزئة النصفية، كما يلي:
يوضح الجدول )2( معامل ارتباط االتساق الداخلي 
)ألفا كرونباخ( وثبات التجزئة النصفية ألبعاد مقياس 
مهارات إدارة الحياة لدى النساء العامالت في مدينة 

الرياض. )ن = 52(.
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عدد البعدم
ثبات ألفاالفقرات

ثبات 
التجزئة 
النصفية

12.708.86مهارات إدارة الوقت1.

7.651.86مهارات إدارة الضغط2.

7.741.825مهارات اختاذ القرار3.

11.697.844مهارات التواصل الفعال4.

11.742.90مهارات العمل الفريقي5.
مهارات التعلم الذايت 6. 

املستمر
9.716.861

57.799.94الدرجة الكلية لألداة.7

يتضح من اجلدول رقم )4( أن قيم معامل ارتباط ألفا 
كرونباخ تراوحت بني )65.� 74.( يف حني بلغ معامل 
وتراوح   ).79( لألداة  الكلية  للدرجة  الداخلي  االتساق 
معامل ارتباط التجزئة النصفية بني )82.� 90.(. يف حني 
النصفية  التجزئة  ارتباط  معامل  يف  الكلية  الدرجة  بلغت 

)94.( واليت رأى الباحث مناسبتها للدراسة احلالية.

2. صدق المقياس: مت استخراج الصدق الظاهري ملقياس 
األولية  احلياة من خالل عرض صورته  إدارة  مهارات 
على جمموعة من احملكمني أعضاء هيئة التدريس بقسم 
علم النفس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
من أساتذة متخصصني يف القياس والتقومي، واإلرشاد 
النفسي وتألف املقياس بصورته األولية من )57( فقرة، 
الفقرات  هذه  يف  رأيهم  إبداء  احملكمني  من  وطُلب 
املقياس وخصائص  من حيث مدى مالءمتها ملفهوم 
أفراد الدراسة، وإجراء تعديل على الفقرات وإضافة ما 
يرونه مناسًبا، وقد بلغت نسبة االتفاق على صالحية 
فقرات املقياس بني احملكمني )80%(. ولقياس الصدق 
الداخلي مت تطبيق الصورة النهائية من األداة على عينة 
 )52( من  تكونت  الدراسة  لعينة  مماثلة  استطالعية 
موظفة، ومت حساب معامل االرتباط بني الفقرة والبعد 

الذي تنتمي له لألداة كما يلي:

يوضح الجدول )3( قيم معامالت االرتباط للفقرات لمقياس مهارات إدارة الحياة مع البعد الذي تنتمي له الفقرة 
)ن = 52(

البعد الثالث: مهارات البعد الثاني: مهارات إدارة الضغطالبعد األول: مهارات إدارة الوقت
اتخاذ القرار

ارتباط الفقرة م
ارتباط الفقرة مارتباط الفقرة بالبعدمبالبعد

بالبعد
.1.2402.6333.530
7-.-2718.3099.289

13.38814.53315.727
19.68620.55421.539
25.39326.32827.244
31.38332-.-20433.608
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البعد الثالث: مهارات البعد الثاني: مهارات إدارة الضغطالبعد األول: مهارات إدارة الوقت
اتخاذ القرار

ارتباط الفقرة م
ارتباط الفقرة مارتباط الفقرة بالبعدمبالبعد

بالبعد
37.57938.30139.676
43.280
47.493
51.451
54.315
57.541

البعد الرابع مهارات التواصل 
الفعال

البعد السادس مهارات البعد الخامس مهارات العمل الفريقي
التعلم الذاتي المستمر

ارتباط الفقرة م
بالبعد

ارتباط الفقرة مارتباط الفقرة بالبعدم
بالبعد

4.2275.3366.457
10.25811.38612.574
16.24017.23118.646
22.27123.42324.291
28.65929.62330.452
40.44635.61336.611
44.59541.67742.612
48.30945.76246.602
52.68149.55650.232
55.24453.729

34.65456.441
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ذات  الفقرات  مجيع  أن   )3( رقم  اجلدول  من  يتضح    
مع  فأقل   )0.05( مستوى  عن  إحصائياً  دال  ارتباط 
الفقرات  وقد جاءت مجيع  الفقرة.  له  تنتمي  الذي  البعد 
أعلى من )0.20( وهي القيم اليت حتذف عندها املفردة 
العبارات صاحلة وذات مؤشر صدق  تعترب مجيع  وبالتايل 

الداخلي يف األداة احلالية. ولتتحقق من ارتباط  االتساق 
البعض فقد مت حساب معامل  املقياس مع بعضها  أبعاد 
ارتباط برسون بني أبعاد مقياس مهارات إدارة احلياة كما 

يف اجلدول التايل:

يوضح الجدول )4( معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس مهارات إدارة الحياة والدرجة الكلية لألداة )ن =52(

 البعدالبعد
 األول:

 البعد
 الثاني:

 البعد
 الثالث:

 البعد
 الرابع

 البعد
  الخامس

 البعد
 السادس

 الدرجة الكلية لمقياس
مهارات إدارة الحياة

**844.**668.**374.**645.**777.**1.640مهارات إدارة الوقت

**790.**664.**395.**548.**1.755**640.مهارات إدارة الضغط

**796.**596.*306.**1.569**755.**777.مهارات اختاذ القرار

**818.**597.**1.460**569.**548.**645.مهارات التواصل الفعال

**686.**1.516**460.*306.**395.**374.مهارات العمل الفريقي

**1.837**516.**597.**596.**664.**668.مهارات التعلم الذايت املستمر

يتضح من اجلدول رقم )4( أن مجيع أبعاد مقياس مهارات 
إدارة احلياة ذات ارتباط دال إحصائياً عن مستوى )0.05( 

فأقل مع الدرجة الكلية لألداة. 

ثانيا: مقياس الميول العصابية

زين  قبل  من  املطبقة  العصابية  امليول  قائمة  اُستخدمت 
اخلالق  عبد  قبل  من  للعربية  املرتمجة   )2015( الدين 
واليت   )1987( اخلالق  عبد  يف  له  املشار   )1977(
القلق  أفعال  ردود  أو  العامة،  العصابية  قياس  إىل  هتدف 
املوافق  بأنواع شائعة من  ترتبط  إذ  التكيفي،  الدائم وغر 
القائمة  ومتثل  االنفعالية.  احلساسية  تثر  اليت  االجتماعية 
)25( فقرة وتشر الدرجة املرتفعة فيها إىل املستويات العليا 
من امليول العصابية وهي )125(، بينما تشر الدرجات 
مستوى  اخنفاض  إىل  درجة   )25( وهي  املنخفضة 
الدرين  زين  حتقق  وقد  املشاركات.  لدى  العصابية  امليول 

السيكومرتية من خالل صدق  اخلصائص  من   )2015(
تطبيقها على عينة  التميزي من خالل  احملتوى، والصدق 
من املوظفني )79( من كال اجلنسني، وتراوحت معامالت 
مت  إحصائياً. كما  دالة  ومجيعها   ).72  �.33( الصدق 
حساب ثبات األداة من خالل إعادة االختبار حيث بلغ 
)80.( وطريقة ثبات التجزئة النصفية )86.( وطريقة ثبات 
ألفا كرونباخ )86.(. ولغايات تصحيح األداة تكون اإلجابة 
من خالل اختيار بديل من البدائل املتاحة واليت تعطي درجة 
لكل مستجيب، وهي )أبداً وتعطى درجة واحدة، وقلياًل 
وكثراً  درجات،  ثالث  وتعطى  ومتوسط  درجتان،  وتعطى 

وتعطى أربع درجات، ودائماً وتعطى مخس درجات(.

الخصائص السيكومترية للمقياس
1. ثبات المقياس: اُستخرج ثبات املقياس بطريقتني مها: 
االتساق الداخلي )ألفا كرونباخ(. ومعامل ثبات التجزئة 

النصفية، كما يلي:
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يوضح الجدول رقم )5( معامل ارتباط االتساق 
الداخلي )ألفا كرونباخ( وثبات التجزئة النصفية ألبعاد 

مقياس الميول العصابية لدى النساء السعوديات 
العامالت في مدينة الرياض. )ن = 52(.

ثبات التجزئة ثبات ألفاعدد الفقراتالبعد
النصفية

الدرجة الكلية 
25.75.96لألداة

يتضح من اجلدول رقم )5( أن قيم معامل ارتباط ألفا 
كرونباخ للدرجة الكلية لألداة )75.( وبلغ معامل ارتباط 
التجزئة النصفية بني )96.(. واليت رأى الباحث مناسبتها 

للدراسة احلالية.

الظاهري  الصدق  استخراج  مت  المقياس:  صدق   .2
ملقياس امليول العصابية من خالل عرض صورته األولية 
على جمموعة من احملكمني أعضاء هيئة التدريس بقسم 
علم النفس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
من أساتذة متخصصني يف القياس والتقومي، واإلرشاد 
 )25( من  األولية  بصورته  املقياس  وتألف  النفسي. 
قفرة، وطلب من احملكمني إبداء رأيهم يف هذه الفقرات 
املقياس وخصائص  من حيث مدى مالءمتها ملفهوم 
أفراد الدراسة، وإجراء تعديل على الفقرات وإضافة ما 
يرونه مناسًبا، وقد بلغت نسبة االتفاق على صالحية 
فقرات املقياس بني احملكمني )83%(. ولقياس الصدق 
الداخلي مت تطبيق الصورة النهائية من األداة على عينة 
من  تكونت  األصلية  الدراسة  لعينة  مماثلة  استطالعية 
الفقرة  بني  االرتباط  معامل  حساب  مشاركة،   )52(
والبعد الذي تنتمي له والدرجة الكلية لألداة كما يلي:

يوضح الجدول )6( قيم معامالت االرتباط للفقرات 
مقياس الميول العصابية والدرجة الكلية لألداة )ن = 52(

الفقرة
الدرجة الكلية 
لمقياس الميول 

العصابية
الفقرة

الدرجة الكلية 
لمقياس الميول 

العصابية
 .1.62814.821

 .2.59115.611

 .3.59116.343

 .4.62817.725

 .5.51918.766

 .6.62019.723

 .7.73720.730

 .8.64021.646

 .9.66122.523

 .10.77223.589

 .11.79824.704

 .12.63525.796

 .13.729
يتضح من اجلدول )6( أن مجيع الفقرات ذات ارتباط دال 
إحصائياً عن مس����������توى )0.05( فأقل م����������ع الدرجة الكلية 
لألداة. وق����������د جاءت مجيع الفق����������رات أعلى من )0.20( 
وهي القيم اليت حتذف عنده����������ا املفردة وبالتايل تعترب مجيع 
العبارات صاحلة وذات مؤشر صدق االتساق الداخلي يف 

األداة احلالية.
نتائج الدراسة ومناقشتها

يعرض الباحث أهم النتائج اليت توصل هلا يف دارسته، 



19

د. أمحد بن سعد األمحد: مهارات إدارة احلياة وعالقتها بامليول العصابية لدى عينة من النساء السعوديات العامالت مبدينة الرياض

ومناقشتها وتفسرها على النحو اآليت:

السؤال األول

ينص الس����������ؤال األول على )ما مستوى مهارات إدارة 
الحياة لدى النس�������اء الس�������عوديات العام�������الت بمدينة 
الري�������اض؟( ولإلجاب����������ة على هذا الس����������ؤال اس����������تخرجت 
املتوس����������طات احلس����������ابية واالحنراف����������ات املعياري����������ة لدرجات 

املشاركات يف الدراسة، كما يف اجلدول )7(. 
جدول )7( المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

المعيارية الستجابات المشاركات على مقياس مهارات 
إدارة الحياة )الدرجة الكلية واألبعاد( )ن = 564(

المتوسط األبعاد
الحسابي

االنحراف 
الترتيبالمعياري

50.91315.577291مهارات إدارة الوقت
30.38122.797185مهارات إدارة الضغط
30.10823.223586مهارات اختاذ القرار

46.95044.529483مهارات التواصل الفعال
47.61175.170272مهارات العمل الفريقي
مهارات التعلم الذايت 

38.54084.210724املستمر

الدرجة الكلية ملقياس 
244.817421.29060مهارات إدارة احلياة

يوضح اجلدول )7(  أن املتوسطات احلسابية واالحنرافات 
إدارة  مهارات  مقياس  أبعاد  بني  متباينة  جاءت  املعيارية 
احلياة حيث جاء البعد األول )مهارات إدارة الوقت( يف 
واحنراف  بلغ )50.9131(  مبتوسط حسايب  األوىل  املرتبة 
معياري ) 5.57729( يليه البعد اخلامس )مهارات العملي 
واحنراف   )47.6117( بلغ  حسايب  مبتوسط  الفريقي( 
معياري )5.17027( ويف املرتبة الثالثة جاء بعد )مهارات 
 )46.9504( بلغ  حسايب  مبتوسط   ) الفعال  التواصل 
واحنراف معياري )4.52948( ويف املرتبة الرابعة جاء البعد 
حسايب  مبتوسط  املستمر  الذايت  التعلم  مهارات  السادس 
املرتبة  ويف   )4.21072( معياري  واحنراف   )38.5408(

مبتوسط  الضغط(  إدارة  )مهارات  البعد  جاء  اخلامسة 
)30.3812( واحنراف معياري )2.79718( وأخراً جاء 
يف املرتبة السادسة البعد )مهارات اختاذ القرار ( مبتوسط 
)3.22358( يف  معياري  واحنراف   )30.1082( حسايب 
حني أن متوسط األداة ككل بلغ )244.8174( واحنراف 

معياري ) 21.29060(. 

الوقت  إدارة  مهارات  بكون  النتيجة  الباحث  ويعزو 
جاءت باملرتبة األوىل كوهنا ذات أمهية قصوى حى خارج 
إطار العمل فهي ترتبط باحلضور واالنصراف وإجناز املهام 
التعلم  نظرية  يف  جاء  ما  تؤيد  واليت  حمددة،  أوقات  يف 
الفرد  يتعلم  حيث  باندورا  ألربت  لصاحبها  االجتماعي 
بعض املهارات الذاتية وتصبح كجزء أساسي من شخصيته 
أن  معهم، كما  والتفاعل  اآلخرين  مالحظة  خالل  من 
السادسة كون معظم  املرتبة  القرار جاء يف  مهارات اختاذ 
يشاركن  وال  إداريات(  وموظفات  )معلمات  العينة  أفراد 
قدرهتن على  إىل  القرار.  كما ميكن عزو ذلك  اختاذ  يف 
تساعدهن  اليت  اإلجيابية  املهارات  وامتالك  الذايت  التنظيم 
على تطوير أنفسهن وتوزيع املهام اليومية ومتطلبات العمل 
واألسرة بشكل متسق وفعال، وتتسق هذه النتيجة مع ما 
جاء يف نظرية املخاطرة واملرونة اليت أشارت أن الفرد لديه 
عوامل داخلية وخارجية حتميه من الضغوط املسببة للقلق 

واليت قد تنتج من اختاذ القرارات اخلاصة بالعمل. 

السؤال الثاني
 ينص السؤال الثاين على )ما مستوى الميول العصابية 
الرياض؟(  بمدينة  العامالت  السعوديات  النساء  لدى 
ولإلجابة على هذا السؤال استخرجت املتوسطات احلسابية 
واالحنرافات املعيارية لدرجات املشاركات يف الدراسة، كما 

يف اجلدول )8(.
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جدول )8( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات المشاركات على مقياس الميول العصابية 

)ن=564(

المتوسط المقياس
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الدرجة الكلية 
ملقياس امليول 

العصابية
48.480515.02282

يوضح اجلدول )8( املتوس����������طات احلسابية واالحنرافات 
املعيارية ملقياس امليول العصابية لدى النس����������اء العامالت يف 
مدينة الرياض، حيث بلغ املتوسط احلسايب )48.4805( 
واالحنراف املعياري )15.02282(. وتفس����������ر بكوهنا درجة 
متوس����������طة ورمبا يعود ذلك إىل ارتفاع درجتهن يف مهارات 
إدارة احلي����������اة من خالل تكوين عادات إجيابية انعكس����������ت 
عل����������ى اخنفاض امليول العصابية لديهن الذي يعترب س����������لوك 
متعلم كما نصت عليه النظرية الس����������لوكية. وتؤكد النظريات 
التحليلي����������ة كنظرية فرويد على أن الُعصاب يظهر كردة فعِل 
لفشل املنظومة النفسية الداخلية، يف التأقلم مع القلق النابع 

من معاناة نفس����������ية كبرة. أو قد تنجم عن فش����������ل املنظومة 
النفسية الداخلية يف التأقلم مع الظروف اخلارجية واحمليطة. 
يف حني أن أفراد عينة الدراس����������ة احلالية ميتلكن القدرة على 
إدارة الصراع الداخلي لل����������ذات، والصراع اخلارجي لألدوار 
الاليت يقمن هبا بش����������كل دوري، مبا انعكس بشكل إجيايب 
على قدرهت����������ن على التعامل مع املي����������ول العصابية بالنتيجة 
اليت أش����������ر هلا أعاله، إضافة إىل قدرهتن على إدارة الذات 

وتنظيمها ومهارات إدارة احلياة بشكل عام.

السؤال الثالث
ينص الس����������ؤال الثالث على )ما م����������دى إمكانية التنبؤ 
باملي����������ول العصابية م����������ن مهارات إدارة احلياة لدى النس����������اء 
العامالت مبدينة الرياض؟(. لإلجابة على السؤال الثالث، 
مت إجراء حتلي����������ل االحندار املتعدد بطريق����������ة حتليل االحندار 
البس����������يط )Enter( لتحديد إمكانية التنبؤ للمتغر املنبئ 
)مه����������ارات إدارة احلياة( باملتغر التاب����������ع )امليول العصابية( 

املتنبئ به. كما يلي:

جدول )9( نموذج تحليل االنحدار البسيط المتعدد للمتغير التابع )المحك( الميول العصابية والمتغير المستقل 
)المتنبئ( )مهارات إدارة الحياة الدرجة الكلية واألبعاد(

المتغيرات المستقلة التي 
دخلت في المعادلة

المقطع

الصادي

)الثابت(

معامل 
االنحدار 

غير المعياري 
)B(

معامل 
االنحدار 

المعياري   
)BETA(

مربع 
معامل االرتباط

R2

معامل االرتباط 
R2  المعدل

قيمة Tالختيار معامل 
داللة Fقيمة Fداللة Tاالنحدار

مهارات إدارة الوقت

117,42

-305.--113.-

,234
,224

-458.-.647

24,277000,

844.-.197--.029--.155-مهارات إدارة الضغط
008.-2,670--.462--2,154-مهارات اتخاذ القرار

479.-.708--.164--.545-مهارات التواصل الفعال
912.-.111--.029--.083-مهارات العمل الفريقي

846.-.194--.042--.149-مهارات التعلم الذاتي المستمر
الدرجة الكلية لمقياس مهارات 

770..210.298292.إدارة الحياة
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يتضح من ج����������دول )9( حتليل تباين االحندار أن قيمة 
)F( والذي مت اختباره من خ����������الل )R 2( دالة إحصائياً 
عند مس����������توى الدالل����������ة )0.05(. مبعى مق����������درة املتغرات 
املس����������تقلة )أبعاد مقياس مه����������ارة إدارة احلياة: البعد األول: 
مهارات إدارة الوقت، البعد الثاين: مهارات إدارة الضغط، 
البعد الثالث: مهارات اخت����������اذ القرار، البعد الرابع مهارات 
التواصل الفعال، البعد اخلام����������س مهارات العمل الفريقي، 
البعد الس����������ادس مهارات التعلم الذايت املس����������تمر، الدرجة 
الكلي����������ة ملقياس مهارات إدارة احلي����������اة(. على التنبؤ باملتغر 
التابع )امليول العصابية( لدى أفراد الدراس����������ة. وجاءت قيم 

)T( هلذه األبعاد سلبية وغر دالة إحصائًيا.
  وميكن عزو ذلك إىل أنه كلما ارتفعت نس����������بة امتالك 
املرأة السعودية العاملة ملهارات إدارة احلياة ومتكنت من أدائها 
بش����������كل مناس����������ب كلما انعكس ذلك على امليول العصابية 
وأدى إىل خفضها، وس����������عى يف قدرهت����������ا على حتقيق التوازن 
يف األدوار ال����������يت تقوم هبا بش����������كل يوم����������ي. وهذا ما تطرقت 
له النظرية املعرفية يف تفس����������رها مله����������ارات إدارة احلياة من أن 
مهارات إدارة احلياة متنع من الس����������لوكيات االندفاعية وتركز 
على توليد األفكار البديلة ألي مشكلة وجتعلها قادرة على 
التنبؤ بعواقب الس����������لوكيات املختلفة، ومتكنها من السيطرة 
على عواطفها وانفعاالهتا والتعامل اإلجيايب مع ضغوط العمل 

والتوازن املع����������ريف العقالين، والتفكر اإلجي����������ايب والقدرة على 
التعامل مع األفكار السلبية وتنظيم الذايت اإلجيايب. 

وخيتلف تفسر أبعاد مهارات إدارة احلياة للميول العصابية 
تبعا لنوع املهارة، وقد فس����������ر النم����������وذج ككل )%0.23( من 
التباين، وجاء أكثر األبعاد إسهاماً يف التنبؤ بامليول العصابية 
البعد األول: مهارات إدارة الوقت )305.( والبعد اخلامس 
العمل الفريقي مهارات أقلها إسهاًما )083.(. وُيستخلص 
من ه����������ذه النتائج معادلة حتليل االحن����������دار املتعدد اآلتية: = 
117.42+ 305. )البع����������د األول( + 155. )البعد الثاين( 
+ 2145. )البعد الثالث( + 545. )البعد الرابع( + 083، 

)البعد اخلامس( + 149. )البعد السادس(. 
السؤال الرابع 

ين����������ص الس����������ؤال الرابع على »هل توج�������د فروق ذات 
داللة إحصائية في مهارات إدارة الحياة لدى النس�������اء 
السعوديات العامالت بمدينة الرياض تعزى للمتغيرات 
التالية: )العمر، الحالة االجتماعية، نوع العمل، مستوى 
الدخل، المس�������مى الوظيفي؟« لإلجابة على هذا السؤال 
Multivariate analy�(  استخدم حتليل التباين املتعدد

sis of variance( عدمي التفاعل ألثر متغرات الدراس����������ة 
الدميوغرافية. كما يف اجلدول )10( 

يوضح )10( الفروق في مهارات إدارة الحياة )الدرجة الكلية واألبعاد( لدى النساء العامالت في مدينة الرياض تبعاً 
للمتغيرات )العمر، الحالة االجتماعية، نوع العمل، مستوى الدخل، المسمى الوظيفي( )ن =564(

مصدر 
متوسط درجة الحرية مجموع المربعاتاألبعادالتباين

الداللة قيمة )ف(المربعات
االحصائية

العمر

66,871233,4361,136.322البعد األول: مهارات إدارة الوقت
14,47127,235.976.377البعد الثاني: مهارات إدارة الضغط
14,96827,484.741.477البعد الثالث: مهارات اتخاذ القرار
127,352263,6763,186.042البعد الرابع مهارات التواصل الفعال
14,40127,200.274.761البعد الخامس مهارات العمل الفريقي

21,296210,648.607.546البعد السادس مهارات التعلم الذاتي المستمر
895,9332447,9671,017.362الدرجة الكلية لمقياس مهارات ادارة الحياة
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مصدر 
متوسط درجة الحرية مجموع المربعاتاألبعادالتباين

الداللة قيمة )ف(المربعات
االحصائية

الحالة 
االجتماعية

530,9493176,9836,016.000البعد األول: مهارات إدارة الوقت

133,666344,5556,010.000البعد الثاني: مهارات إدارة الضغط

105,010335,0033,464.016البعد الثالث: مهارات اتخاذ القرار

67,068322,3561,119.341البعد الرابع مهارات التواصل الفعال

140,970346,9901,787.149البعد الخامس مهارات العمل الفريقي

95,552331,8511,815.143البعد السادس مهارات التعلم الذاتي المستمر

3933,16631311,0552,978.031الدرجة الكلية لمقياس مهارات ادارة الحياة

نوع العمل

60,546160,5462,058.152البعد األول: مهارات إدارة الوقت

7081.708.096.757.البعد الثاني: مهارات إدارة الضغط

0631.063.006.937.البعد الثالث: مهارات اتخاذ القرار

22,928122,9281,147.285البعد الرابع مهارات التواصل الفعال

6941.694.026.871.البعد الخامس مهارات العمل الفريقي

4261.426.024.876.البعد السادس مهارات التعلم الذاتي المستمر

219,1311219,131.498.481الدرجة الكلية لمقياس مهارات ادارة الحياة

مستوى 
الدخل

52,945226,472.900.407البعد األول: مهارات إدارة الوقت

59,382229,6914,005.019البعد الثاني: مهارات إدارة الضغط

76,904238,4523,806.023البعد الثالث: مهارات اتخاذ القرار

99,571249,7862,491.084البعد الرابع مهارات التواصل الفعال

119,672259,8362,275.104البعد الخامس مهارات العمل الفريقي

2,88721,444.082.921البعد السادس مهارات التعلم الذاتي المستمر

1434,3682717,1841,629.197الدرجة الكلية لمقياس مهارات ادارة الحياة
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مصدر 
متوسط درجة الحرية مجموع المربعاتاألبعادالتباين

الداللة قيمة )ف(المربعات
االحصائية

المسمى 
الوظيفي

572,0124143,0034,861.001البعد األول: مهارات إدارة الوقت
66,804416,7012,253.062البعد الثاني: مهارات إدارة الضغط
433..38,50049,625953البعد الثالث: مهارات اتخاذ القرار
197,699449,4252,473.044البعد الرابع مهارات التواصل الفعال
257,224464,3062,445.046البعد الخامس مهارات العمل الفريقي

189,583447,3962,701.030البعد السادس مهارات التعلم الذاتي المستمر
4489,34841122,3372,549.038الدرجة الكلية لمقياس مهارات ادارة الحياة

الخطأ

16210,47255129,420البعد األول: مهارات إدارة الوقت
4084,7165517,413البعد الثاني: مهارات إدارة الضغط
5567,25555110,104البعد الثالث: مهارات اتخاذ القرار
11012,23555119,986البعد الرابع مهارات التواصل الفعال
14491,12655126,300البعد الخامس مهارات العمل الفريقي

9670,45855117,551البعد السادس مهارات التعلم الذاتي المستمر
242611,476551440,311الدرجة الكلية لمقياس مهارات إدارة الحياة

المجموع

1479483,000564البعد األول: مهارات إدارة الوقت
524987,000564البعد الثاني: مهارات إدارة الضغط
517117,000564البعد الثالث: مهارات اتخاذ القرار
1254796,000564البعد الرابع مهارات التواصل الفعال
1293567,000564البعد الخامس مهارات العمل الفريقي

847743,000564البعد السادس مهارات التعلم الذاتي المستمر
34058851,000564الدرجة الكلية لمقياس مهارات إدارة الحياة

9982,062563البعد السادس مهارات التعلم الذاتي المستمر
255202,190563الدرجة الكلية لمقياس مهارات إدارة الحياة
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يوضح اجلدول )10( ما يلي:

ع����������دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس����������توى   �
الداللة )0.05( يف مجي����������ع أبعاد مقياس مهارات إدارة 
احلياة وفقاً ملتغر العمر. باستثناء البعد الرابع )مهارات 

التواصل الفعال(. 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   �
)0.05( يف بعض أبعاد مقي����������اس مهارات إدارة احلياة 
وفقاً ملتغ����������ر احلالة االجتماعية وكانت الفروق يف البعد 
األول والث����������اين والثالث والدرج����������ة الكلية لألداة، وعدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند يف بقية األبعاد.

ع����������دم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مس����������توى   �
الداللة )0.05( يف مجي����������ع أبعاد مقياس مهارات إدارة 

احلياة وفقاً ملتغر نوع العمل. 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   �
)0.05( يف بعض أبعاد مقي����������اس مهارات إدارة احلياة 
وفقا ملتغر مس����������توى الدخل وكان����������ت الفروق يف البعد 
الثاين والثالث، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 

عند يف بقية األبعاد والدرجة الكلية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة   �
)0.05( يف بعض أبعاد مقي����������اس مهارات إدارة احلياة 
وفقا ملتغر املس����������مى الوظيفي وكانت الفروق يف األول 
والرابع واخلامس والس����������ادس والدرج����������ة الكلية، وعدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند يف بقية األبعاد. 
وللكشف عن داللة الفروق قام الباحث بإجراء اختبار 

)LSD( على النحو التايل:

جدول )11( يوضح الفروق البعدية )LSD ( في مهارات إدارة الحياة وفقا لمتغير )العمر، الحالة االجتماعية، مستوى 
الدخل، المسمى الوظيفي(  )ن = 564(.

45-3660-2545-35العمر  البعد
البعد الرابع

 مهارات 
التواصل 

الفعال

35-25--------*-1,2443-*-1,1186-
45-36*1,2443---------1257.

60-45*1,1186-1257.----------

البعد األول

 مهارات إدارة 
الوقت

أرملة مطلقة متزوجة عزباءالحالة االجتماعية 
-3,9596-*-2,4815-*-3,0736-*-------عزباء 
-.8859-.5922---------3,0736*متزوجة 
-1,4781------------.5922-2,4815*مطلقة 
-----------3,95968859.1,4781*أرملة 

البعد الثاني

 مهارات إدارة 
الضغط

-2,0043-*--1,9841-1,6136-*--------عزباء 
-.3907-3705-.---------1,6136*متزوجة 
-.0202----------1,9841.3705*مطلقة 
-----------2,0043.3907.0202*أرملة 
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البعد الثالث

مهارات اتخاذ 
القرار

-.8427--1,5026-*-1,4930-*--------عزباء 

6503.-.0096---------1,4930*متزوجة 

6599.---------.1,50260096*مطلقة 

-----------.6599--.6503-.8427أرملة 

الدرجة الكلية 
لمقياس 

مهارات ادارة 
الحياة

-5,4170--7,4709--9,7075-*-------عزباء 

2,23664,2905--------9,7075*متزوجة 

2,0539----------2,2366-7,4709مطلقة 

------------2,0539--4,2905-5,4170أرملة 

البعد الثاني

مهارات إدارة 
الضغط

أقل من 5000 
لاير

من 5000 إلى 
1000 لاير

أكثر من 10000 
لاير

1266-.-6299.-------أقل من خمسة االالف لاير
من 5 االف إلى عشرة 

-.7565-*--------6299-.-االالف لاير

---------.7565*1266.أكثر من عشرة االالف لاير

البعد الثالث

مهارات اتخاذ 
القرار

0886-.-8535.--------أقل من خمسة االالف لاير
من 5 االف إلى عشرة 

-.9421-*---------.8535-االالف لاير

--------.9421*.0886أكثر من عشرة االالف لاير

موظفة عضو هيئة تدريسمديرةمعلمة
أخرىأداريه

البعد األول

مهارات إدارة 
الوقت

--------معلمة 
-----1,7004-*3,9598*1,7188*1,3002

---------1,7004مديرة
----*5,6603*3,41923,0006

-----------5,6603-*-3,9598-*عضو هيئة تدريس
----2,2410--2,6597-

------2,2410-3,4192-*-1,7188-*موظفة أداريه
----4186.-

2,6597.4186-3,0006--1,3002-*أخرى
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البعد الرابع

 مهارات 
التواصل الفعال

موظفة عضو هيئة تدريسمديرةمعلمة
أخرىأداريه

.2,25376690.2896-2,4130--------معلمة 

2,7026*3,0821*4,6667*-------2,4130مديرة

-1,9640--1,5846---------4,6667-*-2,2537-عضو هيئة تدريس

-.3794-----1,5846-3,0821-*-.6690-موظفة أداريه

------1,9640.3794-2,7026-*-.2896-أخرى

البعد الخامس  

مهارات العمل 
الفريقي

أخرىموظفة أداريهعضو هيئة تدريسمديرةمعلمة

0330.8871-.-2,5362-1,5728---------معلمة 

4,10901,53972,4598*---------1,5728مديرة

-1,6491--2,5692------------4,1090-*-2,5362-عضو هيئة تدريس

9201.-----2,5692-1,5397-0330.موظفة أداريه

------9201-.-1,6491-2,4598-8871-.-أخرى

البعد السادس

 مهارات 
التعلم الذاتي 

المستمر

أخرىموظفة أداريهعضو هيئة تدريسمديرةمعلمة
1809-.-1,7306.4947-2,5130-*--------معلمة 

3,00772,3321*4,2436*---------2,5130*مديرة
-1,9115--1,2359------------4,2436-*-1,7306-عضو هيئة تدريس

6756-.------1,2359-3,0077-*-.4947-موظفة أداريه
-----.1,91156756-2,3321-.1809أخرى

الدرجة الكلية 
لمقياس مهارات إدارة 

الحياة

أخرىموظفة إداريةعضو هيئة تدريسمديرةمعلمة
4,15772,7510*11,7936*-8,4756-----------معلمة 

12,633311,2266*20,2692*------------8,4756مديرة
-9,0426--7,6359---------------20,2692-*-11,7936-*عضو هيئة تدريس

-1,4067---------7,6359-12,6333-*-4,1577-*موظفة أداريه
--------9,04261,4067-11,2266--2,7510-أخرى



27

د. أمحد بن سعد األمحد: مهارات إدارة احلياة وعالقتها بامليول العصابية لدى عينة من النساء السعوديات العامالت مبدينة الرياض

يتضح من اجلدول )11( أن الفروق يف مهارات إدارة 
احلياة وفقا ملتغرات الدراسات جاءت على النحو التايل: 
العمر: جاءت لصاحل من هن بعمر )45�60(   �

ع����������ام يليها من هن بعمر )36�45( عام، ويعود ذلك من 
وجهة نظر الباحث إىل سنوات العمر واخلربة العملية لدى 
املرأة السعودية العاملة، فكلما زادت اخلربة العملية اكتسنب 
القدرة على مهارات إدارة احلياة والتعامل مع املش����������كالت 
النفس����������ية والضغوط اليت تواجههن بشكل دوري، وامتلكن 

مهارات إدارة الصراع اخلاص باألدوار والتوازن بينها.
الحال�������ة االجتماعي�������ة: جاءت الف����������روق لصاحل   �

املتزوجات، يليهن املطلقات وأخراً األرامل يف البعد األول، 
ويف البعد الثاين والثالث ج����������اءت الفروق لصاحل األرامل، 
يليه����������ن املطلقات، يليهن املتزوج����������ات، ويف الدرجة الكلية 
ل����������ألداة جاءت الف����������روق لصاحل املتزوج����������ات، واملطلقات، 
واألرامل. ويعزو الباحث ه����������ذه النتيجة إىل أن املتزوجات 
أكثر استقراراً نفسياً ويتوجب عليهن تنظيم وقتهن بشكل 
أدق كوهن����������ن مرتبطات بأزواج وعليه����������ن القيام بالواجبات 
الزوجية واألس����������رية، ولديهن عدداً م����������ن األدوار اليومية اليت 
يقم����������ن هب����������ا كأم وزوج����������ة وموظفة؛ فضال ع����������ن حاجاهتن 
ومطالبهن الش����������خصية واملمارس����������ات االجتماعية والتفاعل 
االجتماع����������ي وتكوين العالقات االجتماعية وفقا ملا أكدته 
نظري����������ة االجتماعية لباندورا، بينما جئن يف املرتبة الثالثة يف 
البعدين الثاين والثالث موافقة لنتيجة دراسة جونغ وآخرون 
)2015( حيث أشارت إىل أن النساء الاليت لديهن أطفال 
وأزواج ويعملن بدوام كامل يواجهن مش����������كالت نفس����������ية 
متع����������ددة. وميكن القول أن املرأة العاملة املطلقة ليس لديها 
ترتيبات يومية وممارسات وأدوار تقوم هبا كرعاية األطفال، 

أو الزوج والعالقات االجتماعية مقارنة باملتزوجات.
المستوى االقتصادي: جاءت الفروق يف البعد   �

الث����������اين والثالث لصاحل من يرتاوح مس����������توى الدخل لديهن 
بأكثر من عشرة آالف لاير مث من هن بدخل عشرة آالف 
لاير. ويعزو الباحث هذه النتيجة إىل أن العامل االقتصادي 
عامل مهم يف إدارة ش����������ؤون احلياة كامل����������ة وبالتايل كان له 
األث����������ر يف اجتاه الفروق ملن ه����������َن أكثر دخاًل مالياً من أفراد 
العينة. ويعل����������ل الباحث هذه النتيجة وفقا ملا أش����������ارت له 
النظرية املعرفية واالجتماعية من القدرة على التنظيم الذايت 
وإدارة حاجات األس����������رة وأمورها املالية كمطلب أساس����������ي 
من مطالب املرأة الس����������عودية العاملة تبعا حلاجاهتا ومواردها 

الذاتية.
المسمى الوظيفي: جاءت الفروق يف األبعاد   �

)األول، الرابع، اخلامس، السادس، والدرجة الكلية( ملن 
يعملن كأعضاء هيئة تدريس يليهن من يعملن مبسمى 
وظيفي مديرة، وميكن أن تُعزى هذه النتيجة أيضاً إىل 
املهام اليت يتولينها أثناء عملهن إما يف التدريس أو 
املناصب اإلدارية. ويعلل الباحث أن هذه الوظائف 
تتطلب جهداً بارزاً منهن من حيث القدرة على امتالك 
املهارات الذاتية ومهارات إدارة احلياة وتنظيم الذات.

السؤال الخامس
ينص الس����������ؤال اخلامس على )هل توجد فروق ذات 
دالل�������ة إحصائي�������ة في المي�������ول العصابية لدى النس�������اء 
السعوديات العامالت بمدينة الرياض تعزى للمتغيرات 
التالي�������ة: )العم�������ر، الحال�������ة االجتماعية، ن�������وع العمل، 
مس�������توى الدخل، المسمى الوظيفي؟ لإلجابة على هذا 
 Multivariate( السؤال اس����������تخدم حتليل التباين املتعدد
analysis of variance( ع����������دمي التفاعل ألثر متغرات 

الدراسة الدميوغرافية. كما يف اجلدول )12( 
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يوضح )12( الفروق في الميول العصابية لدى النساء العامالت في مدينة الرياض تبعاً للمتغيرات )العمر، الحالة 
االجتماعية، نوع العمل، مستوى الدخل، المسمى الوظيفي( )ن =564(

الداللة قيمة )ف(متوسط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
اإلحصائية

698..156,005278,002360العمر

1427,7583475,9192,199.087الحالة االجتماعية

571..69,731169,731322نوع العمل

1178,1492589,0752,721.067مستوى الدخل

2610,9284652,7323,015.018المسمى الوظيفي

119272,318551216,465الخطأ

1452663,000564المجموع

127060,785563النموذج المصحح
يوضح اجلدول )12( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.05( يف مقياس امليول العصابية 
وفقا ملتغر )العمر، احلالة االجتماعية، نوع العمل، مستوى الدخل( يف حني وجدت فروق ذات داللة إحصائية وفقا ملتغر 

املسمى الوظيفي. وللكشف عن داللة الفروق قام الباحث بإجراء اختبار )LSD( على النحو التايل:
جدول )13( يوضح الفروق البعدية )LSD( في الميول العصابية وفقا لمتغير )المسمى الوظيفي( )ن = 564(.

أخرىموظفة أداريهعضو هيئة تدريسمديرةمعلمة المسمى الوظيفي

-1,3159--5,3573-*7,5516.1606-------معلمة

-8,8675-*12,6333*-7,3910---------7,5516-مديرة

-1,4765--5,5179-----------16067,3910-.-عضو هيئة تدريس

4,0415*-----12,90905,5179*5,3573*موظفة أداريه

------4,0415-*8,86751,4765*1,3159أخرى
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يتضح من اجلدول )13( أن الفروق يف امليول العصابية 
جاءت لصاحل من يعملن مبس����������مى وظيف����������ي موظفة إدارية 

يليهن من يعملن مبسمى وظيفي مديرة. 

ويع����������زو الباحث هذه النتيجة إىل كثرة األدوار اليت تقوم 
هبا املوظفة اإلدارية أثناء العمل سواء كانت مرتبطة باإلدارة 
اليت تعمل هبا أو باملس����������تفيدين م����������ن اخلدمات، ورمبا يعلل 
ذلك باخنفاض مس����������توى الدخل ال����������ذي تتقاضاه املوظفة 
اإلداري����������ة مقارنة بالفئات األخرى، فض����������اًل عن كثرة املهام 
الوظيفي����������ة اليت تقوم هبا واملتطلبات اليت يقع عليها إجنازها. 
وتفس����������ر هذه النتيجة وفقا ملا جاءت ب����������ه نظرية املخاطرة 
واملرونة واليت بينت معاناة الفرد بش����������كل عام واملرأة العاملة 
من القدرة على التعامل مع الضغوط وضعف قدرهتن على 
حتم����������ل ضغوط العم����������ل اليت يواجهنها تبع����������ا لطبيعة العمل 

ومهامه اليومية.

استناداً إلى نتائج الدراسة يمكن التوصية بما يلي:

إجراء املزيد من الدراس����������ات حول مهارات إدارة احلياة   .1
وعالقته����������ا باملي����������ول العصابية لدى فئ����������ات أخرى من 

اجملتمع.
عقد ورش تدريبية وبرامج وندوات ملس����������اعدة النس����������اء   .2

العامالت على اكتساب مهارات إدارة احلياة.
عق����������د برام����������ج تدريبية عل����������ى مواجهة ضغ����������وط العمل   .3

ملساعدهتن على التوافق املهين.
توعية النساء العامالت بامليول العصابية ومساهتا وكيفية   .4
التعام����������ل معها، من خالل االس����������رتاتيجيات النفس����������ية 
املناس����������بة كالتدريب على مهارات التعامل مع الضغوط 

النفسية، واالسرتخاء وغرها من الفتيات.
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واقع السلوك االستهالكي للمرأة السعودية
دراسة ميدانية مطبقة على النساء في السعودية

د. نوال بنت عبدالمحسن العيبان
أستاذ الخدمة االجتماعية المساعد

بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن

المستخلص : 

هدفت الدراس����������ة إىل )معرفة واقع الس����������لوك االس����������تهالكي للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي( من خالل حتقيق جمموعة من 
األهداف، فاعتمدت الباحثة على استخدام االسلوب الوصفي التحليلي، ومت أخذ عينة غر عشوائية ) غرضية ( من النساء 
يف اجملتمع السعودي عددهن 193 امرأة، كما استخدمت الباحثة برنامج  SSPS للمعاجلات االحصائية، فتوصلت الدراسة 
إىل بعض النتائج املهمة منها أن للعمر أثر على السلوك االستهالكي وهو ما بني )20إىل أقل من 40( كما أن هناك عوامل 
اجتماعية وثقافية مؤثرة من أمهها خروج املرأة للعمل، واهتمامها بالتجميل، كذلك من أهم العوامل التسويقية سهولة الشراء 
الكرتوين، وكثرة حمالت البضائع املخفضة، كما أن من أهم اآلثار الس����������لبية كثرة الديون، وظهور املش����������كالت األس����������رية. كما 
اظهرت الدراس����������ة أهم أس����������اليب االدخار وهي الوعي بأن ليس كل ما يعلن عنه يناسبين وجيد، كما متثل الوعي االستهالكي 
لدى املرأة يف: احاول تكوين عادات اس����������تهالكية س����������ليمة، معرفة اإلعالنات املضللة، وقد خرجت الدراس����������ة مبجموعة من 

التوصيات كان أمهها: زيادة الوعي اجملتمعي ألمهية ثقافة االستهالك لدى املرأة. 

الكلمات املفتاحية

املرأة – السلوك االستهالكي� التغرات اجملتمعية – اجملتمع السعودي� األسرة� الشراء
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)The reality of consumer behavior for Saudi women(*
A field study applied to women in Saudi Arabia

Summary of the study
Abstract

        women in the Saudi society( through achieving a set of goals. so the 
researcher relied on the use of the descriptive and analytical method. and a 
non�random )objective( sample of 391 women in the Saudi society was taken. 
and the researcher used the SPSS program for treatments. Statistical. the study 
reached some important results. including that age has an impact on consumer 
behavior. which ranges between )20 to less than 40(. There are also social and 
cultural factors affecting the most important of which are women going out to 
work. and their interest in beauty. Also among the most important marketing 
factors is the ease of electronic purchase. Discounted merchandise stores. and 
one of the most important negative effects is the large number of debts and 
the emergence of family problems. The study also showed the most important 
methods of saving. which is awareness that not everything that is advertised 
is suitable for me and is good. and the consumer awareness of women is rep�
resented in: I try to form healthy consumer habits. know misleading adver�
tisements. and the study came out with a set of recommendations. the most 
important of which were: Increasing societal awareness of the importance of a 
culture of consumption I have a woman

key words

Women � consumer behavior � societal changes � Saudi society � family � buy�
ing
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مقدمة
تعرض اجملتمع السعودي لتغرات كان هلا األثر يف كافة 
اجملاالت سواء سياس����������ية أو ثقافية واقتصادية واجتماعية، 
وانتش����������رت قيم استهالكية احنرف البعض منها عن مسارها 
الطبيعي إىل اس����������تهالك بذخي كمايل خاصة عند النساء. 
فامل����������رأة من أهم القوى املؤث����������رة يف اجملتمع من خالل تنظيم 
اسرهتا وترشيد استهالكها، كما أهنا عامل من عوامل ترشيد 
االستهالك بوعيها، ويس����������اعد ذلك على استقرار اسرهتا، 
وميتد األثر اإلجيايب ليس فقط على األس����������رة بل للمجتمع  

حبفظ مدخراته، ويعكس الوعي اجملتمعي ألفراده.
لذا جند أن  دراس����������ات سلوك املستهلك يف معظم دول 
العامل حتظى باهتمام متزايد وتركز معظم هذه الدراس����������ات 
على فهم السلوك الطبيعي للمستهلك أو اجلانب العادي 
من س����������لوك املس����������تهلك، أما اجلانب الغر عادي من هذا 
الس����������لوك متمثاًل باالستهالك والش����������راء اإلدماين )القهري( 
فإن القليل من الدراسات ركزت على دراسته وحماولة فهمه 
)عبيدات. الضمور، 2010: 441( من هنا تناولت هذه 
الدراسة السلوك الس����������تهالكي للمرأة كوهنا نصف اجملتمع 
واملؤثر احلقيقي يف اس����������رهتا، فتحددت مش����������كلة الدراس����������ة 
يف معرفة واقع الس����������لوك االس����������تهالكي للم����������رأة يف اجملتمع 

السعودي(. 
 مشكلة الدراسة وأهميتها

ترجع أمهية الدراسة الرتباطها الوثيق بعملية التنمية واليت 
ترتكز عليها رؤي����������ة اململكة 2030، حيث تعد املرأة رافد 
من روافد اجملتمع، فهي متثل 42.3% من عدد السكان يف 
اململكة حس����������ب تقارير مصلحة االحصاء يف موقعها لعام 

2019 م.
فتش����������ر معظم الدراس����������ات إىل أن للنساء دور كبر يف 
االس����������تهالك أكثر من الرجل، حيث مل تعد تلعب النساء 
دور “ ربات البيوت فقط “ بل مسؤوالت عن املشرتيات 
والتحكم يف قرارات الش����������راء، فبلغت نسبة املستهلكني من 
النس����������اء85% بالنسبة للرجال، كما ترى أن الدافع  الجتاه 

النس����������اء للعمل بدافع الضرورة االقتصادية، حيث أن سبعة 
من كل عش����������رة خيرج����������ن للعمل من أجل امل����������ال ويعتربون 
العائل الوحيدون ألس����������رهم، وبينت أن اجليل القادم سوف 
 ،Chopra( يكون الداعم لألسر النساء أكثر من الرجال

.)22 : 2014
فالدور الذي تلعبه املرأة داخل األس����������رة جيعل املرأة من 
أهم القوى املؤثرة يف األس����������رة، من خالل تنظيم أس����������رهتا، 
وترشيد استهالكها، وزيادة مدخراهتا، مما يتيح لألسرة فرص 
أفضل لالستقرار العائلي، ويلعب الوعي داخل األسرة دوراً 
مهماً فكلما توافرت مس����������تويات عالي����������ة من الوعي، كلما 
كانت فرص جناح واس����������تقرار األس����������رة أكرب، حيث ميكنها 
م����������ن مواجه����������ة أي صعوب����������ات تعرتضها يف احلي����������اة. فيعد 
االس����������تثمار يف تنمية املرأة أعلى من العائد يف أي استثمار 
آخر، وأصبحت احلاجة ماسة إىل اإلسراع يف تطبيق برامج 
تنمي����������ة املرأة وزيادة وعيه����������ا بأدوارها يف اجملتمع، ومثة قضايا 
متداخله تلعب فيها املرأة دورا أساسيا وهي تنظيم األسرة، 
واالستهالك واالدخار، حيث أن النمو السكاين يصاحبه 
تزايد يف الطلب على الس����������لع االستهالكية، وضعف ميل 
األس����������رة على االدخار نظراً الرتفاع عدد األبناء مما يتطلب 
املزيد من اإلنفاق على رعايتهم، وسد حاجاهتم الضرورية 

)عبداجمليد، 2010: 380(
كما أن للتغرات السريعة يف اجملتمع السعودي أثر على 
االستهالك، فكان من أهم العوامل املؤثرة يف االستهالك،: 
التقليد، التفاخر، الدعاية، القدرات املالية، الوعي والرشد، 
التحضر ومتطلباته املعيشية، سياسة التقسيط واالقراض ) 

الزهراين، 2017: 97(.
فاجملتمعات متر بتحوالت س����������ريعة، وقد ينخفض دخل 
الفرد، فإذ تعود افراد اجملتمع على االستهالك الالواعي فهذا 
خيلف آثار س����������لبية على اجملتمع بأكمله وهذا ما أشارت له 
النظرية النس����������بية حيث ترى أنه من السهل زيادة املستهلك 
ملعدالت اس����������تهالكه عند زيادة دخله، ولكن من الصعب 
العودة على مستويات االستهالك السابقة عند االخنفاض 

)كنعان، بدون : 5(.
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من هن����������ا جند أن االس����������تهالك أصبح قضي����������ة جمتمعية 
متش����������ابكة األبعاد وميثل خطر كبر على مستوى االقتصاد 
القومي، حيث يعد قضية اقتصادي����������ة واجتماعية وثقافية، 
لذا البد من تضافر اجلهود ملواجهتها من خالل األس����������رة، 
واملؤسس����������ات التعليمية، وإلعالمية، والديني����������ة ) الدوري، 

.)253 : 2018
كما تظهر البيانات املالية فإن متوسط اإلنفاق الشهري 
للمرأة الس����������عودية يص����������ل إىل حنو 9339 ري����������ااًل، مقارنة 
مبا ينفقه الرجل الس����������عودي حيث ينف����������ق 15688 ريااًل 
)النس����������ور، 2018: 232(. ويعت����������رب اإلنفاق للمرأة عايل 
ألننا يف اجملتمع الس����������عودي تقع مسؤولية النفقة واملصاريف 
احلياتي����������ة على الرجل. وعلية جاءت هذه الدراس����������ة إللقاء 
الضوء على واقع الس����������لوك االس����������تهالكي للمرأة يف اجملتمع 
السعودي. وحتديد العوامل املؤدية له. كذلك التعرف على 
األثار الس����������لبية املرتبة على الس����������لوك االس����������تهالكي للمرأة 
السعودية، ، ومدى وعيها بأساليب الرتشيد االستهالكي. 
وتربز أمهية هذه الدراسة من الناحية العلمية والعملية :

األهمية العلمية:
� تع����������د هذه الدراس����������ة مرجع للباحثني يف ش����������ؤون املرأة، 

واالقتصاديني واالستفادة من نتائجها.
� تس����������هم هذه الدراس����������ة يف إثراء املكتبة باملراجع العلمية 

اخلاصة بشؤون املرأة 
األهمية العملية للدراسة:

توجيه املخططني وصانعي السياسات االجتماعية عند   -
وضع براجمهم للمرأة يف اجملتمع الس����������عودي بعد تعرفهم 
على العوامل املؤدية للسلوك االستهالكي وأثاره السلبية 

للمرأة يف اجملتمع السعودي
ستكون أداة يسرتشد هبا االعالميون، ومعدي الربامج   -
الثقافية والتنموية يف التوعية بأساليب االستهالك للمرأة 

يف اجملتمع السعودي
استفادة املستش����������ارين األس����������ريني يف حتقيق االستقرار   -

األسري من خالل توجيه املرأة يف اجملتمع لألثار السلبية 
لالس����������تهالك ورفع وعيها به والتغلب على املشكالت 

األسرية.
أهداف الدراسة

الهدف العام للدراسة: حتديد واقع السلوك 
االستهالكي للمرأة السعودية، وذلك من خالل األهداف 

الفرعية التالية:
� حتدي����������د العوامل املؤدية للس����������لوك االس����������تهالكي للمرأة 

السعودية ) االجتماعية� التسويقية(.
� حتديد األثار الس����������لبية املرتتبة على السلوك االستهالكي 

للمرأة السعودية.
� حتديد مدى وعي املرأة الس����������عودية بأس����������اليب الرتشيد 

االستهالكي.
وتتحق����������ق اه����������داف الدراس����������ة م����������ن خ����������الل اإلجابة على 

التساؤالت التالية:
تساؤالت الدراسة:

التساؤل الرئيسي للدراسة: ما واقع السلوك االستهالكي 
للمرأة الس����������عودية وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت 

الفرعية التالية: 
1� م����������ا العوام����������ل املؤدية للس����������لوك االس����������تهالكي للمرأة 

السعودية ) االجتماعية� التسويقية(.
2� ما األثار الس����������لبية املرتبة على الس����������لوك االستهالكي 

للمرأة السعودية.
3� ما مدى وعي املرأة الس����������عودية بأس����������اليب الرتش����������يد 

االستهالكي.
مفاهيم الدراسة

االس�������تهالك: هو عملية القيام بأنشطة اقتناء املنتج، مث 
استخدامه مث التخلص من الفائض )اجلريسي، 2004: 42(.

السلوك االستهالكي: هو ذلك التصرف الذي يربزه 
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املس����������تهلك يف البحث عن شراء أو اس����������تخدام السلع أو 
اخلدم����������ات أو األفكار أو اخلربات اليت يتوقع أهنا ستش����������بع 
رغبات����������ه، أو رغباهت����������ا، أو حاجاهتا وحس����������ب اإلمكانات 

الشرائية )عبيدات، 2012: 15(.
كما عرفت عزه حجازي الس�������لوك االستهالكي على 
أنه حماولة من قبل الفرد إلش����������باع الرغبات اليت يش����������عر هبا، 
وذلك باحلصول على السلعة أو اخلدمة، أو استخدامه هلا 

لكي يشبع تلك الرغبات)سعيد، 2008: 85(.
ويف االقتص����������اد الكل����������ي يع����������رف بأن����������ه: ه����������و الدخل 
املوج����������ه بغرض إش����������باع احلاجات وله ارتباط باالس����������تثمار 

واالدخار)عبدالفراج، 2001: 1(
كما يعرف الس�������لوك االستهالكي: بأنه النمط الذي 
يتبعه الفرد يف سلوكه للبحث أو الشراء أو االستخدام، أو 
التقييم للسلع واخلدمات واألفكار اليت يتوقع منها أن تشبع 

حاجاته ورغباته)احلليب،2009: 386(.
واالستهالك نوعان:

اس����������تهالك خاص: وهو االس����������تهالك ال����������ذي يقوم به 
األفراد والعائالت، وينصب هذا االستهالك على املنتجات 

املختلفة من السلع واخلدمات.
 االس����������تهالك احلكومي: وهو االس����������تهالك الذي تقوم 
به الس����������لطات العامة يف اجملتمع على اختالف أش����������كاهلا 
من حكومية قومية وحملية، وتش����������مل اخلدمات والسلع اليت 
حتتاجها هذه الس����������لطات ملواصلة تس����������ير املرافق اليت تتوىل 

إدارهتا )عبداجمليد، 2010: 396(.
التعريف االجرائي : للس�������لوك االستهالكي للمرأة: 
هو الس����������لوك الذي تتبعه املرأة للبحث واالختيار والش����������راء 
واالستخدام للسلع االستهالكية اليت تشبع رغباهتا ورغبات 

أفراد اسرهتا داخل اجملتمع السعودي. 
وموضع الدراس����������ة احلالي����������ة ال ينصب على حتليل أمناط 
االس����������تهالك، وإمنا على واقع اس����������تهالك امل����������رأة يف اجملتمع 

السعودي ومدى وعيها بأساليب االدخار.

اإلطار النظري للدراسة
واقع ثقافة السلوك االستهالكي للمرأة

تربز أمهية األس����������رة كعضو فعال وموضع تأثر وثقة من 
أفراد اجملتمع يف تغير وتوجيه اس����������تهالك أفراد األسرة بقدر 
ثقافته����������ا ووعيها ورغبتها يف تكوي����������ن العادات واالجتاهات 
االستهالكية الس����������ليمة حنو اإلنفاق واالستهالك )احلليب، 

.)381 :2009
حيث تواجه العديد من ربات األس����������ر من املشكالت 
االقتصادية وخاصة اليت ترتبط بثقافة االس����������تهالك، وظهور 
أسس ومعاير جديدة النتقاء السلع ،وقلة قيمة االدخار، 
حيث تغرت القيم االستهالكية لدى األسر وازداد اإلقبال 
على شراء السلع املرتبطة بالعوملة، مما زاد من األعباء املالية 
لألسرة متوسطة الدخل واألس����������ر الفقرة )بدير، 2012: 

.)252
فيعرف مارتن الثقافة االستهالكية بأهنا: ترابط األنشطة 
االقتصادية مع املمارس����������ات الثقافية، تلك املمارسات اليت 
ميكن حتديدها متاماً بواسطة دوران رأس املال أو سيكولوجية 
األفراد. والثقافة االس����������تهالكية ليست ثقافة حتمل مظاهر 
ثقافات الشعوب التقليدية من قيم واعتقادات وفنون، بل 
تعين بالدرجة األوىل اجلوانب الغريزية باإلنسان، وباملظاهر 
والكماليات الش����������كلية اليت حتدد قيمة اإلنسان مبقدار ما 
يقتنيه من اشياء مادية أو مال، وتعمل الثقافة االستهالكية 
على حتويل مجيع مظاهر الثقافة اإلنس����������انية، وأبرزها الفنون 

إىل سلع جتارية )بودرواية، 2014: 143(.
إن عملي����������ة التنمي����������ة البش����������رية حتتاج إىل تس����������خر كل 
الطاقات املادية والبشرية، ولعل أهم عملية استثمارية تقوم 
هبا أي دولة نامية على االخص هي تنمية مواردها البشرية، 
وعملي����������ة التنمية عملية متكاملة هت����������دف لالرتقاء بالعنصر 
البش����������ري دون متييز بني فئاته، لذلك ينبغي ان تس����������توعب 
يف خططه����������ا كل فئات اجملتمع ومن بني هذه الفئات املرأة 

)هاشم، 2007، 1(
إن املتطل����������ع للتنمية الش����������املة يرى أهنا ليس����������ت موارد 
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اقتصادية ورأس مال فحسب، ولكنها مسألة بشرية وثقافية 
بالدرج����������ة األوىل، فهي ترتبط بنوع ال����������رتاث الثقايف وتاريخ 
اجملتمعات، ونوعية القيم واالجتاهات، ومنوذج الشخصية، 
وحجم ونوعية التعليم السائد، وطبيعة التنظيم االجتماعي. 
ف����������إذا أردنا النهوض باجملتمع جيب النه����������وض باملرأة وتنمية 
وعيه����������ا واجتاهاهتا، فاملرأة نصف اجملتمع بل ذهب بعضهم 
إىل أهن����������ا اجملتمع كله، وما إن صلحت املرأة صلح اجملتمع، 
ولع����������ل واقع املرأة املعاصر حيت����������اج إىل تفصيل وتأصيل وإىل 
شرح وبيان لتحديات اليت تواجه املرآة وهي كثرة ومتنوعة 
وهي التحدي العاملي، وحتدي األعراف املوروثة والقناعات 
االجتماعية السائدة، وحتدي تطوير الذات والوعي باحلقوق 
واملسئوليات، وحتدي التوازن بني مهام املرأة املختلفة، وتعد 
تنمي����������ة املرأة من أهم جماالت التنمية ال����������يت هتتم هبا الدولة 
حيث أهنا متثل املش����������اركة اجملتمعي����������ة لنصف اجملتمع، فاملرأة 
م����������ا زالت تعاين الكثر من املش����������كالت خاصة يف املناطق 
العشوائية منها الفقر واخنفاض املستوى االقتصادي وشيوع 
ثقافة االس����������تهالك واخنفاض مس����������توى الوعي االجتماعي 
والثقايف الذي يؤثر س����������لباً عليها وعل����������ى اجملتمع )فرغلي، 
2013: 1935(. وق����������د أث����������رت التغ����������رات االجتماعية 
املتسارعة يف اجملتمع السعودي على اجلوانب االستهالكية 
للمرأة من حي����������ث خروجها للعمل، والس����������ماح هلا بقيادة 
السيارة فس����������عت المتالك الس����������يارة فكان له أثر يف تعدد 
ادوارها يف عملية الش����������راء، وتزايد استهالكها لبعض السلع 
واخلدم����������ات، كذلك ازدي����������اد احتياجاهتا من دور للحضانة 
ورعاية الطفل، واالحتياج لعامل����������ة منزلية، وتزايد االعتماد 
على األغذية اجملمدة والس����������ريعة يف اإلع����������داد. وغرها من 
االحتياجات. ومن ناحية أخرى فاستقالل املرأة اقتصاديا 
واعتمادها على دخلها الشخصي أدى إىل تزايد دورها يف 
عملية الش����������راء واختاذ القرارات االستهالكية، والتأثر مبواقع 

التواصل االجتماعي وما يعلن عنه من خالهلا. 
إال أن درجة اإلش����������باع واإلحلاح ختتلف من ش����������خص 

آلخر وفقاً ملا يلي:
املركز املايل للشخص.

القدرة النسبية للشراء.
أمهية احلاجات واملفاضلة بينها.

تأثر األفراد احمليطني )سعيد، 2008: 69(
وهناك من ي�������رى أن العوامل المؤثرة في الس�������لوك 

االستهالكي لدى المرأة هي :
الفئ�������ة العمرية: فم����������ن املعروف أن ل����������كل فئة عمرية 
متطلب����������ات اس����������تهالكية متيزها إىل حد كبر ع����������ن الفئات 
العمرية األخرى. فانتقال الفتاة لس����������ن الزواج مثاًل يستلزم 
بعض املتطلبات االس����������تهالكية ختتلف عما كانت عليه يف 

مراحلها العمرية السابقة.
التحضر: يعد التحضر من العوامل املؤثرة يف الس����������لوك 
االستهالكي، من حيث الكم والكيف. فسكان املدن يتنوع 
سلوكهم االستهالكي عن غرهم من سكان الريف والبدو.

توفر السلع والخدمات: فالعملية االستهالكية تتأثر 
بش����������كل كبر مبدى توافر الس����������ع واخلدم����������ات واليت ترتبط 
بش����������كل مباشر بالبنية التحتية من وسائل نقل ومواصالت 

وطرق وكهرباء...اخل
الوق�������ت: االفتقار للوقت حيد بش����������كل كبر من فرص 
االس����������تهالك. فاملرأة يف أفريقيا وأس����������يا قد تنفق س����������اعات 
متعددة كل يوم يف تلبية احتياجات األس����������رة املعيشية، مما 

يؤثر بشكل كبر من فرص االستهالك والتنوع فيه.
المعلومات: املعلومات هي الس����������بيل إىل معرفة السلع 
واخلدمات املتاحة يف الس����������وق، وتلع����������ب الدعاية ومحالت 
اإلع����������الم الع����������ام دوراً مهماً يف ه����������ذا الصدد)عبدالوهاب، 

.)1 :2019
وهناك من يربط املستهلك بعوامل خارجية أخرى منها:

الثقافة: ويعود هذا العامل إىل املعتقدات، والقيم اليت 
يشرتك هذا املس����������تهلك فيها مع اجملتمع الذي يعيش فيه، 

فيؤمن هبا ويكون هلا تأثر يف سلوكه الشرائي.
الجماع�������ات المرجعية: مثل األصدق����������اء، والنوادي، 
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واجلمعيات، وكل منها له تأثره يف سلوك املستهلك وقراره، 
ويف معظم األحيان يتأثر هبا نتيجة انتمائه هلا.

العائلة: وهلا تأثر قوي ومباش����������ر، خاصة يف العائالت 
املتماسكة، كما يف اجملتمع السعودي.

وس�������ائل التس�������وق: كم����������ا يف اإلعالن����������ات ، والبي����������ع 
الشخصي، واخلصومات، واهلدايا.

الطبقات االجتماعي�������ة: وهي موجودة يف كل جمتمع، 
حيث تقس����������م اجملتمعات إىل طبقات حس����������ب مستويات 
معيش����������ة أفرادها، وهذه الطبقات تؤثر يف سلوك املستهلك 
م����������ن حيث الطبقة اليت ينتمي إليها )اجلريس����������ي، 2004: 
48� 49(. كم����������ا أن اإلس����������راف يف نفق����������ات الزواج يؤثر 
س����������لباً على احلياة األسرية يف املس����������تقبل بل قد يؤدي إىل 
الطالق، فتعيش املرأة يف مس����������توى مادي مرتفع قبل الزواج 
وخالل فرتة الزواج األوىل، مث ينخفض هذا املستوى نتيجة 
متطلبات احلياة والديون مما قد يسبب الطالق) الكحيل، 

.)1 :2014
دور االخصائية في ترشيد السلوك االستهالكي :

اخلدم����������ة االجتماعي����������ة تب����������دي اهتمام����������اً يف العمل يف 
جماالت التغي����������رات االجتماعية، وتوجيه ه����������ذه التغيرات 
لص����������احل اجملتمع، من خالل التغي����������ر املخطط، القائم على 
أس����������س علمية من خالل تعديل األمناط السلوكية السلبية، 
واكتس����������اب أمناط أكثر إجيابية كرتس����������يخ ثقاف����������ة االدخار 

)عبداجمليد، 2010: 401(.
من ذلك يقوم االخصائي االجتماعي ب� :

عق����������د دروات تدريبية وورش عم����������ل وحماضرات لتعليم   -
األسر وأفراد اجملتمع املمارسات الالزمة لرتشيد السلوك 

االستهالكي يف كافة جماالت احلياتية.
إع����������داد برام����������ج من خالل وس����������ائل اإلع����������الم وخاصة   -
التلفزيون توضح أهم املمارسات اليت ميكن إتباعها من 
أجل ترش����������يد االستهالك مع مراعاة إعادة هذه الربامج 

بشكل دوري ودائم.

تكوي����������ن العادات واالجتاهات الس����������ليمة وتنمية الوعي   -
االستهالكي السليم لدى أفراد اجملتمع.

معاونة أفراد االس����������رة يف كيفية التص����������رف يف مواردهم   -
املتاحة حبكمة. 

توعية األسرة باحتياجاهتا من السلع واخلدمات.   -
توعية املستهلك مبا تضعه الدولة من تشريعات وشروط   -
ومواصفات خاصة حى يستطيع االختيار بشكل جيد.

تبص����������ر املس����������تهلك حبقوق����������ه وواجبات����������ه ح����������ى ميارس   -
االستهالك بشكل آمن.

تزويد املستهلك باملعلومات املختلفة عن السلع املتوفرة   -
يف األسواق وذلك ملساعدته على اختيار املناسب منها.

إعداد الكوادر املناس����������بة اليت تساعد وتساهم يف حتقيق   -
أهداف ترشيد االستهالك وتوعية األسر وأفراد اجملتمع 
بتلك األهداف )أبو طالب، 1999: 209�210(.

نظرية الدخل النسبي لدوسنبيري  
تفرتض هذه النظرية أن االستهالك يتأثر بعوامل نفسية 
من خالل الدخل املادي، لذا فإن االس����������تهالك ال يعتمد 
عل����������ى الدخل احلايل فقط، وإمنا عل����������ى دخول اآلخرين يف 
البيئة نفس����������ها. وكذلك على معدالت ومنط االستهالك يف 
الفرتات الس����������ابقة، مبعى أن اس����������تهالك الفرد يتوقف على 

أعلى دخل حيصل عليه يف الفرتة السابقة. 
وتف����������رتض النظري����������ة أنه من الس����������هل زيادة املس����������تهلك 
ملعدالت اس����������تهالكه عند زيادة دخله، ولكن من الصعب 
العودة على مستويات االستهالك السابقة عند االخنفاض، 
وعليه فإن معدالت االس����������تهالك يف املدى القصر يف تزايد 
مستمر بسبب التقليد واحملاكاة )كنعان، بدون : 5( فنجد 
أن هذه النظرية قامت بتفس����������ر الس����������لوك االستهالكي من 
حيث العوامل املؤثرة به، كما أوضحت أن لالستهالك أثر 
س����������ليب ليس فقد على  اجلانب االقتصادي وإمنا ايضاً على 

اجلانب االجتماعي والنفسي.
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الدراسات السابقة
� يف دراس����������ة Saxena &others )2019( وال����������يت 
بعنوان “ دراس����������ة العوام����������ل اليت تعيق أو حتفز املرأة  يف 
التس����������وق عرب االنرتنت “ حيث خرجت الدراسة بأن 
النس����������اء هن الاليت يؤثرن على عملية الشراء، ويشاركن 
يف عملية التفاوض على الس����������عر قبل الشراء، ويبحثن 
عن خمتلف املنتجات حى جيدن املنتج املناسب الذي 
يليب احتياجاهتن عرب اإلنرتنت، فتشر الدراسة إىل أننا 
عندما نتحدث عن التسوق الكرتوين فسوف يتخلف 
الرجال عن الركب وتتسيد النساء، لذا يستخدم التجار 
طرق خمتلفة جلذب انتباههن، فرتى الدراسة أن العوامل 
املؤث����������رة على تفكر النس����������اء الراحة، تن����������وع املنتجات، 
الس����������عر، العالمة التجارية، الثقة واخلصوصية يف املواقع 
حيث مينحهم املوقع خيارات مرنة يف الدفع وسياس����������ة 

االسرتجاع.
� ويف دراسة ل الدوي )2018( واليت بعنوان “ التحوالت 
االجتماعية والثقافية وتغر امناط االستهالك لدى املرأة 
البحرينية – دراسة اجتماعية ميدانية( حيث كانت العينة 
من النس����������اء من خمتلف الفئات االجتماعية، وخرجت 
هذه الدراس����������ة مبجموعة من النتائج منها: أن جماالت 
اإلنف����������اق األكثر كانت على اهلاتف اجلوال واإلنرتنت، 
يليها ش����������راء مستلزمات األبناء والزوجة، مث اجور اخلدم 
والعمال، والتسوق واالنفاق على املظاهر بشكل عام، 
كذلك شراء األثاث وإقامة الوالئم. وخلصت الدراسة 
بأن االستهالك أصبح قضية جمتمعية متشابكة األبعاد 
وأنه ميثل خطر كبر على مس����������توى االقتصاد القومي، 
حيث يع����������د قضية اقتصادية واجتماعي����������ة وثقافية، لذا 
البد من تضافر اجلهود ملواجهتها من خالل األس����������رة، 

واملؤسسات التعليمية، وإلعالمية، والدينية.
وال����������يت   )2017( Ramprabha ويف دراس����������ة ل �
بعنوان “ س����������لوك املستهلك اإلس����������تهالكي ودور املرأة 
يف التس����������وق( حيث حددت الباحث����������ة تيارات التفكر 
املختلفة اليت ميكن أن تس����������اعد الباحثني يف املس����������تقبل 

وتوجهه����������م، فقامت الباحثة يف التعرف على دور املرأة 
يف التسوق. حيث خلصت هذه الدراسة إىل أن النساء 
يستمتعن بالتسوق، وهن املستهلكون مقارنة بالرجال، 
فتفكر النساء بش����������كل خمتلف عن الرجال، ألن هناك 
مس����������ات بيولوجية وعصبية وس����������لوكية بني أدمغة الرجال 
والنساء، هذه االختالفات بدورها هلا تأثر على سلوك 
التس����������وق اخلاصة هبن، بينما يت����������زود الرجال مبعلومات 
كافية عن منتج أو خدمة عرب اإلنرتنت، واإلعالنات، 
واملراجعات، أما النس����������اء فيحاولن االستفادة من جتربة 

اآلخرين من خالل سؤال األشخاص من حوهلن.
� وتشر دراسة الزهراين )2017( واليت بعنوان “ التغرات 
االجتماعية واالستهالك يف اجملتمع السعودي� دراسة 
تارخيي����������ة اجتماعي����������ة” أن للتغ����������ر الس����������ريع يف اجملتمع 
الس����������عودي أثر على االس����������تهالك، فتضاعفت أسعار 
البرتول، وزاد الدخل، وحتسنت املرافق واخلدمات، وزاد 
السفر إىل اخلارج، والتعرض لوسائل اإلعالم املختلفة، 
وزي����������ادة العمالة الوافدة. كل ذلك ضاعف من العوامل 
املؤثرة يف االس����������تهالك، ومن أمهها: التقليد، التفاخر، 
الدعاية، الق����������درات املالية، الوعي والرش����������د، التحضر 

ومتطلباته املعيشية، سياسة التقسيط واالقراض.
 Chopra كما تتفق مع الدراس����������ة الس����������ابقة دراس����������ة�
)2014( واليت بعنوان “ العوامل املؤثرة يف سلوك املرأة 
يف ش����������راء املواد التموينية “ واليت تش����������ر إىل أن للنساء 
دور كبر يف االس����������تهالك أكثر م����������ن الرجل، حيث مل 
تعد تلعب النس����������اء دور “ رب����������ات البيوت فقط “ بل 
مسؤوالت عن املشرتيات والتحكم يف قرارات الشراء، 
فبلغت نس����������بة املستهلكني من النس����������اء85% بالنسبة 
للرجال، كما أش����������ارت الدراسة إىل إجتاه النساء للعمل 
بداف����������ع الضرورة االقتصادية، حيث أن س����������بعة من كل 
عش����������رة خيرجن للعمل من أجل امل����������ال ويعتربون العائل 
الوحيدون ألس����������رهم، وترى هذه الدراسة إىل أن اجليل 
القادم س����������وف يكون الداعم لألس����������ر النساء أكثر من 

الرجال .
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�كما أوضحت دراس����������ة كل من بدير. راغب )2012( 
وهي بعنوان )التخطيط االس����������رتاتيجي لدخل األس����������رة 
املايل وانعكاس����������ه على النمط االستهالكي للزوجة يف 
ظل تداعي����������ات األزمة االقتصادي����������ة( واليت هتدف إىل 
التعرف على التخطيط االس����������رتاتيجي لدخل األس����������رة 
املايل وانعكاسه على النمط االستهالكي لديها يف ظل 
تداعي����������ات األزمة االقتصادية. وطبقت الدراس����������ة على 
عين����������ة قوامها )239( ربة أس����������رة، ومن نتائج البحث: 
خيتلف مس����������توى التخطيط االسرتاتيجي للدخل املايل 
ألفراد الدراسة، حيث أن غالبية أفراد العينة كان منطهم 
االستهالكي تعويضي بنسبة )46،86 %(، كما توجد 
عالقة ارتباطيه موجبة بني النمط االستهالكي املعتدل 
لألس����������رة مع متغرات الدراس����������ة )املس����������توى التعليمي، 
والعم����������ل( فكلم����������ا ارتفع املس����������توى التعليم����������ي للزوج 
والزوجة وعمل املرأة ومهنة الزوج تتبى األس����������رة النمط 
االس����������تهالكي املعتدل والرشيد، واذا زاد الدخل تتوجه 

األسرة إىل الدخل الرتقي أو التعويضي.
� ويف دراس����������ة القرشي )2012( بعنوان “ العوامل املؤثرة 
يف االس����������تهالك اإلدماين لدى املرأة األردنية يف مدينة 
عمان” حيث هتدف هذه الدراس����������ة إىل قياس وحتديد 
ظاهرة االستهالك اإلدماين لدى املرأة األردنية، باإلضافة 
إىل حتديد العوامل املؤثرة يف االستهالك اإلدماين، حيث 
قام الباحث بأخذ عينة مقدارها)1000( امرأة اردنية 
مت توزيعها على السيدات اللوايت يقطن يف مناطق خمتلفة 
يف مدين����������ة عمان الكربى وضواحيه����������ا، وقد اعتمدت 
الدراس����������ة على املصادر الثانوي����������ة للبيانات )األدبيات، 
الدراس����������ات الس����������ابقة املتعلقة مبوضوع الدراسة( لبناء 
اإلطار النظري للدراسة، وصياغة الفرضيات ومقاييسها 
املس����������تخدمة، وتوصلت الدراسة بش����������كل عام إىل أن 
نس����������بة االستهالك اإلدماين عند املرأة األردنية يف مدينة 
عمان كانت )26،5 %(، حيث أن عدد الس����������يدات 
املصابات باالس����������تهالك اإلدماين )164( س����������يدة من 
أصل )618( سيدة من عينة الدراسة، حيث أوصت 
الدراسة بضرورة إجياد وتطوير تشريعات وقوانني وانظمة 
حكومية من شأهنا كبح احلمالت اإلعالمية والرتوجيية 

املش����������وهة ملدركات املس����������تهلكني، وبضرورة قيام وازارة 
الشؤون البلدية والقروية، والصناعة والتجارة، والصحة، 
وأمان����������ة عمان الك����������ربى، ومجعيات حقوق اإلنس����������ان، 
ومحاية املستهلك، وهيئة الغذاء والدواء، وسالمة البيئة. 
كما أوصت الدراسة ربات البيوت للقيام بدور القدوة 

احلسنة والسليمة ألبنائهن.
� كما قام احلماد بدراسة مشاهبه )2010( بعنوان )الوعي 
بإدارة املنزل وعالقته باملمارسات التنموية لألسرة( حيث 
هتدف هذه الدراسة للكش����������ف عن العالقة بني الوعي 
بإدارة املنزل بأنواعه من ختطيط الدخل، والوقت، واملال، 
وعالقته باملمارس����������ات التنموية من خ����������الل )االدخار� 
ترشيد االس����������تهالك� إدارة شؤون االس����������رة وغرها( ومت 
اختيار عينة البحث بطريقة عمدية من حمافظيت املنوفية 
وكفر الشيخ ومن مستويات اقتصادية واجتماعية خمتلفة 
من املتخرج����������ات من كلية الرتبية، حي����������ث بلغت العينة 
180 ربة أس����������رة، حيث أوضحت الدراس����������ة إىل وجود 
عالقة ارتباطية موجبة بني تعليم ربة األسرة ورب األسرة 
وب����������ني التخطيط للمال والتخطي����������ط للوقت والتخطيط 

الستعمال االجهزة واألدوات.
�كم����������ا أوضحت دراس����������ة كال من عبي����������دات و الضمور 
)2010( العوامل املؤثرة يف الشراء اإلدماين لدى ربات 
البيوت األردنيات. حيث كان جمتمع الدراسة من ربات 
البيوت األردنيات الاليت ميارسن الشراء االدماين، ومن 
خمتلف االعم����������ار، وكانت العينة غر احتمالية مقدارها 
)950( رب����������ة بيت حيث أكدت نتائج الدراس����������ة: أن 
ظاهرة الش����������راء اإلدماين موجودة بدرج����������ة معينة لدى 
ربات البي����������وت، ذلك أن ما نس����������بته )44.6 %( من 
ربات البيوت كان لديهن سلوك شرائي إدماين، وتعترب 
هذه النتيج����������ة مرتفعة إذا ما قورن����������ت بالتقديرات اليت 
توصلت إليها بعض الدراس����������ات، كما أوضحت نتائج 
الدراسة تأثر العوامل الثقافية يف الشراء اإلدماين لدى 

ربات البيوت.
 Mena. s & A S. D كما أكدت دراس����������ة مين����������ا�
)2009( واليت بعنوان “ دور التعليم واملعرفة للنس����������اء 
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يف املناط����������ق الريفية واحلضرية مبنطقة بانيبات هاريانا يف 
اهلند” على أمهية التعليم إلكتساب معارف ومهارات 
اس����������تهالكية لدى الفرد، فتهتم بتنظي����������م وإدارة موارده 
وتس����������اعده يف إختاذ قرارات عند الشراء، وذلك بسبب 
م����������ا يطرح يف الس����������وق من س����������لع ومش����������رتيات عديدة 
تضلل املس����������تهلك من خالل إعالنات ومنافسات غر 
اخالقية. وطبقت الدراسة على عينة قوامها 40 مفردة 
مثلت الس����������يدات من املناطق الريفية واحلضرية، لديهن 
معارف جيدة باالس����������تهالك، فكانت نس����������بة النس����������اء 
املس����������تهلكات من احلضر 62% مقابل 7% من النساء 
الريفيات، واشارت الدراسة إىل أن معظم املستهلكني 
غ����������ر مدركني حبقوقهن االس����������تهالكية، مثل حقهن يف 
التعويض يف حالة الضرر، وحقهن يف س����������المة الغذاء 
ومواصفاته الصحية، وأوصت الدراس����������ة بضرورة تنمية 

وعي املرأة باملناطق الريفية واحلضرية على السواء.
م����������ن خالل الدراس����������ات الس����������ابقة يتضح أن النس����������اء 
يتجهن إىل االستهالك أكثر من الرجال، باإلضافة إىل أن 
املستوى االقتصادي والتعليمي له أثر يف عملية االستهالك 
وهناك العديد من العوامل ذات األثر الواضح يف الس����������لوك 
االستهالكي، ويف دراستنا احلالية سوف نركز على السلوك 
االس����������تهالكي للمرأة يف اجملتمع السعودي، خاصة يف ظل 

يرات اجملتمعية.
اإلجراءات المنهجية للدراسة

نوع الدراس�������ة: تعترب هذه الدراس����������ة من الدراس����������ات 
الوصفية التحليلية، واليت تسعى للتعرف على واقع السلوك 
االستهالكي للمرأة يف اجملتمع السعودي، معتمده على مجع 
احلقائق للس����������لوك االستهالكي للمرأة يف اجملتمع السعودي 

وحتليلها وتفسرها واستخالص دالالهتا. 
 منهج الدراس�������ة: اس����������تخدمت الدراسة منهج املسح 
االجتماعي عن طريق العينة، فتم اخذ عينة من النساء يف 
اجملتمع السعودي، ونظراً لإلس����������تخدامنا للدراسة الوصفية 
ف����������إن منهج املس����������ح االجتماعي يعد انس����������ب املناهج هلا، 
حيث يدرس الظروف اليت تؤثر يف جمتمع معني، من أجل 

احلصول على البيانات اليت تفيد الدراسة . 
مجتمع الدراسة: إن املقصود مبجتمع الدراسة هو ما 
تطبق دراستنا عليه ويشكل الوحدات األساسية يف جمتمع 
دراس����������تنا. ونظرا ألن جمتمع الدراس����������ة كبر ومتنوع، سوف 
نستخدم منهج املسح االجتماعي بالعينة، لعينة من النساء 

يف المجتمع السعودي.
وجتدر اإلشارة إىل أن نوع العينة يرتبط مبجتمع الدراسة 
فبناء على معطيات جمتمع الدراس����������ة للباحثة سوف حندد 
ن����������وع العينة. فنوع العينة :جزء من جمتمع البحث االصلي، 
خيتارها الباحث بأس����������اليب خمتلف����������ة، وتضم عدد من أفراد 

اجملتمع االصلي )الدعيلج،2010: 91( 
عينة الدراس�������ة: حيث أن جمتمع الدراسة كبر ومتنوع 
إذ يشمل كافة مناطق اجملتمع السعودي، فقد استخدمت 
الدراس����������ة عينة غر عشوائية ) الغرضية( لعينة من النساء يف 
اجملتمع الس����������عودي، بلغ عددهن 391 امرأة،  واليت ترتاوح 
اعمارهن من 20س����������نة فما فوق، حيث أن النس����������اء ميثلن 
42.3% من عدد الس����������كان وفقاً إلحصاءات اهليئة العامة 

لعام 2019م 
أداة الدراس�������ة: مت اعتماد أداة االس����������تبانة كأداة جلمع 
بيانات الدراسة، وقد قامت الباحثة بتصميمها مستفيدة من 
اإلطار النظري، والدراسات السابقة املشاهبة حيث اعتمدت 
على مقياس ليكرت الثالثي، فتم احتساب املدى للمقياس 
ب ) مواف����������ق م����������ن 1 إىل 1.67() مواف����������ق إىل حد ما من 

1.68 إىل 2.34  () غر موافق من 2.35 إىل 3(.
وتم التأكد من صدق أداة الدراسة عن طريق عرضها 
عل����������ى جمموعة من احملكمني، ويف ض����������وء آرائهم؛ مت إعداد 
أداة ه����������ذه الدراس����������ة بصورهتا النهائية، كما تم حس�������اب 
الص�������دق الداخل�������ي حبس����������اب معامل االرتباط برس����������ون 
لالس����������تبانة، حيث مت حس����������اب معامل االرتباط بني درجة 
كل عبارة من عبارات االس����������تبانة بالدرجة الكلية للمحور، 
فنج����������د أن قيم معامل ارتباط كل عب����������ارة من العبارات مع 
حموره����������ا تقع ب����������ني )0.6 � 0.789( وهي عالقه ارتباط 
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موجبة ودال����������ة إحصائياً عند مس����������توي الداللة )0.01(، 
كما مت حس����������اب ثبات أداة الدراس����������ة باستخدام )معادلة 
ألف����������ا كرونب����������اخ( )Cronbach›s )Alpha á حيث 
بل����������غ معامل الثبات الع����������ام )0.912( وهذا يدل على أن 
االستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن االعتماد عليها 

يف التطبيق امليداين للبحث. 
أس�������اليب المعالجة اإلحصائية للدراس�������ة: لتحقيق 
أهداف الدراس����������ة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت 
استخدام بعض األس����������اليب اإلحصائية املناسبة باستخدام 
احلزم اإلحصائي����������ة للعلوم االجتماعي����������ة )SPSS( حيث 
مت حس����������اب التكرارات والنس����������ب املئوي����������ة؛ للتعرف على 
اخلصائص الدميوغرافية لعينة الدراس����������ة وحتديد استجابات 
أفراده����������ا جتاه عبارات احملاور الرئيس����������ة ال����������يت تتضمنها أداة 

الدراسة، وحساب املتوسط احلس����������ايب واالحنراف املعياري 
لعبارات حماور االستبانة، وحساب حتليل التباين.

مجاالت الدراسة:
� اجملال البشري: عينة غرضية غر عشوائية من النساء يف 

اجملتمع السعودي بلغ عددها 391 امرأة.
� اجملال املكاين: طبقت هذه الدراس����������ة على النس����������اء يف 

اجملتمع السعودي يف اململكة العربية السعودية.
� اجمل����������ال الزماين: وهي الفرتة اليت مت مجع البيانات الالزمة 
للدراس����������ة من الواقع امليداين، فتم تطبيق الدراس����������ة من  

15/ 4/ 1441ه وحى 6/12/ 1441ه

عرض نتائج الدراسة:
أواًل: النتائج المتعلقة بالبيانات األولية 

جدول رقم ) 1 ( عرض الخصائص الديموغرافية واالجتماعية لعينة الدراسة )عدد العينة = 391إمرأة(

النسبةالعددالفئةالبيان

العمر

12431,7من )20( إلى أقل من )30( سنة
13935,5من )30( إلى أقل من )40( سنة
8622,0من )40( إلى أقل من )50( سنة

4210,7من )50( سنة فأكثر
100%391االجمالي

الحالة االجتماعية

11328,9عزباء
25264,5متزوجة
174,3مطلقة
61,5أرملة
30,8معلقة

100%391االجمالي
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النسبةالعددالفئةالبيان

المستوى التعليمي

51,3دبلوم
10,3تقرأ وتكتب

20,5ابتدائي
112,8متوسط
6316,1ثانوي
26868,5جامعي

4110,5فوق الجامعي
100%391االجمالي

حالة العمل

20251,7ال أعمل
9323,8موظفة قطاع حكومي
6316,1موظفة قطاع خاص

82,0عمال حرة
256,4متقاعدة

100%391اإلجمالي

عدد أفراد األسرة

5915,1أقل من )4( أفراد
19650,1من )4( إلى )6( أفراد
11729,9من )7( إلى )9( أفراد

194,9)10( أفراد فأكثر
100%391االجمالي

62,4ال يعملعمل الزوج
10642,1موظف حكومي مدني

4116,3موظف حكومي عسكري
4919,4موظف قطاع خاص

104,0أعمال حرة
4015,9متقاعد

االجمالي
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النسبةالعددالفئةالبيان

مقدار الدخل الشهري للمرأة المستهلكة

12632,2ليس لي دخل ثابت
5814,8اقل من )2000( لاير

4912,5من )2000( إلى اقل من )4000( لاير
338,4من )4000( إلى اقل من )6000( لاير

12532,0من )6000( لاير فأكثر
100%391االجمالي

مقدار الدخل الشهري ألسرة المرأة

6416,4أقل من )5000( لاير
7118,2من )5000( إلى أقل من )8000( لاير

7920,2من )8000( إلى أقل من )11000( لاير
17745,3من )11000( لاير فأكثر

100%391اإلجمالي

من اجلدول الس����������ابق يتضح أن عينة الدراس����������ة تشمل 
فئ����������ات عمري����������ة خمتلفة حيث جاءت أعلى نس����������بة هي فئة 
العمر من 30 إىل أقل من 40 س����������نة بنسبة 35.5% من 
عينة الدراسة، وأقل فئة هي فئة العمر من 50 سنة فأكثر 
بنس����������بة 10.7% من عينة الدراس����������ة، وأن الفئات العمرية 
للمرأة السعودية متمثلة بعينة الدراسة، كما يتضح أن احلالة 
االجتماعية جاءت متنوعة وجاءت النس����������بة األكرب للمرأة 
املتزوجة بنس����������بة 64.5% من عينة الدراس����������ة ، كما يتضح 
أيضاً أن هناك تنوع باملس����������تويات التعليمية بعينة الدراسة، 
وج����������اءت أعلى نس����������بة من املس����������تويات اجلامعية بنس����������بة 
68.5% وهذا مما أش����������ارت إلية ادبيات الدراسة من حيث 
تأثر العمر واحلال����������ة االجتماعية وكذلك العامل الثقايف يف 
عملية االس����������تهالك، كما أظهرت النتائج أن النسبة األكرب 
من عينة الدراس����������ة ال تعمل بنس����������بة 51.7% ، بينما نسبة 
23.8% يعملن بقط����������اع حكومي، و 16.1% يعملن يف 
القطاع اخلاص، ونسبة 6.4% وصلن لسن التقاعد ، و%2 

يعملن أعمال حرة، وهذا التنوع بني الوضع الوظيفي يفيد 
الدراس����������ة حيث خيدم موضوع الدراس����������ة وهو واقع السلوك 
االستهالكي للمرأة الس����������عودية لفئات من السيدات ذات 

أمناط وظيفية خمتلفة.
كما أظهر اجلدول أيضاً أن هناك تنوع يف أحجام أفراد 
األسر لعينة الدراسة فجاءت النسبة األكرب ذوات أحجام 
أسر من 4 إىل 6 أفراد بنسبة 50.1% من عينة الدراسة ، 
كما أظهر أيضاً تنوع يف طبيعة عمل الزوج للمرأة املتزوجة 
من عينة الدراس����������ة حيث جاءت النسبة األكرب من األزواج 
لعينة الدراسة موظفني حكوميني بنسبة 42.1% من عينة 
الدراس����������ة املتزوجات، وأن الدخل الش����������هري اخلاص باملرأة 
عينة الدراسة جاءت النسبة األكرب منهن ليس لديهن دخل 
ثابت وبلغت نسبتهن 32.2% من عينة الدراسة، يف حني 
بلغت من دخلهن من 6000 لاير فأكثر نس����������بة 32% من 
عينة الدراس����������ة، وتنوعت باقي عينة الدراسة بني مستويات 
دخل خمتلفة، بينما مقدار الدخل الش����������هري اخلاص بأسرة 
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املرأة عينة الدراسة جاءت نسبة كبرة منهن أصحاب دخل 
مرتف����������ع أكثر من 11000 لاير بنس����������بة 45.3% من عينة 
الدراسة، بينما النسبة اليت تليها من صاحبات الدخل من 
8000 لاير إىل أقل من 11000 لاير بنسبة 20.2% من 
عينة الدراس����������ة، وهذا يعطي تنوع بني أمناط الدخل لألسرة 

ويؤثر على أمناط االستهالك للمرأة عينة الدراسة.

جدول رقم ) 2 ( تكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وترتيب عبارات محور العوامل 
االجتماعية والثقافية المؤدية للسلوك االستهالكي للمرأة السعودية

الترتيباالنحرافالمتوسطغير موافقموافق إلى حد ماموافق العباراتم

4 0.669 2.28 15718648كتبادل اهلدايا القيمة ماديا 1  %%40.2%47.6%12.3

7 0.728 2.13 13117882ك كثرة احلفالت والزيارات 2  %%33.5%45.5%21.0

6 0.758 2.21 16314979ك استقاللية املرأة 3  %%41.7%38.1%20.2

10 0.799 1.91 108139144ك شغل أوقات الفراغ بالتسوق 4  %%27.6%35.5%36.8

12 0.774 1.82 88145158ككثرة السفر 5  %%22.5%37.1%40.4

5 0.745 2.23 16215574ك الرغبة يف التميز يف امللبس 6  %%41.4%39.6%18.9

1 0.695 2.45 22012546ك خروج املرأة للعمل والدراسة 7  %%56.3%32.0%11.8

15 0.830 1.70 9387211ك التقليد لآلخرين 8  %%23.8%22.3%54.0

 التأثر مبشاهر مواقع التواصل 9 
االجتماعي 

13 0.865 1.80 11483194ك %%29.2%21.2%49.6

3 0.653 2.35 17417839ك الرغبة يف التجديد وعدم التكرار 10  %%44.5%45.5%10.0

ثانياً: نتائج محاور الدراسة
العوامل  ماهي  األول  التساؤل  على  اإلجابة   -1

المؤدية للسلوك االستهالكي للمرأة السعودية 

للسلوك  المؤدية  والثقافية  االجتماعية  العوامل  أ- 
االستهالكي للمرأة السعودية.
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الترتيباالنحرافالمتوسطغير موافقموافق إلى حد ماموافق العباراتم

اخلوف من االنتقاص والسخرية يف 11 
عدم التجديد 

14 0.795 1.74 86119186ك %%22.0%30.4%47.6

8 0.764 2.06 127162102ك االنفتاح والتغرات اجملتمعية 12  %%32.5%41.4%26.1

 االعتقاد بأن املنتجات املستوردة 13 
هي األفضل 

9 0.765 2.00 114163114ك %%29.2%41.7%29.2

 االعتقاد بأن املنتجات ذات 14 
السعر املرتفع هي األفضل 

11 0.801 1.83 98130163ك
%%25.1%33.2%41.7

9 0.846 2.00 140112139كعدم التفكر والتخطيط للمستقبل 15  %%35.8%28.6%35.5

2 0.655 2.39 19016437كاهتمام املرأة بالتجميل 16  %%48.6%41.9%9.5
 2,060,450المحور ككل 

من اجلدول السابق يتضح أن عينة الدراسة موافقة إىل 
حداً ما على وجود عوامل اجتماعية وثقافية مؤدية للسلوك 
االستهالكي للمرأة السعودية مبتوسط حسايب بلغ 2.06 
من 3 درجات وباحنراف معياري بلغ 0.45، حيث تكون 
ه����������ذا احملور من 16 عبارة تعرب عن ه����������ذه العوامل جاءت 
ثالث عبارات باملوافقة، بينما الثالث عش����������ر عبارة أخرى 
باملوافق����������ة على ح����������داً ما ومل تظهر أي عب����������ارة تدخل على 
الرفض، حيث تراوح املتوس����������ط احلسايب لعبارات هذا احملور 
ما بني )1.70 و 2.45( من 3 درجات وهو ما أثر على 

املتوسط احلسايب العام هلذا احملور.
جاءت أكثر ه����������ذه العوامل االجتماعية والثقافية تأييد 
بالعبارة رقم )7( “خروج املرأة للعمل والدراس����������ة “ واليت 
جاءت مبتوس����������ط حسايب بلغ 2.45 أي املوافقة وباحنراف 
معياري بل����������غ 0.695 وهو من االحنرافات املعيارية القليلة 
هب����������ذا احملور ليدل على عدم االختالف الش����������ديد بني آراء 

عينة الدراسة حول تأثر خروج املرأة للعمل والدراسة على 
أمناط السلوك االس����������تهالكي لديها، بينما جاء يف الرتتيب 
الث����������اين العبارة رق����������م )16( “ اهتمام امل����������رأة بالتجميل “ 
واليت تناولت االهتمام التجميل مبتوس����������ط حسابسسي بلغ 
2.39 واحنراف معياري بلغ 0.655 مث العبارة رقم )10( 
“ الرغبة يف التجديد وعدم التكرار “ مبتوسط حسايب بلغ 
2.35 واحنراف معياري بلغ 0.653، وتعترب هذه الثالث 
عوامل االجتماعية والثقافية الرئيسية الثالثة اليت أيدهتا عينة 

الدراسة.
بينما جاءت بع����������ض العوامل األخرى بدرجات موافقة 
أق����������ل حيث جاءت العبارة رقم )1( “ تبادل اهلدايا القيمة 
ماديا “ مبتوسط حسايب بلغ 2.28 أي املوافقة على حداً 
ما واليت تتناول تأثر اهلدايا على السلوك االستهالكي للمرأة 
، يليه����������ا العبارة رق����������م )6( “ الرغبة يف التميز يف امللبس “ 
مبتوس����������ط حس����������ايب بلغ 2.23 أي املوافق����������ة إىل حداً ما ، 
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وتنوعت باقي عبارات هذا احملور مبتوسطات حسابية تشر 
إىل املوافق����������ة إىل حداً ما حيث جاءت أقل عبارة تأييد هي 
العبارة رقم )11( “ اخلوف من االنتقاص والس����������خرية يف 
عدم التجديد “ واليت جاءت مبتوسط حسايب بلغ 1.74 
أي املوافق����������ة إىل حداً م����������ا القريبة من الرفض حيث جاءت 
باحنراف معياري كبر بل����������غ 0.795 ليدل على اختالف 
آراء عينة الدراس����������ة حول هذه العبارة حيث جاءت نسبة 
املوافقة هلذه العبارة 22% من عينة الدراس����������ة، بينما نس����������بة 
عدم املوافقة 47.6% والنس����������بة الباقية تشر إىل املوافقة إىل 
حداً ما ، بينما العبارة رقم )8( “ التقليد لآلخرين “ واليت 
جاءت يف الرتتيب األخر بني عبارات هذا احملور مبتوس����������ط 
حسايب بلغ 1.7 أي املوافقة إىل حداً ما باحنراف معياري 
كبر بلغ 0.83 والذي يظهر اختالف آراء عينة الدراسة 
ح����������ول هذه العبارة واليت رفضتها 54% من عينة الدراس����������ة 

بينما وافقت عليها نسبة 23.8% من عينة الدراسة.
وعامة أظهرت نتائج التحليل املوافقة إىل حداً ما على 
وجود عوامل اجتماعية وثقافية مؤدية للسلوك االستهالكي 
للمرأة الس����������عودية وجاءت أهم ه����������ذه العوامل خروج املرأة 
للعمل والدراس����������ة واهتمامها بالتجمي����������ل باإلضافة للرغبة 
يف التجدي����������د وع����������دم التكرار، واملوافق����������ة إىل حداً ما حول 
عام����������ل تبادل اهلدايا القيمة مادياً وكثرة احلفالت والزيارات 
واستقاللية املرأة والرغبة يف التميز يف امللبس، بينما أقل هذه 
العوامل اخلوف من االنتقاص والسخرية يف عدم التجديد، 

وتقليد لآلخرين.

ب-العوامل التسويقية المؤدية للسلوك االستهالكي 
للمرأة السعودية.

جدول رقم ) 3 ( تكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وترتيب عبارات محور العوامل 
التسويقية المؤدية للسلوك االستهالكي للمرأة السعودية

موافق إلى موافق العباراتم
حد ما

غير 
الترتيباالنحرافالمتوسطموافق

3 0.662 2.35 17717341ك كثرة املنتجات 1  %%45.3%44.2%10.5

4 0.727 2.29 17515363كتعدد األسواق وتقارهبا 2  %%44.8%39.1%16.1

1 0.581 2.66 2808922كسهولة الشراء اإللكرتوين 3  %%71.6%22.8%5.6

5 0.796 2.24 18112288ككثرة اإلعالنات 4  %%46.3%31.2%22.5

6 0.773 2.00 116158117ك تعدد املهرجانات 5  %%29.7%40.4%29.9

2 0.662 2.42 20115238ك كثرة حمالت البضائع املخفضة 6  %%51.4%38.9%9.7
 2,320,498    المتوسط 
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من اجلدول السابق يتضح أن عينة الدراسة موافقة إىل 
حداً ما القريب جداً م����������ن املوافقة متاماً على وجود عوامل 
تس����������ويقية مؤدية للس����������لوك االس����������تهالكي للمرأة السعودية 
مبتوس����������ط حس����������ايب بلغ 2.32 من 3 درج����������ات وباحنراف 
معي����������اري بل����������غ 0.498، حيث تكون ه����������ذا احملور من 6 
عب����������ارات تعرب عن ه����������ذه العوامل جاءت ث����������الث عبارات 
باملوافق����������ة، بينما الثالث عبارات األخرى باملوافقة إىل حداً 
م����������ا ومل تظهر أي عب����������ارة بالرفض، حيث تراوح املتوس����������ط 
احلس����������ايب لعبارات هذا احمل����������ور ما بني )2و 2.66( من 3 
درجات وهو ما أثر على املتوسط احلسايب العام هلذا احملور.

جاءت أكثر ه����������ذه العوامل التس����������ويقية تأييد بالعبارة 
رقم )3( “ س����������هولة الش����������راء اإللك����������رتوين “ واليت جاءت 
مبتوسط حسايب بلغ 2.66 أي املوافقة وباحنراف معياري 
بل����������غ 0.581 وهو أقل احنراف معي����������اري هبذا احملور ليدل 
على عدم االختالف الشديد بني آراء عينة الدراسة حول 
تأثر الشراء اإللكرتوين على السلوك، بينما جاء يف الرتتيب 
الث����������اين العبارة رقم )6( “ كثرة حمالت البضائع املخفضة” 
واليت تناولت التخفيضات كأسلوب جلذب العمالء للشراء 
مبتوسط حس����������ايب بلغ 2.42، مث العبارة رقم )1( “ كثرة 

املنتجات” مبتوسط حسايب بلغ 2.35.
بينما جاءت بع����������ض العوامل األخرى بدرجات موافقة 

أقل حيث ج����������اءت العب����������ارة رقم )2( “تعدد األس����������واق 
وتقارهبا” مبتوس����������ط حس����������ايب بلغ 2.29 أي املوافقة على 
ح����������داً ما واليت تتناول تأثر تعدد األس����������واق والتقارب بينها 
يف معدالت االستهالك، وتنوعت باقي عبارات هذا احملور 
مبتوس����������طات حسابية تش����������ر إىل املوافقة إىل حداً ما حيث 
ج����������اءت أقل عبارة تأيي����������د هي العبارة رق����������م )5( “ تعدد 
املهرجانات” واليت جاءت مبتوس����������ط حس����������ايب بلغ 2 أي 
املوافق����������ة إىل حداً ما حيث ج����������اءت باحنراف معياري كبر 
بلغ 0.773 ليدل على اختالف آراء عينة الدراس����������ة تأثر 
املهرجانات التس����������ويقية كعامل يف زيادة االس����������تهالك لدى 

املرأة السعودية.
وعامة أظهرت نتائج التحليل املوافقة إىل حداً ما القريبة 
من املوافقة متاماً على وجود عوامل تسويقية مؤدية للسلوك 
االستهالكي للمرأة الس����������عودية وجاءت أهم هذه العوامل 
سهولة الشراء اإللكرتوين مث كثرة حمالت البضائع املخفضة 
مث كثرة املنتجات، بينم����������ا املوافقة إىل حداً ما حول عوامل 
تعدد األس����������واق وتقارهبا وكثرة اإلعالنات، بينما أقل هذه 

العوامل تعدد املهرجانات.
2- اإلجابة على التساؤل الثاني حول اآلثار السلبية 

المترتبة على السلوك االستهالكي للمرأة السعودية:

جدول رقم ) 4 ( تكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وترتيب عبارات محور ألثار 
السلبية المرتبة على السلوك االستهالكي للمرأة السعودية:

موافق إلى موافق العباراتم
حد ما

غير 
الترتيباالنحرافالمتوسطموافق

 كثرة الديون 1 
2189479ك

 2.36 0.797 1
%%55.8%24.0%20.2

 االقرتاض من البنوك 2 
18610897ك

 2.23 0.821 4
%%47.6%27.6%24.8
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موافق إلى موافق العباراتم
حد ما

غير 
الترتيباالنحرافالمتوسطموافق

 عدم حضور االجتماعات العائلية 3 
املكلفة ماديا 

16815469ك
 2.25 0.737 3

%%43.0%39.4%17.6

 ظهور املشكالت األسرية 4 
19514254ك

 2.36 0.713 1
%%49.9%36.3%13.8

 ظهور مشكالت سلوكية ونفسية لعدم 5 
القدرة على جماراة اآلخرين 

16514878ك
 2.22 0.757 5

%%42.2%37.9%19.9

 ضغط الزوجة على رب األسرة للبحث 6 
عن مصدر آخر للدخل 

16513096ك
 2.18 0.799 6

%%42.2%33.2%24.6

 تربية األبناء على الرتف وعدم 7 
التخطيط واإلقتصاد 

19510690ك
 2.27 0.8112

%%49.9%27.1%23.0

 الطالق 8 
115139137ك

 1.94 0.8027
%%29.4%35.5%35.0

 2,270,56    المتوسط 

من اجلدول السابق يتضح أن عينة الدراسة موافقة إىل 
حداً ما القريب جداً من املوافقة متاماً على وجود آثار سلبية 
مرتتبة على السلوك االستهالكي للمرأة السعودية مبتوسط 
حس����������ايب بلغ 2.27 من 3 درجات وباحنراف معياري بلغ 
0.56، حي����������ث تكون هذا احملور من مث����������ان عبارات تعرب 
عن هذه اآلثار حيث جاء عبارتان باملوافقة، بينما الس����������تة 
عبارات األخ����������رى باملوافقة إىل حداً ما ومل تظهر أي عبارة 
بالرفض، حيث تراوح املتوسط احلسايب لعبارات هذا احملور 
ما بني )1.94و 2.36( من 3 درجات وهو ما أثر على 

املتوسط احلسايب العام هلذا احملور.
جاءت أكثر اآلثار الس����������لبية تأييد بالعبارة رقم )1( “ 
كثرة الدي����������ون “ والعبارة رقم )4( “ ظهور املش����������كالت 

األس����������رية “ مبتوسط حس����������ايب بلغ 2.36 أي املوافقة ، يف 
حني جاءت العبارة رق����������م )7( “ تربية األبناء على الرتف 
وع����������دم التخطيط واالقتصاد “ يف الرتتيب الثاين مبتوس����������ط 
حسايب بلغ 2.27 أي املوافقة على حداً ما، يليها العبارة 
رق����������م )3( “ عدم حضور االجتماع����������ات العائلية املكلفة 
ماديا “ مبتوس����������ط حسايب بلغ 2.25 أي املوافقة إىل حداً 
ما، وتنوعت باقي عبارات هذا احملور مبتوس����������طات حسابية 
تشر إىل املوافقة إىل حداً ما حيث جاءت أقل عبارة تأييد 
ه����������ي العبارة رقم )8( “ الطالق” واليت جاءت مبتوس����������ط 
حس����������ايب بلغ 1.94 أي املوافقة إىل حداً ما حيث جاءت 
باحنراف معياري كبر بل����������غ 0.802 ليدل على اختالف 
آراء عينة الدراس����������ة أن الطالق يعترب آثر من اآلثار السلبية 
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للسلوك االستهالكي للمرأة السعودية.
وعام����������ة أظهرت نتائ����������ج التحليل املوافق����������ة إىل حداً ما 
القريبة من املوافقة متاماً على وجود آثار س����������لبية مرتتبة على 
السلوك االس����������تهالكي للمرأة الس����������عودية حيث جاء أهم 
هذه اآلثار كثر الديون وظهور املشكالت األسرية ، بينما 
ج����������اءت بعض اآلثار األخرى بدرجات أقل مثل االقرتاض 

م����������ن البنوك، وعدم حضور االجتماع����������ات العائلية املكلفة 
ماديا، وظهور مشكالت سلوكية ونفسية لعدم القدرة على 
جماراة اآلخرين، و ضغط الزوجة على رب األس����������رة للبحث 

عن مصدر آخر للدخل.
3- اإلجابة على التس�������اؤل الثالث حول أس�������اليب 

االدخار لدى المرأة السعودية.

جدول رقم ) 5 ( تكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وترتيب عبارات محور أساليب 
االدخار لدى المرأة السعودية

موافق إلى موافق العباراتم
حد ما

غير 
الترتيباالنحرافالمتوسطموافق

 االهتمام باألولويات 1 
324589ك

 2.81 0.451 2
%%82.9%14.8%2.3

 حتديد ميزانية للصرف 2 
2977915ك

 2.72 0.528 4
%%76.0%20.2%3.8

 ابتعد عن أماكن التسوق عند الذهاب 3 
للمطاعم او العاب االطفال 

19716232ك
 2.42 0.639 6

%%50.4%41.4%8.2

 الوعي بأن ليس كل ما يعلن عنه 4 
يناسبين 

3334810ك
 2.83 0.442 1

%%85.2%12.3%2.6

 الوعي بأن ليس كل ما يعلن عنه جيد 5 
333508ك

 2.83 0.426 1
%%85.2%12.8%2.0

 البحث عن البدائل اجليدة ذات 6 
التكلفة األقل 

321646ك
 2.81 0.433 2

%%82.1%16.4%1.5

 7
 اإلبتعاد عن متابعة مشاهر مواقع 

التواصل االجتماعي املؤثرين يف الشراء 
لغر حاجه 

25810528ك
 2.59 0.622 5

%%66.0%26.9%7.2

 وضع حساب خاص لإلدخار 8 
3215713ك

 2.79 0.484 3
%%82.1%14.6%3.3

 2.720.321    املتوسط 
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من اجلدول الس����������ابق يتضح أن عينة الدراس����������ة موافقة 
على أس����������اليب االدخار لدى املرأة السعودية بدرجة عالية 
ومبتوس����������ط حس����������ايب بلغ 2.72 من 3 درجات وباحنراف 
معياري قليل جداً بلغ 0.321 حيث تكون هذا احملور من 
مثان عبارات تعرب عن هذه األساليب حيث جاءت مجيعها 
باملوافقة العالية، حيث تراوح املتوس����������ط احلس����������ايب لعبارات 
ه����������ذا احملور ما بني )2.42و 2.83( من 3 درجات وهو 

ما أثر على املتوسط احلسايب العام هلذا احملور.

جاءت أهم األساليب تأييد اليت عربت عنها العبارات 
رق����������م )4( “ الوع����������ي بأن ليس كل ما يعلن عنه يناس����������بين 
“ ورق����������م )5( “ الوعي بأن لي����������س كل ما يعلن عنه جيد 
“ مبتوسط حس����������ايب بلغ 2.83 أي املوافقة العالية، تليها 
العبارتان رقم )1( “ االهتمام باألولويات” و رقم )6( “ 
البحث عن البدائل اجليدة ذات التكلفة األقل” مبتوس����������ط 
حس����������ايب بلغ 2.81، وتنوعت باقي عب����������ارات هذا احملور 
مبتوسطات حسابية تشر إىل املوافقة العالية حيث جاءت 

أقل عبارة تأييد ه����������ي العبارة رقم )3( “ ابتعد عن أماكن 
التسوق عند الذهاب للمطاعم او العاب األطفال”، واليت 

جاءت مبتوسط حسايب بلغ 2.42 أي املوافقة أيضاً.

وعام����������ة أظهرت نتائج التحليل املوافقة على أس����������اليب 
االدخ����������ار اليت تتبعها املرأة الس����������عودية، حيث املوافقة على 
وعيها بأن ليس كل ما يعلن عنه يناسبين ووعيها بأن ليس 
كل ما يعلن عنه جيد، باإلضافة إىل االهتمام باألولويات 
والبح����������ث عن البدائل اجلي����������دة ذات التكلفة األقل ووضع 
حس����������اب خ����������اص لالدخار، وحتدي����������د ميزاني����������ة للصرف، 
باإلضافة إىل االبتعاد عن متابعة مش����������اهر مواقع التواصل 
االجتماعي املؤثرين يف الش����������راء لغ����������ر حاجه وجاءت أقل 
األس����������اليب تأييد ولكن باملوافق����������ة  هو االبتعاد عن أمكان 

التسوق عند الذهاب للمطاعم أو العاب األطفال.

4- اإلجابة على التس�������اؤل الرابع حول مدى وعي 
المرأة السعودية بأساليب الترشيد االستهالكي. 

جدول رقم ) 6 ( تكرار والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي وترتيب عبارات محور مدى 
وعي المرأة السعودية بأساليب الترشيد االستهالكي

موافق إلى موافق العباراتم
حد ما

غير 
الترتيباالنحرافالمتوسطموافق

2 0.543 2.71 2938117كمعرفة حقوقي وواجبايت عند الشراء1  %%74.9%20.7%4.3

1 0.507 2.72 2948611كاحاول تكوين عادات استهالكية سليمة2  %%75.2%22.0%2.8

5 0.594 2.62 26710123كمعرفة كيفية طرق الغش و أساليب الكشف عنها3  %%68.3%25.8%5.9

1 0.554 2.72 3007120كمعرفة اإلعالنات املضللة4  %%76.7%18.2%5.1

معرفة املعلومات األساسية عن السلع املتوفرة 5 
باألسواق للمفاضلة بينها

3 0.546 2.70 2908417ك %%74.2%21.5%4.3
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موافق إلى موافق العباراتم
حد ما

غير 
الترتيباالنحرافالمتوسطموافق

 معرفة التشريعات و املواصفات اليت تضعها 6 
الدولة 

4 0.609 2.63 2758927ك
%%70.3%22.8%6.9

 2,680,428    المتوسط 

من اجلدول الس����������ابق يتضح أن عينة الدراس����������ة موافقة 
على وعي املرأة الس����������عودية بأساليب الرتشيد االستهالكي  
بدرجة عالية ومبتوس����������ط حسايب بلغ 2.68 من 3 درجات 
وباحن����������راف معياري قليل بل����������غ 0.428 حيث تكون هذا 
احملور من س����������تة عب����������ارات حيث جاءت مجيعه����������ا باملوافقة 
العالية، حيث تراوح املتوس����������ط احلسايب لعبارات هذا احملور 
ما بني )2.63و 2.72( من 3 درجات وهو ما أثر على 

املتوسط احلسايب العام هلذا احملور.
جاءت أه����������م العبارات اليت مت تأييده����������ا العبارتان رقم 
)2(” احاول تكوين عادات إس����������تهالكية س����������ليمة” ورقم 
)4( “ معرفة اإلعالنات املضللة” مبتوس����������ط حسايب بلغ 
2.72 أي املوافق����������ة العالي����������ة، تليه����������ا العب����������ارة رقم )1( “ 
معرفة حقوقي وواجبايت عند الش����������راء “ مبتوس����������ط حسايب 
بلغ 2.71، وتنوعت باقي عبارات هذا احملور مبتوسطات 
حسابية تش����������ر إىل املوافقة العالية حيث جاءت أقل عبارة 
تأيي����������د هي العبارة رق����������م )5( “ معرفة كيفية طرق الغش و 
أساليب الكشف عنها “ ، واليت جاءت مبتوسط حسايب 
بل����������غ 2.62 أي املوافق����������ة أيضاً وهو متوس����������ط قريب من 

متوسط أعلى العبارات هبذا احملور.
وعامة أظه����������رت نتائج التحليل املوافقة على وعي املرأة 
الس����������عودية بأساليب الرتشيد االس����������تهالكي حيث املوافقة 
على تكوين عادات إستهالكية سليمة ومعرفة اإلعالنات 
املضللة  واحلقوق والواجبات عند الشراء باإلضافة إىل معرفة 
املعلومات األساسية عن السلع املتوفرة باألسواق للمفاضلة 
بينها والتشريعات و املواصفات اليت تضعها الدولة ومعرفة 

كيفية طرق الغش و أساليب الكشف عنها .

مناقشة نتائج الدراسة
اواًل: النتائج المتعلقة بالبيانات األولية: 

أظهرت النتائج أن عينة الدراس����������ة تشمل فئات عمرية 
خمتلفة، حيث جاءت أعلى نس����������بة هي فئة العمر من 30 
إىل أقل من 40 س����������نة، بنسبة 35.5% من عينة الدراسة، 
وأقل فئة هي فئة العمر من 50 سنة فأكثر بنسبة %10.7 
من عينة الدراس����������ة، وجن����������د أنه كلما كان العمر متوس����������ط 
زاد االس����������تهالك، وقد يكون من أس����������باب ذلك بأن املرأة 
تعيش داخل أس����������رة يوجد هبا أطفال يف سن مدرسة تكون 
إحتياجاهت����������م متع����������ددة، فكلما زاد العمر قل االس����������تهالك 
وذلك نتيجة لالس����������تقرار االقتص����������ادي للعائلة، باإلضافة 
إىل أن األبناء اس����������تقلوا عن األس����������رة. وهذا ما أش����������ار إليه 
عبدالوه����������اب ) 2019( من أن لكل فئة عمرية متطلبات 
استهالكية متيزها إىل حد كبر عن الفئات العمرية األخرى. 
فانتقال الفتاة لس����������ن الزواج مثاًل يس����������تلزم بعض املتطلبات 
االس����������تهالكية ختتلف عما كانت عليه يف مراحلها العمرية 
السابقة. لذا كانت األعلى يف االستهالك الفئات العمرية 
م����������ا بني ) 20 إىل أقل من 40(. كما أن النس����������اء يف مثل 
هذا العمر يستمتعن بالتسوق وهذا ما خلصت إليه دراسة  
Ramprabha )2017( من أن النس����������اء يس����������تمتعن 

بالتسوق، وهن املستهلكون مقارنة بالرجال. 
كم����������ا يتضح أن احلال����������ة االجتماعية ج����������اءت متنوعة 
وجاءت النسبة األكرب للمرأة املتزوجة بنسبة 64.5% من 
عينة الدراس����������ة، وهذا مرتبط مبتغر العمر فكانت النس����������بة 
فيه من ) 20 إىل أقل من 40( وهو س����������ن الزواج، ووجود 
اطفال يف األس����������رة، وهذا ما اكدته دراسة كاًل من عبيدات 
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و الضمور )2010( من أن ظاهرة االس����������تهالك موجودة 
بدرجة كبرة لدى ربات البيوت، واليت لديهن سلوك شرائي 
إدم����������اين، ويرى الزهراين )2017( من أن النس����������اء مل تعد 
تلع����������ب دور “ ربات البيوت فقط “ بل مس����������ؤوالت عن 
املشرتيات والتحكم يف قرارات الشراء، حيث كانت نسبة 

املستهلكات عالية.
كما يتضح أيضاً أن هناك تنوع باملس����������تويات التعليمية 
بعينة الدراس����������ة وجاءت أعلى نسبة من املستويات اجلامعية 
بنسبة 68.5% وهذا مما أش����������ارت إلية ادبيات الدراسة من 
حيث تأثر العمر واحلالة االجتماعية وكذلك العامل الثقايف 
يف عملية االس����������تهالك، كما أوضحت دراسة كل من بدير. 
راغب )2012م( بأنه توجد عالقة ارتباطيه موجبة بني النمط 
االس����������تهالكي املعتدل لألسرة مع متغر)املستوى التعليمي، 
والعمل( فكلما أرتفع املس����������توى التعليم����������ي للزوج والزوجة، 
وعمل املرأة ومهنة الزوج، تتبى األس����������رة النمط االستهالكي 
املعتدل والرش����������يد واذا زاد الدخل تتوجه األس����������رة إىل الدخل 
الرتيف أو التعويضي. و تؤيده دراسة احلماد )2010( حيث 
أوضح����������ت أنه  توجد عالقة ارتباطي����������ة موجبة بني تعليم ربة 
األسرة ورب األسرة وبني التخطيط للمال والتخطيط للوقت 

والتخطيط إلستعمال األجهزة واألدوات.
كما أظهرت النتائج أن النسبة األكرب من عينة الدراسة 
ال تعمل بنس����������بة 51.7% ، بينما نس����������بة 23.8% يعملن 
بقط����������اع حكومي و 16.1% يعمل����������ن يف القطاع اخلاص، 
ونسبة 6.4% وصلن لسن التقاعد ، و2% يعملن أعمال 
حرة، وهذا يرتبط مبا أشارت إليه الدراسة السابقة ل بدير. 
وراغب )2012( من مدى تأثر عمل املرأة أو الرجل على 
عملية االس����������تهالك من حيث االستهالك الرشيد. وأكدته 
دراس����������ة Chopra )2014( واليت تش����������ر إىل أن نسبة 
املستهلكني من النساء 85% بالنسبة للرجال، كما أشارت 
الدراسة إىل اجتاه النساء للعمل بدافع الضرورة االقتصادية 
حيث أن سبعة من كل عشرة خيرجن للعمل من أجل املال 
ويعتربون العائل الوحيدون ألس����������رهم، وترى هذه الدراس����������ة 

إىل أن اجليل القادم س����������وف يكون الداعم لألس����������ر النساء 
أكثر من الرجال. وهو ما اش����������ار إليه س����������عيد ) 2008(  
من أن خروج املرأة للعمل أثر على اجلوانب االس����������تهالكية 
فتعددت أدوارها له أثر يف عملية الشراء، وتزايد استهالكها 
لبعض السلع واخلدمات، كذلك ازدياد احتياجاهتا من دور 
للحضانة ورعاية الطف����������ل، واالحتياج لعاملة منزلية، وتزايد 
االعتم����������اد على األغذي����������ة اجملمدة والس����������ريعة يف اإلعداد. 

وغرها من االحتياجات.
كما أظهر اجلدول أيضاً أن هناك تنوع يف أحجام أفراد 
األسر لعينة الدراسة فجاءت النسبة األكرب ذوات أحجام 
أس����������ر من 4� 6 أفراد بنس����������بة 50.1%، يليها من 7� 9 
وهذا يشر إىل أنه كلما زاد عدد األبناء زاد اإلنفاق، وهذا 
ما أكدته دراسة الدوي) 2018( اىل أن جماالت اإلنفاق 

األكثر كانت على شراء مستلزمات األبناء. 
كما أظه����������ر أيضاً تنوع يف طبيعة عم����������ل الزوج للمرأة 
املتزوجة من عينة الدراس����������ة حيث جاءت النس����������بة األكرب 
من األزواج موظفني حكوميني بنس����������بة 42.1% من عينة 
الدراس����������ة املتزوجات، وأن الدخل الش����������هري اخلاص باملرأة 
جاءت النس����������بة األك����������رب منهن ليس لديه����������ن دخل ثابت 
وبلغت نسبتهن 32.2% من عينة الدراسة، يف حني بلغت 
من دخلهن من 6000 لاير فأكثر نسبة 32% ، وتنوعت 
باقي عينة الدراس����������ة بني مس����������تويات دخل خمتلفة ، بينما 
مقدار الدخل الش����������هري اخلاص بأسرة املرأة جاءت نسبة 
كبرة منهن أصحاب دخل مرتفع أكثر من 11000 لاير 
بنس����������بة 45.3% ، بينما النس����������بة اليت تليها من صاحبات 
الدخل من 8000 لاير إىل أقل من 11000 لاير بنس����������بة 
20.2% ، وه����������ذا يعطي تنوع بني أمناط الدخل لألس����������رة 
ويؤثر على أمناط االس����������تهالك. فاملرأة الغ����������ر عاملة لديها 
دخل أس����������ري عايل أثر على االستهالك لديها، كذلك اليت 
لديها دخل مرتفع خاص هبا. وهذا ما اش����������ار اليه اجلريسي 
)2004( م����������ن مدى تأثر الطبق����������ات االجتماعية وارتفاع 
الدخل على عملية االس����������تهالك فكلما زاد دخل االس����������رة 
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ومس����������تواها االجتماعي واالقتصادي كلما كان ذلك مؤثر 
يف عملية االستهالك، 

ثانياً: مناقشة نتائج محاور الدراسة:
1� العوامل املؤدية للسلوك االستهالكي للمرأة السعودية 
أ� العوامل االجتماعية والثقافية املؤدية للسلوك االستهالكي 

للمرأة السعودية:
أظهرت النتائج املوافقة عل����������ى وجود عوامل اجتماعية 
وثقافية مؤدية للس����������لوك االس����������تهالكي للمرأة الس����������عودية، 
حي����������ث جاءت أه����������م هذه العوام����������ل خروج امل����������رأة للعمل 
والدراس����������ة واهتمامه����������ا بالتجمي����������ل، باإلضاف����������ة للرغبة يف 
التجديد وعدم التكرار، مبتوسط حسايب ما بني2.35 إىل 
2.45  م����������ن 3، وهذه العوامل الثالث مرتبطة مع بعضها 
كون اخلروج للعمل يرتتب عليه س����������لوك اس����������تهالكي وهو 
االهتم����������ام مبظهره����������ا يف التجمي����������ل وعدم تك����������رار امللبس. 
وهذا ما أش����������ار إليه س����������عيد ) 2008( من تأثر التغرات 
االجتماعية املتس����������ارعة يف اجملتمع السعودي على اجلوانب 
االس����������تهالكية للمرأة من حيث خروجها للعمل، فكان له 
أثر يف تعدد ادوارها يف عملية الش����������راء، وتزايد استهالكها 
لبعض الس����������لع واخلدمات. وتأيت الغر موافقة وهي التقليد 
لألخري����������ن ، وكذلك اخلوف من االنتقاص، وكثرة الس����������فر 
مبتوسط حس����������ايب ما بني1.80 إىل 1.70 من 3، حيث 
أن التغرات اجملتمعية أثرت بش����������كل كبر على االستهالك 
من ذلك تيس����������ر عملية االقرتاض وهذا ب����������دوره يؤثر على 
تس����������هيل الس����������فر لذا ال يعتربه البعض أنه اس����������تهالك وهذا 
ما اش����������ارت إليه دراسة الزهراين )2017(. كما أوضحت 
دراس����������ة كل من بدير. راغب )2012م( من وجود عالقة 
ارتباطيه موجبة بني النمط االس����������تهالكي املعتدل لألس����������رة 
مع متغرات الدراس����������ة )املستوى التعليمي، والعمل( فكلما 
ارتفع املس����������توى التعليمي للزوج والزوجة وعمل املرأة ومهنة 
الزوج تتبى االسرة النمط االستهالكي املعتدل والرشيد واذا 
زاد الدخل تتوجه االس����������رة اىل الدخل الرتيف أو التعويضي. 

وتأكد ذلك ايضاً ادبيات الدراس����������ة للجريسي )2004( 
من أن الثقافة والتعليم أثر يف السلوك االستهالكي، وعينه 
الدراسة أغلبها من املتعلمات وكان هذا له اثر على السلوك 
االس����������تهالكي من حيث التأثر باملش����������اهر، أو اخلوف من 

االنتقاص
ب� العوامل التسويقية املؤدية للسلوك االستهالكي للمرأة 

السعودية.
اظهرت النتائج املوافقة على سهولة الشراء اإللكرتوين، 
كث����������رة البضائع املخفض����������ة، كثرة املنتجات. مبتوس����������ط من 
2.35 � 2.66 م����������ن3. وجند التقارب ما بني العبارات، 
 Saxena &others وهذا ما أش����������ارت ل����������ه دراس����������ة
)2019( من اجنذاب النس����������اء للتسوق الكرتوين أكثر من 
الرج����������ال، باإلضافة إىل أهنن يش����������اركن يف عملية التفاوض 
على السعر قبل الشراء، لذا هن يتجهن للبضائع املخفضة، 
وتؤيدها دراسة دراسة عبيدات والضمور )2010( من أن 
ربات البيوت لديهن سلوك ادماين يف االستهالك والبضائع 

املخفضة تشبع هذه الرغبة.
بينما ج����������اءت الغر موافق����������ة العب����������ارات التالية: تعدد 
املهرجان����������ات، كثرة اإلعالنات، تعدد االس����������واق وتقارهبا. 
مبتوس����������ط حسايب من 2.29 � 2.00 من 3. و هنا جند 
أنه ال يوجد فوارق كبرة بني اس����������تجابة العينة، فأش����������ارت 
دراس����������ة  Ramprabha )2017( م����������ن أن النس����������اء 
يس����������تمتعن بالتسوق، وهن املس����������تهلكون مقارنة بالرجال، 
فتفكر النساء بشكل خمتلف عن الرجال ألن هناك مسات 
بيولوجية وعصبية وسلوكية بني ادمغة الرجال والنساء، هذه 
االختالفات بدورها هلا تأثر على س����������لوك التسوق اخلاص 
هبن. و للثقافة دور كبر على وعي املرأة يف عملية التسوق 

كما اشرنا له سابقاً.
2� اآلثار السلبية المترتبة على السلوك االستهالكي 

للمرأة السعودية:
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أظهرت النتائج املوافقة على أهم اآلثار السلبية للسلوك 
االستهالكي هي كثرة الديون، ظهور املشكالت األسرية، 
تربي����������ة األبناء على ال����������رتف وعدم التخطي����������ط واالقتصاد. 
مبتوس����������ط حس����������ايب من 2.27� 2.36 من 3. وهذا ما 
أش����������ارت له دراس����������ة الزهراين) 2017( وذل����������ك من تأثر 
التغرات االجتماعية يف اجملتمع السعودي على منط احلياة 
بني أفراد األس����������رة مما ساعد على االس����������تهالك والتفاخر. 
كما أن تس����������هيل القروض أثر بشكل سليب يف االستهالك 
وزيادة الديون، وهذا ما أوضحه الدوي )2018( من تأثر 
التحوالت االجتماعية على االس����������تهالك من حيث الرتف 
واإلنف����������اق على املظاهر، وأن من أهم جماالت اإلنفاق هي 
على األبناء. وكل ذلك يؤثر على اس����������تقرار األسرة ويؤدي 

إىل املشكالت األسرية.
كم����������ا جند أن الغر موافق الطالق، ضغط الزوجة على 
رب األس����������رة للبحث ع����������ن مصدر آخ����������ر للدخل، ظهور 
مشكالت سلوكية ونفسية لعدم القدرة على جماراة اآلخرين. 
وذلك مبتوسط ما بني 2.22 � 1.94 من 3. حيث أن 
الطالق يعترب آثر من اآلثار الس����������لبية للسلوك االستهالكي 
للمرأة الس����������عودية . وهذا ما اكدته النظريات العلمية ومنها 
النظرية النس����������بية واليت تفرتض أن االستهالك يتأثر بعوامل 
نفس����������ية من خالل الدخل املادي، لذا فإن االستهالك ال 
يعتمد على الدخل احلايل فقط، وإمنا على دخول اآلخرين 
يف البيئة نفس����������ها. وكذلك على معدالت ومنط االستهالك 
يف الفرتات الس����������ابقة، مبعى أن استهالك الفرد يتوقف على 
أعل����������ى دخل حيصل عليه يف الفرتة الس����������ابقة. كما تفرتض 
أنه من السهل زيادة املس����������تهلك ملعدالت استهالكه عند 
زي����������ادة دخله، ولكن من الصعب العودة على مس����������تويات 
االستهالك الس����������ابقة عند االخنفاض، وعليه فإن معدالت 
االس����������تهالك يف املدى القصر يف تزايد مس����������تمر بس����������بب 

التقليد واحملاكاة )كنعان، بدون : 5(.
من ذلك ما متت اإلش����������ارة إلية يف أدبيات الدراسة ل 

الكحيل)2014( فرى أن )االستهالك السليب( يف نفقات 
الزفاف يؤثر بشكل سليب يف ارتفاع نسبة الطالق،  كما أن 
من أهم اآلثار ضغط الزوجة على رب األسرة للبحث عن 
Cho�  مصدر آخر للدخل، وهذا ما أشارت له دراسة

pra )2014( من اجتاه النس����������اء للعم����������ل بدافع الضرورة 
االقتصادية، ومن مث ظهور مش����������كالت س����������لوكية ونفسية 
لعدم القدرة على جماراة اآلخرين، وهذا ما أشار له الزهراين 

)2017( من تأثر التقليد على السلوك االستهالكي.
3� أساليب االدخار لدى المرأة السعودية.

أظه����������رت النتائ����������ج أن املوافقة على أس����������اليب االدخار 
ل����������دى املرأة الس����������عودية هي الوعي بأن لي����������س كل ما يعلن 
عنه يناس����������بين، الوع����������ي بأن ليس كل م����������ا يعلن عنه جيد، 
االهتمام باألولويات. مبتوسط من 2.82  إىل 2.83 من 
3. وهذا مما اكدته أدبيات الدراسة من حيث تأثر الثقافة 
والتعليم  على الس����������لوك االس����������تهالكي. وجاءت العبارات 
األقل تأيي����������داً بغر موافق ابتعد عن أماكن التس����������وق عند 
الذهاب للمطاعم او العاب االطفال، االبتعاد عن متابعة 
مشاهر مواقع التواصل االجتماعي املؤثرين يف الشراء لغر 
حاج����������ه، حتديد ميزانية للصرف. مبتوس����������ط من 2.72 إىل 
2.42 م����������ن 3. وقد يعود ذل����������ك ألن اجملتمع حالياً يربط 
بني التس����������وق واأللعاب تبع����������اً لطبيعة الطقس حيث تكون 
األماكن مغلقة وآمن����������ه لألطفال، يليها اإلبتعاد عن متابعة 
مشاهر مواقع التواصل االجتماعي املؤثرين يف الشراء لغر 
حاجه مبتوسط 2.59، حيث تلعب املعلومات اليت ينقلها 
املشاهر واملؤثرين عن السلع واخلدمات دوراً مهم يف عملية 
الش����������راء لذا كان من التوصيات محاية املستهلك من هؤالء 
خاصة م����������ع الفئة القليلة الثقافة والعلم وهذا ما أش����������ار له 
عبدالوهاب ) 2019(. كذلك أشار عبداجمليد )2010( 
من أن األسرة ال متيل إىل اإلدخار ويزداد الطلب على السلع 
االس����������تهالكية حيث يرتبط ذل����������ك بعوامل اخرى من ذلك 
زي����������ادة عدد األبناء وذلك لس����������د حاجتهم. كما أوضحت 



57

د. نوال بنت عبداحملسن العيبان: واقع السلوك االستهالكي للمرأة السعودية دراسة ميدانية مطبقة على النساء يف السعودية

 )2009( Mena. s & A S. D نتائج الدراسة مينا
أمهية التعليم الكتساب معارف ومهارات استهالكية لدى 
الفرد، فتهتم بتنظيم وإدارة موارده وتساعده يف اختاذ قرارات 
عند الشراء، وذلك بس����������بب ما يطرح يف السوق من سلع 
ومش����������رتيات عديدة تضلل املستهلك من خالل إعالنات 

ومنافسات غر اخالقية.
4- حول مدى وعي المرأة السعودية بأساليب الترشيد 

االستهالكي:
يرتبط هذا احملور مع الس����������ابق فالوعي ينمى أس����������اليب 
ادخ����������ار جيدة وهو مرتب����������ط مبتغر التعليم، ف����������كان املوافق 
اح����������اول تكوي����������ن ع����������ادات اس����������تهالكية س����������ليمة، معرفة 
اإلعالنات املضللة، معرفة حقوقي وواجبايت عند الش����������راء، 
مبتوس����������ط من 2.71 إىل 2.72 من 3. وهذا ما أش����������ار 
إلي����������ة عبدالوه����������اب ) 2019( من أمهي����������ة املعلومات عن 
السلع واخلدمات املتاحة يف السوق، حيث تلعب الدعاية 
ومحالت اإلعالم العام دوراً مهماً يف هذا الصدد. وجاءت 
الغر موافق معرفة كيفية طرق الغش وأس����������اليب الكش����������ف 
عنها، معرفة التشريعات و املواصفات اليت تضعها الدولة، 
معرفة املعلومات األساس����������ية عن الس����������لع املتوفرة باألسواق 
للمفاضلة بينها، مبتوس����������ط من 2.62 إىل 2.70 من 3. 
 Mena. s & A S. وه����������ذا ما اظهرته دراس����������ة مين����������ا
D )2009( من أن النس����������اء املستهلكات غر مدركات 
حبقوقهن االس����������تهالكية، لذا اوصت الدراس����������ة أمهية تنمية 
وع����������ي املرأة باملناطق الريفية واحلضرية على الس����������واء ، كما 
أكدت الباحث����������ة Ramprabha )2017( بأن املرأة 
حتاول االس����������تفادة من جتارب االخرين بينما يتميز الرجال 

مبعلومات كافية عن املنتج أو اخلدمة.

توصيات الدراسة
بناء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة خرجت 

الدراسة مبجموعة من التوصيات:

1� زيادة الوعي اجملتمعي ألمهية ثقافة االستهالك وخاصة 
عند املرأة السعودية؛ وذلك من خالل وسائل اإلعالم 

املرئي واملسموع.
2� قيام وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية بتشجيع 
املب����������ادرات التعليمي����������ة والتثقيفية اخلاصة بنش����������ر ثقافة 

االستهالك السليم لدى املرأة السعودية.
3� تشجيع البنوك واملصارف احمللية للمرأة السعودية على 
اتباع أس����������اليب االدخار والتدريب عليها واملشاركة يف 

حلقات نقاش حول ذات املوضوع.
4� االهتمام اإلعالمي برؤية 2030 للمملكة من منظور 
ثقافة االس����������تهالك واالدخار لدى األس����������ر السعودية 

عامة واملرأة السعودية بشكل خاص.
5� نش����������ر برامج توعية عرب وسائل اإلعالم املختلفة ألمهية 
نبذ ثقافة تقليد األخري����������ن يف الصرف، ثقافة التفاخر 
االس����������تهالكي، والفهم اخلاطئ لثقافة الكرمي، وأضرار 
أو بعض ك����������ذب اإلعالنات التجاري����������ة اليت تزيد من 
 َ املرأة السعودية، باإلضافة إىل احلث على التعاون ب�نينْ
الزوجني يف التخطيط املايل داخل األس����������رة، ووس����������ائل 

زيادة الدخل الشهري لألسرة.
6� تنمية األس����������اليب اليت تتبعها املرأة السعودية للتخطيط 
امل����������ايل من خ����������الل التوعية وتوفر قص����������ص جناح كي 
تكون قدوة حس����������نة يف االدخ����������ار، والنصح اإلجيايب، 
واالستشهاد القيادات النسائية الناجحة يف جمال املال 

واألعمال.
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التجنيد االلكتروني للتنظيمات اإلرهابية على موقع تويتر
)دراسة ميدانية، على عينة من تغريدات داعش والقاعدة (

أفنان بنت أحمد الدوسري
ماجستر، علم اجتماع.

كلية  اآلداب، جامعة امللك سعود

أ.د عزيزة بنت عبداهلل النعيم
 أستاذ علم االجتماع املشارك 

كلية  اآلداب، جامعة امللك سعود

المستخلص : 

هتدف هذه الدراسة إىل رصد وحتليل التغريدات اليت تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية على موقع التواصل اجملتمعي )تويرت(. 
وتتفرع أهدافا أخرى، وهي: رصد وحتليل خصائص املادة اإلعالمية )النصوص، الصور، مقاطع فيديو( يف التغريدات، ورصد 
وحتليل األساليب اخلطابية اليت تنتهجها، ورصد وحتليل حجم التفاعل مع مضامني التغريدات اليت تنشرها على موقع )تويرت( 

وتتضمن املقارنة بني احلسابات اليت تنتهج فكر تنظيمي داعش والقاعدة يف مجيع اهداف الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إىل أن كالمها استغال )تويرت( استغالال بالًغا، سعًيا إىل جتنيد عناصر جدد، وتوّسال بشى خصائص 
املادة اإلعالمية وعلى تفاوٍت يف تراتب استخدام تلك اخلصائص؛ فقد وقعت )النصوص( يف املرتبة األوىل من تغريدات كال 

التنظيمني، تلتنْها )الصور(، مث جاءت آِخرًا، يف املرتبة الثالثة )مقاطع فيديو(. 
وتندرج تغريدات التنظيمني املتطرَِّفني يف طابعها العام حتت ثنائية أسلوبني من أساليب التغرير، ومها: أسلوب )الرتغيب( 
الذي كان تنظيم داعش صاحب النسبة األعلى يف استخدامه، وأسلوب )الرتهيب( الذي حقق تنظيم القاعدة النسبة األعلى 

يف استخداماته.
وأظهرت النتائج أن أبرز تفاعل للمتابعني كان مع التغريدات اليت تتضمن اجلوانب الدينية، والنزعة التحريضية يف تغريدات 
القاعدة، بينما كان أبرز تفاعلهم يف تغريدات داعش مع تلك التغريدات اليت تضمن جتييش املشاعر الستدراج اجملندين إىل 

مناطق الصراعات.
الكلمات المفتاحية:

اإلرهاب، التنظيمات اإلرهابية، اإلرهاب االلكرتوين، التجنيد، داعش، القاعدة.
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The Electronic Recruitment of Terroristic Organizations
) A study field covers a sample of ISIS and Al-Qaeda’s tweets(

Abstract
The main goal of this study is to monitor and analyse tweets by terrorist organiza�

tions on Twitter. The study has been narrowed down to specific targets: )1( Analys�
ing the characteristics of information )such as Texts. pictures. video clips( in tweets 
of terrorists organisations on Twitter. )2( analysing techniques these organisations 
follow on Twitter. and )3( analyzing the amount of public collaboration with tweets 
that are published by the  organizations on Twitter

This study found out that ISIS and Al�Qaida a have Manipulated The social 
site Twitter for recruiting people using all information form )texts. pictures. video 
clips(. texts gain the highest rank among these forms. Next comes pictures and 
video clips. All these forms were used for luring people to be recruited. This was 
done in two ways: lnvitation and Intimidation invitation was used by ISIS more. 
while intimidation was used by Al�Qaida more. The study found that follower of 
these accounts interacted with Al�Qaida’s tweets that included religious topics. On 
the other hand followers interacted with ISIS tweets that raised people’s emotions 
to encourage them to enter places of conflict. 

Keywords:
Terrorism. Terrorist organizations. Electronic terrorism. Recruitment. ISIS. Al� 

Qaida
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أفنان بنت أمحد الدوسري، أ.د عزيزة بنت عبداهلل النعيم: التجنيد االلكرتوين للتنظيمات اإلرهابية على موقع تويرت )دراسة ميدانية، على عينة من تغريدات داعش والقاعدة(

المقدمة
بات االعتماد على شبكة االنرتنت متزايًدا نظرا للتطور 
الس����������ريع يف الفضاء االلكرتوين، وملا حتققه الشبكة العاملية 
من إش����������باع لالحتياجات املتنوعة ألفراد اجملتمع، مما جعل 
أعداد مستخدمي الشبكة يف ازدياد مضطرد يوما بعد يوم.

وعل����������ى الرغم من التط����������ور التكنولوجي الس����������ريع، وما 
حيظى به العامل اليوم من توفر ش����������بكة االنرتنت، وما تقدمه 
من تس����������هيالت وفرص، إال أن هذا مّهد الطريق لنش����������وء 
اجلرائم االلكرتونية، مث زيادة وقائعها وتنوعها، وذلك نتيجة 
لس����������وء االس����������تخدام الذي أوقع أضرارا على األفراد، وعلى 
املؤسسات، وعلى اجملتمعات اإلنسانية على مستوى العامل 
أمجع، مبا فيه العامل اإلسالمي برغِم أن الشريعة اإلسالمية 
جاءت بالنهي ع����������ن إحلاق الضرر بالنفس وباملصاحل، كما 
يف قول املصطفى �صلى اهلل عليه وس����������لم: »ال ضرر وال 

ضرار« رواه )ابن ماجه والدارقطين(.
لذا تعاظم االهتمام يف اآلونة األخرة باإلرهاب نتيجة 
التغيرات املتسارعة يف األحداث ويف استعماالت العناصر 
اإلرهابي����������ة للتكنولوجيا، مما يش����������كل هتديدات خفية متس 
اجملتمع����������ات من الداخل. واس����������تغلت التنظيمات اإلرهابية 
التواجد االلكرتوين وقامت بتجنيد أعضاء خلدمة مصاحلها 
م����������ن خالل التواصل على ش����������بكة االنرتن����������ت ومنها مواقع 
التواصل االجتماعي )تويرت( وانتش����������ر عددا من احلسابات 
اليت تس����������تند على هنج تنظيمات إرهابية كتنظيمي داعش 
والقاع����������دة، مما قد يش����������كل هتديدا الس����������تقرار اجملتمعات، 
لقدرهتا على التوس����������ع وكس����������ب املؤيدي����������ن واجملندين لتنفيذ 

خمططاهتا. 
ولذا س����������عت هذه الدراس����������ة لرصد وحتلي����������ل التغريدات 
ال����������يت تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية على موقع تويرت. يف 
حماولة لتسليط الضوء على التجنيد االلكرتوين للتنظيمات 
اإلرهابية ورصد األس����������اليب املتبع����������ة يف التغرير واملقارنة بني 
احلس����������ابات اليت تنتهج فكر تنظيم����������ي داعش والقاعدة يف 

االعتماد عل����������ى خصائص املادة اإلعالمية، واألس����������اليب 
املتبع����������ة، وحجم التفاعل مع هذه التغريدات اليت تنش����������رها 
على موقع تويرت، للمس����������امهة لرف����������ع الوعي باخلطر املوجود 

على موقع تويرت وسبل الوقوف ضد هذا التهديد.
مشكلة الدراسة

اس����������تخدمت التنظيمات املتطرف����������ة االنرتنت يف جتنيد 
اإلرهابيني م����������ن املواق����������ع االلكرتونية، وقد ذُك����������ر يف ندوة 
)اس����������تعمال االنرتنت يف متويل اإلرهاب وجتنيد اإلرهابيني( 
أن عدد املواقع االلكرتونية اليت تديرها التنظيمات اإلرهابية 
زاد من����������ذ عام 1997 م����������ن )12( إىل )4800( موقعاً يف 
عام 2006، حيث اس����������تغلت التنظيمات تلك املواقع يف 
نشاطاهتا، مما يعد مؤشرا لكثافة استخدام اإلرهاب للشبكة 
العاملية )فهمي،2010 :20(. مع التحفظ على عدد هذه 
املواقع الكبرة جدا يف تلك الفرتة، إال أنه مع ظهور مواقع 
التواصل االجتماعي، وم����������ن أبرزها منصة )تويرت(، ظهرت 
أش����������كال جديدة من اجلرائم االلكرتوني����������ة وتفاقم خطرها، 
ملا تتميز به من سهولة يف االس����������تخدام والتكلفة الزهيدة، 
وعدم وجود قيود واضحة؛ وهذا ما جعلها فضاء ألنشطة 
التنظيمات اإلرهابية اليت مترست يف جرائمها االلكرتونية، 
وظهرت يف أنش����������طتها أمناط إجرامي����������ة جديدة ختتلف عن 

األمناط التقليدية.
حيث ارتفع عدد املستدرجني مع ظهور مواقع التواصل 
االجتماع����������ي، فق����������د كان )90%( م����������ن اإلره����������اب املنظم 
عل����������ى االنرتنت يندرج حتت وس����������ائل التواصل االجتماعي 
 )%80( وإن   .)Marcu.Balteanu.2014(
من الذين انتس����������بوا إىل )داع����������ش( قد مت جتنيدهم عرب هذه 
الوس����������ائل أيضا، ووجد يف سوريا ما يقارب )40( حسابًا 
معظمها ترتب����������ط بالتوجهات اإلرهابي����������ة ومبؤيدي تنظيمي 
)القاعدة وداعش( )الس����������كينة،2015(. وكان ملوقع تويرت 
دورا ب����������ارزا يف تناقل املعلومات و األخبار حول التنظيمات 
اإلرهابي����������ة من قبل املس����������تخدمني املغردي����������ن خاصة حول 
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تنظي����������م داعش اإلرهايب وكان ينظر له بأنه مصدر للخوف 
والرعب والتهديد )Mansour, 2018(. حيث نش����������ر 
تقري����������ر )األم����������م املتحدة�جملس األم����������ن( أن خطر داعش 
زاد باس����������تخدامه مواقع التواص����������ل االجتماعي برباعة، فقد 
اس����������تخدم التنظيم منذ عام 2014 منش����������وراته الش����������بكية 
للوص����������ول إىل أولئ����������ك الذين ميكن اس����������تقطاهبم كمقاتلني 
إرهابيني )مركز األمم املتحدة ملكافحة اإلرهاب،2017( 
.وقد ذكرت دراسة )الشقر،2017( أن أدبيات القاعدة 
حترض على قتل العس����������كريني بينم����������ا داعش تركز على قتل 
األهل واألق����������ارب. وبرع داعش يف جم����������ال مقاطع الفيديو 
االحرتافي����������ة حي����������ث يتبع األس����������اليب الرتهيبي����������ة يف مقاطع 
الفيدي����������و وهو األكثر تفاعال وش����������هرة، وقد عرض داعش 
أعماال اتصفت بأهنا األش����������د شراس����������ة، وحققت انتش����������ارا 
على موق����������ع )اليوتيوب( )البطريق،2017(.  وش����������هدت 
الف����������رتة من  1يوليو  2014 إىل 30  أبريل 2015 تفوق 
لداعش عل����������ى خصومه على موقع تويرت، ونش����������ر ما يزيد 
 Bodine-Baron, عن 50( %( من التغريدات يوميا
 Alfifi, et-al,( ورصدت دراس����������ة .))et-al, 2016
2018( )23.880( حس����������ابا نشر  )17.424.32(

تغري����������دة مرتبطة بداعش على موقع توي����������رت. بينما رصدت 
)محلة الس����������كينة،2015( حن����������و )49( ألف تغريدة كانت 
تنش����������ر يومًيا، وحتتوي على مضام����������ني لإلرهاب على موقع 
)تويرت(، )40%( منها له صلة بداعش بينما )60%( منها 
له عالقة بتنظيم����������ات إرهابية أخرى. ولذا تعاظم االهتمام 
يف اآلونة األخرة باإلرهاب نتيجة التغيرات املتس����������ارعة يف 
األحداث ويف اس����������تعماالت العناصر اإلرهابية للتكنولوجيا 
مما يش����������كل هتديدات خفية متس اجملتمعات من الداخل. 
واستغلت ذلك يف حتقيق هذا االنتقال السريع يف عملياهتا 
وانتش����������ارها وتوسيع مهامها، حى وإن تعرضت للكثر من 
اخلسائر. وتتلخص مشكلة الدراسة يف التساؤل التايل: ما 
هي الممارس�������ات اإلرهابية للحسابات التي تنتهج فكر 

التنظيمات اإلهابية على موقع تويتر؟

أهمية الدراسة:
نظري����������ا تتحدد أمهية الدراس����������ة يف فتح أبع����������اد جديدة 
للباحثني يف قضايا اإلرهاب وتأثراته اخلطرة على اجملتمع. 
وإس����������هام هذه الدراس����������ة يف س����������د بعض أوجه النقص يف 
الدراسات االجتماعية النوعية اليت تتناول اإلرهاب وذلك 
من خالل تناوهلا للموضوع من زاوية خمتلفة تتمثل يف حتليل 
مضمون املادة اإلعالمية اليت تنش����������رها اجلماعات اإلرهابية 

على موقع تويرت.
وتتحدد أمهية هذه الدراس����������ة عمليا يف أن تكون ذات 
فائدة أمنية، حيث ميكنها مس����������اعدة املخططني يف اجملال 
األمين من خالل وضع اسرتاتيجية ملواجهة خطر التنظيمات 
اإلرهابية. ولفت انتباه وس����������ائل اإلعالم االلكرتوين خاصة 
إىل أمهية زيادة التوعية مبخاطر وجود حسابات التنظيمات 
اإلرهابي����������ة على موقع تويرت والتعرف على أس����������اليب وطرق 
التنظيمات اإلرهابية للوصول إىل توصيات من ش����������أهنا أن 

تسهم يف الوقوف ضد خطرها وهتديداهتا.
أهداف الدراسة:

هتدف هذه الدراسة إىل:
رص����������د وحتليل خصائص امل����������ادة اإلعالمية )النصوص،   .1
الصور، مقاطع فيديو( املنشورة من قبل احلسابات اليت 

تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية على موقع تويرت.
رصد وحتليل مضامني تغريدات احلس����������ابات اليت تنتهج   .2

فكر التنظيمات اإلرهابية على موقع تويرت.
رصد وحتليل أساليب التجنيد اليت تنتهجها حسابات   .3

التنظيمات اإلرهابية على موقع تويرت.
رص����������د وحتليل حجم التفاعل م����������ع مضامني التغريدات   .4
اليت تنشرها حسابات تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية 

على موقع تويرت.
معرف����������ة أبرز الف����������روق بني حس����������ابات تنظيمي داعش   .5
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والقاع����������دة اإلرهابيني من حيث اس����������تخدام خصائص 
املادة اإلعالمية، واألس����������اليب ال����������يت تنتهجها، وحجم 

التفاعل مع التغريدات اليت تنشرها على موقع تويرت.
ولتحقيق أهداف الدراس�������ة فإنها تسعى إلى اإلجابة 

على التساؤالت التالية: 

ما خصائص املادة اإلعالمية يف التغريدات )نصوص،   .1
صور، مقاطع فيديو( املس����������تخدمة من قبل احلسابات 
ال����������يت تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية من خالل موقع 

تويرت؟
ما املضامني الظاهرة يف تغريدات احلسابات اليت تنتهج   .2

فكر التنظيمات اإلرهابية؟
ما أساليب التجنيد اليت تنتهجها حسابات التنظيمات   .3

اإلرهابية على موقع تويرت؟
ما حجم التفاعل مع مضامني التغريدات اليت تنش����������رها   .4
حسابات تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية على تويرت؟

وينبثق من هذا التساؤل تساؤالت فرعية وهي: 
ما حج����������م التفاعل مع املضامني الظاهرة يف التغريدات  أ. 

من حيث )إعادة تغريد، تفضيل، ردود(؟
ب. ما حمتوى التغريدات اليت حصلت على أعلى تفاعل؟

ما أبرز الفروق بني حسابات تنظيمي داعش والقاعدة   .5
اإلرهابي����������ني م����������ن حيث اس����������تخدام خصائ����������ص املادة 
اإلعالمية، واألس����������اليب اليت تنتهجها، وحجم التفاعل 

مع التغريدات اليت تنشرها على موقع تويرت؟
مفاهيم الدراسة

التجني�������د االلكترون�������ي: يقصد به إجرائيا اس����������تخدام   .1
أس����������اليب تدع����������م توجه تنظيم����������ي داع����������ش والقاعدة 
جلذب أعض����������اء جدد خلدمة أهداف التنظيم، س����������واء 
كانت أس����������اليب ترغيب أو ترهي����������ب، ويكون بالوعود 

بتق����������دمي مكافآت مالية، أو بتمجي����������د بطوالت زائفة، 
أو باألس����������لوب الدي����������ين املتطرف، وتكف����������ر اآلخرين، 
والتش����������كيك بقرارات الدولة واملؤسس����������ات االجتماعية 
إلثارة عواطف الشباب، واس����������تغالل مهمهم، وعرض 
تقاري����������ر عن األقليات املس����������لمة، وزعمه����������ا بأن الدول 
تقاعس����������ت عن نصرة املس����������لمني خاصة بالرتكيز على 
قضية فلسطني، مما يؤجج مشاعر األفراد يف التغريدات 
وحيفزه����������م لالنضم����������ام للتنظي����������م ميداني����������ا أو بالتفاعل 

واملشاركة والعمل لصاحله على موقع تويرت.
اإلرهاب: يع����������د مفهوم اإلرهاب م����������ن أكثر املفاهيم   .2
ج����������دال واختالفا بني معّرفيه. ومل يصل املفهوم ب�َعنُْد إىل 
معى دقيق وش����������امل تتفق عليه اجملتمعات و )التعريف 
الص�������ادر عن األمم المتحدة لإلرهاب(: اس����������تخدام 
العنف لتحقيق أهداف سياسية، مبا يف ذلك استخدام 
العنف بغرض إش����������اعة اخلوف بني أفراد الش����������عب أو 
قط����������اع منهم. أما ما أقرت�������ه محكمة جنيف )جنوفا( 
يف حكمها الص����������ادر يف 1982 بأنه: طريقة للكفاح 
السياس����������ي تنفذ من خالل اللجوء املتكرر واملنتظم إىل 
وس����������ائل تتسم بعنف من نوع خاص، أينْ عنف مفرط 
ال يع����������رف الرمحة وغر مميز، حبيث خيتار ضحاياه دون 
متيي����������ز، وال يقيم أي اعتبار للمصاحل اليت حيميها النظام 
القانوين، للدرجة اليت ينش����������ر معها الرعب ويش����������يعه يف 
اجملتم����������ع )حس����������ني،2012: 22(. ويُع�������ّرف العمل 
اإلرهاب�������ي في العل�������وم االجتماعية: بأنه اس����������تخدام 
مقصود وغر متوقع ومرعب، وعنف غر ش����������رعي ضد 
املدنيني واس����������تهداف رموز أخرى بواسطة عضو سري 
أو جمموع����������ة أجنبية أو عميل س����������ري، من أجل غرض 
نفس����������ي قد يكون إعالنا سياس����������يا أو قضية دينية، أو 
إرعابا، او إجبارا للحكومة والس����������كان املدنيني لقبول 
مطالبهم وحتقيق مصلح����������ة قضيتهم )صاحل، 2013: 
13(. وتعرف الجماعة اإلرهابية إجرائيا: جبماعة مت 
تصنيفها بأهنا مجاعة إرهابي����������ة كداعش والقاعدة، وهلا 
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أنشطة على ش����������بكة االنرتنت، وباألخص على موقع 
)تويرت(، وتعم����������ل على حتريض مذهيب أو حتريض على 
الدولة، وحتميل اجملتمع مسؤولية الصراعات واحلروب يف 
العامل، أو بث الرعب والكراهية بتوجيه اهتامات لعلماء 
الدين أو باس����������تخدامها ملصطلحات بذيئة وتكفر من 
خيالفه����������ا، من أجل إحداث ختري����������ب مادي أو احنراف 
فكري يف اجملتمع عرب تغريدات تنش����������رها، سواء كانت 

من خالل صور أو نصوص أو مقاطع فيديو.
اإلطار النظري

النظريات المفسرة:
ترى نظري�������ة ما بع�������د الحداثة أن وس����������ائل االتصال 
االلكرتونية قد خلقت حولنا عاملا من اخلواء والفوضى وأن 
م����������ا يؤثر يف حياتنا االجتماعية أبلَغ التأثر هو اإلش����������ارات 
والصور، وأن اجلان����������ب األكرب من عاملنا قد غدا ميثل كونًا 
موهوما مصطنعا، نستجيب فيه ونتفاعل مع صور إعالمية 
ال مع أش����������خاص وأمكنة واقعية حقيقية وأننا أصبحنا نتأثر 
باملشاهد اليت تعرض علينا من األحداث واملشكالت أكثر 
بكثر من تأثرنا باملضمون احلقيق����������ي هلذه الوقائع )غدنز، 
2005: 716 � 717(. وميكن أن يفسر لنا ذلك ما يتم 
عرضه من خالل مواقع التواصل االجتماعي الذي س����������اهم 
يف حتول املتابع للوس����������يلة اإلعالمية من الش����������كل التقليدي 
إىل الش����������كل احلديث، وبات االعتماد بش����������كل كبر على 
وسائل التواصل االجتماعي يف متابعة املستجدات. ويزخر 
موقع تويرت بش����������كل خاص بالعديد م����������ن األفكار والقيم؛ 
مم����������ا جعله بيئة مالئمة للممارس����������ات اإلرهابية اليت عملت 
على جتنيد أعضاء جدد وخل����������ق عامل من الفوضى خلدمة 
مصاحلها وخلق حسابات على موقع تويرت خاصة؛ ألجل 
بث الصور واإلش����������ارات ملا هلا م����������ن أثر جذب االنتباه من 
املتابعني، كتصوير االنتص����������ارات والبطوالت وهي ليس هلا 
صلة بالواقع احلقيقي. واملتابع للحسابات قد يتأثر مبا تبثه 
هذه التنظيمات ويتفاعل مع الصورة وما يتداوله احلساب 

دون علم باملضمون احلقيقي هلذه التغريدات.
     بينم����������ا ترى نظرية اقتصاد الش�������بكات أن الطابع 
الرأمسايل هو املس����������يطر اجلديد ال����������ذي يعتمد على التواصل 
والرتابط النامج����������ني عن ثورة االتصاالت العاملية، وأن الذي 
تتخوف منه البشرية أن تصبح فيه اآلالت هي اليت تسيطر 
على عاملنا، وجعل احلواس����������يب ه����������ي اليت تقوم على مراقبة 
حياتنا وتتمثل يف أنساق التعامل املايل القائمة يف جوهرها 
على أس����������س الكرتوني����������ة. إال أن احلل قد يك����������ون باجلهود 
اجلماعية ال����������يت تقوم هبا املنظمات العاملية والدول اليت هتتم 
بصورة مش����������رتكة بتنظيم الرأمسالية الدولية وقد تكون تقانة 
املعلومات وس����������يلة لتمكني اجلماع����������ات وإحياء اجملتمعات 
احمللي����������ة )غدن����������ز، 2005: 730(. وميكن تفس����������ر ذلك 
بأمهية التقدم يف جمال ش����������بكات االتصال واحلوسبة، حى 
يتم تدارك ما يتم إنتاجه وانتش����������اره على ش����������بكة االنرتنت 
ومواقع التواصل خصوصا، وأنه من الصعوبة السيطرة على 
مواقع التواصل االجتماعي وتوجيهه����������ا بالطرق التقليدية. 
ونظ����������را لتمّكن التنظيمات اإلرهابية من تعزيز القبضة على 
وس����������ائل اإلعالم االلكرتوين مبختلف أش����������كاهلا يف فرتة من 
الفرتات وعملها على إنشاء حسابات وبث تغريدات على 
موقع تويرت، وإيصال هذه التغريدات ملختلف أحناء العامل، 
واس����������تغالل هذا الطابع الذي ميي����������ز موقع تويرت يف التواصل 
مع مؤيدي وأنصار هذه التنظيمات على أسس الكرتونية، 
ولكن ميكن للمجتمع أن يس����������يطر على هذا التهديد عن 
طري����������ق اجلهود اجلماعية للمؤسس����������ات ع����������ن طريق التقدم 
يف جماالت احلوسبة وش����������بكات االتصال واإلشراف على 

شبكات االنرتنت.
الدراسات السابقة:

أوال: الدراس�������ات التي تتعلق بالتنظيمات اإلرهابية 
والفئة التي تستهدفها: يرى )السحيمي،2008( من أن 
وقت الفراغ وعدم الرتكيز على الربامج واألنش����������طة الشبابية 
أح����������د ه����������ذه العوامل اليت ق����������د تغرر بالش����������باب لالنضمام 
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للجماع����������ات اإلرهابية، وأن م����������ن العوامل اليت نالت درجة 
مرتفعة يف ارتكاب الشباب جرائَم إرهابيًة ترتكز على عدم 
توظيف طاقات الشباب مبا يعود على جمتمعهم بالفائدة. 
وهذا يؤكد ما ذكرته )الش����������رقاوي،2014( بأن الش����������باب 
هم األكثُر استهدافا يف شبكات التواصل االجتماعي من 
قبل اجلماعات اإلرهابية؛ ألهنم األكثر تعرضا هلذه املواقع 
واألقل خربه ومعرفة، واألكثر تأثرا باملغريات املادية، حيث 
وضحت هذه الدراس����������ة أيضا بأن األكادمييني العاملني يف 
اجله����������ات اإلعالمي����������ة ذكروا بأن املواطن الع����������ادي قد يتأثر 
بالرسائل اإلعالمية اليت تقوم هبا هذه اجلماعات اإلرهابية.

ثانيا: الدراس�������ات الت�������ي تتعلق بأس�������اليب التجنيد 
دراس����������ة  ت����������رى  اإلرهابي�������ة:  للتنظيم�������ات  االلكترون�������ي 
)Marcu.et�al.2014( أن اجلماع����������ات اإلرهابي����������ة 
أصبحت أكث����������ر تواجًدا يف مواق����������ع التواصل االجتماعي، 
وأن )90%( من اإلرهاب املنّظم حيدث عن طريق ش����������بكة 
االنرتنت. ويتفق مع )القيس����������ي،2014( بأن الش����������بكات 
العنكبوتية س����������اعدت على الوجود اإلره����������ايب، حيث تعد 
هذه الش����������بكات مكان التقاء هلؤالء اإلرهابيني، ووس����������يلة 
ألن جيمعوا هلم أتباعا وأنصارا عرب إش����������اعة أفكارهم؛ وهم 
يعم����������دون إىل تغير طريقة جتمعهم ويصممون طرقا جذابة 
كموق����������ع أو منتدى لتبادل املعلوم����������ات واألفكار، ويغرون 
 Cibra,( تصاميمها بطرق أكثر احرتافية. وهذا يتفق مع
2017( أن مواقع التواصل االجتماعي كانت سببا مهما 
لزي����������ادة وج����������ذب املقاتلني لداعش، كون����������ه يتحدث بأكثر 
م����������ن لغة إليصال أفكاره، ويركز على جذب األش����������خاص 
ذوي الدخ����������ل املرتفع، كم����������ا ت����������رى أن املنضمني لداعش 
اقتنع����������وا بايدلوجية هذا التنظيم. وهذا يتفق نس����������بيا مع ما 
ذكره )الش����������قر،2017(، بأن داع����������ش تتبى جرائم مروعة 
ض����������د األقارب وخص بذلك جرمي����������ة القتل، وأكد بأن من 
قاموا بقتل أقارهبم م����������ن الذين مت جتنيدهم يف داعش كانوا 
قد تعرضوا لوس����������ائل التواصل لساعات عديدة قبيل تنفيذ 
عملياهت����������م؛ ألهنم يؤمنون بتكفر أهاليه����������م، وأنه كان من 

السهل صدمهم بتفسر ديين شاذ مت إلصاقه بالدين احلق، 
فأصبح����������وا ينادون باجلهاد واملوت وه����������و غايتهم، فهم فئة 
مل يكتم����������ل وعيهم االجتماع����������ي وال تقدير لديهم لعواقب 
ما يس����������رون عليه. وأن بع����������ض اإلرهابيني دخلوا يف التدين 
َعَرًض����������ا، وأن اجلن����������اة املتدين����������ني قبل داعش كان����������وا يتبعون 
فكر القاع����������دة، ولكن أدبيات القاع����������دة حترض على قتل 
العس����������كريني بينما داعش تركز على قتل األهل واألقارب. 
وتتفق مع )البطري����������ق،2017( يف أن أكثر من يتم الرتكيز 
علي����������ه يف عمليات االغتيال م����������ن قبل داعش هم املواطنون 
العاديون. وأن اعتم����������اد داعش يف اخلطاب اإلعالمي كان 
مركزا على مقاطع الفيديو على موقع اليوتيوب وباستخدام 
األس����������لوب )الرتهييب( حيث ترتكز االسرتاتيجية الداعشية 
عل����������ى إطالق األحكام التكفرية، إضافة إىل ما تقدمه من 
مس����������ارات منطقية وغر منطقية معا، مما يزيد تأثرها على 
اجلمهور املتلقي واستغالهلا موضوع أماكن الصراع اليت توفر 
بيئة مناس����������بة للتطرف. وأنه يتم استخدام مصطلحات يف 
مقاط����������ع الفيديو على اليوتيوب توض����������ح بأن هناك أطفاال 
مت جتنيده����������م خلط����������ورة عدم التش����������كيك باألطف����������ال، وأنه 
بإمكاهن����������م أن يندس����������وا بني جمموعة بكل س����������هولة. ويتفق 
)القحطاين،2016( يف أن مما س����������اعد داعش على نش����������ر 
منهجه هو ش����������بكات التواص����������ل االجتماعي، وباالحرتافية 
يف مونت����������اج املقاطع ودبلجتها مما جلب هلا جمندين جددا، 
بينما ختتلف مع )Alva. et�al .2017( يف أنه ليس����������ت 
وس����������ائل التواصل االجتماعي هي اليت تظهر االحرتافية يف 
نش����������ر الفكر اإلرهايب، بل إنه منذ بدايات اس����������تخدامات 
اإلرهابيني لإلنرتنت فإن التجنيد أتى من غرف الدردش����������ة، 
وألنه ميكن التواصل فيها واملناقشة ونقل الربامج التعليمية، 
وإرس����������ال الصور ومقاطع الفيديو بشكل س����������ريع مما يعزز 
العالق����������ة. وأن اس����������تخدامات التنظيم����������ات املتطرفة ملواقع 
التواصل االجتماعي كان بس����������بب إنشاء منصات تفاعلية 
سهلة االس����������تخدام جلذب الشباب األصغر سنا، ولتكوين 
جمموعات بإمكاهنا احلفاظ على س����������رية املعلومات، ولنشر 
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احملتوى اإلجرامي وعرض الفرص للمش����������اركة يف األنشطة، 
وتسهيل عملية التجنيد، واستغالل التحيز جلمع البيانات 
وتنفيذ اهلجمات، وإنشاء اتصال محيم )24ساعة( لزيادة 
العالق����������ة والصداقة عرب مواقع التواصل، اليت يس����������تخدمها 
اجملندون اإلرهابيون بكثافة لتش����������جيع الشباب على احلوار 
ولتجنيدهم تدرجييا، واستبدال عالقاهتم السابقة بعالقات 
جدي����������دة عرب االنرتنت. وتؤكد ذلك نتائج دراس����������ة العقيد 
)عبداجملي����������د،2018( أن التنظيم����������ات اإلرهابية أصبحت 
تقوم بالتجنيد الكرتونيا نظرا لقدرهتا على مضاعفة االعداد 
احملتمل جتنيدها وجتنيد عدد الهنائي من الش����������باب، وتُرّجح 
الدراس����������ة أس����������باب جناح جتنيد تنظيم داع����������ش على مواقع 
التواص����������ل االجتماعي نظ����������را لقدرته عل����������ى صناعة حمتوى 
اعالمي قوي، وأن داعش كّون فرق متخصصة يف التجنيد 
على مجيع مواقع التواصل االجتماعي وهي ذات تنس����������يق 
عايل املس����������توى وتقوم خطة التجني����������د على نقل االفراد من 
 Alva. et�al( الفكر املعتدل إىل الفكر املتطرف. وتذكر
2017.( اخنفاضا يف نس����������بة النساء اجملندات ولكن هناك 
من يت����������م جتنيدهنَّ. وتتفق مع )البطري����������ق،2017( يف أن 
التنظيمات اإلرهابية يس����������تغلون النس����������اء ولكن ال يولوهنن 
 )Witmer, 2016( مراكز قيادية. على الرغم م����������ن ذلك
ترى أن جتنيد النس����������اء ومش����������اركاهتن املؤيدة لداعش على 
موق����������ع تويرت يفوق معدالت جتنيدهن لصاحل أي تنظيمات 

إرهابية أخرى. 
التعقيب على الدراسات السابقة:

اس����������تفادت هذه الدراسة من الدراس����������ات السابقة يف 
تركيزها على نش����������اطات التنظيم����������ات اإلرهابية على مواقع 
التواص����������ل االجتماع����������ي. وعلى الرغم من قلة الدراس����������ات 
احمللي����������ة اليت أجريت على التنظيم����������ات اإلرهابية وتواجدها 
على االنرتنت فإن هذه الدراس����������ة قد استفادت من تناول 
بعض الدراس����������ات ل�موقع )تويرت( على وجه التحديد، كونه 
يش����������كل جمتمع هذه الدراس����������ة، وكون أغلب الدراس����������ات 

الس����������ابقة دراسات حديثة قد س����������اعد يف فهم بعض أبعاد 
مشكلة هذه الدراسة بشكل أوضح. إال أن هناك اختالفا 
يف األداة البحثية فهذه الدراسة تعتمد على حتليل املضمون 
بينما أغلبية تلك الدراسات اعتمدت على االستبيان، كما 
استفادت هذه الدراسة من طريقة ربط النتائج بالنظريات، 

ومشكلة الدراسة، والتساؤالت لكوهنا عملية مرتابطة.
األدبيات:

التجنيد االلكتروني:
     ي����������رى )يوس����������ف، 2016( ب����������أن التجني����������د عن طريق 
االنرتنت أخطر من غره ويقوم به العبون كثر يف الس����������احة 
العاملية من أمههم تنظيم القاعدة وتنظيم داعش فضال عن 
س����������ائر التنظيمات اإلرهابية اليت متكنت من إنش����������اء مواقع 
على االنرتنت باللغة العربية بش����������كل واسع ومنها: صوت 
اجلهاد وهي جملة نصف ش����������هرية تصدرها القاعدة وحتتوي 
عل����������ى البيانات واحلوارات مع قادة هذا التنظيم. كما أن ما 
نسبته )80%( من خمزوهنم للمعلومات جاء من اعتمادهم 
على مواقع الكرتونية للحصول بيانات س����������كانية إحصائية 
ومعلومات ش����������خصية، باإلضافة إىل عمل اس����������تطالعات 
للرأي تس����������تند على أس����������اليب ماكرة لكسب ثقة وتعاطف 
املؤيدين جللب التربعات اليت ال يش����������ك املتربع بأنه يساعد 

هبا منظمة إرهابية )يوسف: 2016: 135� 136(.
     ويذكر )الش����������هري، 2008( بأن التنظيمات اإلرهابية 
عملت على عدد من املراحل حى يتس����������ى هلا اس����������تقبال 
الراغ����������ب يف االنضمام إىل التنظي����������م، وذلك بالدعوة بداية 
إىل القيام بعمٍل ما كإنكار مظاهر الفس����������اد حى يتشكل 
للمجند االجتاه املتطرف، مث الدعوة إىل استغالل االنرتنت 
يف التجنيد والتثقيف مبس����������مى اجله����������اد االلكرتوين، وذلك 
من خالل تتبع املخالفني وإرسال خطب وفتاوى التكفر، 
وبع����������د ذلك يتم االنتقال إىل الدع����������وة إىل )اجلهاد(، وبعد 
ذل����������ك جيري االنتقال باجملنَّد إىل غرف الدردش����������ة الس����������رية 
للتأكد من جاهزيته النفس����������ية ومالءمة ظروفه االجتماعية، 
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وم����������ن مث مراقبته متهيدا للرتحيب به كفرد من أفراد التنظيم. 
مما يالحظ أن العوامل اليت س����������امهت يف التغرير بالش����������باب 
لالنضم����������ام عرب االنرتن����������ت هي ربط الش����������باب املتعاطفني 
بسلس����������لة إص����������دارات للمتابع����������ة، وتس����������تخدم فيها عنصر 
التش����������ويق واإلثارة، وهذا ما متت مش����������اهدته يف منتدياهتم 
مثل )معس����������كر البتار( و )صوت اجلهاد(، وتوظيف رؤى 
املنام����������ات وقصص الكرامات بش����������كل مؤث����������ر، وقد أظهر 
أعض����������اء التنظيمات ذلك عرب منش����������وراهتم على االنرتنت، 
ومت فيه����������ا توظيف اخلط����������ب، والص����������ور، والفيديو، لدعم 
سياستهم وقادهتم وذلك بتمجيد قادة العمليات اجلهادية 
متجيدا قريبا من أجماد س����������ر الصحابة وبش����������كل احرتايف، 
خاصة يف مقاط����������ع الفيديو اليت كانت تُعى جبودة التصوير 
واإلخراج واس����������تخدام املؤثرات الصوتية ومت االعتماد على 
تكثي����������ف الفتاوى املؤيدة للتوجه الذي يعمل عليه التنظيم، 
والس����������خرية والعنف اللفظي مع املخالفني يف الرأي، والرد 
الفوري على فتاوى وبيانات علماء األمة برس����������ائل وفتاوى 
مضادة ملنهج العلماء باس����������تخدام عناوي����������ن مثرة. وتقدمي 
الضمانات والوعد حبال أفضل يف الدنيا من خالل زعمهم 
تطبي����������ق التعاليم الش����������رعية، بنيل ما عن����������د اهلل وما وعد اهلل 
به الشهداء من نعيم، واس����������تخدام أسلوب الرتهيب بنشر 
الرعب والتخويف م����������ن القادم من مؤامرات وخطط يعمل 
عليها الغرب، وكذلك حتريف تفس����������ر اآليات، واستخدام 
لغة خطابية بأس����������لوب مؤثر توظف فيه النصوص وقصص 
الصحابة والفاحتني مما يشعر الشخص بانعدام قيمته جراء 
تقاعس����������ه عن »نصرة أهل احلق«. فإن منهجية التنظيمات 
قائمة على بناء منظومة من القناعات الفكرية حول اجملتمع 
والسياسة واحلكم والتحريض يف اجلانب السياسي، والتباهي 
مبجتم����������ع الصفوة اجلديد، وتنفر الش����������باب من اجملتمعات 
الغارقة يف ملذاهتا، ونقد الدعاة وتتبع عثراهتم واهتامهم ببيع 
الذمة، وانتقاء ما يتناسب مع مواقفها وآرائها لدعم وتعزيز 
توجهه����������ا، والوع����������د بالنصر وبدخول اجلنة. وحى يتس����������ى 
ذلك البد من االخن����������راط يف األدوار العملياتية وهي الغاية 

األساسية هلذه اجلهود )الشهري،2008: 37�61(.
جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة اإلرهاب:

     تدي����������ن اململكة العربية الس����������عودية العمليات اإلرهابية 
باس����������تمرار وذلك انطالقا من توجيهات اإلسالم اليت حترِّم 
قتل النفس. وال ش����������ك أن اململكة عانت من املمارس����������ات 
اإلرهابية املوجهة ضدها، ولذا فإهنا معنّية بالضرورة وبشدة 
مبحارب����������ة اإلرهاب، وقد عملت على ذلك بش����������ى الطرق 
والوسائل، فبجانب املواجهات األمنية عملت على إنشاء 
املراكز الفكرية وتنظيم احلمالت التوعوية وإطالق الربامج 
ال����������يت جتابه الفك����������ر املنحرف املتطرف، وعل����������ى الوقاية من 
الوقوع يف ه����������ذا املزلق اخلطر )عس����������ري،2010 :93�

92(. ومن اجلهود اليت بذلتها اململكة إنش����������اء مركز حممد 
بن ناي����������ف للمناصح����������ة والرعاية والذي يع����������د املركز نقطة 
البداية يف برنامج املعاجل����������ة الفكرية للمتطرفني )مركز حممد 
بن ناي����������ف للمناصحة، 2019( وحظ����������ي على عددا من 
اإلش����������ادات العاملية ومنها: إش����������ادة )فريق الدعم التحليلي 
ورص����������د اجل����������زاءات التابع جملل����������س األم����������ن، 2018(. يف 
27فرباير – 1مارس/2018 باملركز حيث يرى أنه برنامج 
مكافحة التطرف الس����������عودي األكث����������ر تقدما من نوعه يف 
العامل وهو يتناس����������ب مع بنود ق����������رارات جملس األمن التابع 
لألمم املتح����������دة 2396 فيما يتعلق بإعادة تأهيل املقاتلني 
اإلرهابيني األجانب. وقد أش����������ار أيضا السيد بن اميرسون 
يف 2017 إىل أن هذا املركز يتميز بطريقة إبداعية تستحق 
اهتمام الدول األخرى اليت هتتم بتبين برنامج ضد التطرف 
للجناة املدانني )املقرر اخلاص لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان 
واحلريات اإلنس����������انية يف س����������ياق مكافحة اإلرهاب السيد 
بن امرس����������ون، 2017(. وأش����������ارت )اجلمعية العامة لألمم 
املتحدة،2016( على أهنا اعتمدت على اس����������رتاتيجيات 
يف إعادة وتأهي����������ل للمقاتلني اإلرهابيني األجانب العائدين 
مس����������تفيدة بش����������كل كبر من آليات مركز حممد بن نايف 
للمناصحة والرعاية يف مكافحة اإليدولوجيات واألنش����������طة 
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اإلرهابي����������ة. ومن اجلهود اليت بذلتها اململكة أيضا إنش����������اء 
عددا من احلس����������ابات على موقع تويرت ملواجهة االحنرافات 
الفكرية املتطرفة ومنه����������ا : مركز احلرب الفكرية، وهو مركز 
تابع ل����������وزارة الدفاع ويق����������دم حمتواه بلغ����������ات متنوعة وهي: 
الفرنسية و اإلجنليزية واإليرانية، وهو خيتص مبواجهة جذور 
اإلرهاب وترس����������يخ مفاهيم الدين احلق وأصدر العديد من 
اجملالت والكتب واحللق����������ات اإلعالمية للرد على التطرف 
اإلرهايب وإيض����������اح حقيقة التنظيم����������ات اإلرهابية، وحيظى 
احلس����������اب االلكرتوين على موقع تويرت التابع هلذه احلملة، 
بتفاع����������ل كبر مع التغريدات املنش����������ورة والذي قد يصل إىل 

أكثر من مخسة ماليني مشاهدة.
نوع الدراسة والمنهج:

     نعد هذه الدراس����������ة دراسة وصفية حتليلية ومت استخدام 
منهج حتليل املضمون. واملنهج املقارن كمنهج مساعد. 

عينة الدراسة:
     قامت الباحثة بتحليل املضمون يف تغريدات حسابات 
تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية على موقع )تويرت( ورصدتنْ 
العنصر املستخدم فيها، مع االهتمام حبجم التفاعل خالل 
الف����������رتة من )بداية 2010 حى هناية 2015(؛ وذلك بعد 
س����������حب العينة بالتع����������اون مع محلة الس����������كينة التابعة لوزارة 
الشؤون اإلسالمية وبعد فرز احلسابات والتأكد من العينة 
املناسبة مت حصر احلسابات يف )14( حساب تابع لداعش 
والقاعدة وعدد التغريدات يف جمملها )4330( وهي مجيع 

جمتمع الدراسة. معتمدًة طريقَة العينة القصدية.
طريقة سحب العينة:

     مت حتدي����������د الف����������رتة )م����������ن بداي����������ة 2010 ح����������ى هناية 
2015( للتغريدات اليت نشرت يف )تويرت(. مث متت تصفية 
احلس����������ابات املس����������تهدفة واليت بلغ عددها )14( حساباً، 
وبلغ فيها حجم التغريدات )4330( تغريدة. وبعد ذلك 
مت س����������حب التغريدات من احلس����������ابات )14( اليت كانت 

مقس����������مة على )7( حس����������ابات بلغ فيها حجم التغريدات 
)1803( تغريدة، تابعة لفكر داعش. و )7( حس����������ابات 
بلغ فيها حج����������م التغريدات )2527( تغريدة، تابعة لفكر 
القاع����������دة. وهبذا أصبح لدى الباحثة عينتان قامت بتحليل 

حمتوامها ودراستهما. 
بناء أداة التحليل:

     مت بناء اس����������تمارة حتليل املضمون وفقا لغرض الدراسة، 
ومن مَثَّ عرض االس����������تمارة مع العنوان الرئيسي واألهداف 
والتس����������اؤالت عل����������ى )8 حمكم����������ني حاصلني عل����������ى درجة 
الدكتوراة( من )جامعة امللك سعود( و)جامعة األمر نايف 
األمنية( ومتخصصني يف الدراسات االجتماعية والسياسية 

واإلعالم.
وحدات التحليل: 

     انقس����������مت وحدة التحليل يف هذه الدراس����������ة إىل ثالثة 
وهي وحدة املوضوع وقد حللت الباحثة وحدة املوضوع 
أو الفك����������رة داخ����������ل التغريدة الواحدة، حيث مت حس����������اب 
التكرارات للعبارات اليت ظه����������رت يف مجيع التغريدات اليت 
مت حتديدها يف )35( عب����������ارة يف تغريدات تنظيمي داعش 
والقاعدة، ومت حتديدها بناء على مضمون التغريدات حيث 
الغرض من هذه الدراسة احلالية، وكذلك مت حتليل األفكار 
ضمن وح����������دة حتليل املوضوع، واليت تبلورت على ش����������كل 
أس����������لوبني )الرتغيب، والرتهيب( والوحدة الطبيعية للمادة 
اإلعالمية )املف����������ردة( واعتمدت الدراس����������ة على التغريدات 
كوحدة طبيعية للمادة اإلعالمية وكشكل إعالمي، وقامت 
بتحليل العناصر والتفاعل معها عن طريق األداة وتصنيف 

أساليب التغريدات إىل )ترغيب( و)ترهيب(.
فئات التحليل:

وقد قس����������مت إىل: 1� فئة الموضوع )ماذا قيل؟( وقد 
مت صياغتها مبصطلح »العبارات« اليت يقصد هبا مضامني 
العبارات اليت ظهرت يف تغريدات حس����������ابات التنظيمات 
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اإلرهابية، وهناك )35( فئة مت حتديدها بناء على مضمون 
التغريدات إىل عبارات مبس����������طة، وكذل����������ك ظهر يف حمور 
األساليب ضمن وحدة حتليل املوضوع فئتان، مها: الرتغيب 
والرتهي����������ب، واليت ظه����������رت يف كلٍّ من تغري����������دات داعش 
والقاعدة. 2- وفئة الش�������كل )كيف قيل؟( وقس����������مت 
الباحثة هذه الفئة إىل: فئة الش����������كل: ظهرت )3( فئات، 
وهي: )النصوص، الصور، الفيديو(. وفئة حجم التفاعل: 
متت معرفة حجم التفاع����������ل من خالل )3( فئات، وهي: 

)إعادة التغريد، الردود، التفضيل(.
 التأكد من الصدق:

مت ع����������رض االس����������تمارة عل����������ى جمموعة م����������ن احملكمني 
م����������ن أعضاء هيئ����������ة التدريس املتخصصني يف الدراس����������ات 
االجتماعية والسياسة واإلعالم؛ وقد مت األخذ باإلرشادات 

واملالحظات اليت وضعتها جلنة حتكيم االستمارة.
قياس الثبات:

واعتمدت الباحثة يف حتقيق الثبات على الطريقة التالية:
طريقة حتليل باحث آخ����������ر للعينة، وذلك عن طريق تقدمي 
عين����������ة عددها )650( تغريدة من )4330( تغريدة وذلك 
( = 650 تغريد 4330 * 15

100
تبعا ألخذ 15% من العينة: )

وتم حس�������اب نس�������بة االتفاق بين التحليلين عن طريق 
معادلة هولستي:

2 ت  
ن1 +ن2 معادلة هولسيت =

ت= ع����������دد اإلجابات املتفق عليه����������ا يف عملية إعادة 
التحليل وهي )610(.

ن 1 = ع����������دد اإلجابات ال����������يت مت ترميزها من الباحث 
األول )650(.

ن2 = ع����������دد اإلجابات ال����������يت مت ترميزها من الباحث 
الثاين )650(.

0.938 =   1220
1300   =  610 × 2

650 × 650
ولذلك جاءت نس����������بة االتفاق 93،846%، وهذه تعترب 
درجة عالية من الثبات مما يعطي داللة على دقة اس����������تمارة 

التحليل ومشوليتها.
 األساليب اإلحصائية:

     مت األخذ بالتكرارات حبس����������ب وحدة موضوع التحليل 
بشكل منفصل لكل حمور، وليس حبسب عدد التغريدات. 

وبالنسب املئوية وعرضها على شكل جداول.
نتائج الدراسة

خصائص الم�������ادة اإلعالمية في الحس�������ابات التي   .1
تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية على موقع )تويتر(:

الجدول رقم )1(: خصائص المادة اإلعالمية األكثر استخداما في التغريدات

المجموع الكليتنظيم القاعدةتنظيم داعشالعنصر المستخدمالترتيب
النسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرارالنسبة المئويةالتكرار

178973،9247673،9426573،9النصوصالمرتبة األولى
39816،572121،6111919،4الصورالمرتبة الثانية
2319،61534،53846،7مقاطع الفيديوالمرتبة الثالثة

241810033501005768100المجموع
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      يتضح من اجلدول رقم )1( أن كال التنظيمني يس����������تخدمان النصوص باملرتبة األوىل، وبفارق كبر عن الصور ومقاطع 

الفيديو، حيث ظهرت النصوص يف داعش بتكرار بلغ )1789( مرة، وبنسبة )73،9%( تليها الصور يف املرتبة الثانية بتكرار 
بلغ )398( مرة، وبنسبة )16،5%( وكان الفيديو يف املرتبة الثالثة واألخرة بتكرار بلغ )231( مرة، وبنسبة )9،6%(، بينما 
جند يف القاعدة أن النصوص جاءت بتكرار )2476( مرة، وبنسبة بلغت )73،9%(، وتليها الصور يف املرتبة الثانية بتكرار 
بلغ )721( مرة، وبنسبة )21،6%(، فيما جاء الفيديو يف املرتبة الثالثة حيث بلغ تكراره )153( مرة، وبنسبة )%4،5(.

2. مضامين تغريدات الحسابات التي تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية على موقع تويتر.

الجدول رقم )2( : توزيع عدد التغريدات، وتكرار مضامين العبارات في تغريدات داعش والقاعدة.

تكرار التغريدات
)5768 تكرار(

عدد التغريدات
مضامين العبارات )4330 تغريدة(

القاعدة داعش القاعدة داعش
78 118 57 84 متجيد القادة املنضمني للتنظيم اإلرهايب 1
122 48 79 36 متجيد األفراد املنضمني للتنظيم اإلرهايب 2
223 231 156 150 نشر لألخبار املتعلقة بالتنظيم اإلرهايب 3
200 12 156 10 التشكيك يف مصداقية مؤسسات اجملتمع 4
88 46 73 41 اهتام األفراد باالبتعاد عن الدين 5
170 78 128 54 استخدام مصطلحات حتث على العنف 6
56 64 51 57 اجتزاء معاين النصوص الشرعية وحتريفها لتكييف مع أفعاهلم 7
33 96 26 65 متجيد البطوالت الزائفة 8
248 71 194 54 التحريض على والة األمر 9
2 1 2 1 الرتكيز على قصص الكرامات 10
3 � 2 � الرتكيز على الرؤى واألحالم 11
20 47 16 31 الرتكيز على الوضع يف فلسطني 12
53 44 34 28 نشر تقارير عن أوضاع األقليات املسلمة 13
56 61 42 47 إطالق األحكام التكفرية للمخالف 14
169 206 134 159 تربير األفعال اإلرهابية من خالل الدين 15
49 31 40 26 إعطاء الوعود بالنصر 16
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تكرار التغريدات
)5768 تكرار(

عدد التغريدات
مضامين العبارات )4330 تغريدة(

القاعدة داعش القاعدة داعش
165 98 134 77 إعادة تغريد ما يربر أفكارهم التخريبية 17
296 22 211 16 التشكيك بقرارات الدولة 18
129 71 96 65 وصم املخالف بكلمات بذيئة 19
97 30 83 22 الدعوة اىل التظاهر واالعتصام 20
301 225 241 183 حماولة االستجداء بالعاطفة الدينية 21
165 283 130 210 جتييش املشاعر للتشجيع على االقدام ملناطق الصراع 22
27 14 16 8 عرض مناذج ألطفال جمندين لصاحل التنظيم 23
23 69 17 42 رفض مفاهيم التعايش مع غر املسلمني 24
111 133 82 87 االستجداء بالعاطفة يف إظهار ما تعانيه الدول من حروب 25
42 108 21 90 الدعوة اىل تقدمي الدعم املادي للتنظيمات اإلرهابية 26
33 � 24 � نشر ما يتعلق مبعتقلي غوانتنامو 27
33 1 21 1 عرض مناذج سعودية التحقت بالتنظيم كقدوات 28
71 89 60 65 وضع إرشادات عن طريقة التعاون مع التنظيم اإلرهايب 29
19 4 12 4 وضع إرشادات عن كيفية مساعدة املسلمني املضطهدين 30
126 37 87 26 تسليط الضوء على اضطهاد املسلمني 31
23 16 16 14 انتقاد العلماء واهتامهم بالتساهل بالدين 32
48 15 35 11 عرض مناذج لنساء التحقن بالتنظيم اإلرهايب 33
62 40 44 32 التحريض ضد املذاهب الدينية 34
9 9 7 7 االستشهاد ببعض الفتاوى القدمية لبعض علماء جند 

السابقني 35

3350 2418 2527 1803 المجم������������وع
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     يتض����������ح من اجلدول رق����������م )2( العبارات اليت حصلت 
على تغريدات يقابلها اليت حصلت على تكرار يف تغريدات 

داعش والقاعدة وظهرت كاآليت: 
• جمم����������وع تغريدات داع����������ش )1803( تغريدة، والعبارات 

اليت حصلت على أعلى تغريدا هي: "جتييش املش����������اعر 
للتش����������جيع على االق����������دام ملناطق الص����������راع" و "حماولة 
االس����������تجداء بالعاطفة الديني����������ة". بينما بلغت تغريدات 
القاعدة )2527( تغريدة. والعبارات اليت حصلت على 
أعلى تغريدا هي: "حماولة االستجداء بالعاطفة الدينية" 

و "التشكيك بقرارات الدولة".
• جمموع تكرار داعش )2418( مرة، والعبارات اليت حصلت 

على اعلى تكرارا هي »جتييش املش����������اعر للتشجيع على 
االق����������دام ملناطق الصراع« و »نش����������ر االخب����������ار املتعلقة 
بالتنظيم اإلرهايب« بينما جمموع تكرار القاعدة )3350( 
مرة، والعب����������ارات اليت حصلت على اعل����������ى تكرارا هي 
»حماولة االس����������تجداء بالعاطفة الدينية« و »التشكيك 

بقرارات الدولة«.
أس�������اليب التجنيد ف�������ي حس�������ابات تنظيمي داعش   .3

والقاعدة.

الجدول رقم )3( : أساليب التنظيمات اإلرهابية

األساليب
التنظيم 

المجموع الكليتنظيم القاعدةتنظيم داعش

النسبة التكرار
النسبة التكرارالمئوية

النسبة التكرار المئوية
المئوية 

أسلوب 
154364144743،2299051،8الترغيب 

أسلوب 
87536190356،8277848،2الترهيب 

241810033501005768100اجمل������م��وع

     يتضح من اجلدول رقم )3( أن تنظيمي )داعش والقاعدة( 
تعتمد على أس����������لوبني يف التجنيد ومها: أسلويب الرتغيب و 
الرتهي����������ب، وأظهرت النتائج أن )أس����������لوب الرتغيب( ظهر 
بنس����������بة )51،8%(، بينما ظهر )أسلوب الرتهيب( بنسبة 
)48،2%(، وحيث ظهر )أس����������لوب الرتغيب( يف داعش 
)64%(، بينما ظهر يف القاعدة بنس����������بة )43،2%(، فيما 
ظهر )أسلوب الرتهيب( يف داعش بنسبة )36%(، بينما 

جاءت يف القاعدة بنسبة )%56،8(.
حجم التفاعل مع مضامين التغريدات التي تنش�������رها   .4
حسابات تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية على تويتر.

توزي����������ع مضام����������ني العب����������ارات تبعا حلج����������م التفاعل مع  أ. 
التغريدات

الجدول رقم )4( : توزيع مضامين العبارات تبعاً لحجم التفاعل مع التغريدة

العبارات
المجموع

تكرار حجم التفاعل
داعش

 من مجموع تكرار 
)0351(

القاعدة 
من مجموع تكرار

)3604(
%ك%ك%

1451005638.78961.3متجيد القادة املنضمني للتنظيم اإلرهايب1
1431002819.611580.4متجيد األفراد املنضمني للتنظيم اإلرهايب2
37310013736.723663.3نشر لألخبار املتعلقة بالتنظيم اإلرهايب3
215100125.620394.4التشكيك يف مصداقية مؤسسات اجملتمع4
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العبارات
المجموع

تكرار حجم التفاعل
داعش

 من مجموع تكرار 
)0351(

القاعدة 
من مجموع تكرار

)3604(
%ك%ك%

1331003425.69974.4اهتام األفراد باالبتعاد عن الدين5
2071003918.816881.2استخدام مصطلحات حتث على العنف6
1231005746.36653.7اجتزاء معاين النصوص الشرعية وحتريفها لتكييف مع أفعاهلم7
951005153.74446.3متجيد البطوالت الزائفة8
3171004815.226984.8التحريض على والة األمر9
1100��1100الرتكيز على قصص الكرامات10
4100��100�الرتكيز على الرؤى واألحالم11
7710047613039الرتكيز على الوضع يف فلسطني12
11610066575043نشر تقارير عن أوضاع األقليات املسلمة13
951003536.86063.2إطالق األحكام التكفرية للمخالف14
2831008630.419769.6تربير األفعال اإلرهابية من خالل الدين15
66100710.65989.4إعطاء الوعود بالنصر16
49810020340.829559.2إعادة تغريد ما يربر أفكارهم التخريبية17
357100102.834797.2التشكيك بقرارات الدولة18
1511002013.213186.8وصم املخالف بكلمات بذيئة19
103100109.79390.3الدعوة اىل التظاهر واالعتصام20
41610011427.430272.6حماولة االستجداء بالعاطفة الدينية21
28910011640.217359.8جتييش املشاعر للتشجيع على االقدام ملناطق الصراع22
241001145.81354.2عرض مناذج ألطفال جمندين لصاحل التنظيم23
6010033552745رفض مفاهيم التعايش مع غر املسلمني24
28110013949.514250.5االستجداء بالعاطفة يف إظهار ما تعانيه الدول من حروب25
451001431.23168.8الدعوة اىل تقدمي الدعم املادي للتنظيمات اإلرهابية26
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العبارات
المجموع

تكرار حجم التفاعل
داعش

 من مجموع تكرار 
)0351(

القاعدة 
من مجموع تكرار

)3604(
%ك%ك%

50100��50100نشر ما يتعلق مبعتقلي غوانتنامو27
1310013.23096.8عرض مناذج سعودية التحقت بالتنظيم كقدوات28
741002229.75270.3وضع إرشادات عن طريقة التعاون مع التنظيم اإلرهايب29
201004201680وضع إرشادات عن كيفية مساعدة املسلمني املضطهدين30
1511004731.210468.8تسليط الضوء على اضطهاد املسلمني31
32100928.22371.8انتقاد العلماء واهتامهم بالتساهل بالدين32
5210012234077عرض مناذج لنساء التحقن بالتنظيم اإلرهايب33
961004951.24748.8التحريض ضد املذاهب الدينية34

االستشهاد ببعض الفتاوى القدمية لبعض علماء جند 35
��1310013100السابقني

    يتض����������ح من اجلدول رق����������م )4( التغريدات اليت حصلت 
تفاع����������ل يف تنظيمي داعش والقاع����������دة، واتضح اآليت: بلغ 
جمموع التفاعل يف داعش )1530( مرة. بينما بلغ جمموع 

التفاعل يف القاعدة )3604( مرة.
ب. محتوى التغريدات التي حصلت على أعلى تفاعل.

 العبارات اليت احتلت العشر األوائل كأكثر تفاعاًل يف كال 
التنظيمني ويتضح ذلك من اجلدول رقم )4( اآليت:

حصلت عبارة "إعادة تغريد ما يربر األفكار التخريبية«   •

عل����������ى الرتتيب األول كأكثر تفاع����������اًل يف داعش، بينما 
حصلت على الرتتيب الثالث يف القاعدة.

حصلت عبارة "االس����������تجداء بالعاطف����������ة يف إظهار ما   •

تعانيه الدول من ح����������روب" على الرتتيب الثاين كأكثر 
تفاعاًل يف داعش، بينما حصلت على الرتتيب العاشر 

يف القاعدة.
حصلت عبارة "نشر لألخبار املتعلقة بالتنظيم اإلرهايب"   •

على الرتتيب الثالث كأكث����������ر تفاعاًل يف داعش، بينما 
حصلت على الرتتيب الرابع يف القاعدة.

حصلت عبارة "جتييش املشاعر للتشجيع على االقدام   •

ملناط����������ق الصراع" عل����������ى الرتتيب الراب����������ع كأكثر تفاعاًل 
يف داع����������ش، بينما حصلت على الرتتيب الس����������ابع يف 

القاعدة.
حصلت عبارة "حماولة االس����������تجداء بالعاطفة الدينية"   •

عل����������ى الرتتيب اخلامس كأكثر تفاعاًل يف داعش، بينما 
حصلت على الرتتيب الثاين يف القاعدة.

حصل����������ت عب����������ارة "تربير األفع����������ال اإلرهابية من خالل   •

الدين" على الرتتيب السادس كأكثر تفاعاًل يف تنظيمي 



77

أفنان بنت أمحد الدوسري، أ.د عزيزة بنت عبداهلل النعيم: التجنيد االلكرتوين للتنظيمات اإلرهابية على موقع تويرت )دراسة ميدانية، على عينة من تغريدات داعش والقاعدة(

داعش والقاعدة.
وهن����������اك أربعه عب����������ارات ظهرت يف داعش من العش����������ر   �
األعلى تفاع����������اًل، ومل تظهر يف القاعدة ضمن العش����������ر 
األعلى تفاعاًل وهي: “نشر تقارير عن أوضاع األقليات 
املس����������لمة” و”اجتزاء معاين النصوص الشرعية وحتريفها 
لتكيي����������ف مع أفعاهل����������م” و “متجيد الق����������ادة املنضمني 

للتنظيم اإلرهايب” و “متجيد البطوالت الزائفة”.

كم����������ا أن وهناك أربعه عب����������ارات ظهرت يف القاعدة من   �
العشر األعلى تفاعاًل، ومل تظهر يف داعش ضمن العشر 
األعلى تفاعاًل وهي: “التش����������كيك بق����������رارات الدولة” 
و “التش����������كيك يف مصداقي����������ة مؤسس����������ات اجملتمع” و 
“التحريض على والة األمر” و “استخدام مصطلحات 

حتث على العنف”
5. أب�������رز أوجه المقارنة بي�������ن تنظيمي داعش والقاعدة 

اإلرهابيين.

الجدول رقم )6( : أبرز أوجه المقارنة بين تنظيمي داعش والقاعدة

حجم التفاعلأساليب التغريرخصائص المادة اإلعالمية

مع التغريدات الرتهيبالرتغيبمقاطع الفيديوالصورالنصوص

القاعدةداعشالقاعدةداعشالقاعدةداعشالقاعدةداعشالقاعدةداعشالقاعدةداعش
1789247639872123115315431447875190315303604

   يالح����������ظ من ج����������دول رقم )6( أبرز أوج����������ه املقارنة بني 
تنظيمي داعش والقاعدة من حيث اآليت:

يتضح من خصائ����������ص املادة االعالمي����������ة أن )القاعدة(   •

تستخدم النصوص بتكرار )2476( مرة، فيما تستخدم 
الص����������ور بتكرار )721( مرة، أكثر من )داعش(، حيث 
أن )داعش( تستخدم النصوص بتكرار )1789( مرة، 
وأما الصور بتكرار )398( مرة. بينما تستخدم )داعش( 
مقاطع الفيديو بتكرار )231( مرة، أكثر من )القاعدة(، 

حيث تستخدمها القاعدة بتكرار )153( مرة.
تس����������تنتج الدراس����������ة يف استخدام أس����������اليب التغرير، أن   •

)داعش( تستخدم )أسلوب الرتغيب( بتكرار )1543( 
مرة، بش����������كل أكثر م����������ن )القاعدة( ال����������يت بلغ تكرارها 
)1447( م����������رة، بينما )القاعدة( تس����������تخدم أس����������لوب 
)الرتهيب( بتك����������رار )1903( مرة، بش����������كل أكثر من 

)داعش( اليت بلغ تكرارها )875( مرة.

بل����������غ حجم التفاعل م����������ع تغريدات )القاع����������دة( تكرار   •

)3604( مرة، بش����������كل أكثر من )داعش( حيث بلغ 
تكرار التفاعل مع تغريداهتا )1530( مرة.

مناقشة النتائج
المحور األول: خصائص املادة اإلعالمية املنشورة من 
قبل احلس����������ابات اليت تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية على 

موقع تويرت.
أظهرت نتائج الدراس����������ة أن تنظيمي )داعش والقاعدة( 
قد استخدما خمتلف خصائص املادة اإلعالمية واستغالهلما 
موقع )تويرت( بكثافة إليصال أفكارمها واستقطاب أعضاء 
ج����������دد للتنظي����������م والتجنيد. ويتفق ذلك مع نتيجة دراس����������ة 
)Marcu. 2014( ال����������يت ذهب����������ت فيه����������ا إىل أن مواقع 
التواصل االجتماعي قد أس����������همت يف تنوع واتساع نشاط 
اإلرهابيني على ش����������بكة االنرتنت بنس����������بة )90%(، وهي 
نسبة عالية جدا، وأن ذلك يعود ذلك خلصائصها املميزة، 
ولسهولة االتصال بني أعضاء التنظيم اإلرهايب ومناصريه. 
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كما يتفق مع دراس����������ة )القيسي، 2014( اليت ذهبت إىل 
أن ما ساعد على الوجود اإلرهايب إظهار خصائص املوقع 
االلك����������رتوين بطرق جذابة، واليت م����������ن خالهلا تكون نقطة 

االلتقاء بينهم، وجتعل من السهل استقطاب اجملندين.
     ولق����������د كان للمملك����������ة العربية الس����������عودية الدور الكبر 
والرئيس����������ي يف درء ه����������ذا اخلطر اإلرهايب، حيث أنش����������أت 
اجلهات الس����������عودية املعنية بالظاه����������رة اإلرهابية العديد من 
احلس����������ابات االلكرتونية، وجعلت تبعية إدارهتا واإلش����������راف 
عليه����������ا يف املراكز اليت تس����������عى إىل تصحي����������ح االحنرافات 
الفكرية، فأنشأت على �سبيل املثال� حسابًا على موقع 
)تويرت( تابع لوزارة الدفاع الس����������عودية، وهو حساب )مركز 
احلرب الفكرية( الناطق بعدة لغات، والذي ينش����������ر مقاطع 
فيديو تظهر من خالهل����������ا العناية الفائقة يف عرض حلقات 
الرد على الشبهات، وعلى ما تطرحه التنظيمات اإلرهابية 
من أفكار وما جتادل به من أطروحات نظرية. وميكن تفسر 
ذل����������ك انطالقا من نظرية )ما بع����������د احلداثة( بأن املتابع قد 
ال يعلم أن بعض هذه احلس����������ابات جمهول اهلوية أو مزّيف، 
حيث ميكن أن تس����������تغل التنظيمات اإلرهابية موقع )تويرت( 
يف تزيي����������ف الوقائ����������ع يف املادة اإلعالمي����������ة ذات اخلصائص 
املتعددة لتجعل املتابعني ينجذبون لطريقة العرض، وهم ال 
يعلمون ماهي����������ة هذه التغريدات وال حقيقة مضامينها؛ وما 
جعل الباحثة ختتار موقع )تويرت( لكونه بيئة مالئمة لنشاط 
التنظيمات اإلرهابية حيث س����������هولة استخدامه، وإمكانية 
استثماره واالس����������تفادة منه جبهد قليل وبتكلفة منخفضة، 
ولس����������هولة الوصول إليه، سواء للجاهل واملتعلم وخلصائصه 
املتع����������ددة، ولتواجد فئاٍت وكثرٍة من الناس خمتلفة ومتنوعة، 
بكثافة عليه. وهلذا كله اس����������تغل تنظيما )داعش والقاعدة( 
هذه املي����������زات واخلصائص معّززين نش����������اطهما، فكان كل 
منهما يبّث التغريدات االلكرتونية مبختلف خصائص املادة 
اإلعالمي����������ة، والنصوص منها يف الدرج����������ة األوىل واألعلى، 
وهذا يف  كال التنظيمني، لكن )الفيديو( كان أكثر ارتفاعا 
لدى داعش عنه ل����������دى القاعدة؛ لكونه جاذب للمتابعني 

يف طرحهم، وألن مضموهنا حوادث ووقائع وليست خطبا 
كما يف القاعدة، ولغرابة مش����������اهده اليت تتس����������م باحلماسة 
واإلثارة، ولش����������ناعة س����������لوكه يف تنفيذ أحكامه القاس����������ية، 
وألس����������باب فنية، من أمهها، االحرتافية يف اإلخراج، البث 
من خ����������الل منصاته االلكرتونية وليس من خالل وس����������يط 

فضائي، صفاء عرض مواده املسجلة.
المحور الثاني: مضامين الحس�������ابات التي تنتهج فكر 

التنظيمات اإلرهابية على موقع تويتر.
     تنوع����������ت املضام����������ني الظاه����������رة يف امل����������ادة اإلعالمي����������ة 
للتنظيم����������ات اإلرهابية، �واليت منها »متجيد القادة ومتجيد 
األفراد املنضمني للتنظي����������م«� أظهرت النتيجة أن داعش 
اهتم بتمجيد القادة مبع����������دل أعلى من متجيد األفراد، من 
خالل اس����������تخدامه كافة خصائص املادة اإلعالمية. بينما 
اهتم القاعدة بتمجيد األفراد. ختتلف هذه النتيجة عن ما 
ذكره )يوس����������ف، 2016( من أن القاعدة كانت كثرا ما 
تعتمد يف التجنيد على )اجمل����������الت( الصادرة عن التنظيم، 
من خالل إظهار القادة بصورة األبطال بتمجيدهم؛ وهذا 
قد يصح قبل ظه����������ور مواقع التواصل االجتماعي، كما قد 
يعود السبب إىل اختالف املدة الزمنية و املادة املستخدمة. 
بينما جاءت عبارة »نشر األخبار املتعلقة بالتنظيم« بنسبة 
متقاربة يف النصوص والصور، بينما كانت نس����������بة االعتماد 
عل����������ى خاصية مقاطع الفيديو لدى داعش مرتفعة؛ وذلك 
نتيج����������ة اعتماد ه����������ذا التنظيم على إخراج أخب����������ار التنظيم 
مبقاطع فيديو ذات احرتافي����������ة عالية، وهذا يتفق مع نتيجة 
)القحط����������اين، 2016( ال����������يت ذه����������ب فيه����������ا إىل أن الذي 
س����������اعد على نش����������ر منهج داعش هو احلرفي����������ة يف دبلجة 
مقاطع الفيديو، ونش����������رها بشكل واسع مما أدى اىل جذب 
جمندين جدد. وم����������ن مضامني امل����������ادة اإلعالمية، جاءت 
عبارات »الدعوة إىل التظاه����������ر لالعتصام«، و«التحريض 
على والة االمر«، و«التش����������كيك يف مصداقية مؤسسات 
اجملتمع«، و«التشكيك يف قرارات الدولة«، بتكرار مرتفع 



79

أفنان بنت أمحد الدوسري، أ.د عزيزة بنت عبداهلل النعيم: التجنيد االلكرتوين للتنظيمات اإلرهابية على موقع تويرت )دراسة ميدانية، على عينة من تغريدات داعش والقاعدة(

يف القاعدة، وبفارق كبر يف كافة أشكال املادة اإلعالمية 
عن داع����������ش. كما يلحظ يف النتائج تركي����������ز القاعدة على 
التحريض الذي يهدد اس����������تقرار اجملتمع، وعلى قادة الدولة 
وقراراهتا، وهذه النتيجة تتفق مع )الشقر، 2017( الذي 
يرى أن القاعدة تس����������تند يف هنجها عل����������ى التحريض على 
القادة والعس����������كريني يف مواقع التواص����������ل االجتماعي. ويف 
امل����������ادة اإلعالمية ال����������يت تتضمن عب����������ارات »رفض مفاهيم 
التعايش مع غر املس����������لمني«، و«االستجداء بالعاطفة يف 
إظهار ما تعانيه الدول من حروب«، و«جتييش املش����������اعر 
للق����������دوم إىل مناطق الصراع«، حقق داع�������ش تكرارا عالًيا 
ج����������دا، وبفارق كبر ع����������ن القاعدة. ويتض����������ح من هذا أن 
داعش يرّغب متابعيه يف تأييده حى الوصول إىل التجنيد، 
بواس����������طة العاطفة نظرا للحروب واملش����������كالت اليت تعاين 
منها ال����������دول. وأما املادة اإلعالمية ال����������يت تتضمن عبارات 
»اس����������تخدام مصطلحات حتث عل����������ى العنف«، و »وصم 
املخالف بكلم����������ات بذيئة«، وجاء تكرار القاعدة مرتفًعا، 
وبفارق كب����������ر عن داعش، فعلى الرغم من الطبيعة العنيفة 
لداعش ف����������إن القاعدة تغّلب يف ذل����������ك عليه. ويف عباريت 
»اجتزاء معاين النصوص الشرعية«، و »حماولة االستجداء 
بالعاطفة الدينية«، جند كال التنظيمني يستخدمانه بتكرار 
مرتف����������ع، ومبختلف خصائ����������ص امل����������ادة اإلعالمية، حيث 
اعتمد كال التنظيمني يف هنجهم على النصوص الش����������رعية 
وحتريفها، وتس����������يس بع����������ض املفاهيم الش����������رعية ملصاحلها 
وأهدافه����������ا التخريبي����������ة؛ ويتفق ذلك مع نتيجة )الش����������قر، 
2017( أن الذي����������ن مت جتنيدهم يف داعش كانوا قد تعرضوا 
لوسائل التواصل لس����������اعات عديدة قبيل تنفيذ عملياهتم؛ 
وأهن����������م يؤمنون بتكف����������ر أهاليهم، ومن الس����������هل صدمهم 
بتفسر ديين شاذ مت إلصاقه بالدين احلق. وأما يف مضامني 
عبارات »انتقاد العلماء واهتامهم بالتساهل يف الدين«، و 
»تس����������ليط الضوء على اضطهاد املسلمني«، و«التحريض 
ضد املذاه����������ب الدينية«، ظه����������ر أن كال التنظيمني اعتمد 
عليها، لكنها ج����������اءت يف القاعدة أعلى منها يف داعش. 

ويظهر من هذا أن التنظيمات اإلرهابية كثرا ما تركز على 
األمور الدينية، وعلى اس����������تغالل ما يتعرض له املس����������لمون 
واالختالفات يف املذاهب ليتكيف مع هنج وسياس����������ة هذه 
التنظيم����������ات. وجاء يف مضامني عب����������ارة »إطالق األحكام 
التكفرية على املخالف« أن كال التنظيمني يهتم وبشكل 
متقارب بالتكفر؛ وه����������ذا يعود إىل طبيعة هذه التنظيمات 
اليت ال تس����������تند إىل منهج وس����������طي يف الدين، وإمنا تتطرف 
فتكف����������ر من خيالفها. وجاء يف مضام����������ني املادة اإلعالمية، 
»ع����������رض مناذج س����������عودية التحقت بالتنظي����������م كقدوات«، 
حص����������ل القاعدة على أغلب التك����������رارات، مما يعطي داللة 
على أنه يويل السعوديني أمهية يف سعيه إىل جذب أعضاء 
لصاحله. بينما يف مضامني عبارات »وضع إرش����������ادات عن 
طريقة التعاون مع التنظيم«، و »كيفية مساعدة املسلمني 
املضطهدي����������ن«، كانت التك����������رارات متقاربة ب����������ني القاعدة 
وداعش، وهذا يعطي داللة على استغالهلم للمتعاطفني مع 
املس����������لمني لزيادة دخل التنظيمات، وجللب جمندين جدد، 
ولتس����������هيل الوصول إىل باقي أعضاء التنظيم، ويتفق مع ما 
ذكره )يوس����������ف، 2016( من أن االرهابيني يس����������تخدمون 
االنرتنت للحصول على التمويل بطرق خداعة، مستغلني 
بذل����������ك اإلحصائيات واالس����������تطالعات. ويف »الدعوة إىل 
تق����������دمي الدعم املادي للتنظيمات اإلرهابية« حصل داعش 
على تك����������رار عاٍل، وبف����������ارق كبر عن القاع����������دة، ويلحظ 
اعتماد داعش بش����������كل كبر على االنرتنت للحصول على 
التمويل لتنفيذ خمططاهتا. ويتوافق هذا مع وضعها عبارات 
ترشد الراغب يف مساعدة التنظيم للحصول على مزيد من 
الدعم. بينما يف عبارة »الرتكيز على الوضع يف فلس����������طني« 
فق����������د ركز عليها كال التنظيمني، لك����������ن جاء تكرار داعش 
أعلى من تكرار القاعدة، مما يوضح اس����������تغالهلم للحوادث 
هب����������دف جذب جمندين جدد. ويتض����������ح يف مضمون املادة 
اإلعالمية يف عبارة »الرتكيز على وضع األقليات املسلمة« 
أن عدد التكرارات كان متقاربًا يف كال التنظيمني، مما يعين 
استغالهلما �على حدٍّ سواء� األزمات جلذب أعلى قدر 
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من اجملندين اجلدد. وق����������د ظهر اخنفاض يف طرح مضامني 
املادة اإلعالمية عل����������ى موقع تويرت يف عباريت »الرتكيز على 
قصص الكرام����������ات«، و »الرتكيز على الرؤى واألحالم«، 
حي����������ث جاءتا مبق����������دار ضئيل حى ال ت����������كادان تذكران يف 
كال التنظيم����������ني، مما يوضح عدم االعتماد على هذا النهج 
بشكل كبر؛ وقد يعود السبب إىل كون ذلك غر منطقي 
لدى اجلمهور املتلقي. وهذه النتيجة ختتلف مع )الشهري، 
2008( فيم����������ا ذكره من أن بعض األمور اليت س����������اعدت 
التنظيمات اإلرهابية يف جتنيد أعضاء جدد توظيف الرؤى 
وقصص الكرامات، وقد يع����������ود هذا االختالف إىل الفرتة 
الزمنية اليت يتحدث عنها واليت تسبق فرتة عينة هذه الدراسة، 
وإىل التطور والتقدم يف الوس����������ائل التقنية والثورة املعلوماتية 
اليت بس����������ببها قد ال يقبل املستهدف بالتجنيد أمورًا ليست 
عقالنية. وجاء يف مضمون امل����������ادة اإلعالمية يف تغريدات 
»عرض مناذج ألطفال جمندين«، عدد من التكرارات لدى 
كال التنظيمني. ويلحظ من ذلك أن التنظيمات اإلرهابية 
تعتمد حى على األطفال يف التجنيد؛ وذلك نظرا لسهولة 
الوثوق هبم م����������ن قبل عواّم الناس. ويتف����������ق هذا مع نتيجة 
)البطريق، 2017( ال����������يت تقول إن هناك من يتم جتنيدهم 
من األطف����������ال نتيجة إمكانية دخوهلم بني اجملموعات بكل 
سهولة. كما جاء يف »عرض مناذج لنساء التحقن بالتنظيم 
اإلره����������ايب« أن كال التنظيمني قد حق����������ق تكرارًا منخفًضا، 
ويعود ذلك لقلة جتنيد النس����������اء مقارنة مع الرجال. وتؤكد 
دراسة )Alva. et�al .2017( اخنفاض جتنيد النساء يف 
مواقع التواصل االجتماعي. ومل تتبني األس����������باب اليت تقف 
خلف اخنفاض نس����������بة جتنيد النس����������اء على مواقع التواصل 
االجتماعي يف الدراس����������ة احلالية بعد حتليل جمتمع الدراسة. 
وبعد ذلك مت التوجه للبحث املكتيب حيث اتضح أن هناك 
قلة الدراس����������ات املتعلقة بارتباط ن����������وع اجلنس يف االلتحاق 
بالتنظيمات اإلرهابية، وتفس����������ر الدراس����������ة احلالية أنه نتيجة 
ذلك: لعل من األس����������باب اليت تقف خلف اخنفاض نسبة 
جتنيد النس����������اء قد تعود إىل طبيعة اجملتمع����������ات العربية اليت 

تعطي حرية للرجل يف التنق����������ل والغياب عن املنزل بعكس 
املرأة اليت تكون مقيدة بشكل اكرب من الرجل، وقد يكون 
بس����������بب عاطفة املرأة اليت ال تنجذب للعمليات الوحش����������ية 
العنيفة اليت تقوم هبا التنظيم����������ات اإلرهابية، وأن املرأة تقع 
على عاتقها مس����������ئولية يف الرتبية بش����������كل كبر واجللوس يف 
املنزل مع أبنائها واالهتمام بش����������ؤوهنم اخلاصة والعناية هبم 
بعكس الرجل املسؤول بشكل اكرب يف اجلانب االقتصادي 
مما قد تس����������بب له البطالة وارتفاع املستوى املعيشي ضغط 
نفس����������ي واجتماعي وه����������ذا ما قد جيعل التحاق����������ه بالتنظيم 
نتيج����������ة ما يقدمه من اغراءات ومزاي����������ا مادية كتأمني منزل 
و رواتب جمزية، ولعل أيضا اخنفاض جنس النس����������اء يقف 
خلفه اخلطاب الديين املتش����������دد وفهم اآليات بغر سياقها، 
وبإلزام الش����������اب مبا يسموه “نصرة اهل احلق”. فيما جاء 
يف مضامني املادة اإلعالمية وما احتوت عليه من “نشر ما 
يتعلق مبعتقل غوانتانامو” يلحظ عدم بث أي تغريدة من 
قبل داعش، بينما كان لدى القاعدة عدد من التكرارات، 
ولعل ذلك يعود إىل تورط القاعدة يف عهد س����������ابق حبروب 
يف افغانستان واعتقال عدد من أفراد التنظيم. ويف مضامني 
املادة اإلعالمية، جاء »االستشهاد ببعض الفتاوى لعلماء 
جند الس����������ابقني« بنتيجة متساوية يف كال التنظيمني، لكنها 
منخفض����������ة التكرار، مما يعطي داللة عل����������ى أن التنظيمات 
اإلرهابية �وإن كانت تعتمد يف تغريداهتا على الدين– إال 

أهنا مبتعدة عن الفتاوى الصادرة من العلماء السابقني.
     وتس����������تنج الباحثة أن داعش، يستغل الكوارث واحلروب 
ومناطق الصراع لكس����������ب التعاطف واملؤيدي����������ن له، وحملاولة 
انضمامه����������م لباقي أعضاء التنظي����������م املتفرقني يف األرض من 
خالل جذهبم إىل مناطق الصراعات، ولتسهيل ذلك وضعت 
اإلرش����������ادات لطريقة التعاون مع التنظيم، فضال عن هدف 
تقدمي الدعم املادي له الذي تدعو إليه بأسلوب ترغييب تغلب 
عليه العاطفة وجتييش املش����������اعر، بينما كان القاعدة قد ركز 
عل����������ى اجلوانب الدينية، وعلى جوانب التكفر، والتحريض، 
والتش����������كيك يف الدولة واجملتمع، من أجل ضرب اس����������تقرار 
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اجملتمعات والدول يف املناطق اليت تستهدفها. ويف املضامني 
اليت حصلت على أعلى تكرار يف تغريدات تنظيمي )داعش 
والقاعدة( كان األعلى تكرارًا يف )داعش( »جتييش املشاعر 
للتشجيع على القدوم إىل مناطق الصراع«، يليها »االستجداء 
بالعاطفة يف إظهار ما تعانيه الدول من حروب«، مث »متجيد 
القادة املنضمني للتنظيم اإلرهايب«، ونس����������تنتج من هذا أن 
داعش يس����������تغل العواطف واملشاعر احلماس����������ية، بتحفيزها 
وتأجيجها واس����������تدراجها لتخضع للتجنيد، ولكسب أكرب 
ق����������در من املؤيدين وجذهبم ليكونوا من أدواته يف س����������احات 
الصراعات واحلروب، مستغال الظروف والدوافع الشخصية، 
واألحوال املادية والظروف االقتصادية واألوضع االجتماعية، 
كأن تك����������ون لدى الفرد رغبة بتأكيد ال����������ذات، أو احلصول 
على االمتيازات القيادية، أو نيل عبارات الثناء واالستحسان 
والتمجيد، حيث قد يكون يرى نفسه �سابقا– دون مكانة 
وأن����������ه مل حيقق أهداف����������ه؛ وقد حيصل ه����������ذا اجملند على دعم 
مادي، خاصة أن هذا التنظيم يدعوا إىل تقدمي الدعم املادي 
والتمويل لصاحله �من خالل تعاطف املتابعني معه� سواء 
أكان بطريقة يعلم املموِّل أو الداعم له أهنا لصاحل فكر هذا 
التنظيم وعملياته، أم بطريقة خمادعة كأن تكون على شكل 
تربع لصاحل فئ����������ات أو منظمات خرية. وهذا يؤيد ما ذكره 
)يوس����������ف، 2016( أن هذه التنظيمات تعمل على عمل 
استطالعات ملعرفة األسباب والطرق اليت جتعل الفرد �بطرق 
خمادعة� يتربع لصاحلهم، مما يعطي مؤشرًا خطرا على خطر 
املشاركة يف تلك االس����������تطالعات، وأنه البد للمشاركني يف 
تعبئة االستبيانات من أن يتأكدوا من هوية َمن يقف خلفها؟ 
فيما كان األعلى تكرارًا يف )القاعدة( »حماولة االس����������تجداء 
بالعاطفة الدينية«، يليها »التش����������كيك يف قرارات الدولة«، 
»فالتحري����������ض على والة األمر«. ويتبني من خالل مضامني 
التغريدات اعتماد تنظيم القاعدة على اجلانب الديين لكسب 
املؤيدين وللتجنيد، مس����������تغال العوامل الفكري����������ة والعاطفية، 
من خالل تأصيل األف����������كار وتكثيفها حى يصل مبن يتابع 
تغريداته إىل درج����������ة اإلميان املطلق بفكر التنظيم، مث الوثوق 

الت����������ام به. وهنا ينتقل مع����������ه إىل التحريض على الدولة وعلى 
والة أمر املس����������لمني، مما جيعل املغرَّر به أداة لتحقيق أهداف 
التنظيم. ويتفق ذلك مع ما ذكره )عبداجمليد،2018( يف أن 
التنظيمات اإلرهابية تس����������عى بالتجنيد نقل اجملند من الفكر 
املعت����������دل إىل الفكر املتطرف. فمن خ����������الل عدة خطوات 
وتنسيق عايل يف زرع أفكارها ملن ترغب بتجنيدهم وتدرجها 
إىل أن تص����������ل إىل التكفر مع من خيالف سياس����������تها. وقد 
بذلت اململكة العربية السعودية جهودا كبرة يف سبيل إيضاح 
ما تس����������عى إليه اجلماعات التكفرية اليت تنش����������ط يف مواقع 
التواص����������ل االجتماعي، وذلك بالتوعي����������ة مبضامني تغريدات 
هذه التنظيمات بطريقة تناس����������ب خمتل����������ف األعمار؛ وذلك 
من خالل عرض اآليات القرآنية اليت تبدد تلبيس امل�ُلبس����������ني 
على أفهام العامة، وتبيان تفسرها الصحيح، وكشف طريقة 
التنظيمات املتش����������ددة واحَلرَكية يف حتريف التفسر الصحيح 
عن مواضعه ويَلِّ أعناق النصوص الشرعية ليتناسب مفهومها 
م����������ع أهدافهم التخريبية. وقد مت����������ت بعض تلك اجلهود من 
خالل العديد من احلس����������ابات االلكرتونية على موقع تويرت، 
وقد عرض اإلعالمي السعودي عبداهلل املديفر رابطًا إلكرتونيا 
حللقة حوارية معروضة على موقع تويرت، مس����������جلة مع تائب 
)عبداهلل الفقعسي( الذي كان قد انضم إىل القاعدة، مث عاد 
�بعده����������ا� إىل الطريق القومي، بع����������د أن أدرك حقيقة منهج 
التنظيم وتبّنيه خطابًا دينيًّا متش����������ددا ومسلكا إرهابُيا. وقد 
احتضنته الدولة بعد توبته، وعملت على احتوائه وتصحيح 
املفاهيم اخلاطئة لديه. وميكن تفس����������ر حاالت االس����������تجابة 
للتنظيمات اإلرهابية اليت تنشط على موقع تويرت،  يف ضوء 
نظرية )ما بع����������د احلداثة( اليت ترى أن اجملتمع يتفاعل مع ما 
يرى من إش����������ارات وصور ع����������رب االنرتنت، واليت قد ال تكون 
واقعية، ويتفاعل �أيضا� مع الكوارث واملشكالت، ويتأثر 
هبا أكث����������ر من تأثره باملضمون احلقيقي هل����������ذه الوقائع؛ ومن 
هنا يظهر أن )داعش( قد استغل املادة اإلعالمية بأشكاهلا 
املختلفة على موقع )تويرت(، موظًفا األحداث والتوترات يف 
املنطقة العربية خاصة يف العراق وسوريا، ومزامنتها للتوترات 
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املصاحبة ملا يس����������مى ب� »ثورات الربيع العريب«، وأنه استغل 
ذلك يف اس����������تقطاب جمندين جدد. كما استنتجت الباحثة 
أن )داعش( يستغل املشاعر بتحفيزها وتأجيجها الستدراج 
جمندين ج����������دد وانضمامه����������م للتنظيم يف مناط����������ق الصراع، 
ولكسب أكرب قدر من املؤيدين وجذهبم ملناطق الصراعات، 
فيم����������ا كان )القاعدة( يركز عل����������ى العاطفة الدينية �بالدرجة 
األوىل� للتغرير مبتابعيه على موقع )تويرت(. كما أن )داعش( 
يركز يف مضامني املادة اإلعالمية على مناطق الصراع، وإبراز 
القادة، والدعم املادي، وحتديد طريقة التعاون معه، ومتجيد 
البطوالت؛ ومن هنا استنتجت الباحثة أن منطلق استقطاب 
األفراد لكس����������ب تأييده����������م، وإقناعهم جللبه����������م إىل مناطق 
الصراع ينبين على استغالل مشاعرهم وإيهامهم بالبطوالت. 
فيما جاءت الركيزة األساس����������ية لدى )القاعدة( االستجداء 
بالعاطفة الدينية، ويش����������ي هذا بأن املدخل الرئيسي للقاعدة 
ه����������و اإلقناع العاطفي من خ����������الل اجلانب الديين. كما تبني 
م����������ن خالل التغريدات أن القاعدة كث����������را ما يتناول عبارات 
التشكيك يف قرارات الدولة ومؤسسات اجملتمع، والتحريض 
على الدولة واستخدام املصطلحات البذيئة والعنيفة يف عدم 
تقبل املخالف، وهو ما يعطي داللة على اعتماد هذا التنظيم 
�بدايًة– على الدين لكس����������ب مؤيدين له، مث يبدأ بعد هذا 
ببث مسومه للتأليب على الدولة واجملتمع وخلق أفكار مزيفة، 
من أجل إحداث توتر يف اجملتمع، واس����������تدراج جمندين جدد 
يعتنقون منهجه؛ وهلذا اس����������تنتجت الباحث����������ة أن التنظيمني 
متفق����������ان يف ناحية إعادة بث ما يؤيد أفكارمها ومنهجيهما، 
وأهنما يستخدمان أية طريقة ممكنة لتحقيق أهدافهما، وأهنما 

يستغالن �من أجل ذلك� كافة عناصر املادة اإلعالمية.
المحور الثالث: أساليب التجنيد التي ينتهجها تنظيما 

)داعش والقاعدة( على موقع )تويتر(.
     أظهرت نتائج الدراسة أن تنظيمي )داعش والقاعدة( 
يعتمدان على أس����������لوبني يف مضمون املادة اإلعالمية على 
موقع )تويرت(، مها أس����������لوبا )الرتغيب( و)الرتهيب(، حيث 

جاء )أسلوب الرتغيب( يف سياقات االستعطاف، وتأجيج 
املشاعر، وكسب املؤيدين، وجذب أعضاء جدد للتنظيم، 
فيم����������ا جاء )أس����������لوب الرتهيب( يف س����������ياقات التحريض، 
والتش����������كيك، والتهديد ملن خيالف هنجه����������م أو معتقداهتم 
بالعقاب األخروي مس����������تغلًّني خالل ذلك خمتلف عناصر 
املادة اإلعالمية. وقد جاء تكرار )أسلوب الرتغيب( مبعدل 
أعلى من تكرار )أس����������لوب الرتهيب(؛ وميكن تفسر ذلك 
ب����������أن االهتم����������ام يف موقع )تويرت( كان لكس����������ب التعاطف 
واملناصرين واملؤيدين لنهجهم، وهو ما يتناس����������ب مع طبيعة 
املوقع الذي يس����������مح بالتواصل السريع. وأوضحت النتائج 
أن )داع����������ش( يعتم����������د على )أس����������لوب الرتغي����������ب( بتكرار 
مرتفع، وبش����������كل خاص يف امل����������ادة اإلعالمية )النصوص، 
والفيديو(، وظهر ذل����������ك جلياً يف عبارة »متجيد البطوالت 
الزائفة« و »جتييش املش����������اعر على االقدام ملناطق الصراع« 
بينم����������ا جاءت الصور لديه بتكرار منخفض عن )القاعدة( 
ال����������ذي اعتمد �بدوره� على )أس����������لوب الرتهيب( وبفارق 
كب����������ر عن )داع����������ش(. وأوضحت النتائ����������ج يف )القاعدة( 
اعتماده على )أسلوب الرتهيب( باستغالل كافة خصائص 
املادة اإلعالمية. وميكن تفس����������ر ذلك م����������ن منطلق منهج 
التنظيم وسياس����������ته يف التغريدات اليت نالت فيها عبارات: 
»التش����������كيك بقرارات الدول����������ة«، و«التحريض على والة 
األمر«، و«الدعوة إىل التظاهر واالعتصام«، تكرارا عالًيا؛ 
ألنه بذلك قد يكّون ش����������بكة قادرة على زعزعة اس����������تقرار 
اجملتمع الذي يس����������تهدفه بتغريداته، فهو يس����������تخدم )تويرت( 
من منطلق بث الفرقة والنزاع لتهديد اس����������تقرار اجملتمعات، 
بينما كان )داعش( يس����������عى من خالل )أسلوب الرتغيب( 

إىل كسب التأييد، وجذب اجملندين إىل مناطق الصراع.
     وي����������رتاءى للباحث����������ة أنه من الصعوبة تفكيك أس����������لوب 
التنظيمات اإلرهابية بشكل دقيق على )موقع تويرت(، خاصة 
يف طريقة تناوهلا موضوعاهتا، واعتمادها على األس����������اليب 
املختلفة الستقطاب ما خيدم أهدافها. وميكن تفسر ذلك 
يف ضوء )نظرية اقتصاد الشبكات( بصعوبة السيطرة على 
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االنرتن����������ت لتعقُّد ذلك يف ظل الث����������ورة التقنية، لكنه ميكن 
الس����������يطرة على ذلك من خالل اجلهود اجلماعية؛ لذا فإنه 
مهما كان خطر هذه التنظيمات، ومهما اس����������تخدمت من 
األس����������اليب املختلفة، فإنه ميك����������ن أن يواَجه خطرها مبعرفة 
أس����������اليبها والتصدي هلا بش����������كل مجاعي، وذلك بواسطة 
باحثني ومؤسس����������ات حبثية، فضال ع����������ن جهود الدول اليت 
جس����������دت اململكة العربية السعودية النموذج املثايل لبذهلا، 
حي����������ث كان دور اململكة ب����������ارزا يف التصدي ملختلف طرق 
تلك التنظيمات وقد نوعت الدولة األساليب يف املواجهة، 
حيث اعتم����������دت نصوًصا قانونية للعقوب����������ات الرادعة ملن 
ينضم لفكر هذه التنظيم����������ات وملن يؤيدها، باإلضافة إىل 
أهنا حتتضن من كان يتبى فكرا متشدًدا ويريد التوبة وذلك 

بإنشاء مراكز متخصصة.
المحور الرابع: حجم التفاعل مع تغريدات الحسابات 
التي تنتهج فكر التنظيمات اإلرهابية من حيث: )إعادة 

التغريد، والتفضيل، والردود(.
     أظهرت نتائج الدراسة أن األكثر تفاعال يف حسابات 
تنظيمي )داعش والقاعدة( كان من نصيب التغريدات اليت 
تضمنت: »إعادة تغريد ما يربر أفكارهم التخريبية«، لكون 
خاصية )إعادة التغريد( تسمح بظهور التغريدة لدى أكرب 
ع����������دد من املوجودين على منصة املوق����������ع، مما يعين وصوهلا 
إىل مجيع املرتبطني مبعّرفات احلس����������ابات اليت تعيد التغريد، 
وبذلك يكون مضمون التغريدة قد انتش����������ر بكل س����������هولة 
وب����������أدىن جهد. وق����������د القت مضامني تغري����������دات )داعش( 
تفاعال منخفضا عن مضامني تغريدات )القاعدة(، بكافة 
أش����������كال التفاعل )إعادة التغريد، والتفضي����������ل، والردود(. 
وعل����������ى الرغم من أن األنظار كان����������ت تتجه إىل داعش يف 
الفرتة املدروس����������ة عل����������ى مواقع التواص����������ل االجتماعي، فإن 
القاعدة كان حاضرًا ومس����������تمرّا يف نش����������ر تغريداته بكثافة، 
وقد حققت تلك التغريدات تفاعال معها من قبل املتابعني 
املؤيدي����������ن للتنظيم. وكانت )إعادة التغريد( األعلى من بني 

مسات التفاعل يف كال التنظيمني، تلته مسة التفاعل بواسطة 
)التفضيل على التغري����������دة( اليت حصلت على تكرار مرتفع 
يف تغري����������دات القاعدة، وبفارق كبر عن تغريدات داعش. 
وكانت مسة التفاعل بواس����������طة )الردود( األقل تكرارا يف كال 
التنظيمني بالنسبة لعينة الدراسة؛ وميكن تفسر ذلك بكون 
املؤيد أو املع����������ارض لفكر هذه التنظيمات قد يتخوف من 
ال����������رد على التغريدات يف العلن، كما أنه قد خيفي التأييد أو 
ح����������ى االنضمام الفعلي للتنظيم؛ ول����������ذا يكون التواصل يف 
اخلفاء عرب الرس����������ائل اخلاصة اليت من خالهلا يس����������تطيع أن 
يتح����������اور مع املغرد اإلرهايب، مث يتم االنتقال بس����������رية مواقع 
خاصة ومغلقة عليهم دون غرهم على ش����������بكة االنرتنت. 
وتستنج الباحثة من هذا أن التفاعل مع التغريدات، وبكافة 
مسات التفاعل )إعادة التغري����������د، وتفضيل، وردود( �على 
الرغم م����������ن قلة التفاع����������ل مع ال����������ردود يف كال التنظيمني� 
يوضح مجاهرية تنظيمي داعش والقاعدة وانتشار خطرها، 
وبعض طرقها املتخفية. وقد ظهر يف حمتوى التغريدات اليت 
حصل����������ت على أعلى تفاعل يف حس����������ابات داعش هو ما 
يتضمن »إعادة تغري����������د ما يربر أفكارهم التخريبية« حيث 
جاءت األعلى تفاعال؛ ووفًقا هلذا يظهر أن املتابعني كانوا 
يتفاعلون مع التغريدات اليت تس����������عى إىل إقناع اجلمهور من 
خالل ما يدعم موقف التنظيم وفكره. وتفسر الدراسة يف 
ه����������ذا اجلانب بأنه قد يكون أعضاء التنظيم يعملون معا يف 
التفاعل بأمساء مس����������تعارة ومؤيدة لتنظيم خلداع املتابع بأن 
التنظي����������م حيظى باهتمام وتأييد من قبل افراد اجملتمع وميكن 
أن نس����������تنتج من هذا حرفية وإمكاني����������ات داعش باتباعها 
أس����������اليب خمتلفة ومتنوعة، وبكافة الطرق املتاحة لكسب 
تأييد أكرب عدد ممكن لصاحلها. وتستنتج الباحثة أنه على 
الرغم من ارتفاع تكرار مضامني تغريدات داعش يف عبارة 
»جتييش املش����������اعر للقدوم إىل مناط����������ق الصراع« فقد كان 
التفاع����������ل أعلى مع عبارة »إعادة تغري����������د ما يربر أفكارهم 
التخريبية« مما يعطي داللة على أن اجلمهور يتأثر باملربرات 
ألعمال ه����������ذا التنظيم. كما تس����������تنتج الباحثة أن اخنفاض 
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التفاعل مع التغريدات اليت كانت ضد اجملتمع والدولة، واليت 
تنتقد العلماء يعطي داللة على اخنفاض أمهية هذا اجلانب 
لدى املؤيدين ألفكار هذا التنظيم. ويتوافق هذا االستنتاج 
مع اخنفاض التفاعل مع مضام����������ني عبارات »الرتكيز على 
ال����������رؤى واألحالم«. وأما عن القاعدة جاء مضمون عبارة: 
»التشكيك يف قرارات الدولة« األعلى تفاعال. وعلى الرغم 
من ارتفاع التكرار يف مضامني تغريدات القاعدة كان لعبارة 
»حماولة االس����������تجداء بالعاطفة الدينية« فإن التفاعل كان 
أكرب يف عبارة »التش����������كيك يف قرارات الدولة«، مما يعطي 
مؤش����������رًا خطرًا على أن اجلمهور املتلقي يس����������تجيب لذلك 
يتفاعل معه، حني يس����������تغل التنظي����������م الدوافع االجتماعية، 
وما قد يكون الفرد يعانيه من تفكك أسري، أو تشوش يف 
اهلوية االجتماعية، أو ضعف املسؤولية الوطنية نظرا لضعف 
االهتمام جبانبها من قبل. كما قد يتأثر اجلمهور من خالل 
الدافع الفكري أيضا، بواس����������طة عرض فتاوى تكفر الدولة 
وتش����������كك يف قراراهتا، وتفسرها مبنحى خاطئ تزعمه هذه 
التنظيمات اإلرهابية. وهذا ما يكون جيعل هذا املتابع الِغّر 
يقدم على االنضمام جلماع����������ات إرهابية. وحيث أظهرت 
نتائج الدراس����������ة أن التفاعل يف تغريدات )القاعدة( كانت 
األقل مع عبارات ال����������رؤى واألحالم، وانتقاد العلماء، فإن 
هذا يعطي داللة على ترّكز اهتمام املؤيدين ألفكار القاعدة 
مل يكن عل����������ى هذه األفكار. وعلى الرغ����������م من أن انتقاد 
العلماء كان من األعلى تكرارا يف مضامني التغريدات اليت 
تغرد هبا حس����������ابات القاعدة إال أهنا حصلت على تفاعل 
منخفض يف الشكل العام، مما يعطي داللة على أن أنصار 
هذا التنظي����������م يتفاعلون مع اجلوانب الدينية ويتعصبون هلا، 
فهم بذلك ال يؤيدون انتقاد علماء الدين، بينما مل حيصل 
مضمون عب����������ارة واحدة على تفاعل، وهي »االستش����������هاد 
بالفتاوى القدمية لعلماء جند السابقني«، واليت نالت تكرارًا 
منخفًض����������ا يف ع����������دد التغريدات، وهذا يتناس����������ب مع عدم 

حصوهلا على تفاعل.
   وتس����������تنتج الباحثة أن الس����������بب يف أن عبارات )داعش( 

ال����������يت مل حتص����������ل على أية تفاع����������ل، قد يعود لع����������دم اقتناع 
املتلقي بأفكار تلك التغريدات، س����������واء يف عباريت »الرؤى 
واألحالم«، أو »قصص الكرامات«. أما بشأن »نشر ما 
يتعلق مبعتق����������ل غوانتنامو« فإنه مل يكن لداعٍش حضور يف 
تلك احلقبة الزمنية فهو مل يظهر أو مل يربز يف مناطق الصراع 
آنئٍذ. وعلى النقيض من ذلك كان )القاعدة( بارزا يف هذا 
األمر، نظرا لعالقته بالصراعات واحلروب يف أفغانس����������تان، 
والعتقال ع����������دد من أفراده يف ذلك الوقت وحبس����������هم يف 

معتقل غوانتنامو.
التوصيات

     خرجت الباحثة بعدد من التوصيات وهي:
أمهية إنش����������اء مركز أحباث مك����������ون من باحثني خمتصني  أ. 
يف أحباث اجلرائ����������م اإلرهابية والذكاء االصطناعي، من 
أجل التعاون إلعطاء معلومات وبيانات أكثر دقة عن 
اهلدف من وراء هذه التغريدات، ولكش����������ف كيف يتم 
جذب األطراف املغرر هبا، وملعرفة األساليب اخلطابية 
احلديثة، وجتديد ط����������رق الباحثني يف جمال زرع األفكار 
الوسطية حى يتسى الوقوف يف وجه الظاهرة اإلرهابية.

ب.  االهتمام باجلانب التطبيقي العملي من خالل إنش����������اء 
منظوم����������ة متكاملة متنوعة التخصص����������ات لعمل برامج 
وحقائب تدريبية وتطبيقها الكرتونيا لوقاية أبناء اجملتمع 
م����������ن االخنراط للتنظيم����������ات اإلرهابية،  واإلس����������هام يف 
معاجلة من لديهم مالبس����������ات فكرية مؤيده لفكر هذه 

التنظيمات.
إجراء دراس����������ات متنوع����������ة، والرتكيز على الدراس����������ات  ت. 
النوعي����������ة والبينية لتحليل مضمون خطابات التنظيمات 
اإلرهابية بكافة أشكاهلا، على شبكة االنرتنت عموما، 

ويف مواقع التواصل االجتماعي على وجه اخلصوص.
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فَاِعليَّة برنامج تدخل مهني لتنمية المهارات االجتماعية لدى الفتيات من األسر المطلقة 
بمدينة الرياض 

د. هاجر حممد القحطاين

المستخلص:
عنوان الدراسة: فَاِعليَّة برنامج تدخل مهين لتنمية املهارات االجتماعية لدى الفتيات من األسر املطلقة مبدينة الرياض
هدفت الدراسة إىل التحقق من فَاِعليَّة برنامج تدخل مهين لتنمية املهارات االجتماعية لدى الفتيات من األسر املطلقة،

الاليت ترتاوح أعمارهن ما بني )12�15 سنة(، وتعد هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية، اعتمدت فيها الباحثة 
على املنهج شبه التجرييب بتصميم )قبلي�بعدي( جملموعة واحدة.

واستخدمت الباحثة العينة العمدية الختيار عينة الدراسة وهن الفتيات من ااُلسر املطلقة من عمر )12�15 سنه(، 
وذلك من ااُلسر املستفيدة من اجلمعية السعودية اخلرية لرعاية األرامل واملطلقات )أيامى( مبدينة الرياض وقد بلغ عددهن 

)30( فتاة.
اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على مقياس املهارات االجتماعية ل� )مرسي،2013(، والذي يتكون من مخسة أبعاد 
فرعية وهي: التفاعل االجتماعي، التواصل، التعبر عن املشاعر، حل املشكالت، التعامل االجيايب مع النقد، كما اعتمدت 

الباحثة برنامج تدخل مهين لتنمية املهارات االجتماعية من اعدادها.
املهارات  درجات  متوسط  )0،05( يف  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  اىل وجود  الدراسة  نتائج  وتوصلت 

االجتماعية بني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس )القبلي – البعدي( لصاحل القياس البعدي.
باإلضافة اىل عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( بني افراد اجملموعة الواحدة يف متوسط درجات 

املهارات االجتماعية بني الفتيات الاليت يعيشن مع ابائهن املطلقني والفتيات الاليت يعشن مع امهاهتن املطلقات.
وتوصي الباحثة بتطبيق برامج تنمية املهارات االجتماعية للفتيات من االسر املطلقة يف املدارس للتقليل من مشكالهتن 

السلوكية، واالنفعالية، واالجتماعية.
الكلمات المفتاحية: فَاِعليَّة –الطالق – برنامج– المهارات – المهارات االجتماعية – المراهقات – االسرة.



88

جملة الدراسات االجتماعية السعودية العدد )6(، ص ص 87-118 ديسمرب 2020 / ربيع اآلخر1442هـ

The effectiveness of a professional intervention program to devel-
op social skills among girls from divorced families in Riyadh.

Dr. Hjar Mohammad Al- Qahtani

Study title: Effectiveness of a professional intervention program to develop 
social skills among girls from divorced families.

 The study aimed to verify the effectiveness of the professional intervention 
program in developing social skills among girls from divorced families whose 
ages range between (12-15 years).

  This study is a quasi-experimental study, and the quasi-experimental approach 
with “pre-post testing” For one group.

 The researcher used the intentional sample to select the study sample, and they 
are girls from divorced families from the age of (12-15 years), and that is from the 
families beneficiaries of the Saudi developmental charity for the Care of Widows 
and Divorced Women (Ayama), and their number reached (30) girls.

 In this study, the researcher used the social skills scale for (Morsi, 2013), which 
consists of five sub-measures: Sociability Skills, Communication, Emotional Ex-
pressively, Problem Solving and Coping and Positive Treatment of Critic Skills, 
the researcher also used a professional intervention program to develop social 
skills.  

 The results showed statistically significant differences at the level of (α ≥ 0.05) 
in the average scores of social skills among the members of the experimental 
group in the measurement (pre - post) in favor of the post measurement.

 In addition, there were no statistically significant differences at (α ≥ 0.05) be-
tween the members of the experimental group in the average scores of social skills 
between girls who lived with their divorced fathers and girls who lived with their 
divorced mothers.

 The researcher recommends circulating a professional intervention program to 
develop the social skills of girls from divorced families in schools to reduce their 
behavioral, emotional and social problems.

Key words: effectiveness - divorce - program - skills - social skills - adolescent 
girls – family.
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مقدمة
يع����������د الطالق من الظواهر االجتماعية املوجودة يف كل 
اجملتمع����������ات، وقد اتفق االدب البحثي على وجود كثر من 
االثار الس����������لبية للطالق، خاصة عل����������ى االبناء من الذكور 
واالناث، وهذه االثار تشمل مساهتم الشخصية ومهاراهتم 

االجتماعية.
وتعد امله����������ارات االجتماعي����������ة ذات أمهية كبرة خاصة 
للفتيات يف مرحلة املراهقة فهي تساعدها على التفاعل مع 
اآلخرين وايصال رس����������التها إليهم بوضوح وكذلك استقبال 
ما يرسلونه، وتساعدها يف تنمية عالقاهتا االجتماعية اليت 

تسمح هلا بالتعبر عن نفسها.
وإذا مل تتمكن الفتاة من اكتس����������اب مهارات اجتماعية 
مناس����������بة للتفاع����������ل مع اآلخرين فإهنا س����������تعاين من ضغوط 
تؤث����������ر على صحتها النفس����������ية وعالقاهت����������ا االجتماعية، مما 
يس����������هل اجنرافها حنو السلوك املنحرف وذلك حملاولة إشباع 

احتياجاهتا النفسية واالجتماعية.
ويتم اكتساب املهارات االجتماعية من خالل االسرة 
غالباً ومن عالقة الفت����������اة مع والديها حتديداً، فعالقة الفتاة 
مع والديه����������ا تؤثر على نظرهتا للعامل م����������ن حوهلا وتعاملها 
مع اآلخرين، وعندما تنش����������أ الفتاة يف اسرة مطلقة فإّن هذا 
يؤثر على عالقتها باآلخرين وباحمليط من حوهلا ويؤثر على 

اكتساهبا للمهارات االجتماعية بشكل سليم.
ويتس����������بب القصور يف املهارات االجتماعية يف الرفض 
االجتماعي للفتاة، كما يرتبط قصور املهارات االجتماعية 
باملش����������كالت االجتماعية مثل االنط����������واء والعزلة او التمرد 
واجلنوح والعدوانية، خاص����������ة يف مرحلة املراهقة، حيث اّن 
هذه املرحل����������ة مهمة جداً يف حياة الفت����������اة كوهنا تنتقل من 
مرحل����������ة الطفولة اىل مرحلة البلوغ وحتمل املس����������ؤولية، كما 
ترتبط ه����������ذه املرحلة بالتقلبات النفس����������ية واملزاجية وكذلك 
التغرات اجلسمية الفسيولوجية والتغرات العقلية االدراكية.

وَتوُفر فرصة لتعلم املهارات االجتماعية يعد خطوة جيدة 

لوقاي����������ة هؤالء الفتيات من التبعات النفس����������ية واالجتماعية 
لنق����������ص املهارات االجتماعية، وكذلك للوقاية وعالج كثر 
من املش����������كالت االجتماعية يف التفاعل مع اآلخرين وهذا 
ما عملت عليه الدراس����������ة احلالي����������ة من خالل تقدمي برنامج 
تدخل مهين لتنمية املهارات االجتماعية لدى الفتيات من 

االسر املطلقة.
مشكلة الدراسة 

يع����������د الط����������الق ظاه����������رة اجتماعي����������ة موج����������ودة يف كل 
اجملتمعات وبنس����������ب متفاوتة، وله آثار اجتماعية ونفس����������ية 
متعددة، حيث يؤثر على االبناء، س����������واء حدث يف مرحلة 
الطفول����������ة أو يف مرحلة املراهقة، فاحلرمان من أحد الوالدين 
أو كليهما يؤثر تأثراً س����������لبياً على التكيف النفسي لألبناء، 

وعلى شعورهم باألمان والثقة.
كما ان الط����������الق أحد املش����������كالت االجتماعية اليت 
ازدادت يف الس����������نوات األخ����������رة وذلك ألس����������باب خمتلفة، 
ويرتتب عليها تبعات تنعكس س����������لباً على اجملتمع واستقرار 
األس����������رة اليت تعد املكون الرئيس لوح����������دة بنائه، وذلك ملا 
ينتج عنه من تفكك أسري وفقدان ألحد أركان االستقرار 

االجتماعي )الدامغ،2008، ص27(.
وجن����������د اّن حاالت الطالق يف تزايد مس����������تمر، وهذا مما 
يؤدي اىل خلق آثار سلبية على املناخ الطبيعي لألسرة، وال 
يع����������د الطالق حدثا فرديا او خاصا بالزوجني فقط، بل هو 
حدث ممتد ذا تأثر متعدد يؤثر على الزوجني واالبناء معاً، 
كما يؤثر على منوه����������م وتطورهم ورعايتهم واالهتمام هبم، 
وصحتهم النفسية واالنفعالية )كرمية،2017، ص65(. 

فالطالق قد يس����������بب نقصاً يف االحتياجات العاطفية 
للوالدي����������ن او أحدمها، وهذا ما ق����������د يدفعهم اىل املبالغة يف 
تدليل االبناء بش����������كل يعيق تطورهم النفسي واالجتماعي، 
كم����������ا ان الطالق يأخذ مراح����������ل عديدة حى يتم، وخالل 
تلك املراحل فإن الوالدين قد ينش����������غالن مبشكالهتما عن 
احتياج����������ات االبن����������اء وتربيتهم، مما جيعل االبناء يعيش����������ون 
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يف مرحل����������ة من القلق والصراع النفس����������ي ال����������ذي يؤثر على 
اس����������تقرارهم النفس����������ي وش����������عورهم باألمان بش����������كل سليب 

)القمالس،2018، ص13(.
ويعاين الكثر من االبناء من تأثرات الطالق الوالدي، 
فلقد بلغت نسب الطالق املذكورة يف الكتاب االحصائي 
الس����������نوي لوزارة العدل السعودية يف احملاكم الشرعية يف عام 

1433ه� 21% مث ارتفعت يف عام 1434ه� اىل %24.
ووصلت نس����������ب الطالق يف عام 1435ه� اىل %27، 
مث ارتفع����������ت اىل 29% يف ع����������ام 1436ه، وقفزت يف عام 
1437ه اىل 34%، ويف عام 1438ه� اس����������تمرت نسبة 
الط����������الق 34%، وارتفعت كذلك يف ع����������ام 1439ه� اىل 
39%، ووصل����������ت يف ع����������ام 1441 اىل 41% )الكت����������اب 

االحصائي السنوي لوزارة العدل(.
كما اّن األطفال من االس����������ر املطلقة لديهم مستويات 
أعلى من مش����������كالت السلوك، وكذلك تدين يف التحصيل 
الدراسي، ومشكالت يف العالقات واملهارات االجتماعية 
أكثر من االطفال من االسر غر مطلقة، وجند اّن االطفال 
الذين هم أصغر س����������نا يف وقت ط����������الق والديهم يكونون 
أكثر عرضة للخطر من األطفال الذين هم أكرب س����������نا يف 
وقت الطالق، ولكن بالنسبة للنتائج األكادميية واملهارات 
والعالقات االجتماعي����������ة فإن املراهقني هم أكثر تضرراً من 

.(Lansford, 2009, p. 15) األطفال األصغر سنا
وميتد التأثر السليب للطالق على األبناء خاصة يف مرحلة 
الطفول����������ة واملراهقة؛ ألّن هذه الفرتة تش����������ّكل مرحلة التطّور 
والنمو النفسّي هلم، حبيث يبدأ الطفل فيها اكتشاف عامله، 
وتكوين العالقات مع أبويه وأش����������قائه، وأكثر ما حيتاجه يف 
هذه الفرتة هو اإلحساس باألمان واحلنان من قبل األسرة، 
واالس����������تماع إىل حديثه وعدم التقليل من ش����������أنه ومشاركته 

آالمه وأفراحه، واشعاره بقيمته االجتماعية والثقافية.
ويؤثر الطالق على جودة حياة االبناء، ويرتبط كذلك 
مع اخنفاض احرتام الذات وزيادة الصعوبات يف العالقات 

مع اجلن����������س اآلخر يف املس����������تقبل، كما ي����������ؤدي اىل نقص 
يف مه����������ارات التواصل لدى الطف����������ل واملهارات االجتماعية 

بشكل عام.
وتعد املهارات االجتماعية مظهراً رئيس����������ياً من مظاهر 
التعليم االجتماعي واالنفعايل، ومؤشراً على مدى الكفاءة 
االجتماعي����������ة يف التفاعل مع اآلخرين، كما اّن للقصور يف 
امله����������ارات االجتماعية ارتباط����������ا بالضعف يف العالقات مع 
اآلخرين، والتدين يف التحصيل الدراس����������ي وتدين مستويات 
األداء، وجن����������وح األح����������داث والعنف واجلرمي����������ة واالحنراف 

)الدخيل اهلل،2014، ص76(.
وتعترب املهارات االجتماعية من املهارات ذا األمهية يف 
حياة االنس����������ان عامة حيث تس����������اعد الفرد على ان يتحرك 
حنو اآلخرين فيتفاعل، ويتعاون معهم ويشاركهم ما يقومون 
به من انشطة ومهام واعمال خمتلفة ويتخذ منهم االصدقاء 
ويقيم معه����������م العالقات، وينش����������أ بينهم االخ����������ذ والعطاء 
فيصب����������ح عضواً فعَّااًل يف مجاعته، وحييا حياة س����������وية وحيقق 
قدرا معقوال من الصحة النفسية مبا يساعده على التكيف 

مع بيئته )الفقي،2017، ص34(.
وقد أك����������د )العجمي،2014، ص54( ان مس����������توى 
التوافق النفسي واالجتماعي لدى ابناء االسر املطلقة اقل 
من مستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى ابناء االسر 
غ����������ر املطلقة، وهذا يعد من االثار الس����������لبية للطالق على 

األبناء.
كما أكد )Kim, 2011( اّن األطفال بعد طالق 
والديهم عادة ما يتخلفون عن زمالئهم يف الدراسة وخاصة 
مادة الرياضيات، ويف املهارات الش����������خصية واالجتماعية، 
وهم أكثر عرضة لإلصابة بالقلق والتوتر والتقليل من شان 

أنفسهم.
واخنفاض مس����������توى املهارات االجتماعي����������ة لدى الفرد 
جيعل����������ه غر قادر عل����������ى اقامة عالقات ودي����������ة مع احمليطني 
ب����������ه او احلصول على املكانة املالئم����������ة له بني زمالءه، كما 
جيعل����������ه يعاين من صعوبة االفصاح عن مش����������اعره، وصعوبة 
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فهم وتفسر سلوك ومقاصد اآلخرين، على حنو يستدعي 
ردود افع����������ال دفاعية قد تؤثر س����������لبا عل����������ى العالقة معهم، 
ويفاقم الشعور بالفشل، باإلضافة اىل صعوبة االندماج مع 

اآلخرين )احلجار،2015، ص44(.
 ويؤك����������د )يوس����������ف،2015( اّن النق����������ص يف املهارات 
االجتماعية يس����������هم يف حدوث اخلجل والقلق االجتماعي 
يف حني ان الت����������زود باملهارات االجتماعية يؤدي اىل ضبط 
الس����������لوك عند التفاعل االجتماعي، فامله����������ارة االجتماعية 
بصورة عامة هلا أثر كبر وفّعال يف ادارة املواقف االجتماعية، 
كم����������ا ان الفرد الذي ليس لدي����������ه مهارات اجتماعية يكون 
أكثر مياًل لالنس����������حاب من املواقف االجتماعية؛ وبالتايل 

يكون أكثر مياًل للشعور بالوحدة واالنزواء.
وتُعني املهارات االجتماعية الفرد على حل املشكالت 
ال����������يت يواجهها يف حياته، فتصبح لديه القدرة على التعامل 
مع ظ����������روف احلي����������اة املختلف����������ة، وتزيد لديه الق����������درة على 
حتم����������ل الضغوط ومواجهة التحديات بصالبة )العس����������اف 

ومزاهرة،2009، ص52(.
اّن امهية التدريب على املهارات االجتماعية ال تقتصر 
على حتقيق الوظيفة االجتماعية للفرد واحلد من املشكالت 
االجتماعية اليت يتعرض هلا، بل اهنا تس����������هم يف منو تقدير 
الذات لديه ويف اكس����������ابه العديد من السمات الشخصية، 
وتع����������د الربام����������ج التدريبي����������ة واالرش����������ادية لتنمي����������ة املهارات 
االجتماعية بالغة االمهية يف تعديل السلوك، ويتطلب ذلك 
االهتمام باجلوانب النفس����������ية واالجتماعية للفرد، وأن تُقدم 
مبا يتناس����������ب مع قدراهتم النمائية العقلية والنفسية للوصول 

هبا اىل أفضل النتائج )املغريب،2016، ص56(.
وتُق����������دم العدي����������د من امل����������دارس يف الوالي����������ات املتحدة 
االمريكية نوعاً من التدخل املهين ألطفال االس����������ر املطلقة، 
حيث أّن التدخالت املدرسية تساعد على مواجهة اآلثار 
الضارة للط����������الق، كما أّن الربنامج املدرس����������ي الذي يُقدم 
الدع����������م العاطفي ألطفال االس����������ر املطلقة أنت����������ج اخنفاًضا 
كبرًا يف األعراض الس����������ريرية، حيث أّن الدعم العاطفي يف 

بيئة املدرس����������ة فّعال يف مساعدة أطفال االسر املطلقة على 
التعامل مع مواقفهم

.(Richardson & Rosen, 1999, p. 22)  
وجن����������د أّن الب����������الد املتقدمة حريصة عل����������ى معاجلة آثار 
الطالق على االطفال، ومس����������اعدهتم عل����������ى رفع توافقهم 
النفس����������ي ومهاراهتم االجتماعية، وم����������ن املهم تعميم هذه 
التجربة يف البيئة العربية، خاصة مع ازدياد حاالت الطالق 

يف السنوات االخرة.
Al-Zamil, Hejjazi, Alshar-  وق����������د اك����������دت

أّن   )(gawi, Almeshaal, Soliman, 2014
الفتيات الس����������عوديات من األس����������ر املطلقة يواجهن العديد 
م����������ن الصعوبات اليت تؤثر على حالتهن النفس����������ية، واألداء 
التعليمي، فالفتيات الاليت يتعرضن لطالق والديهن مييلون 
إىل أن يكون����������وا خجولني وينس����������حبون عاطفي����������اً كما اهّنن 
متش����������ائمات، ويفتقرن إىل الثقة بالنف����������س وهؤالء الفتيات 
يف حاجة ماسة للمس����������اعدة املهنية، وبشكل عام وجدت 
الدراس����������ة أّن الفتيات واألس����������ر الذين يتلقون ش����������كاًل من 
أش����������كال الدعم بعد الطالق مييلون إىل التكيف بش����������كل 
أفضل مع مش����������اكل ما بعد الطالق من الفتيات واالس����������ر 
الذين ال يتلقون أي ش����������كل من أش����������كال التدخل املهين، 
وهذا التدخل الوقائ����������ي ميكن توفره للفتيات ضمن تدخل 
مجاعي ملساعدهتم على التعامل مع الطالق يف األسرة من 
خالل اس����������تخدام عدد من التقنيات، وهبذه الطريقة تكون 
الفتيات قادرات على حتس����������ني مهارة حل املشكالت، مما 
يؤدي إىل زي����������ادة الثقة بالنفس والق����������درة على التعامل مع 

االخرين.
كما أكد )املط����������وع،2007( اّن الثق����������ة بالنفس تقل 
لدى الفتيات الس����������عوديات يف السنوات االوىل بعد طالق 
والديه����������م، كما تنخفض لديهن درجة التفاؤل، وتزداد مسة 
اخلجل لدى الفتيات الاليت يعشن مع ابائهن املطلقني أكثر 

منها لدى الفتيات الاليت يعشن مع امهاهتن املطلقات.
ل����������ذا رأت الباحثة ضرورة مواجهة املش����������كلة وذلك من 
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خ����������الل التدخل املهين م����������ع الفتيات من االس����������ر املطلقة 
لتدريبهم على املهارات االجتماعية مبا ميكنهم من التفاعل 
الس����������وي والفّعال مع احمليطني هبم، وميكن صياغة مشكلة 

الدراسة على النحو التايل:
فَاِعليَّة برنامج تدخل مهين لتنمية املهارات االجتماعية 

لدى الفتيات من األسر املطلقة.
اسئلة الدراسة:

م����������ا مدى فاعلية برنامج تدخ����������ل مهين لتنمية املهارات   -1
االجتماعي����������ة لدى الفتيات من األس����������ر املطلقة الذين 

ترتاوح اعمارهن ما بني )12�15( سنة؟
فروض الدراسة:

1�توج����������د ف����������روق ذات دالل����������ة احصائية عند مس����������توى 
)0،05( يف متوسط درجات املهارات االجتماعية بني 
اف����������راد اجملموعة الواحدة يف القياس )القبلي – البعدي( 

لصاحل القياس البعدي.
2�توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( 
ب����������ني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس القبلي والبعدي 
ملتغر مهارة التفاعل االجتماعي لصاحل القياس البعدي.

3�توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( 
ب����������ني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس القبلي والبعدي 
ملتغ����������ر مه����������ارة التواص����������ل االجتماعي لص����������احل القياس 

البعدي.
4�توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( 
ب����������ني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس القبلي والبعدي 
ملتغر مهارة التعبر عن املشاعر لصاحل القياس البعدي.

5�توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( 
ب����������ني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس القبلي والبعدي 

ملتغر مهارة حل املشكالت لصاحل القياس البعدي.
6�توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( 

بني افراد اجملموعة الواح����������دة يف القياس القبلي البعدي 
ملتغر مهارة التعام����������ل االجيايب مع النقد لصاحل القياس 

البعدي.
7�توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( 
بني افراد اجملموعة الواحدة يف متوسط درجات املهارات 
االجتماعي����������ة ب����������ني الفتيات الاليت يعش����������ن مع آبائهن 
املطلقني والفتيات الاليت يعشن مع امهاهتن املطلقات.

أهداف الدراسة:
1�التحق����������ق من مدى فَاِعليَّ����������ة برنامج تدخل مهين لتنمية 
املهارات االجتماعية لدى الفتيات من األس����������ر املطلقة 

الذين ترتاوح اعمارهن ما بني )12�15( سنة.
أهمية الدراسة:

تربز أمهية هذه الدراسة من خالل النقاط اآلتية: 
األهمية النظرية:

1� تنبع امهية هذه الدراسة من امهية موضوع الطالق وذلك 
الرتفاع نسب حاالت الطالق وفقاً إلحصاءات وزارة 
العدل السعودية خالل السنوات االخرة، وكثرة اعداد 
االبناء من اس����������ر مطلقة، وملا للطالق من آثار س����������لبية 

على الفرد واجملتمع.
2�  أمهي����������ة املرحل����������ة العمرية )12�15س����������نة( اليت تتناوهلا 
الدراس����������ة وهي مرحلة املراهقة املبكرة، حيث تعترب من 
مراحل النمو املهمة يف حياة الفرد، ففيها ينتقل االنسان 
من الطفولة اىل س����������ن البلوغ، كما تتميز بالنمو املعريف 
واكتس����������اب املهارات املختلفة، وتساهم هذه الدراسة 
يف حتقي����������ق متطلب����������ات النمو االجتماع����������ي لدى هؤالء 
املراهقات من خالل اكساهبم للمهارات االجتماعية.

3�  قلة الدراس����������ات العربية شبه التجريبية اليت عملت على 
التدخل املهين مع الفتيات من االس����������ر املطلقة، خاصة 
يف جمال اكتس����������اب املهارات االجتماعي����������ة، لذا تأمل 
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الباحثة اننْ تكون هذه الدراس����������ة اضافة علمية للمكتبة 
العربية.

4� تتميز الدراسة احلالية باتفاقها مع رؤية اململكة 2030 
يف احمل����������ور االول وهو الوص����������ول إىل جمتمع حيوي يوّفر 
للجمي����������ع حياة كرمية وس����������عيدة، وه����������ذا يتطلب تعزيز 
الصحة النفس����������ية واالجتماعية جلميع افراد اجملتمع ومن 

هؤالء الفتيات من االسر املطلقة.
األهمية التطبيقية:

1� قد ُتس����������هم نتائج الدراس����������ة يف احلد م����������ن معاناة ابناء 
االس����������ر املطلق����������ة م����������ن خ����������الل احلد من املش����������كالت 
النفس����������ية واالجتماعية واالنفعالي����������ة الناجتة عن نقص 
املهارات االجتماعية واليت تؤثر على توافقهم النفس����������ي 

واالجتماعي يف اجملتمع.
2� قد ُتس����������هم نتائج الدراس����������ة يف اخلروج بتوصيات تفيد 
املمارسني املهنيني يف اجملال االسري يف ختطيط الربامج 
العالجي����������ة والوقائية والنمائية املوجهة حلل مش����������كالت 

الفتيات من االسر املطلقة.
3� تعد نتائج هذه الدراس����������ة ذات أمهية بالنس����������بة للمربني 
واملرشدين الطالبيني واملعلمني الذين يتعاملون مع أبناء 

االسر املطلقة بشكل يومي ومباشر.
4� تساهم نتائج هذه الدراسة يف حتسني األداء االجتماعي 
لدى الفتيات من االس����������ر املطلقة مما يساعد يف حتقيق 
فلس����������فة اخلدمة االجتماعية اليت تق����������وم على انَّ تنمية 

الفرد اساس تنمية اجملتمع.
مفاهيم الدراسة:

1- فاِعليَّة:
تُع����������رَّف لغًة بأهّنا: »مصدر من فاِعل: مقدرة الش����������يء 
على التأثر، فاعلية وس����������يلة / دواء / حل« )عمر وفاروق 

وابوغزالة،2008، ص53(.

وتع����������رف الفاعلية كذلك بأهّنا »املق����������درة على حتصيل 
Diction-) واملتوقع����������ة« واملبتغ����������اة  املطلوب����������ة   النتيج����������ة 

.(ary,2020

كما تع����������رف بأهّن����������ا “األثر ال����������ذي ميك����������ن اننْ حتدثه 
املعاجل����������ة التجريبية باعتبارها متغر مس����������تقل” )ش����������حاتة 

والنجار،2013، ص29(.
2-برنامج تدخل مهني

يُعرَّف برنام����������ج التدخل املهين بأنَّه عبارة عن »جمموعة 
اخلربات واالس����������رتاتيجيات االرشادية املباشرة وغر املباشرة 
املخططة واملنظمة على اسس علمية سليمة، تقدم بطريقة 
بناءة من قبل خمتصني يف جماالهتم لألفراد )املسرتش����������دين( 
الذين يعانون من مشكالت اكادميية او نفسية او اجتماعية 
يف مكان وزمان حمدد، هبدف مساعدهتم يف التعرُّف على 
مش����������كالهتم واحتياجاهتم، وتنمية إمكانياهتم وقدراهتم إزاء 
ما يواجههم من صعوبات او مش����������كالت، ومس����������اعدهتم 
أيضاً على اختاذ القرارات السليمة يف حياهتم، وحتقيق النمو 
الس����������وي والتوافق النفسي هلم يف اثناء تفاعلهم مع مواقف 
احلياة الضاغطة بشكل بناء« )العامسي،2011، ص56(.

التعريف االجرائي:
يقص����������د بربنامج التدخل املهين يف هذه الدراس����������ة بأنَّه 
جمموعة من االجراءات واالنش����������طة واخلربات القائمة املبنية 
على اس����������س نفس����������ية واجتماعية وتربوية، واليت هتدف اىل 
تنمي����������ة املهارات االجتماعية من خالل أس����������اليب وفنيات 
ارشادية مثل التعليمات، لعب الدور، قلب الدور، النمذجة 
وغرها، ويتألف الربنامج من )10( جلسات تدخل مهين 
مبعدل جلستني أسبوعياً، وتكون مدهتا من45�60 دقيقة 

لكل جلسة.
3- المهارات االجتماعية:

تُع����������رَّف املهارات االجتماعية بأهّنا »قدرة الفرد على ان 
يعرب بصورة لفظية وغر لفظية عن مش����������اعره وآرائه وافكاره 
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لآلخرين، واّن ينتبه ويدرك يف الوقت نفسه للرسائل اللفظية 
وغر اللفظية الصادرة عنهم، ويفس����������رها على حنو يس����������هم 
يف توجيه س����������لوكهم حياله، واّن يتصرف بصورة مالئمة يف 
مواقف التفاعل االجتماعي، ويتحكم يف س����������لوكه اللفظي 
وغر اللفظي فيها ويعدله كدالة ملتطلباهتا على حنو يساعد 

على حتقيق أهدافه« )العجمي،2014، ص52(.
التعريف االجرائي:

يقصد بامله����������ارات االجتماعية يف هذه الدراس����������ة بأهنا 
الدرج����������ة اليت حتصل عليها الفتاة من االس����������ر املطلقة على 
مقياس )مرس����������ي،2013( لقياس امله����������ارات االجتماعية، 
والذي يتضمن مخس����������ة ابعاد وه����������ي التفاعل االجتماعي، 
التواصل، التعبر عن املش����������اعر، حل املشكالت، التعامل 
االجي����������ايب مع النقد، وهو املقياس املس����������تخدم يف الدراس����������ة 

احلالية.
4-الفتيات من االسر المطلقة:

يقصد بالفتيات من االس����������ر املطلقة يف هذه الدراس����������ة 
بأهّنن الفتيات االناث من عمر )12 حى 15 س����������نة( من 

أسر مطلقة.
_الدراسات السابقة:

-دراس�������ة)القحطاني،2000( »فاّعلي�������ة برنام�������ج 
تدريب�������ي في تنمية بعض المهارات االجتماعية للتالميذ 

ذوي التخلف العقلي البسيط«
هدفت الدراس����������ة إىل التحقق من مدى فاّعلية برنامج 
تدرييب يف تنمية بعض املهارات االجتماعية للتالميذ ذوي 
التخلف العقلي البسيط من تالميذ الرتبية الفكرية باملنطقة 
الش����������رقية يف اململكة العربية الس����������عودية، وذلك من خالل 
اكس����������اهبم املهارات االجتماعية ومعرف����������ة مدى االحتفاظ 
هبا وقدرهتم على اس����������تخدامها ومن مث تعميمها يف خمتلف 

املواقف االجتماعية.
واستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب يف هذه الدراسة، 

ذو صف����������ة التطبيق القبلي والبع����������دي جملموعة واحدة وميثل 
التغ����������ر يف أداء مهارات التالمي����������ذ يف املهارات االجتماعية 
احملددة مؤش����������ر ألثر املتغر التجرييب يف الربنامج، باإلضافة 
اىل تطبيق قياس تتبعي بعد االنتهاء من الربنامج مبدة اسبوع 
وكذلك بعد شهر من التطبيق االخر ملعرفة مدى االحتفاظ 
باملهارات لدى اف����������راد العينة املكونة من )10( تالميذ من 
ذوي التخلف العقلي البس����������يط )تالميذ الصف اخلامس( 
وتراوحت اعمار العينة من )12�16س����������نة(، واس����������تخدم 
الباحث يف هذه الدراس����������ة برنام����������ج للمهارات االجتماعية 
من اعداد )ش����������وماكر واخ����������رون،1988( ومت التدريب يف 
كل مهارة عرب مراحل متسلسلة هي: التوجيهات، الوعي، 
التدريب����������ات، التطبيقات، ويتضمن الربنامج مواقف متنوعة 
للتدريب باس����������تخدام اس����������اليب النمذج����������ة والتعزيز وحتليل 

املهمة والتسلسل والقصص وغرها.
واظهرت نتائج الدراس����������ة اكتساب التالميذ للمهارات 
االجتماعية، واستمرار احتفاظهم بتلك املهارات ملدة 37 
يوم����������ا بعد االنته����������اء من تطبيق الربنام����������ج وهذا ما وضحه 

القياس التتبعي.
إرش�������ادي  »برنامج  -دراس�������ة)الخطيب،2010( 
مقت�������رح لتنمية بعض المه�������ارات االجتماعية لدى أبناء 

الشهداء في قطاع غزة«
هدفت الدراس����������ة إىل التعرُّف على مدى فاعلية برنامج 
إرش����������ادي يف تنمية بعض املهارات االجتماعية لدى أبناء 
الش����������هداء يف حمافظة خان يون����������س، واعتمد الباحث على 
املنهج ش����������به التجرييب، ومت اختي����������ار عينة قوامها )30( من 
أبناء الش����������هداء بناء على أقل الدرجات اليت حصلوا عليها 
من خالل مقياس املهارات االجتماعية، ومت تقس����������يم هذه 
العينة بص����������ورة قصدية إىل جمموعتني جتريبية قوامها )15(، 
والثانية جمموعة ضابطة قوامها )15( من أبناء الش����������هداء، 
مراعياً التجانس بينهم من حيث )العمر، املنطقة السكانية، 
املستوى التعليمي، مس����������توى املهارات االجتماعية(، وقد 
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اس����������تخدم الباحث عدد م����������ن األدوات متثلت يف: مقياس 
املهارات االجتماعية لدى أبناء الش����������هداء حس����������ب رأي 
األبناء، مقياس املهارات االجتماعية لدى أبناء الش����������هداء 
حس����������ب رأي األمهات، وبرنامج إرشادي مقرتح يف تنمية 

املهارات االجتماعية.
واظهرت نتائج الدراس����������ة فاّعلية الربنامج االرشادي يف 

تنمية املهارات االجتماعية لدى ابناء الشهداء.
-دراس�������ة )الرويل�������ي،2010( »فاّعلي�������ة برنام�������ج 
إرش�������ادي لتنمية المهارات االجتماعية للموهوبات في 

مدينة القريات بالمملكة العربية السعودية«
هدفت الدراس����������ة إىل الكشف عن أثر برنامج إرشادي 
يف تنمية املهارات االجتماعي����������ة لدى الطالبات املوهوبات 
يف حمافظة القريات باململكة العربية الس����������عودية، واعتمدت 
الباحثة على املنهج ش����������به التجرييب، وقد طبقت الدراس����������ة 
على عينة مكونة من شعبتني صفيتني من طالبات الصف 
األول ثان����������وي، حي����������ث مت اختيارهن بالطريقة العش����������وائية، 
بواق����������ع )20( طالبة يف اجملموع����������ة الضابطة، و)20( طالبة 
يف اجملموع����������ة التجريبي����������ة، وقد مت تطبيق مقي����������اس املهارات 
االجتماعي����������ة )الي����������وت وغريش����������ام،1990(، وهو مؤلف 
من)42( فق����������رة، موزعة على أربعة جماالت رئيس����������ة هي: 
مهارة حتمل املس����������ؤولية، واملهارة التوكيدية، ومهارة اإلدراك 
الوجداين، ومهارة ضبط النف����������س، كما تكونت كل مهارة 
رئيس����������ية من مهارات فرعية، وقد مت تطبيق برنامج إرشادي 
مكون من )16( جلس����������ة، تركز على املهارات االجتماعية 

لدى الطالبات املوهوبات.
أظه����������رت نتائج الدراس����������ة وج����������ود ف����������رق جوهري بني 
املتوس����������طني احلس����������ابني املعدلني للمجموعت����������ني التجريبية 
والضابطة على الدرجة الكلية للمهارات االجتماعية يعزى 
للربنامج اإلرش����������ادي، حي����������ث كان أداء اجملموعة التجريبية 

أعلى من أداء اجملموعة الضابطة. 
-دراس�������ة )Angacian et al, 2015( “التدخل 

المدرس�������ي للمه�������ارات االجتماعية ل�������دى األطفال من 
ااُلسر المطلقة”

هدف����������ت الدراس����������ة إىل التحق����������ق من فاّعلي����������ة التدخل 
املدرس����������ي للمهارات االجتماعية لدى االطفال من ااُلسر 
املطلق����������ة، واعتمد الباحث على املنهج ش����������به التجرييب يف 
هذه الدراس����������ة، وطبقت الدراس����������ة على اربعة مدارس من 
م����������دارس املرحلة االبتدائي����������ة بوالية نيوي����������ورك يف الواليات 
املتح����������دة االمريكية، على املتطوع����������ني من الصف اخلامس 
االبتدائي، ومت تطبيق برنامج التدخل املهين للتدريب على 
املهارات االجتماعية مرة واحدة أسبوعيا ملدة )8( أسابيع 
متتابعة عرب )4( جمموعات من املش����������اركني، ومت استخدام 
مقياس)جريشام واليوت،1990( وهو قوائم تقدير حتسني 
امله����������ارات االجتماعية )ssis(، كما مت اس����������تخدام برنامج 
للتدريب على املهارات االجتماعية )cope( ، ويتضمن 
التدريب يف الربنامج س����������ت خطوات ل����������كل مهارة: أخرب، 
وأظهر، وافعل، وممارس����������ة، ورصد التق����������دم، والتعميم، ومت 
تطبي����������ق الربنامج م����������ن خالل منذجة االق����������ران ولعب الدور 
حبيث يتم ربط كل مش����������ارك مبش����������ارك اخ����������ر يف تطبيقات 
الربنامج، وكذل����������ك ايضاح الس����������لوك االجتماعي اإلجيايب 
والس����������ليب للطالب من خالل مقاطع الفيديو، وتش����������جيع 
الطالب ملمارسة املهارة االجتماعية يف تفاعالهتم اليومية.

اظه����������رت نتائج الدراس����������ة ان هناك آث����������ار اجيابية على 
التواص����������ل اللفظ����������ي املناس����������ب واالس����������تجابات الطارئ����������ة، 
واحلفاظ على التفاعل املناس����������ب م����������ع اآلخرين واخنفاض 
كمي����������ة املصطلحات غر الالئقة بني املش����������اركني، وتوصي 
الدراسة باستخدام برامج تنمية املهارات االجتماعية على 
نطاق واس����������ع ملعاجلة النقص يف املهارات االجتماعية لدى 
األطفال، خاصه مع استمرار ارتفاع عدد حاالت الطالق.

(Grzegorz, Smogorzewska, Grygiel, 
& Orlando, 2019)_ دراسة

“أثر التدريب على المهارات االجتماعية الطبيعية في 
تطوير المهارات االجتماعية لدى أطفال ما قبل المدرسة”
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هدفت الدراس����������ة اىل التعرُّف على أث����������ر التدريب على 
املهارات االجتماعية يف تطويرها لدى أطفال ما قبل املدرسة 
من ذوي اضطراب طيف التوحد، ومت االعتماد على املنهج 
شبه التجرييب يف هذه الدراسة، اشتملت عينة الدراسة على 
)52( طف����������الً، وقام الباحثني باملقارن����������ة بني فاعلية برناجمني 
لتطوي����������ر امله����������ارات االجتماعية، »وقت اللع����������ب / الوقت 
 Play Time/Social Time«)PT« »االجتماع����������ي
 ،)ICPS( وبرنامج “أس����������تطيع حل املش����������كالت )/ ST
يف حتس����������ني املهارات االجتماعية )Tom( ملرحلة ما قبل 

 .ASD املدرسة مع
مت تطبي����������ق الدراس����������ة يف الفصول الدراس����������ية ومت حتليل 
البيانات باستخدام مناذج منحى النمو الكامن، واظهرت 
نتائج الدراس����������ة أن ِكال الربناجمني كان����������ا مثاليني يف تطوير 
امله����������ارات االجتماعي����������ة، كان برنام����������ج PT / ST أكثر 
ف�َعَّالية م����������ن ICPS يف تطوير مهارات التفاعل؛ حّس����������ن 
كال الربناجم����������ني قدرة األطفال على التغلب على صعوبات 
األوض����������اع االجتماعية، كان برنامج ICPS هامش����������ًيا يف 

تطوير Tom عند مقارنته ب� PT / ST والتحكم فيه.
-النظرية المفسرة للدراسة:

1- المدرسة السلوكية:
بدأ ظهور املدرسة السلوكية يف العشرينات وسار ببطء 
شديد حى السبعينات من القرن العشرين حيث ظل علماء 
علم النفس التجرييب طوال هذه الفرتة عاكفني على دراسة 
عملية التعلم وبلوروا نظرياته وحددوا اإلطار النظري الذي 

قام عليه العالج السلوكي )زهران، 2005، ص43(.
واس����������تغرقوا هذه املدة الزمنية نتيجة س����������يطرة مدرس����������ة 
التحليل النفس����������ي ورفضهم القاطع آلراء املدرسة السلوكية 
اليت خرج����������ت بكثر من آرائها من التج����������ارب اليت أجرهتا 
على احليوانات قائلني بإن هذه اآلراء بسيطة وغر مناسبة 
لعالج املش����������كالت البش����������رية )عب����������د الرمحن، الش����������ناوي، 

2010، ص32(.

وت����������دور ه����������ذه النظرية حول حم����������ور عملي����������ة التعلم يف 
اكتس����������اب التعلم اجلديد أو يف إطفائه أو إعادته، ولذا فإن 
أكثر الس����������لوك اإلنساين مكتس����������ب عن طريق التعلم، وان 
س����������لوك الفرد قابل للتعديل أو التغير بإجياد ظروف وأجواء 

تعليمية معينة )اجنلر،1998، ص27(.
وللمدرسة الس����������لوكية جذورها الفكرية املتعددة، وأحد 
هذه اجلذور ميكن إرجاعه إىل الفلس����������فة الواقعية فالسلوكية 
شأهنا ش����������أن الواقعية تركز على دراس����������ة القوانني الطبيعية، 
واجلن����������س البش����������ري من وجه����������ة نظر الس����������لوكيني هو جزء 
م����������ن الطبيعة ويعمل ضمن قوانينها، وتنظر الس����������لوكية إىل 
الواقع على انه مس����������تقل عن االنسان ولذلك فأهنا تالحظ 
الكائنات احلية ومن بينها االنس����������ان لتحاول الكشف عن 
قوان����������ني س����������لوكها، واذا ما مت التوصل إىل اكتش����������اف هذه 
القوانني فأهنا تّكون قاعدة ملا يس����������مى تكنولوجيا السلوك، 
كذلك من اجلذور اليت اس����������تندت عليها الفلسفة الوضعية 
ألوجست كونت، اليت تؤمن باملنهج العلمي وموضوعيته، 
وان املدرسة السلوكية يف تأثرها باملنطقية الوضعية تويل أمهية 
كربى للصدق التجرييب أو التحقق االمربيقي يف مناهجها، 
وثال����������ث اجلذور التارخيية هي الفلس����������فة املادية اليت تقوم يف 
جوهرها على التسليم بأن الواقع ميكن شرحه وتفسره من 
خ����������الل قوانني املادة واحلركة، وترفض الفلس����������فة املادية أي 
معتقدات عن الروح والعقل والش����������عور وتعتربها بقايا عصر 
اجلاهلية أو عصر ما قبل العلم )مرسي،1985، ص54(.

وتُؤمن املدرسة السلوكية بوجهة النظر الفلسفية املعروفة 
باملذهب التجرييب والذي يؤمن بأن كل املعارف تنش����������أ من 
التجربة، ويعترب الفيلسوف الربيطاين جون لوك أول من قام 
بتطبيق االختبارات االستقرائية والطرق العلمية يف السلوكية 

)اجنلر،1998، ص65(.
أواًل: مفاهيم المدرسة السلوكية
 :Behavior 1-السلوك

جمموعة استجابات ناجتة عن مثرات احمليط اخلارجي، 
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وهو إما أن يتم دعمه وتعزيزه فيتقوى حدوثه يف املس����������تقبل 
أو ال يتلقى دعماً فيقل احتمال حدوثه يف املستقبل.

 :Drive 2- الدافع
مثر قوي يدفع الفرد إىل أن يس����������لك ويس����������تجيب له 
بطريقة أو بأخرى إىل أن يقل االحلاح أو يتالشى، وتنقسم 
الدوافع إىل دوافع أولية مثل اإلحساس باجلوع أو العطش، 
وثانوية وهي دوافع متعلمة يكتس����������بها الفرد خالل منوه مثل 

دافع االنتماء جلماعه معينة ودافع حتقيق الذات. 
:Stimulus3- المثير

ه����������و أي حدث ميكن ان حُيدث س����������لوك لدى الكائن 
احلي بطريقة ال إرادية )الفقي، 2010، ص 158(.

 :Response 4- االستجابة
أي نش����������اط ميكن أن يصبح مرتبطاً وظيفياً باي واقعه 

أخرى سابقة عليها )السنهوري،2009، ص54(.
 :Reinforcement 5- التعزيز

حالة ساره أو مثر مرغوب فيه يتبع سلوكاً حبيث يعمل 
على تقوية احتمالية تكراره يف مرات الحقة، فهو ميثل نوعاً 
من املكافئات ذات تأثر نفسي، تعمل على خفض التوتر 

وإشباع الدوافع لدى الفرد.
وهناك أنواع للتعزيز:

� التعزي����������ز االجيايب هو إضافة أو تقدمي أو إعطاء ش����������يء 
م����������ا للعميل يكون له تأثر مباش����������ر يف زيادة الس����������لوك 

املستهدف )سليمان وآخرون، 2005، ص73(.
والتعزيز االيجابي له نوعين:

أ. مع����������ززات أولية: تتضمن مكافآت فطري����������ة طبيعية مثل 
الغذاء والشراب والدفء.

ب. معززات ثانوية: فهي متعلمة أي اليت ال يعرف االنسان 
قيمتها اال عن طريق التعليم، وتنقسم إىل ثالثة أنواع:

�معززات مادية: مثل اهلدايا والنقود واحللوى.
�معززات لفظية: كلمات الش����������كر وكلمات استحس����������ان 

السلوك مثل عظيم جدا.
�معززات رمزية: جنمه، شهادة تقدير، كتابة االسم بلوحة 

الشرف، وسام.
� معززات اجتماعية: املوافقة، احلب، القبول االجتماعي، 

االنتباه، االتصال البصري )باين،1998،ص76(.
- التعزيز السلبي:

ويقص����������د به إزالة املثرات الكريهة أو غر املرحية للعميل 
نتيجة قيام العميل بالس����������لوك املطلوب أو اليت تقف عائقاً 
أمام قيام العميل بالس����������لوك املستهدف مما يزيد من معدل 
حدوثه يف املس����������تقبل، ذلك أن الفرد يزيد من س����������لوكه كي 
يتجن����������ب أو يهرب م����������ن املثر الذي يك����������ون مؤملاً له )عبد 

الرمحن والشناوي،2010، ص33(.
-التعزيز الفارقي:

ويس����������تخدم عندما يك����������ون لدينا اس����������تجابتان أحدمها 
مش����������كلة واالخرى س����������وية ويرغب االخصائ����������ي يف زيادة 
االستجابة السوية وإنقاص االستجابة املشكلة أو حذفها 
متاماً، ويتم تطبيق هذا الن����������وع من التعزيز عن طريق تقدمي 
تعزيز بعد وقوع االستجابة السوية ووقف التعزيز عند وقوع 

االستجابة املشكلة )السنهوري،2009، ص57(.
 :Punishment 6-العقاب

أي أجراء أو حدث مؤمل وغر س����������ار يتبع س����������لوكاً ما 
حبيث يعم����������ل على إضعاف احتمالية حدوثه أو تكراره يف 

املستقبل )اهلنداوي والزغول،2002، ص171(.
 :Learning 7-التعلم

هو عملية تغر شبه دائم يف سلوك الفرد )زهران،2005، 
ص34(.
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 :Generalization 8-التعميم
حيدث التعميم عندما يرتبط مثر ما باستجابة معينة فمن 
املمكن ملثرات أخرى مش����������اهبه له أن جتر نفس االستجابة، 
وكلما كان التش����������ابه كبر بني املثرين كلما كانت االستجابة 

أكثر شدة )مصطفى، علي،2011، ص 143(.
 :Habit 9-العادة

هي صلة أو ارتباط بني مثر واس����������تجابة، وجوهر هذه 
النظرية يتعلق بتحديد الظروف اليت تتشكل هبا العادات أو 

حتل أو تستبدل )السنهوري،2009: 91(.
:Modeling 10- النمذجة

النمذجة أو التعلم بالتقليد هو إجراء يتضمن تعديل أو 
تغير السلوك من خالل مالحظة النموذج أو تقليده، وقد 
حيدث التعلم دون أن تظهر على الفرد استجابات متعلمة 
فورية بل قد حتدث الحقاً )عبد الرمحن والشناوي،2010، 

ص35(.
 Operant االجرائ�������ي  االنطف�������اء   -11

:Extinction
يس����������تهدف االنطفاء االجرائي لتقليل من معدل وقوع 
االستجابات غر املرغوبة واليت مت زيادة معدل وقوعها من 
خالل مدعم اجيايب معني حيث يتم ذلك من خالل إهناء 
العالقة بني هذه االستجابة وبني املعزز االجيايب الذي أدى 
إىل حدوثها عن طريق وقف التدعيم عند صدور االستجابة 
ويعتمد هذا االس����������لوب على فرضية إن السلوك الذي جيد 
تدعيماً فان ذلك س����������وف يقلل من فرط ومعدالت وقوعه 

وتكراره )سليمان وآخرون،2005، ص75(.
 Response االس�������تجابي  االنطف�������اء   -12

:Shaping
يستخدم هذا االسلوب عندما يرغب يف تقليل مشاعر 
اخلوف اليت تنشأ عند العميل نتيجة ملثر شرطي كان حمايد 

يف االص����������ل، ويت����������م ذلك من خالل تق����������دمي املثر االصلي 
بش����������كل متكرر دون الربط بينة وبني النتيجة مما يؤدي إىل 
انطفاء استجابة املثر تدرجيياً، ومثال ذلك: طالب يهرب 
من الفصل بس����������بب ضرب مدرس احلساب له أو إهانته، 
فاملثر هنا مدرس احلس����������اب واالصل في����������ه أن يكون مثر 
ارتياح الطالب إذا كان يعامله معاملة حسنه أو على االقل 
مثر حمايد ال يثر اس����������تجابة اخل����������وف لدى الطالب ولكنه 
أصبح مثر شرطي الستجابة اخلوف لتكرار سلوك الضرب 
أو االهانة منه، ف����������إذا أقنع االخصائي االجتماعي املدرس 
بالك����������ف عن الض����������رب أو إهانة الطف����������ل )أي تقدمي املثر 
الش����������رطي – مدرس احلساب – عدة مرات دون االرتباط 
بينه وبني الضرب واالهانة فان اس����������تجابة اخلوف س����������وف 
تتالش����������ى تدرجييا حى تنطفئ ويكف الطالب عن اهلروب 

من حصة احلساب )سليمان وآخرون،2005،ص76(.
ثانياً: فرضيات المدرسة السلوكية 

أوض����������ح )حبيب وحن����������ا،2016( أن أه����������م فرضيات 
املدرسة السلوكية ما يلي: 

الس����������لوك هو ما يؤديه الش����������خص او م����������ا يفكر فيه وما   •

يش����������عر به وميكن مالحظته فهو ترمجة للنش����������اط العقلي 
للفرد الذي ال ميكن مالحظته بطريقة مباش����������ره والتقدير 

جيب ان يركز على مالحظة احلوادث وتفسرها.
دوافع الس����������لوك يف طبيعتها تسعى للمتعة وجتنب األمل   •

فالناس متيل اىل الس����������لوك الذي ينتج عنه اس����������تجابات 
مشجعه وتدعيم إجيايب.

يعتمد السلوك على درجة تعلم الناس، فالناس تتعلم عن   •

طريق ردود األفعال اليت يتلقوهنا من البيئة ومن مالحظة 
الناس يف تفاعلهم مع اآلخرين.

السلوك قابل للتغير، إمكانية تغير السلوك تتطلب ان   •

السلوك اهلام ميكن حتديده يف حمددات قابلة للقياس.
تغير السلوك ميكن ان يتم عن طريق الثواب او العقاب.  •
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ممارسة التدعيم جيعل تغير السلوك أسرع.  •

التفكر واملشاعر هي سلوكيات.  •

_ منهجية الدراسة واجراءاتها
أواًل: نوع الدراسة

تعد الدراس����������ة احلالية من الدراسات ش����������به التجريبية، 
وتعترب البحوث التجريبية وش����������به التجريبية من اهم املناهج 

يف البحوث العلمية.
ثانياً: منهج الدراسة

اعتمدت هذه الدراسة على املنهج شبه التجرييب، ويعد 
من أبرز املناهج املستخدمة يف البحث العلمي، واعتمدت 
الباحث����������ة تصميم اجملموعة الواح����������دة ذات االختبار القبلي 
.(One group before-after test design) والبعدي

 ثالثاً: مجتمع الدراسة وعينته
يتمثل جمتمع الدراس����������ة يف الفتي����������ات من عمر )12�

15سنه( من ااُلس����������ر املطلقة، وذلك من ااُلسر املستفيدة 
من اجلمعية الس����������عودية اخلرية لرعاي����������ة األرامل واملطلقات 
)أيام����������ى(، وقد مت اختيار مجعية )ايامى( لتطبيق الدراس����������ة 
وذل����������ك لتعذر تطبيقها يف املدارس نتيج����������ة جلائحة كورونا 
وم����������ا تبعها من إغالق املدارس، كما ان الباحثة اجتهت اىل 
مجعية مودة اخلرية لتطبيق الدراسة هبا ومت الرفض من قبلهم 

بسبب إجراءات االحرتازات من العدوى جلائحة كورونا.
واس����������تخدمت الباحث����������ة العينة العمدي����������ة الختيار عينة 
الدراس����������ة وهن الفتيات من ااُلسر املطلقة من عمر )12�

15 س����������نه(، وذلك من ااُلس����������ر املس����������تفيدة م����������ن اجلمعية 
الس����������عودية اخلرية لرعاية األرامل واملطلقات )أيامى(، وقد 
بل����������غ عدده����������ن )45( فتاة، اال ان الفتي����������ات الاليت ابدين 
رغبتهن وقدرهتن على احلضور لكامل جلس����������ات الربنامج 
ه����������ن )30( فتاة، وقامت الباحثة بتطبي����������ق املقياس القبلي 
للمه����������ارات االجتماعية على الفتي����������ات، مث تطبيق برنامج 

التدخ����������ل املهين مث تطبيق املقي����������اس البعدي وذلك للتحقق 
من فاّعلية الربنامج.

رابعاً: مجاالت الدراسة
- المجال المكاني:

طبق����������ت هذه الدراس����������ة يف اجلمعية الس����������عودية لرعاية 
االرامل واملطلقات )ايامى( يف مدينة الرياض.

_ المجال البشري:
يتمثل اجملال البشري هلذه الدراسة يف الفتيات من االسر 
املطلقة من عمر )12�15 س����������نة( من االس����������ر املستفيدة 
من اجلمعية الس����������عودية لرعاية االرامل واملطلقات )ايامى(، 

والبالغ عددهن )30( فتاة.
- المجال الزمني:

مت اجراء هذه الدراس����������ة خالل شهر صفر وربيع األول 
لعام 1442ه.

خامساً: أدوات الدراسة
1- مقياس المهارات االجتماعية

اعتم����������دت الباحث����������ة يف ه����������ذه الدراس����������ة عل����������ى مقياس 
)مرسي،2013( لقياس املهارات االجتماعية، والذي يهدف 
اىل تشخيص املهارات االجتماعية لدى املراهقات من عمر 
)12�15سنة(، ويتكون املقياس من مخسة أبعاد فرعية وهي: 
مهارة التفاعل االجتماعي، مهارة التواصل، مهارة التعبر عن 
املشاعر، مهارة حل املشكالت، مهارة التعامل االجيايب مع 
النقد، كما يتكون املقياس م����������ن )55( عبارة، وهذا املقياس 

جُياُب عن أسئلته بأوافق، احياناً، وال أوافق.
وصف المقياس:  •

يتكون هذا املقياس من اجلوانب التالية:
 Sociability( االجتماع�������ي  التفاع�������ل  مه�������ارة   -1

)Skills
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هي عالقة التأث����������ر والتأثر بني طرفني )الفرد�اجلماعة( 
من ش����������أهنا اكس����������اب الفرد القيم واملب����������ادئ االجتماعية، 
واملش����������اركة بفاّعلي����������ة يف املواقف احلياتي����������ة املختلفة، واقامة 
عالقات اجتماعية اجيابية مع اآلخرين وبدون تلك العالقة 

يفقد االنسان الطابع االجتماعي لسلوكه.
 )Communication Skills( 2-مهارات التواصل
هي املهارة اليت نستخدمها عند تقدمي أو تلقي خمتلف 
أنواع املعلومات، وش����������رح األفكار، وتقدميها للطرف اآلخر 
بش����������كل واضح، ومفهوم، مع مراعاة االختالف، والتباين 

بني األفراد، أو األطراف األخرى.
 Emotional( 3-مه�������ارة التعبير ع�������ن المش�������اعر

)Expressively Skills

ه����������ي مهارة نق����������ل للحالة االنفعالية اليت مي����������ر هبا الفرد 
اىل اآلخرين س����������واء كانت مشاعر إجيابية )جماملة�حب�

سعادة�رضا( او مشاعر سلبية )رفض�خوف�قلق(.
 Problem Solving 4-مهارة حل المش�������كالت

)and Coping Skills

هي مهارة من مهارات الضبط الذايت اليت تس����������تهدف 
توجيه الفرد اىل التفكر املنطقي الصحيح عندما تواجه اية 
مش����������كلة، وتوليد احللول املمكنة واختيارها، والتوصل اىل 

أفضل احللول بإمكاناته وقدراته الفردية. 
 Positive 5-مه�������ارة التعام�������ل االيجابي مع النق�������د

))Treatment of Critic Skills

هي مهارة مُتِكن الفرد من التعامل الس����������وي مع الرسائل 

النقدية والقدرة على التمييز بني النقد اهلدام الذي يعكس 
س����������لوكا عدوانيا م����������ن اآلخرين، والنقد البن����������اء الذي ميكن 
االس����������تفادة منه، كما تش����������مل هذه املهارة قدرة الفرد على 
تنبيه اآلخرين ألخطائهم وتقدمي النقد هلم بش����������كل مقبول 

)مرسي،2013(.
اتبعت الباحثة عددا من الطرق وذلك حلساب صدق 

املقياس وذلك من خالل ما يلي:
1-صدق المحكمين:

للتأك����������د من صدق أداة الدراس����������ة م����������ن خالل صدق 
احملكم����������ني، مت عرض املقياس على جمموعة من األس����������اتذة 

املتخصصني.
 ويف ض����������وء املالحظات ال����������يت ابداها احملكمون، قامت 
الباحث����������ة بتعديل املقياس وفقاً ملالحظاهتم، ويقصد بصدق 
احملكمني أن خيتار الباحث عدًدا من احملكمني املتخصصني 
يف جمال الدراسة، موضوع الدراسة، ويطلب منهم تصحيح 
الفقرات واحلكم عليها بأهنا مرتبطة بالبعد الذي تقيسه أم 
غر مرتبطة، مع اقرتاح فقرات مناس����������بة من وجهة نظره ان 

أمكن ذلك.
2- صدق االتساق الداخلي:

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت 
الباحثة بتطبيقه على عينة مكونة من )50( فتاة سعودية، 
وبعد 14 يوم مت إعادة تطبيق املقياس عليهم مرة اخرى، مث 
حساب معامل االرتباط )برسون( ملعرفة الصدق الداخلي 
للمقياس حيث مت حس����������اب معامل االرتباط بني درجة كل 
حمور من حماور أداة الدراس����������ة بالدرجة الكلية للمقياس كما 

يوضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )1(

معامالت االرتباط بين كل محور والدرجة الكلية 
لمقياس المهارات االجتماعية

عدد المحورالرقم
الفقرات

معامل 
االرتباط

مهارة التفاعل 1
0،830**16االجتماعي

0،784**16مهارة التواصل2

مهارة التعبر عن 3
0،430**7املشاعر

مهارة حل 4
0،453**8املشكالت

مهارة التعامل 5
0،534**8اإلجيايب مع النقد

**دال عند مستوى )0.01(

يتضح من خالل اجلدول رقم )1( معامالت االرتباط 
بني كل حمور والدرجة الكلية ملقياس املهارات االجتماعية، 
فق����������د تراوحت معام����������الت االرتباط ب����������ني )0،830( اىل 
)0،430(، ومجي����������ع هذه القيم دالة عند مس����������توى الداللة 
)0،01( وتش����������ر هذه النتائج ان هناك اتساق داخلي يف 

أداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:  •

للتحقق من الثبات لفقرات مقياس املهارات االجتماعية 
مت اس����������تخدام معامل ألفا كرونباخ، واجلدول التايل يوضح 

معامالت الثبات حملاور أداة الدراسة، وذلك كما يلي:

جدول رقم )2(

معامالت ثبات ألفاكرنباخ لمقياس المهارات 
االجتماعية

عدد المحورالرقم
الفقرات

معامل 
الثبات

مهارة التفاعل 1
االجتماعي

160،840

160،835مهارة التواصل2
مهارة التعبر عن 3

املشاعر
70،801

80،802مهارة حل املشكالت4
مهارة التعامل اإلجيايب 5

مع النقد
80،766

550.909معامل الثبات الكلي
**دال عند مستوى )0.01(

يتضح من خالل اجلدول رقم )2( أن ثبات مقياس 
الثبات  معامل  بلغ  حي�ث  عايل،  االجتماعية  املهارات 
الكلي للمقياس )0.909(، كما تراوحت معامالت ثبات 
أداة الدراسة ما بني )0،840، 0،766( وهي معامالت 
وصالحيته  املقياس،  ثبات  على  يدل  مما  مرتفعة  ثبات 

للتطبيق امليداين.
�برنام�������ج التدخ�������ل المهن�������ي لتنمي�������ة المه�������ارات 

االجتماعية لدى الفتيات من ااُلسر المطلقة:
مت االعتماد يف هذه الدراسة على برنامج تدخل املهين 
لتنمي����������ة امله����������ارات االجتماعية لدى الفتيات من ااُلس����������ر 

املطلقة، وهو من اعداد الباحثة.
أهداف برنامج التدخل المهني: 

الهدف العام: 
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     تنمية املهارات االجتماعية لدى الفتيات من ااُلسر 
املطلقة من عمر )12�15 سنة(. 

األهداف الخاصة: 
رفع مس����������توى التفاعل االجتماعي ل����������دى الفتيات من   •

ااُلسر املطلقة.
تنمية مه����������ارات التواص����������ل لدى الفتيات من ااُلس����������ر   •

املطلقة.
تنمية القدرة على التعبر عن املشاعر لدى الفتيات من   •

ااُلسر املطلقة.
تنمية القدرة على حل املش����������كالت لدى الفتيات من   •

ااُلسر املطلقة.
تنمي����������ة القدرة عل����������ى التعامل االجيايب م����������ع النقد لدى   •

الفتيات من ااُلسر املطلقة.
تطبيقات عملية للتدريب على املهارات االجتماعية.  •

_ محتويات برنامج التدخل المهني:
   تكون الربنامج من )10( جلسات تدخل مهين مدة 
كل منه����������ا )45 دقيق����������ة(، ومت التدريب على )5( مهارات 
اجتماعية وهي التفاعل االجتماعي، التواصل، التعبر عن 
املش����������اعر، حل املش����������كالت، والتعامل االجيايب مع النقد 
واستغرق العمل على املهارة الواحدة جلستني تدخل مهين 
وذلك حى تتمكن املتدربات من استيعاهبا والتدريب عليها 
واتقاهن����������ا، وقد مت عرض الربنام����������ج على عدد من احملكمني 
املختصني يف اخلدمة االجتماعية، ألخذ آرائهم واقرتاحاهتم 

وتعديالهتم حول الربنامج. 
�األسس التي يقوم عليها البرنامج:

يقوم الربنامج على جمموعة من األسس وهي كالتايل:
1-االسس العامة:

�ميك����������ن تنمية امله����������ارات االجتماعية من خ����������الل تطبيق 
الربامج االرشادية.

�املراهق����������ات يف مرحلة مبكرة يف أمس احلاجة اىل ان تقدم 
هلم اخلدمات االرشادية اليت تساعدهم.

�يؤكد الربنامج االرشادي احلايل على ضرورة تكوين عالقة 
طيبة بني الباحثة واجملموعة االرش����������ادية حى تتم عملية 

االرشاد يف جو من احلب والود.
2-االسس التربوية:  

� مناسبة انشطة الربنامج ملطالب النمو يف مرحلة املراهقة 
املبك����������رة ففي هذه املرحلة ينضج عقل املراهقة، وتكون 

مستعدة لتعلم نوعيات جديدة من املهارات.
�ض����������رورة ان يكون للربنام����������ج دوراً تربوياً يتمثل يف تعديل 
امناط السلوك اخلاطئة، وبناء شخصيات جديدة اجيابية 
من خالل تعليم الفتيات امناط سلوكية جديدة تزيد من 
قدرهتن على التفاع����������ل االجيايب واختاذ القرارات وحتمل 

املسئولية.
3-األسس االجتماعية:

1�االهتمام بتش����������جيع الفتيات عل����������ى االخنراط يف اجملتمع 
والتفاعل مع اآلخرين.

2�مراعاة املعاير والقيم االجتماعية السائدة يف اجملتمع.
4-االساس النظري: 

يس����������تند الربنامج االرشادي احلايل اىل معطيات النظرية 
الس����������لوكية، واليت ترى ان التدري����������ب التوكيدي يعد فنية من 

فنيات العالج السلوكي.
وهناك عدة مسلمات تمثل االسس الفكرية لبرامج 

التدريب التوكيدي:
1-التوكيد مهارة قابلة للتعلم والتنمية:

فه����������ي مهارة ينفذ هبا الفرد ما تعلمه، ويتم اكتس����������اب 
التوكيد تبعا لعدد من االليات اليت نس����������تخدمها بقصد او 
بدون قصد، كما ان السعي للتفاعل املكثف مع من حولنا 
يزيد من فرص اكتساب وتنمية وصقل املهارات التوكيدية.     
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2-آثار التدريب على التوكيد تنتقل للواقع اليومي 
للفرد:

ان للتدري����������ب عل����������ى التوكي����������د يتخطى مفعول����������ه قاعة 
التدريب، وهو ما يربر القيام بعمليات التدريب ويش����������جع 

على استمرارها.
3-الجوانب المعرفية تؤثر في السلوك التوكيدي

مهارة توكيد الذات تتضم����������ن عناصر فكرية ووجدانية 
وسلوكية، وهي جوانب معرفية تؤثر يف السلوك التوكيدي، 
ل����������ذا فإن تغيره يتطلب التعامل م����������ع تلك اجلوانب بصورة 
متكاملة، لذا فإن الكشف عن والتحكم يف تلك العناصر 
املعرفي����������ة واليت يتمثل بعضها يف املعتق����������دات غر املنطقية، 
واحلوارات الذاتية الس����������لبية واليت تثبط التوكيد من شأنه ان 

يؤدي اىل تعديله يف الوجهة املرغوبة.  
4-قابل ألنَّ يقيم ويدعم ذاتيا

مبوجب هذه املسلمة يستطيع الفرد ان يالحظ سلوكه 
التوكيدي ويقيمه س����������واء من منظ����������وره الذايت او من منظور 
اآلخري����������ن، كما ان وعيه املرتفع جبوان����������ب ضعفه التوكيدي 

سيساعده على ختطيط اساليب للتغلب عليها ذاتيا.
مناهج واستراتيجيات البرنامج:

هناك ثالث����������ة مناهج واس����������رتاتيجيات لتحقيق اهداف 
الربنامج وهي: املنهج التنم����������وي، واملنهج الوقائي، واملنهج 
العالج����������ي، وهذه املناهج الثالثة هي املناهج اليت يس����������عى 

الربنامج اىل حتقيقها على النحو االيت:
1/المنهج التنموي:

يتحق����������ق يف الدراس����������ة احلالي����������ة من خالل مس����������اعدة 
الطالبات على حتقيق النمو السوي ملهاراهتن االجتماعية، 
حيث مينحهن الربنامج فرصة املش����������اركة والتفاعل االجيايب 

مع اآلخرين.
2/المنهج الوقائي:

يتحقق يف ه����������ذا الربنامج باعتب����������ار ان تنمية املهارات 
االجتماعية ميكن ان يسهم يف حتقيق التكامل بني جوانب 
الش����������خصية ويصل بأف����������راد العينة اىل التواف����������ق االجتماعي 

وجينبهن الكثر من املشكالت االجتماعية.
3/المنهج العالجي:

يتحق����������ق يف الدراس����������ة احلالي����������ة من خ����������الل اخلدمات 
االرش����������ادية اليت يقدمها الربنامج احل����������ايل واليت هتدف اىل 
عالج القصور يف املهارات االجتماعية لدى افراد العينة مما 

يساعد يف حتقيق التوافق االجتماعي هلن.

المخطط الزمني للبرنامج

موضوع رقم الجلسة
الفنيات المستخدمةزمن الجلسةهدف الجلسةالجلسة 

الجلسة 
االولى

�التعارف
�املقياس القبلي 
ت  ا ر للمه����������ا

االجتماعية

�التعارف بني الباحثة وافراد اجملموعة 
والعمل على تكوين عالقة ارش����������ادية 
اجيابي����������ة معهم، والتعري����������ف بالربنامج 

واهدافه ومواعيده.
�تطبيق املقياس القبلي.

اذابة 60 دقيقة التعليم����������ات،  احملاضرة، 
الثلج.

مهارة التفاعل الجلسة الثانية
االجتماعي

�التعريف مبهارة التفاعل االجتماعي.
التفاعل  مه����������ارة  عل����������ى  �التدري����������ب 
املواقف  م����������ن خ����������الل  االجتماع����������ي 

املختلفة.

احملاض����������رة، لعب ال����������دور من 90 دقيقة
التدريبية،  املواق����������ف  خ����������الل 
واجب����������ات منزلي����������ة، ايق����������اف 

التفكر السليب، التدعيم.
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موضوع رقم الجلسة
الفنيات المستخدمةزمن الجلسةهدف الجلسةالجلسة 

الجلسة 
الثالثة والرابعة 

مهارة التواصل 
االجتماعي

�التعريف مبهارة التواصل.
�التعرُّف على عناصر التواصل.

�التعرُّف على مهارة االتصال اللفظي 
وغر لفظي.

�التدريب على مه����������ارة التواصل من 
خالل املواقف املختلفة.

احملاض����������رة، النمذج����������ة، لعب 90 دقيقة
املواقف  م����������ن خ����������الل  الدور 

التدريبية، واجبات منزلية.

الجلسة 
الخامسة 
والسادسة

مهارة التعبر 
عن املشاعر

التعبر عن  �التعرُّف على اس����������اليب 
عنها  التعب����������ر  وكيفية  املش����������اعر، 

بسلوك لفظي وغر لفظي.
والسلبية  اإلجيابية  املش����������اعر  �حتديد 
اليت قد يتعرض هلا الش����������خص يف 

خمتلف املواقف.
�التدري����������ب على مه����������ارة التعبر عن 

املشاعر اإلجيابية والسلبية.

الدور، 45 دقيقة لع����������ب  التعليم����������ات، 
الواجبات املنزلية، التدعيم.

الجلسة 
السابعة 
والثامنة 

مهارة حل 
املشكالت

�التعري����������ف مبهارة حل املش����������كالت 
وادارة الصراع.

�التع����������رُّف على اس����������رتاتيجيات حل 
املشكالت.

�التدريب على مهارة حل املشكالت 
من خالل املواقف املختلفة.

احملاض����������رة، النمذج����������ة، لعب 90 دقيقة
املواقف  م����������ن خ����������الل  الدور 
ال����������دور،  قل����������ب  التدريبي����������ة، 

واجبات منزلية.

الجلسة 
التاسعة

والعاشرة 
مهارة التعامل مع النقد

املقياس البعدي

املقرتنة  الش����������ديدة  �حمو احلساس����������ية 
بالتعرض للنقد.

�تنمية القدرة على التعامل مع النقد 
من خالل املواقف املختلفة.

�تنمية القدرة ل����������دى الطالبات على 
توجيه النقد البناء.

تطبيق املقياس البعدي  •

التعليم����������ات، النمذجة، لعب 90 دقيقة
ال����������دور، التغذي����������ة الراجع����������ة، 

التدعيم.
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سابعاً: الطرق والمعالجات اإلحصائية المستخدمة
لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت مجعها، 
فقد مت استخدام العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة 
االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  احلزم  برنامج  باستخدام 
 ،)Statistical Package for Social Sciences(

 .)SPSS( واليت يرمز هلا اختصاراً بالرمز
�النسب املئوية والتكرارات.

�معامل االرتباط )برسون( وذلك للتحقق من صدق 
أداة الدراسة )مقياس املهارات االجتماعية(.

�معادلة الفاكرونباخ للتأكد من ثبات أداة الدراسة.
�اختب����������ار ت تس����������ت لداللة الفروق ب����������ني اجملموعات 

.Paired�Samples T Testاملرتبطة
-عرض نتائج الدراسة:

اواًل: النتائج المتعلقة باإلجابة على خصائص أفراد 
الدراسة

1/ العمر
جدول رقم )3(

توزيع افراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير العمر
النسبة المئويةالتكراراتالعمر

121136،7 سنة
131033،3 سنة
1426،7 سنة
15723،3 سنة
100%30اإلجمالي

     يوضح اجلدول رقم )3( توزيع افراد عينة الدراسة وفقاً 
ملتغر العمر حيث ان ما يزيد على ثلث افراد عينة الدراسة 
وبنسبة  فتاة   )11( بتكرار  سنة(   12( العمر  من  يبلغن 
)36،7%(، كما ان هناك )10( فتيات يبلغن من العمر 
)13 سنة( وبنسبة بلغت )33،3%(، اما عمر )15 سنة( 

فقد بلغ تكراره )7( فتيات

هو  سنة(   14( عمر  وكان   ،)%23،3( بلغت  وبنسبة 
األقل بني أفراد عينة الدراسة حيث بلغ تكراره )2( وبنسبة 

مئوية )%23،3(.
2/الصف الدراسي

جدول رقم )4(
توزيع افراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الصف الدراسي

النسبة المئويةالتكراراتالصف الدراسي
1136،7سادس ابتدائي
1033،3اول متوسط
26،7ثاين متوسط
723،3ثالث متوسط
100%30اإلجمالي

     يوضح اجلدول رقم )4( توزيع افراد عينة الدراسة وفقاً 
ملتغر الصف الدراسي حيث ان ما يزيد على ثلث افراد عينة 
الدراسة يدرسن يف الصف السادس ابتدائي بتكرار )11( 
فتيات   )10( هناك  ان  )36،7%(، كما  بلغت  وبنسبة 
يدرسن يف الصف األول متوسط وذلك بنسبة )%33،3(، 
اما صف الثالث متوسط فقد بلغ تكراره )7( وبنسبة بلغت 
)23،3%(، وكان صف الثاين متوسط هو األقل بني أفراد 
عينة الدراسة حيث بلغ تكراره )2( وبنسبة مئوية )%23،3(.

3/مع من تقيمين؟
جدول رقم )5(

توزيع افراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير االقامة

النسبة المئويةالتكراراتأقيم مع
1136،7االب
1446،7االم

516،7أخرى
100%30اإلجمالي
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الدراسة  عينة  افراد  توزيع   )5( رقم  اجلدول  يوضح       
وفقاً ملتغر االقامة حيث ان ما يزيد على ثلث افراد عينة 
الدراسة يُقيمون مع امهاهتن بتكرار )14( وبنسبة بلغت 
)46،7%(، كما ان هناك )11( فتاة يُقيمون مع ابائهن 
عينة  أفراد  بني  األقل  وكان   ،)%36،7( بنسبة  وذلك 
بلغ  حيث  اجلدة  او  اجلد  مع  يُقيمون  من  هم  الدراسة 

عددهن )5( وبنسبة مئوية بلغت )%16،7(.
ثانياً: النتائج المتعلقة بفروض الدراسة

أواًل: الفرض األول والذي ينص على انه: توجد فروق 

ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( في متوسط 
المجموعة  افراد  بين  االجتماعية  المهارات  درجات 
الواحدة في القياس )القبلي – البعدي( لصالح القياس 

البعدي.
داللة  عن  والكشف  الفرض،  هذا  من  التحقق  مت      
الفروق بني درجات افراد عينة الدراسة يف القياس القبلي، 
والقياس البعدي للمهارات االجتماعية من خالل اختبار 
 Paired�Sampless مرتابطتني لعينتني  تست  »ت 
T Test” وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

جدول رقم )6(
نتائج اختبار )ت( لعينتين مترابطتين وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات افراد عينة الدراسة في القياس 

القبلي والبعدي للمهارات االجتماعية

المتوسط العددالقياس
الحسابي

االنحراف 
مربع مستوى الداللةقيمة تدرجات الحريةالمعياري

ايتا

30124،912،329القياس القبلي   5،260،000،96
30134،711،2القياس البعدي

**دال عند مستوى )0.01(

      يتض����������ح من خ����������الل اجلدول رقم )6( ان هناك فروق 
ذات داللة إحصائية عند مس����������توى الداللة )0،05( بني 
متوس����������طات درجات افراد عينة الدراسة يف القياس القبلي، 
والقي����������اس البعدي يف امله����������ارات االجتماعية، حيث بلغت 
قيمة مس����������توى الداللة اإلحصائية )0،00(، وهذه القيمة 
اقل من مستوى الداللة )0،05(، وتشر هذه النتيجة اىل 
قبول الفرض األول والذي ينص على انه توجد فروق ذات 
داللة احصائية عند مستوى )0،05( يف متوسط درجات 
املهارات االجتماعية بني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس 

)القبلي – البعدي( لصاحل القياس البعدي.
كم����������ا ان قيمة مربع إيتا بالنس����������بة الس����������تخدام برنامج 

التدخل املهين لتنمية املهارات االجتماعية بلغت )0،96( 
وهي قيمة أكرب من القيم����������ة املعيارية )0،14( وهذا يؤكد 
ان حج����������م تأثر برنامج التدخل املهين كبر، وبالتايل ميكن 
الق����������ول ان برنامج التدخل املهين حق����������ق أثر كبر يف تنمية 

املهارات االجتماعية لدى الفتيات من األسر املطلقة.
ثاني�������ًا: الفرض الثاني وال�������ذي ينص على انه: توجد 
فروق ذات داللة احصائية عند مس�������توى )0،05( بين 
افراد المجموعة الواح�������دة في القياس القبلي والبعدي 

لمتغير التفاعل االجتماعي لصالح القياس البعدي.
    مت التحق����������ق م����������ن ه����������ذا الفرض، والكش����������ف عن 
دالل����������ة الفروق بني درجات افراد عينة الدراس����������ة يف القياس 
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القبل����������ي، والقياس البعدي مله����������ارة التفاعل االجتماعي من 
Paired� خالل اختبار »ت تس����������ت لعينتني مرتابطتني

Sampless T Test” وجاءت النتائج كما يوضحها 
اجلدول التايل:

جدول رقم )7(
نتائج اختبار )ت( لعينتين مترابطتين وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات افراد عينة الدراسة في القياس 

القبلي والبعدي لمهارة التفاعل االجتماعي

المتوسط العددالقياس
مربع ايتامستوى الداللةقيمة تدرجات الحريةاالنحراف المعياريالحسابي

3040،35،1429القياس القبلي   2،770،010،50
3042،23،51القياس البعدي

**دال عند مستوى )0.01(

يتضح من خالل اجلدول رقم )7( ان هناك فروق ذات 
داللة إحصائية عند مستوى الداللة

)0،05( بني متوس����������طات درجات افراد عينة الدراسة يف 
القياس القبلي، والقياس البعدي يف مهارة التفاعل االجتماعي، 
حيث بلغت قيمة مستوى الداللة اإلحصائية )0،01(، وهذه 
القيمة اقل من مستوى الداللة )0،05(، وتشر هذه النتيجة 
اىل قبول الفرض الثاين والذي ينص على انه توجد فروق ذات 
داللة احصائية عند مس����������توى )0،05( يف متوسط درجات 
مهارة التفاعل االجتماعية بني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس 

)القبلي – البعدي( لصاحل القياس البعدي.
كما ان قيمة مربع إيتا بالنسبة الستخدام برنامج تدخل 
مهين لتنمية مهارة التفاع����������ل االجتماعي بلغت )0،50( 

وهي قيمة أكرب من القيمة املعيارية )0،14( وهذا يؤكد ان 
هناك حجم تأثر متوسط لربنامج التدخل املهين يف مهارة 

التفاعل االجتماعي.
الفرض الثالث: توجد ف�������روق ذات داللة احصائية 
عند مس�������توى )0،05( بين افراد المجموعة الواحدة 
ف�������ي القياس القبل�������ي والبعدي لمتغير مه�������ارة التواصل 

االجتماعي لصالح القياس البعدي.
مت التحقق من هذا الفرض، والكشف عن داللة الفروق 
بني درجات افراد عينة الدراسة يف القياس القبلي، والقياس 
البعدي ملهارة التواصل االجتماعي من خالل اختبار »ت 
 Paired�Sampless T تس����������ت لعينتني مرتابطت����������ني

Test” وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
جدول رقم )8(

نتائج اختبار )ت( لعينتين مترابطتين وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات افراد عينة الدراسة في القياس 
القبلي والبعدي لمهارة التواصل االجتماعي

المتوسط العددالقياس
مربع ايتامستوى الداللةقيمة تدرجات الحريةاالنحراف المعياريالحسابي

3037،44،2729القياس القبلي   5،230،000،95
3041،44،59القياس البعدي

**دال عند مستوى )0.01(
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 يتض����������ح من خالل اجلدول رق����������م )8( ان هناك فروق 
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

)0،05( بني متوس����������طات درجات افراد عينة الدراسة 
يف القياس القبل����������ي، والقياس البع����������دي يف مهارة التواصل 
االجتماعي، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة اإلحصائية 
)0،00(، وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة )0،05(، 
وتش����������ر هذه النتيجة اىل قبول الفرض الثالث والذي ينص 
عل����������ى انه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مس����������توى 
)0،05( يف متوس����������ط درجات مهارة التواصل االجتماعي 
ب����������ني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس )القبلي – البعدي( 

لصاحل القياس البعدي.
     كما ان قيمة مربع إيتا بالنس����������بة الستخدام برنامج 
تدخ����������ل مهين لتنمي����������ة مهارة التواص����������ل االجتماعي بلغت 
)0،95( وه����������ي قيمة أكرب من القيم����������ة املعيارية )0،14( 

وه����������ذا يؤكد ان هن����������اك حجم تأثر كب����������ر لربنامج التدخل 
املهين يف مهارة التواصل االجتماعي، وبالتايل ميكن القول 
ان برنام����������ج التدخل املهين حقق أث����������ر كبر يف تنمية مهارة 

التواصل االجتماعي لدى الفتيات من األسر املطلقة.
الف�������رض الرابع: توجد ف�������روق ذات داللة احصائية 
عند مس�������توى )0،05( بين افراد المجموعة الواحدة 
ف�������ي القياس القبلي والبعدي لمتغي�������ر مهارة التعبير عن 

المشاعر لصالح القياس البعدي.
مت التحقق من هذا الفرض، والكشف عن داللة الفروق 
بني درجات افراد عينة الدراسة يف القياس القبلي، والقياس 
البعدي ملهارة التعبر عن املش����������اعر من خالل اختبار »ت 
 Paired�Sampless T تس����������ت لعينتني مرتابطت����������ني

Test” وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

جدول رقم )9(
نتائج اختبار )ت( لعينتين مترابطتين وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات افراد عينة الدراسة في القياس 

القبلي والبعدي لمهارة التعبير عن المشاعر

المتوسط العددالقياس
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مربع مستوى الداللةقيمة تدرجات الحرية
ايتا

3013،32،6329القياس القبلي   2،930،000،53
3015،42،44القياس البعدي

**دال عند مستوى )0.01(

       يتض����������ح من خالل اجل����������دول رقم )9( ان هناك 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

)0،05( بني متوس����������طات درجات افراد عينة الدراسة 
يف القياس القبلي، والقي����������اس البعدي يف مهارة التعبر عن 
املش����������اعر، حيث بلغت قيمة مس����������توى الداللة اإلحصائية 
)0،00(، وهذه القيمة اقل من مستوى الداللة )0،05(، 
وتش����������ر هذه النتيجة اىل قبول الف����������رض الرابع والذي ينص 
عل����������ى انه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مس����������توى 

)0،05( يف متوس����������ط درجات مهارة التعبر عن املش����������اعر 
ب����������ني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس )القبلي – البعدي( 

لصاحل القياس البعدي.
كما ان قيمة مربع إيتا بالنسبة الستخدام برنامج تدخل 
مه����������ين لتنمية مهارة التعبر عن املش����������اعر بلغت )0،53( 
وهي قيمة أكرب من القيم����������ة املعيارية )0،14( وهذا يؤكد 
ان هناك حجم تأثر متوس����������ط لربنام����������ج التدخل املهين يف 
مهارة التعبر عن املش����������اعر، وبالتايل ميكن القول ان برنامج 
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التدخل املهين حقق أثر يف تنمية مهارة التعبر عن املشاعر 
لدى الفتيات من األسر املطلقة.

الفرض الخامس: توجد فروق ذات داللة احصائية 
عند مس�������توى )0،05( بين افراد المجموعة الواحدة 
ف�������ي القياس القبلي والبعدي لمتغير حل المش�������كالت 

لصالح القياس البعدي.

مت التحق����������ق من ه����������ذا الفرض، والكش����������ف عن داللة 
الفروق بني درجات افراد عينة الدراس����������ة يف القياس القبلي، 
والقياس البعدي ملهارة حل املش����������كالت من خالل اختبار 
 Paired�Sampless ت تس����������ت لعينتني مرتابطتني«
T Test” وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:

جدول رقم )10(
نتائج اختبار )ت( لعينتين مترابطتين وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات افراد عينة الدراسة في القياس 

القبلي والبعدي لمهارة حل المشكالت

المتوسط العددالقياس
الحسابي

االنحراف 
المعياري

مربع مستوى الداللةقيمة تدرجات الحرية
ايتا

3017،83،5029القياس القبلي   2،590،010،47

3019،42،22القياس البعدي
**دال عند مستوى )0.01(

     يتض����������ح من خالل اجلدول رق����������م )10( ان هناك 
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

)0،05( بني متوسطات درجات افراد عينة الدراسة يف 
القياس القبلي، والقياس البعدي يف مهارة حل املشكالت، 
حيث بلغت قيمة مس����������توى الداللة اإلحصائية )0،01(، 
وهذه القيمة اقل من مس����������توى الداللة )0،05(، وتش����������ر 
هذه النتيجة اىل قبول الفرض اخلامس والذي ينص على انه 
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( يف 
متوس����������ط درجات مهارة حل املشكالت بني افراد اجملموعة 
الواح����������دة يف القياس )القبلي – البع����������دي( لصاحل القياس 

البعدي.
كم����������ا ان قيمة مربع إيتا بالنس����������بة الس����������تخدام برنامج 
تدخل مهين لتنمية مهارة حل املشكالت بلغت )0،47( 
وهي قيمة أكرب من القيم����������ة املعيارية )0،14( وهذا يؤكد 

ان هناك حجم تأثر متوس����������ط لربنام����������ج التدخل املهين يف 
مهارة حل املش����������كالت، وبالتايل ميك����������ن القول ان برنامج 
التدخ����������ل املهين حقق أثر يف تنمية مهارة حل املش����������كالت 

لدى الفتيات من األسر املطلقة.
الفرض السادس: توجد فروق ذات داللة احصائية 
عند مس�������توى )0،05( بين افراد المجموعة الواحدة 
في القياس القبلي البعدي لمتغير التعامل االيجابي مع 

النقد لصالح القياس البعدي.
مت التحقق من هذا الفرض، والكشف عن داللة الفروق 
بني درجات افراد عينة الدراسة يف القياس القبلي، والقياس 
البعدي ملهارة التعامل االجيايب مع النقد من خالل اختبار 
 Paired�Sampless ت تس����������ت لعينتني مرتابطتني«
T Test” وجاءت النتائج كما يوضحها اجلدول التايل:
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جدول رقم )11(
نتائج اختبار )ت( لعينتين مترابطتين وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات افراد عينة الدراسة في القياس 

القبلي والبعدي لمهارة التعامل االيجابي مع النقد

المتوسط العددالقياس
الحسابي

االنحراف 
مربع مستوى الداللةقيمة تدرجات الحريةالمعياري

ايتا

3015،32،3829القياس القبلي   2،620،010،46

3016،82،42القياس البعدي

**دال عند مستوى )0.01(

  يتض����������ح من خالل اجلدول رقم )11( ان هناك فروق 
ذات داللة إحصائية عند مس����������توى الداللة )0،05( بني 
متوس����������طات درجات افراد عينة الدراسة يف القياس القبلي، 
والقياس البعدي مله����������ارة التعامل االجيايب مع النقد، حيث 
بلغت قيمة مس����������توى الداللة اإلحصائية )0،01(، وهذه 
القيمة اقل من مس����������توى الداللة )0،05(، وتش����������ر هذه 
النتيج����������ة اىل قبول الفرض الس����������ادس والذي ينص على انه 
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( يف 
متوسط درجات مهارة التعامل االجيايب مع النقد بني افراد 
اجملموع����������ة الواحدة يف القي����������اس )القبلي – البعدي( لصاحل 

القياس البعدي.
كم����������ا ان قيمة مربع إيتا بالنس����������بة الس����������تخدام برنامج 
تدخل مهين لتنمية مهارة حل املشكالت بلغت )0،46( 
وهي قيمة أكرب من القيمة املعيارية )0،14( وهذا يؤكد ان 
هناك حجم تأثر متوسط لربنامج التدخل املهين يف مهارة 

التعامل االجيايب مع النقد، وبالتايل ميكن القول ان برنامج 
التدخل املهين حقق أثر يف تنمية مهارة التعامل االجيايب مع 

النقد لدى الفتيات من األسر املطلقة.
الفرض الس�������ابع: توجد فروق ذات داللة احصائية 
عند مس�������توى )0،05( بين افراد المجموعة الواحدة 
في متوسط درجات المهارات االجتماعية بين الفتيات 
الالتي يعيش�������ن مع ابائهن المطلقي�������ن والفتيات الالتي 

يعشن مع امهاتهن المطلقات.
مت التحقق من هذا الفرض، والكشف عن داللة الفروق 
بني درجات افراد عينة الدراسة يف متوسط درجات مقياس 
املهارات االجتماعية بني الفتيات الاليت يعيشن مع ابائهن 
املطلقني والفتيات الاليت يعشن مع امهاهتن املطلقات، من 
Paired� خالل اختبار »ت تس����������ت لعينتني مرتابطتني

Sampless T Test” وجاءت النتائج كما يوضحها 
اجلدول التايل:
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جدول رقم )12(
نتائج اختبار )ت( لعينتين مترابطتين وداللتها اإلحصائية للفروق بين متوسطات افراد عينة الدراسة في القياس 

القبلي والبعدي للمهارات االجتماعية لدى الفتيات الالتي يعيشن مع ابائهن او امهاتهن المطلقات

المتوسط العددالقياس
الحسابي

االنحراف 
مستوى الداللةقيمة تدرجات الحريةالمعياري

الالتي يعشن مع 
ابائهن

11121،913،024   0،0280،97

الالتي يعشن مع 
امهاتهن

1412213،4

**دال عند مستوى )0.01(

يتضح من خالل اجلدول رقم )12( انه ال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

)0،05( بني متوسطات درجات افراد عينة الدراسة يف 
املهارات االجتماعية بني الفتيات الاليت يعيشن مع ابائهن 

املطلقني والفتيات الاليت يعشن مع امهاهتن املطلقات.
حيث بلغت قيمة مستوى الداللة اإلحصائية )0،97(، 
وهذه القيمة أكثر من مس����������توى الداللة )0،05(، وتشر 
هذه النتيجة اىل رفض الفرض الس����������ابع والذي ينص على 
انه توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( 
بني افراد اجملموعة الواحدة يف متوس����������ط درجات املهارات 
االجتماعية بني الفتيات الاليت يعيشن مع ابائهن املطلقني 

والفتيات الاليت يعشن مع امهاهتن املطلقات.
- ملخص نتائج الدراسة:

1/نتيجة الفرض األول والذي ينص على انه: توجد 
ف�������روق ذات دالل�������ة احصائية عند مس�������توى )0،05( 
في متوس�������ط درجات المه�������ارات االجتماعية بين افراد 
المجموع�������ة الواحدة في القي�������اس )القبلي – البعدي( 

لصالح القياس البعدي.
    أظهرت نتيجة الدراس����������ة وج����������ود فروق ذات داللة 

احصائي����������ة عند مس����������توى )0،00( يف متوس����������ط درجات 
املهارات االجتماعية بني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس 
)القبل����������ي – البعدي( لصاحل القياس البعدي، وهذه القيمة 
اقل من مس����������توى الدالل����������ة )0،05(، وه����������ذا جيعلنا نقبل 
الفرضي����������ة األوىل، وهو ما يدل على ج����������ود أثر كبر ومهم 
تربوياً الس����������تخدام برنامج التدخل امله����������ين لتنمية املهارات 

االجتماعية لدى الفتيات من االسر املطلقة.
كم����������ا تدل هذه النتيجة على قابلية اكتس����������اب وتنمية 
امله����������ارات االجتماعي����������ة لدى الفتيات من االس����������ر املطلقة 
م����������ن خالل التدريب عليها، كما ي����������دل على فاّعلية برامج 
التدخل املهين مع الفتيات من االس����������ر املطلقة، وامهيتها يف 
الوقاية م����������ن كل ما يعيق جودة حياهتن، كما ينمي لديهن 
اإلحس����������اس بالكفاءة االجتماعية ومن����������و تقدير الذات مبا 

يساهم يف حتقيق حياة تتفق مع طموحاهتن.
كم����������ا ان نتيجة برنامج التدخل املهين تدعونا للمطالبة 
بتعميم التجربة يف املدارس السعودية مبا يساهم يف التقليل 
من املش����������كالت اليت تواجهها الفتيات من االس����������ر املطلقة 
يف عالقاهتن االجتماعية، ويس����������اعد يف تعديل س����������لوكهن 
االجتماعي، وهذا مما جيعل لنا دوراً فعااًل يف مواجهة اآلثار 

الضارة للطالق.
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 Al-Zamil وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة   
et al,2014)) اليت أجريت على الفتيات السعوديات 
من االس����������ر املطلقة واليت تؤكد أّن الفتيات واألس����������ر الذين 
يتلقون شكاًل من أش����������كال الدعم بعد الطالق مييلون إىل 
التكيف بش����������كل أفضل مع مش����������اكل ما بعد الطالق من 
الفتيات واالس����������ر الذين ال يتلقون أي ش����������كل من أشكال 

التدخل املهين.
وهو ما يتفق كذلك مع نتيجة دراسة )العجمي،2014( 
اليت أكدت وجود ف����������روق دالة احصائياً بني افراد اجملموعة 
الواحدة يف القياس����������ني القبلي والبع����������دي يف أبعاد املهارات 
االجتماعية، وجاءت هذه النتائج لصاحل القياس البعدي.

كم����������ا اتفقت مع نتيجة دراس����������ة )القحطاين،2000( 
ال����������يت اكدت اكتس����������اب التالميذ للمه����������ارات االجتماعية 
بعد تدريبهم عليها، واس����������تمرار احتفاظهم بتلك املهارات 
بعد االنتهاء من تطبي����������ق الربنامج وهذا ما وضحه القياس 

التتبعي.
وهذا مم����������ا يؤكد ج����������دوى وفعالية دراس����������ة احتياجات 
األبناء من االس����������ر املطلقة ومش����������كالهتم، ومن مث تصميم 
برامج التدخل املهين املناس����������بة هلم، مبا يساعدهم يف اشباع 
احتياجاهتم وحل مش����������كالهتم وجتاوز االزمات اليت ميرون 
هب����������ا يف حياهتم، وتزويدهم بكل ما يعزز وينمي ويقوي من 

شخصياهتم ومن ثقتهم بأنفسهم.
وترى الباحثة ان س����������بب جناح برنام����������ج التدخل املهين 
مع الفتيات من االس����������ر املطلقة انه مبين على أسس نفسية 
واجتماعية وتربوية تتناس����������ب مع املرحلة العمرية اليت ميرون 

هبا وهي مرحلة املراهقة املبكرة.
ويف هذه املرحلة تشعر املراهقة باحلاجة إىل االنتماء اىل 
رفقة أو مجاعة، تشاركها مشاعرها واهتماماهتا، وفيها تتأثر 
املراهقة بصديقاهتا، وخاصة عندما يتعلق األمر بالس����������لوك، 

والشعور بالذات، واحرتام الذات.

وغالب����������اً ما متيل املراهقة اىل التواصل بش����������كل كبر مع 
صديقاهتا وقريناهتا يف هذه املرحلة، وذلك بس����������بب تقارب 

األفكار والسلوك. 
كم����������ا ان تنمية امله����������ارات االجتماعية ل����������دى املراهقة 
تساعدها يف ان تبين عالقاهتا االجتماعية، بطريقة مناسبة 
وصحيحة، فهي تصب����������ح أكثر اتصااًل باآلخرين، كما اهنا 
تتعلم املعاير الس����������لوكية من خ����������الل عالقاهتا االجتماعية 

برفيقاهتا، وتتأثر هبن أكثر من تأثرها بالكبار.
وعندما تكون املهارات االجتماعية للمراهقة ضعيفة، 
فإنه يصعب عليها تكوين عالقات اجتماعية مناسبة، كما 
جيعلها ذل����������ك ضعيفة يف التعامل م����������ع االخرين، وهذا مما 
يدخله����������ا يف حالة من العزلة واالنط����������واء، حيث ال ميكنها 
االخنراط بسهولة يف االنشطة االجتماعية، ويصعب عليها 

التكيف مع العالقات اجلديدة.
وتتفق نتيجة هذا الفرض مع فرضيات النظرية السلوكية 
حيث ان الس����������لوك ميكن اكتسابه من خالل التدريب عليه 
ع����������ن طريق النمذجة والتدعيم ولع����������ب الدور وغرها مما مت 
تطبيق����������ه يف برنامج التدخل املهين، وحتقق من خالله تنمية 

املهارات االجتماعية لدى افراد عينة الدراسة 
2-نتيجة الفرض الثاني والذي ينص على انه: توجد 
فروق ذات داللة احصائية عند مس�������توى )0،05( بين 
افراد المجموعة الواح�������دة في القياس القبلي والبعدي 
لمتغير مه�������ارة التفاع�������ل االجتماعي لصال�������ح القياس 

البعدي.
أظه����������رت نتيجة الدراس����������ة وج����������ود ف����������روق ذات داللة 
احصائية عند مستوى )0،01( بني افراد اجملموعة الواحدة 
يف القياس القبلي والبعدي ملتغر مهارة التفاعل االجتماعي 

لصاحل القياس البعدي، وهذا جيعلنا نقبل الفرض الثاين.
وهو ما يتفق مع نتيجة دراسة )كاتشادويوريان،2010( 
اليت أكدت وجود حتُس����������ن واضح وملموس حول مستوى 
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مشاركة األطفال يف السلوك اإلجيايب والتفاعل مع اآلخرين 
ضمن صفوفهم الدراسية، بعد املشاركة بالربنامج التدرييب، 
كما اظهرت نتائج الدراس����������ة وجود تأثر ذا داللة إحصائية 
يتعلق برفع مستوى امتالك األطفال للمهارات االجتماعية 
والس����������لوك اإلجي����������ايب، ومه����������ارات الس����������لوك والتعاطف مع 
اآلخرين؛ مما يؤكد على أمهية استخدام مثل هذه التدخالت 
التدريبية ودورها يف إكساب املشاركني للمهارات املطلوبة.

وهذا ما حيتم علين����������ا العمل على تطوير مهارة التفاعل 
االجتماع����������ي لدى الفتيات من االس����������ر املطلقة، حيث ان 
التفاع����������ل واملبادأة بالتفاعل مه����������ارة ضرورية يف التعامل مع 
االس����������رة واالقران ومع احمليط من حوهلا، فهي تساعد الفتاة 

يف امتالك الثقة بالنفس.
ويف مرحلة املراهقة تتس����������ع قاعدة التفاعل االجتماعي 
لدى الفتاة، فهي يف هذه املرحلة تصبح أكثر اقت�داراً عل�ى 
التم�اس االجتم�اعي املباش�ر م�ع العديد من الرموز والنماذج 

االجتماعية من حوهلا.
وم����������ن خالل التفاعل االجتماعي يت����������م تبادل االفكار 
واملش����������اعر بني الفتاة ومن حوهلا، وهذا مما يكس����������بها خربة 
اجتماعية تتك����������ون من خالهلا هويته����������ا الذاتية، حيث ان 
اهلوي����������ة الذاتية للفتاة هي نت����������اج لتفاعالهتا االجتماعية مع 

حميطها.
وعندما يكون تفاعلها االجتماعي س����������ليم مع االخرين 
فإنه يس����������اعدها يف النضج النفسي واالنفعايل، ويعد مظهراً 

من مظاهر الصحة النفسية الضرورية يف هذه املرحلة. 
3- نتيج�������ة الف�������رض الثال�������ث وال�������ذي ينص على 
انه: توجد ف�������روق ذات داللة احصائية عند مس�������توى 
)0،05( بي�������ن افراد المجموعة الواح�������دة في القياس 
القبل�������ي والبع�������دي لمتغير مهارة التواص�������ل االجتماعي 

لصالح القياس البعدي.
     أظه����������رت نتيجة الدراس����������ة وجود فروق ذات داللة 

احصائية عند مستوى )0،00( بني افراد اجملموعة الواحدة 
يف القياس القبلي والبعدي ملتغر مهارة التواصل االجتماعي 
لصاحل القياس البعدي، وهذا جيعلنا نقبل الفرض الثالث.

وهو ما يتفق مع نتيجة دراس����������ة )الدغيش����������م،2000( 
ال����������يت أك����������دت فاّعلية الربنام����������ج التدري����������يب يف حتقيق تنمية 
مهارات التواصل االجتماعي����������ة وما يتصل هبا من جوانب 
معرفية وموقفيه خمتلفة، وتطور كفاءة هذه املهارة لدى عينة 

الدراسة نتيجة التعرض خلربات الربنامج التدرييب.
 كم����������ا تتفق نتيجة الدراس����������ة احلالية مع نتيجة دراس����������ة 
)حام����������د،2016( ال����������يت تؤك����������د وجود ف����������روق ذات داللة 
إحصائي����������ة يف مقي����������اس مه����������ارات التواص����������ل االجتماعي 
للمجموع����������ة الواحدة قبل الربنامج وبعده ولصاحل االختبار 

البعدي.
 Angacian et( وتتفق كذلك مع نتيجة دراس����������ة
al, 2015( اليت أك����������دت ان هناك آثار اجيابية لربنامج 
التدخل املهين على التواصل اللفظي املناسب واالستجابات 
الطارئ����������ة، واحلفاظ عل����������ى التفاعل املناس����������ب مع اآلخرين 
واخنفاض كمية املصطلحات غر الالئقة بني املشاركني من 

أطفال االسر املطلقة.
وجند ان ضعف مهارة التواصل االجتماعي لدى الفتاة 
من االس����������ر املطلقة ناتج عن ضعف احلوار االجتماعي يف 
املنزل والعالقات االتصالية بني افراد االسرة خاصة إذا كان 

الوالدين مشغولني. 
فنم����������ط العالق����������ات داخل األس����������رة تؤثر عل����������ى مهارة 
االتصال لدى افراد االس����������رة س����������واء بينهم، او بينهم وبني 

العامل اخلارجي.
وتعد مهارة التواصل االجتماعي من املتطلبات الضرورية 
للتواصل مع اآلخرين، والتعبر عن وجهات النظر، كما ان 
بناء االهل لعالقة صداقة مع ابنتهم املراهقة تساعد يف بناء 

ثقتها بنفسها وتشعرها بالثقة واالستقرار النفسي.
4-نتيجة الفرض الرابع والذي ينص على انه: توجد 
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فروق ذات داللة احصائية عند مس�������توى )0،05( بين 
افراد المجموعة الواح�������دة في القياس القبلي والبعدي 
لمتغي�������ر مهارة التعبي�������ر عن المش�������اعر لصالح القياس 

البعدي.
أظه����������رت نتيجة الدراس����������ة وج����������ود ف����������روق ذات داللة 
احصائية عند مستوى )0،00( بني افراد اجملموعة الواحدة 
يف القياس القبلي والبعدي ملتغر مهارة التعبر عن املشاعر 

لصاحل القياس البعدي، وهذا جيعلنا نقبل الفرض الرابع.
وهو ما يتفق مع نتيجة دراس����������ة )العجمي2014( اليت 
تؤكد ان االرشاد النفسي واالجتماعي اجلماعي ساهم يف 
حتس����������ن مهارة التعبر عن املشاعر لدى االطفال من االسر 
املطلق����������ة بعد التدخل املهين معهم، كما اهنم أصبحوا أكثر 
ق����������درة على التوافق والتفاعل مع االحداث داخل االس����������رة 

بإجيابية.
ومتر الفت����������اة املراهقة بصعوبات وحتدي����������ات كثرة منها 
التغرُّ السريع يف شكلها اخلارجي، مع عدم توافق الشكل 
م����������ع العمر العقلي للمراهقة، وه����������ي أمور تزيد من صراعها 
الداخلي لذا البد من فهم مش����������اعر املراهقة والتعامل معها 
بش����������كل صحيح، باإلضافة اىل تشجيعها على التعبر عن 
مش����������اعرها وتوضيح أمهية افصاحها عن مش����������اعرها وعدم 
كبته����������ا، وهذا يتطلب تدريبها على التعبر عن مش����������اعرها 

سواء كانت مشاعر إجيابية ام مشاعر سلبية.
كم����������ا ان الفتاة املراهق����������ة قد ت����������رتدد يف اإلفصاح عن 
مشاعرها وانفعاالهتا خش����������ية الرفض او االنتقاد، وهذا مما 
يؤثر على صحتها النفسية بشكل سليب، وعندا يتم تدريبها 
على التعبر عن مش����������اعرها ورغباهتا ف����������إن هذا له أثر كبر 

عليها خاصة يف الثقة بالنفس والشعور باألمان.
ومتر مش����������اعر الفتاة املراهقة يف ه����������ذه املرحلة بتقلبات 
كثرة ومتس����������ارعة، ناجتة عن التغرات النفسية أو اجلسدية 
أو االجتماعية، وعندما ال يتم تدريب الفتاة على الطريقة 
الصحيحة للتعبر عن املش����������اعر فقد تنتهج طريقة الكبت 
واالنطواء والعزلة او طريقة الص����������راخ والتمرد والعناد، وهي 

ال ت����������درك غر هذه الطريقة، وعلينا أن ندرك أمهية وضرورة 
مثل هذه الربامج اليت تساعد يف تنمية املهارات االجتماعية 
للمراهقة كوهنا متهد هلا طريق السواء، وذلك على املستوى 

النفسي واالجتماعي. 
5-نتيج�������ة الف�������رض الخامس وال�������ذي ينص على 
انه: توجد ف�������روق ذات داللة احصائية عند مس�������توى 
)0،05( بي�������ن افراد المجموعة الواح�������دة في القياس 
القبلي والبعدي لمتغير مهارة حل المش�������كالت لصالح 

القياس البعدي.
أظه����������رت نتيجة الدراس����������ة وج����������ود ف����������روق ذات داللة 
احصائية عند مستوى )0،01( بني افراد اجملموعة الواحدة 
يف القي����������اس القبلي والبعدي ملتغر مهارة حل املش����������كالت 
لصاحل القياس البعدي، وهذا جيعلنا نقبل الفرض اخلامس.

وهو ما يتفق مع نتيجة دراسة )بنات واخرون،2015( 
اليت أكدت ف�َّعالي����������ة الربنامج التدرييب يف تطوير مهارة حل 
املشكالت لدى الفتيات من االسر املطلقة، وتعزيز قدرهتن 
على حل املش����������كالت اليت تواجههن كما تطورت لديهن 
القدرة على اجياد حلول تتناس����������ب مع مش����������كالهتن وتوليد 

البدائل ووزن كل بديل واختيار البديل األفضل.
فالفت����������اة املراهقة عندما تنتقل م����������ن مرحلة الطفولة اىل 
مرحلة املراهقة تواجه مش����������كالت عدي����������دة، كما ان لديها 
يف فرتة املراهقة نزعة لالستقاللية والرغبة يف حل مشاكلها 
بنفس����������ها، وهذا ش����������يء جيد كونه يس����������اعدها يف تكوين 
ش����������خصية مس����������تقلة غر معتمدة عل����������ى االخرين يف حل 

مشكالهتا.
ونظراً الن الفتاة من االسر املطلقة قد ال جتد التماسك 
والدعم االس����������ري يف حميطها، فق����������د تُفضل عدم البوح عن 
مش����������كالهتا وحتاول حلها بنفس����������ها، ومن هنا تنبع ضرورة 
وامهي����������ة تدريبها واكس����������اهبا مه����������ارة حل املش����������كالت، مبا 
يساعدها على إجياد حلول فّعالة ملختلف املشكالت اليت 
تواجهها سواء كانت على مستوى االسرة ام خارجها، ويف 
الوقت املناس����������ب الذي يضمن تفادي اخلسائر أو تقليلها 



115

 د. هاجر حممد القحطاين: فَاِعليَّة برنامج تدخل مهين لتنمية املهارات االجتماعية لدى الفتيات من األسر املطلقة مبدينة الرياض

قدر اإلمكان. 
فامت����������الك الفتاة ملهارة حّل املش����������كالت، جيعلها تؤمن 
بنفس����������ها أكثر، ألهنا واثقة بقدرهت����������ا على حّل ما يعرتضها 
من مشكالت، من خالل خربهتا يف حل مشكالهتا، كما 
انه مؤش����������ر من مؤشرات الكفاءة االجتماعية واليت تعكس 
فاعلية الفت����������اة يف التغلب على املعوق����������ات اليت حتول دون 

اشباع حاجاهتا ورغباهتا.
6-نتيج�������ة الفرض الس�������ادس وال�������ذي ينص على 
انه: توجد ف�������روق ذات داللة احصائية عند مس�������توى 
)0،05( بي�������ن افراد المجموعة الواح�������دة في القياس 
القبلي والبع�������دي لمتغير مهارة التعام�������ل االيجابي مع 

النقد لصالح القياس البعدي.
أظهرت نتيجة الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية 
عند مستوى )0،01( بني افراد اجملموعة الواحدة يف القياس 
القبلي والبعدي ملتغر مهارة التعامل االجيايب مع النقد لصاحل 

القياس البعدي، وهذا جيعلنا نقبل الفرض السادس.
حيث ان مهارة التعامل مع النقد مهارة ضرورية للتفرقة 
بني النقد البناء والنقد اهل����������دام وهذا ما حتتاجه الفتيات من 
االسر املطلقة حيث اهنم عرضة للكثر من االنتقادات بسبب 

ظروفهم االسرية املختلفة عن غرهم من االسر املستقرة.
كما ان مرحل����������ة املراهقة هي مرحلة البحث عن الذات 
وتشكُّل اهلوية الذاتية، لذا من الضروري ان يكون لدى الفتاة 
قدرة على حتصني ذاهتا من االنتقادات اخلارجية اليت قد هتدم 
صورهتا الذاتية وحتطم من ثقتها بنفس����������ها، وذلك من خالل 

تدريبها واكساهبا مهارة التعامل اإلجيايب مع النقد.
ومن الضروري للفتاة املراهق����������ة التمييز بني النقد البّناء 
والنق����������د اهل����������ّدام، فالنقد البّناء يس����������اعد الفت����������اة يف االنتباه 
ألخطائها وتطوير نفسها، بينما يكون النقد اهلّدام مؤذي 
وموج����������ع، وميكن هل����������ذا النوع من النق����������د أن يؤدي اىل ردة 
فعل عدوانية من قبل الفتاة املراهقة، لذا فإن متييزها هلذين 
النوعني من النقد ومعرفتها لردة الفعل املناسبة لكل منهما 

يساعدها يف التحكم يف ردة فعلها جتاه النقد املوجه هلا من 
قبل االخرين كما يس����������اعدها يف ضبط انفعاالهتا الداخلية 
وعدم االستغراق يف التفكر فيما تتعرض له من انتقادات.

7-نتيجة الفرض الس�������ابع وال�������ذي ينص على انه: 
توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )0،05( 
بي�������ن افراد المجموع�������ة الواحدة في متوس�������ط درجات 
المهارات االجتماعية بين الفتيات الالتي يعيش�������ن مع 
ابائهن المطلقين والفتيات الالتي يعش�������ن مع امهاتهن 

المطلقات.
أظهرت نتيجة الدراس����������ة عدم وجود فروق ذات داللة 
احصائية عند مستوى )0،05( بني افراد اجملموعة الواحدة 
يف متوس����������ط درجات املهارات االجتماعي����������ة بني الفتيات 
الاليت يعيش����������ن مع ابائهن املطلقني والفتيات الاليت يعشن 
مع امهاهتن املطلقات، حيث بلغت قيمة مس����������توى الداللة 
اإلحصائي����������ة )0،97(، وه����������ذه القيمة أكثر من مس����������توى 

الداللة )0،05(، وبالتايل نرفض الفرضية السابعة.
وهو ما خيتلف مع نتيجة دراسة )املطوع،2007( واليت 
تؤكد ان مسة اخلجل املرتبطة بقصور املهارات االجتماعية، 
تزداد لدى الفتيات الاليت يعشن مع ابائهن املطلقني أكثر 

منها لدى الفتيات الاليت يعشن مع امهاهتن املطلقات.
ويفسر )املطوع،2007( هذه النتيجة بأن من الطبيعي 
يف جمتمعاتنا املس����������لمة واحملافظة ان تش����������عر الفتيات الاليت 
يعش����������ن مع آبائهن باخلج����������ل ألنه يصعب عليهن ش����������رح 
معاناهت����������ن، او طلب م����������ا حيتجن اليه م����������ن االب بعكس 
الفتيات الاليت يعشن مع امهاهتن فإهنن سيكن أكثر جرأة 
يف طرح مشاكلهن واحتياجاهتن اليت خيجلن من طلبها او 

مناقشتها مع ابائهن املطلقني.
كما تفس����������ر الباحثة اختالف نتيجة هذا الفرض لديها 
عن نتيجة دراسة )املطوع،2007(، اىل التطورات احلديثة 
يف اإلجراءات القانونية فيما خي����������ص امور احلضانة والزيارة 
بعد الطالق يف اململكة العربية السعودية، وهذا جيعل لقاء 
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الفتاة بوالديها ُمنظم وثابت، وبالتايل تس����������تطيع ان تتواصل 
معهم باستمرار، وتعرب عن احتياجاهتا لوالديها.

التوصيات:

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها توصي الباحثة 
بما يلي:

وزارة التعليم: 	v
تفعيل دور االرش����������اد الطاليب مع الفتيات من االس����������ر   •
املطلقة ومس����������اعدهتن يف مواجهة اثار طالق والديهن 

عليهن.
تبين برامج التدخل املهين العاملية ألبناء االس����������ر املطلقة   •
على مس����������توى املدارس، وتأهيل املرشدات الطالبيات 

لتقدمي مثل هذه الربامج.
تقدمي برام����������ج تدخل مهين لتنمية املهارات االجتماعية   •
للفتيات من االس����������ر املطلقة يف امل����������دارس للتقليل من 

مشكالهتن السلوكية، واالنفعالية، واالجتماعية.
وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية: 	v

دع����������م اجلمعيات اليت تق����������دم خدمات ألبناء االس����������ر   •
املطلق����������ة مثل مجعية مودة اخلرية، واجلمعية الس����������عودية 

اخلرية لرعاية األرامل واملطلقات )أيامى(.
عق����������د الندوات والدورات لتثقيف االس����������ر حول كيفية   •
هتيئة ابنائهم خالل فرتة ما قبل الطالق واثناءه وبعده، 
مبا يس����������اعد يف التخفيف من صدم����������ة الطالق عليهم 

واثاره السلبية.
االس����������تفادة من اخلربات اجملتمعي����������ة من خرباء وخمتصني   •
باجملال االجتماعي وتكليفهم بتصميم برامج تس����������اهم 
يف تأهيل االطفال واملراهق����������ني قبل واثناء وبعد طالق 

والديهم.
وزارة العدل 	v

وضع آلية إللزام االسر الراغبة بالطالق ولديها أطفال   •

بتلق����������ي برامج عالجي����������ة للتخفيف من اث����������ار الطالق 
النفس����������ية على األبناء، وذلك كج����������زء من اإلجراءات 

القانونية الالزمة عند الطالق.
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