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امللخ�ص:
تع ُد الأعراف االجتماعية يف هذه الدرا�سة �أهم التحديات لعملية النظم االجتماعية ال�سائدة بو�ضعها مع ّو ًقا من
املعوقات الثقافية واالجتماعية ،ومبا �أن اخلدمة االجتماعية ممار�سة مهنية تتعامل مبا�شرة مع حتديات التنمية
وت�ساهم ب�إيجابية لرفع م�ستوى املواطنني ،فقد �سعت الدرا�سة �إلى معرفة «دور اخلدمة االجتماعية يف احل ّد من
ت�أثري الأعراف االجتماعية ال�سلبية على التنمية االجتماعية».
وقد ُطب ّقت هذه الدرا�سة على عينة عمدية غري ع�شوائية بلغت ( )1238من الفتيات اجلامعيات ملرحلة
البكالوريو�س والدرا�سات العليا يف مناطق اململكة وقد تبينّ من نتائج الدرا�سة �أن �أبرز �أنواع الأعراف االجتماعية
و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية متثلت يف عادات الزواج مبتو�سط ( 1.80من .)3
ومن الآثار املرتتبة من التم�سك بالأعراف االجتماعية ال�سلبية �ضعف م�شاركة ال�شباب يف الن�شاطات املجتمعية
وعدم منا�سبة بع�ض الأعمال للمكانة االجتماعية والقبلية ،ومت ّثل دو ُر اخلدمة االجتماعية يف مواجهة الأعراف
االجتماعية ال�سلبية وت�شجيع ال�شباب للم�شاركة يف تعزيز قيم الوالء والتنمية االجتماعية.

* درا�سة مطب ّقة على بع�ض طالبات اجلامعات احلكومية مبناطق اململكة العربية ال�سعودية.
* حا�صل على جائزة �أبها �ضمن فرع جائزة الثقافة للدرا�سات والبحث العلمي للعام 1437هـ.

م�صطلحات �أ�سا�سية :الأعراف ،التقاليد ،اخلدمة االجتماعية ،التنمية االجتماعية ،املعوقات ،الدور.
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The Role of Social Work in Reducing the Impact of
Negative Social Norms on Social Development
Dr. Jameelah Mohammed Allaboon
Dr. Amal Faisal Alfrikh

Abstract:
Social norms in this study are considered one of the most important challenges in social
strategies because its known to be one of the cultural and social obstacles. furthermore,
social work is a technical practice that works directly with developing challenges and
actively works on increasing citizens level. Our study is mainly targeting «the social work
role to limit the negative effect of the social norms on social development». This study was
conducted on (1238) bachelor and higher education students in Saudi Arabia with multistage random sample. Moreover, it resulted from the study that the outstanding well known
type of social norms between Saudi families are focused on «marriage habits» with average
of 1.80 out of 3. One of the expected effects from attaching to the negative social norms is
decreased participation of youth in social activities and unsuitable business to their tribe
and social position. The social work role is expressed in facing the negative social norms
also it encourages youth to participate in enhancing loyalty and social development values.

Keywords: Customs, tradition, social service, social development, obstacles, role.

205

العدد  - 32شتاء 2018م

�أو ًال :م�شكلة الدرا�سة:
وت�شريعات
تع ُد الأعراف االجتماعية �ضوابط
ٍ
غري مكتوبة ومن �أقوى القواعد ال�سلوكية التي يولد
الإن�سان ويجدها �سائدة ،منها ما هو �إيجابي ي�ستحق
الدعم والتعزيز ،ومنها ما هو �سلبي يحتاج �إلى
التوعية به مع تو�ضيح خماطر وتعديله� ،إذ يع ُد من
�أهم التحديات لعملية النظم االجتماعية ال�سائدة
بو�صفها مع ّو ًقا من املعوقات الثقافية واالجتماعية
التي تواجه املجتمعات املحلية عند الرغبة يف �إحداث
التغيري( ) ،وتنت�شر الأعراف االجتماعية على م�ستوى
العامل ولي�ست قا�صرة على اجلانب املحلي وجميعها
�أثبتت الت�أثري املبا�شر على املجتمع �سوا ٌء بال�سلب �أو
الإيجاب ففي الدرا�سات الأجنبية مثل :
درا�سة «بريكنز» بعنوان« :الأعراف االجتماعية
ومنع �إ�ساءة ا�ستخدام الكحول يف ال�سياقات
اجلماعية» هدفت الدرا�سة �إلى تقدمي مراجعة
للدرا�سات املفاهيمية والتجريبية التي تتمحور حول
دور الأعراف االجتماعية يف �شرب طالب املرحلة
اجلامعية للكحول وقد اعتمد الباحث على املنهج
الوثائقي ومن �أهم النتائج �أن الأعراف االجتماعية
ت�ؤثر ت�أث ًريا كب ًريا على م�ستوى ا�ستخدام الطالب
للكحوليات ،كما ت�ؤثر الأعراف امل�ستخدمة من قبل
�أولياء الأمور و�أع�ضاء هيئة التدري�س على �سلوكيات
الطالب يف �شرب الكحول .و�أو�صت الدرا�سة بالعديد
من التو�صيات �أهمها �إجراء املزيد من البحوث
ال�ستك�شاف كيفية جعل الأعراف االجتماعية التي
يقدمها �أع�ضاء هيئة التدري�س واخلريجني �أكرث
و�ضوحا يف حياة الطالب .
ويف درا�سة «كيواتني» بعنوان« :وجهة نظر ال�شعوب
تبني الأعراف» التي هدفت �إلى
الأ�صلية جتاه ّ
تبني الأعراف من وجهة نظر ال�شعوب
ا�ستيعاب وفهم ّ
ُ
الأ�صلية ،حيث مت �أجري البحث على كبار ال�سن يف
يلوهيد للخدمة القبلية يف �ألربتا كندا ب�أ�سلوب منا�سب
بو�ضعهم املحافظني على املعارف التقليدية للتعرف
على ت�صوراتهم حول تبني الأعراف .واعتمد الباحث
على املنهج النوعي .و�أظهرت الدرا�سة العديد من

النتائج �أهمها :يع ُد احلداد والتبني بنظامي الكفالة
واال�ست�ضافة جز ًءا من ممار�سات اعتماد الأعراف
االجتماعية ،كما ت�ؤدي الأعراف االجتماعية دو ًرا
هاما وفعالاً يف �إن�شاء الثقة بني الأفراد وتعزيز
ً
الروابط الأ�سرية من خالل التبني .و�أو�صت الدرا�سة
بالعديد من التو�صيات �أهمها� :إجراء املزيد من
الدرا�سات التي تر ّكز على ع ّد تبني الأعراف �أحد
�أ�شكال التخطيط الدائم لتقدمي الرعاية للأطفال،
واحلفاظ على الروابط بني االطفال يف املجتمعات
املحلية على املدى الطويل( ).
وقد هدفت درا�سة «باتيل» بعنوان« :درا�سة
التقاليد والأعراف ومالب�س القبائل يف مقاطعة
داهود بوالية غوجرات» �إلى درا�سة التقاليد
والأعراف واملالب�س اخلا�صة بالقبائل يف مقاطعة
داهود ،والت ّعرف على ت�أثري العوامل الدميوغرافية
واالجتماعية والثقافية عليها ،وا�شتملت عينة الدرا�سة
على ( )425فردًا ،واعتمدت الباحثة على املنهج
امل�سحي القائم على املقابالت ،و�أظهرت الدرا�سة
العديد من النتائج �أهمها وجود دور هام وفعال
للعوامل الثقافية واالجتماعية والدميوغرافية لدى
القبائل مثل :طبيعة الأ�سرة ،ومكان الإقامة ،والهجرة
املو�سمية ،وتغيري مكان الإقامة ،وامل�ستوى التعليمي
يف الأ�سرة ،واملالب�س ونوع الوظيفة يف �إحداث تغيري
يف الأعراف والتقاليد ،واملالب�س لدى �سكان القرى.
و�أو�صت الدرا�سة بالعديد من التو�صيات �أهمها:
�ضرورة �إجراء املزيد من الدرا�سات امل�ستقبلية
لتو�ضيح مدى ت�أثري العوامل الأخرى املختلفة على
التقاليد والأعراف يف املجتمعات .
�أما درا�سة «ماكدونيل و�آخرين بعنوان »:ت�صورات
الن�ساء حول الأعراف االجتماعية مبجتمعهم جتاه
م�ساعدة الن�ساء اللواتي تعر�ضن للعنف من جانب
ال�شريك احلميم» ا�شتملت عينة الدرا�سة على ()176
امر�أة من ذوي الدخل املنخف�ض اللواتي تعر�ضن
للعنف مبدينة ماري لند /الواليات املتحدة ،وقد
�أعتمد الباحثون على املنهج الو�صفي التحليلي.
و�أو�صت الدرا�سة بالعديد من التو�صيات �أهمها:
3
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التي تتعار�ض مع العادات والتقاليد لديهم .و�أو�صت
الدرا�سة بالعديد من التو�صيات �أهمها� :ضرورة
تنظيم برامج توعية قادة املجتمع ب�أهمية الق�ضاء
على الأعراف والتقاليد التي تعيق عملية التنمية
املجتمعية .
ويت�ضح للباحثتني �أن الأعراف االجتماعية لها
ت�أثري ايجابي و�سلبي على املجتمع خ�صو�ص ًا ت�أثريها
على تنمية املجتمعات فهي تعزز جوانب وت�ؤثر على
جوانب �أخرى بال�سلب ،وا�شتملت الأعراف � ً
أي�ضا
على كل ما يتعلق باملعتقدات واملالب�س والأعمال
والأن�شطة والتعامل مع �شريك احلياة ،واحلداد
والتبني و�شرب اخلمر على اختالف املجتمعات وقد
خل�صت الدرا�سات الأجنبية الى �إميانها التام ب�أهمية
الأعراف االجتماعية وت�أثريها على املجتمع كما
تو�صيان ب�إجراء املزيد من البحوث يف هذا اجلانب.
�أما الأعراف االجتماعية يف املجتمعات العربية
وخ�صو�ص ًا املجتمع ال�سعودي فتت�ضح يف عادات
الزواج والتعازي وعادات القبائل ،وقد �أثبتت ذلك
العديد من الدرا�سات العلمية فقد �أ�شارت درا�سة
(الفارح� )1996 :إلى التعرف على القيم االجتماعية
التي تغي ّبت بدرجات متفاوتة و�أثر التعليم اجلامعي يف
تغيري هذه القيم وتو�صلت النتائج �إلى �أن ت�أثري التعليم
اجلامعي حمدود باملقابل مع ت�أثري امل�ؤثرات الأخرى
كالبيئة االجتماعية يف تغيري القيم .كما تو�صلت �إلى
ت�أثري م�ستوى تعليم الأم يف توجيه الفتيات نحو القيم
وت�أثري امل�ستوى االجتماعي واالقت�صادي وحمل امليالد
لأ�سر الطالبات يف توجيههن نحو القيم.
وا�ستهدفت درا�سة (علي )1998 :املطب ّقة على
الطالب يف املجتمع ال�سعودي التي ا�ستهدفت الك�شف
القبلي
عن امل�شكالت املدر�سية املرتبطة بالتع�صب
ّ
ودور اخلدمة االجتماعية يف التعامل معها ،وتو�صلت
الدرا�سة �إلى �أن النعرة داخل القبيلة والتن�شئة
االجتماعية للأ�سرة من �أهم العوامل امل�ؤدية �إلى
امل�شكالت القبلية املوجودة يف بع�ض املدار�س ،كما
�أن التع�صب القبلي ي�ؤدى �إلى زيادة امل�شكالت داخل

العمل على جعل الأعراف االجتماعية العامل الوقائي
()
الأ�سا�سي يف الق�ضاء على التعر�ض للعنف.
كما ُت ّعد الأعراف االجتماعية من القوانني
والعادات التي تنظم عالقات املجتمع القبلي لإنهاء
امل�شاكل االجتماعية بني اخل�صوم ،ومع التطور
والتغريات االجتماعية واالقت�صادية اندثرت بع�ض
هذه الأعراف وتغيرّ البع�ض وبقي البع�ض منها على
حاله وتختلف درجة العمل بها من جمتمع لآخر
ففي «درا�سة �سيونغ بعنوان :الأعراف والتقاليد يف
بينانغ ال�صينية هدفت الدرا�سة �إلى فح�ص الأعراف
«والتقاليد يف بينانغ ال�صينية» من جوانب املعتقدات،
ومرا�سم ال�صالة ،واالحتفاالت ،والأعمال الفنية
والأن�شطة اليومية بطريقة �أكرث �شمو ًال ،وقد اعتمد
الباحث على املنهج الوثائقي .و�أظهرت الدرا�سة
العديد من النتائج �أهمها :ت�ؤثر الأعراف والتقاليد
ت�أث ًريا قو ًيا وفعالاً على القيم الكونفو�شيو�سية يف
جمتمع بينانغ ال�صيني وخا�صة فيما يتعلق بالوالء
جتاه الآباء والأمهات .و�أو�صت الدرا�سة بالعديد من
التو�صيات �أهمها� :ضرورة �إجراء املزيد من البحوث
امل�ستقبلية التي ت�سلط ال�ضوء ب�شكل �أكرب على
الت�أثريات الغربية على الأفكار االجتماعية والثقافية
لل�صينيني يف بينانغ .
درا�سة «�أديكوال و�إيجبو» بعنوان« :الأعراف
والتقاليد يف تنمية املجتمعات املحلية :حالة مناطق
احلكم املحلي بنكانو الغربية وال�شرقية يف والية
�إينوغو ال�شرقية» هدفت هذه الدرا�سة �إلى درا�سة
ت�أثري الأعراف والتقاليد على تنمية املجتمعات
املحلية ،وا�شتملت عينة الدرا�سة على ( )526فردًا
وقد اعتمد الباحثان على املنهج الو�صفي امل�سحي،
و�أظهرت الدرا�سة العديد من النتائج �أهمها� :أن
الأعراف والتقاليد ت�ؤثر ب�شكل �إيجاب ًيا على تنمية
املجتمع من خالل العادات والتقاليد اخلا�صة بتجمع
�أفراد املجتمع و�أ�سلوب القيادة والتي تعزّز من
تنفيذ برامج التنمية املجتمعية ،كما ت�ؤثر الأعراف
والتقاليد �سلب ًيا على تنمية املجتمع من خالل رف�ض
�أفراد املجتمع لربامج �أو م�شروعات التنمية املجتمعية
5
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على الأعراف �أدت �إلى اختفاء بع�ضها وظهور
البع�ض الآخر ب�سبب التغري االجتماعي واالقت�صادي
وال�سيا�سي.
كما و�ضحت درا�سة (الرميحي )2009 :املطبقة
على ( )110طالبة جامعية يف املجتمع القطري �أنّ
 73.3%من عينة الدرا�سة ال يرغنب يف العمل الإعالمي
و 34.3%ذكرن �أن عدم رغبتهن يرجع �إلى �أن العادات
والتقاليد ال ت�سمح لهن بالعمل االعالمي وهو ما
ي�شري �إلى �سيطرة التقاليد والعادات االجتماعية التي
تر�سم �صورة منطية للمر�أة منذ طفولتها عن طريق
عملية التن�شئة االجتماعية التي تت�شرب خاللها قيم
املجتمع و�أمناط ال�سلوك ومن ثم تتحدد يف �إطار
ال�صورة املر�سومة لها و�أمناط الفعل التي متار�سه
يف ظل منظومة قيمية ترفع من �سلطة الرجل وتقلل
من مكانة املر�أة وت�ؤثر على قدرتها يف اال�ستفادة من
فر�ص العمل املتوفرة لها مثل الرجل.
و�أ�شارت درا�سة (العتيبي )2011 :املطبقة على
� 400شاب �سعودي �إلى �أنهم يرون �أن �إقامة حفالت
الزواج الكبرية �شيء مهم للوجاهة يف املجتمع وذلك
بن�سبة  23.6%و�أن �إقامة احلفالت والوالئم الكبرية
�شيء مهم و�ضروري بن�سبة  16.1%وقد ح�صلت
هاتان العبارتان على املرتبتني الثانية والثالثة من
جمموع العبارات ،ومبا �أن اململكة العربية ال�سعودية
ت�سعى للح�ضارة والتقدم و�شهدت تطو ًرا يف خمتلف
املجاالت منذ خطة التنمية الأولى عام 1970م حتى
الآن �إال �أنها واجهت عدة �صعوبات وعقبات �أ ّثرت على
م�سرية التنمية ولع ّل الأعراف االجتماعية التي يزخر
بها املجتمع ال�سعودي هي �إحدى املعوقات التي ّ
عطلت
م�سرية التنمية ،االقت�صادية واالجتماعية
وتقف الأعراف االجتماعية دون حتقيق التنمية،
�إذ يعيق نظام امللكية ال�سائد يف جمتمع معني برامج
التنمية وم�شروعاتها وجهودها خ�شية تهديد التنمية
مل�صالح املنتفعني من هذا النظام وما ي�صاحب ذلك
من الق�ضاء على ما يتمتعون به من حقوق وامتيازات
نابعة من مت�سكهم بالأعراف كما ي�ؤدي الن�سق

املجتمع املدر�سي ،وي�ضعف الوعي بامل�صلحة العامة
ومن هذه امل�شكالت العنف اللفظي والبدين والت�شاجر
بني الطالب وم�ساندة الطالب بع�ضهم البع�ض من
( )
القبيلة نف�سها �ضد الآخرين.
ويف درا�سة (مو�سى )2004 :املطبقة على املجتمع
امل�صري �أثبتت وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند
( )0.01بني مرتفعي ومنخف�ضي التع�صب القبلي يف
اجتاهاتهم نحو امل�شاركة يف التنمية االجتماعية.
كما �أثبتت درا�سة (ال�شيباين )2005 :املط ّبقة
على املجتمع الليبي التي تو�صلت �إلى �أن العادات
والأعراف املتوارثة يف املجتمع ت�ؤثر يف العادات
االجتماعية .وقد تبينّ �أن  79.4%من املبحوثني
يوافقون على تقدمي الطعام لل�ضيوف �أيام العر�س
وبن�سبة  74%للمبحوثات  ،وقد �أ�شارت درا�سة
(الهيتي عام  )2006املطبقة على املجتمع اليمني
والتي ا�ستهدفت حتديد �أهم القيم والعادات ال�سلبية
املعوقة للتنمية االجتماعية واالقت�صادية وحتديد
ت�أثري هذه القيم والعادات ال�سلبية وحتديد �أهم
املقرتحات واحللول التي ميكن �أن تعالج اجلانب
ال�سلبي يف الن�سق القيمي ،وكانت �أهم نتائجها انت�شار
الكثري من العادات والأعراف والقيم االجتماعية بني
ن�سبة عالية من �أفراد املجتمع اليمني التي تركز على
اال�ستهالك املظهري غري املنتج مثل �إقامة احلفالت
حب الظهور
والوالئم يف املنا�سبات املختلفة من �أجل ّ
وتقليد الآخرين.
و�أ�شارت درا�سة (القحطاين )2008 :واملطبقة على
عينة عمدية قوامها  45رجلاً من املجتمع ال�سعودي
ممن جتاوزوا اخلم�سني ولهم دراية بالأعراف
ّ
وا�ستهدفت التعرف على �أنواع النزاعات امل�ستخدم
فيها العرف ،والأ�ساليب املعرفية امل�ستخدمة يف حل
النزاعات والتغيريات التي طر�أت عليها� ،إلى �أن
هناك الكثري من النزاعات ماتزال تحُ ّ ل بطريقة
العرف مثل ق�ضايا االعتداء على اجل�سم ،و�أن هذا
النوع من النزاعات �أ�صبح �أكرث كلفة عما كان عليه،
وتو�صلت الدرا�س ًة �إلى �أنه قد حدثت بع�ض التغريات

()14
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()11

()12

()15

()13

()16

()17
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القيمي دور ًا فعا ًال يف تطوير جمال التنمية املحلية،
وانخفا�ض م�ستوياته ينعك�س �سلب ًا عليها بو�صفه ن�سق ًا
حموري ًا يف توجيه ال�سلوك والدوافع والإجناز نحو
املوجه للتنمية ،وذلك الرتباط القيم
الفعل االجتماعي ّ
بالفرد والذي يعد الركيزة الأ�سا�سية للتنمية .
ومبا �أن املر�أة لها دور هام وم�ؤثر يف ت�أكيد دور
الأعراف ،وانتقالها من جيل لآخر ،نظ ًرا �إلى دورها
الكبري يف عملية الرتبية والتن�شئة ،ف�أنه يقع عليها
الدور الأكرب يف �ضبطها وفق املنهج الإ�سالمي
ال�سديد ،قال تعالىَ « :و َ�أنَّ هَ َـذا ِ�ص َر ِاطي ُم ْ�س َت ِقيم ًا
ال�س ُب َل َف َت َف َّر َق ِب ُك ْم َعن َ�س ِبي ِل ِه َذ ِل ُك ْم
َفا َّت ِب ُعو ُه َو َال َت َّت ِب ُعو ْا ُّ
و�ص�آكم ِب ِه َل َع َّل ُك ْم َت َّت ُقونَ » الأنعام  ،153وقال �سبحانه:
« َو َما َكانَ لمِ ُ�ؤ ِْم ٍن َولاَ ُم�ؤ ِْم َن ٍة ِ�إ َذا َق َ�ضى اللهَّ ُ َو َر ُ�سو ُل ُه
�أَ ْمر ًا �أَن َي ُكونَ َل ُه ُم الخْ ِ يرَ َ ُة ِمنْ �أَ ْم ِر ِه ْم َو َمن َي ْع ِ�ص اللهَّ َ
َو َر ُ�سو َل ُه َف َق ْد َ�ض َّل َ�ضلاَ ً
ال ُّم ِبينا» الأحزاب .36
الإن�سان هو حمور التنمية وهدفها يف �آن واحد فمن
جهة تهدف التنمية �إلى بناء الإن�سان بناء معنوي ًا ،وعن
هذا الهدف تتف ّرع بقية الأهداف الثانوية الأخرى من
اقت�صادية واجتماعية ،ومن جهة �أخرى ف�إنّ الإن�سان هو
الذي ي�سري وي�شارك وين ّفذ التنمية ،وهو من ثم ج�سد
وفكر مليئ بامل�شاعر والأحا�سي�س والأفكار واملعتقدات
واملواقف واالجتهادات والتط ّلعات والرغبات .وهذا ك ّله
وتوجهها
ي�ش ّكل عوامل حا�سمة يف عملية ت�سيري التنمية ّ
يف هذا االجتاه.
ومبا �أن اخلدمة االجتماعية نوع من املمار�سة
املهنية تتعامل مبا�شرة مع حتديات التنمية وت�ساهم
ب�إيجابية وفعالية يف رفع م�ستوى املواطنني اقت�صادي ًا
واجتماعي ًا وثقافي ًا لدفع قوة فعالية امل�شاركة يف
خطط التنمية واال�ستفادة من جهود �أفراد املجتمع
مبا فيهم ال�شباب للإ�سهام يف تنمية املجتمع.
ومما �سبق يت�ضح لنا دور الأعراف االجتماعية
وت�أثريها على �أفراد املجتمع يف احل ّد من جهودهم
يف امل�شاركة يف التنمية االجتماعية ،وتكمن خطورتها
يف �أنها تفر�ض على الأفراد �أمناط ًا معينة من ال�سلوك
ال�سلبي امل�ضاد لعملية التنمية ،وتتحدد م�شكلة

د .جميلة اللعبون ود .أمل الفريخ

الدرا�سة يف ت�سا�ؤل رئي�سي م�ؤداه «ما دور اخلدمة
االجتماعية يف احل ّد من ت�أثري الأعراف االجتماعية
ال�سلبية على التنمية االجتماعية»؟
ثاني ًا� :أهداف الدرا�سة:
ت�سعى الدرا�سة �إلى التعرف على دور اخلدمة
االجتماعية يف احلد من ت�أثري الأعراف االجتماعية
ال�سلبية على التنمية االجتماعية ،ويتفرع من هذا
الهدف الرئي�س �أهداف فرعية وهي:
	.1التعرف على �أنواع الأعراف االجتماعية و�صورها
املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية.
	.2التعرف على الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية.
 .3التعرف على الآثار املرتتبة على التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية على التنمية
االجتماعية.
	.4التعرف على دور اخلدمة االجتماعية يف مواجهة
الأعراف االجتماعية ال�سلبية.

()18

ثالث ًا� :أهمية الدرا�سة:
� .1إثراء الدرا�سات العلمية بالنتائج التي تتو�صل
لها الدرا�سة حول الأعراف االجتماعية بو�صفها
م�ؤث ًرا من امل�ؤثرات الثقافية التي مل يتطرق لها
البحث العلمي بالبحث والدرا�سة ب�شكل وا�سع.
 .2تزايد ن�سبة ال�شباب وال�شابات ال�سعوديني �إذ
بلغت ( )58.4%و( )86%على التوايل مقيدين
باملدار�س واجلامعات ،مما ي�ؤكد �أهمية
االهتمام بفئة ال�شباب يف املجتمع ال�سعودي
ال �سيما يف مرحلة التعليم اجلامعي� ،إذ متثل
الدرا�سة احتياج ًا جمتمعيا يف ظل التحوالت
واملتغريات االجتماعية واالقت�صادية يف املجتمع
ال�سعودي( ).
 .3ت�سعى اململكة العربية ال�سعودية لتحقيق تنمية
�شاملة يف جميع املجاالت ،ودرا�سة معوقات
19
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الأفعال والواجبات التي يتوقعها املجتمع يف هيئاته
و�أفراده فيمن ي�شغل و�ضع ًا اجتماعي ًا معين ًا يف وقت
معني ،وهو ما يتوقعه املجتمع و�أفراده من هذا الع�ضو
يف موقف معني»  .كما يرى ر�شوان �أن الدور هو
احلقوق والواجبات وااللتزامات التي تعد يف الوقت
نف�سه املكونات الأ�سا�سية للمركز الذي ي�شغله
الأ�شخا�ص احلا�صلون عليها بطابع خا�ص فالدور
لي�س ر ّد فعل ح�سب ،ولكنه توقعات الفعل وال�سلوك
الذي ي�صدر عن الآخرين .
ويق�صد بدور اخلدمة االجتماعية يف هذه الدرا�سة
ب�أنه دور اخلدمة االجتماعية بجانبيه العالجي
والوقائي وهو جمموعة من الربامج واخلطط امل�ستندة
�إلى ر�ؤية �أو مرجعية علمية متعددة املداخل ت�ستهدف
مواجهة الأعراف مظاهرة �سلبية ،و�إيجاد �آليات حتد
من انت�شارها� ،سواء على �صعيد الفرد �أو اجلماعة �أو
املجتمع من خالل التعاون مع اجلهات املعنية بخ�صو�ص
اتخاذ القرارات الكفيلة مبحا�صرة ظاهرة الأعراف
االجتماعية ال�سلبية ،ومن َّثم الق�ضاء عليها.
 -2مفهوم الأعراف:
ا�س يف عاداتهم
العرف لغة« :ما تعارف عليه ال َّن ُ
ومعامالتهم» ،وعند الفقهاء ما ا�ستق ّرت النفو�س
عليه ب�شهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول
ويعرف العرف �إجرائي ًا ب�أنه جمموعة العادات والقيم
التي يتبعها املجتمع ويعطيها احرتامه وي�ستخدمها يف
ح ّل م�شاكله وتختلف من جمتمع لآخر ومن جماعة
لأخرى.
 -3مفهوم التنمية االجتماعية:
ع ّرفتها الأمم املتحدة ب�أنها «جمموعة من الو�سائل
والطرق التي ُت�ستخدم بق�صد توحيد جهود الأهايل
مع ال�سلطات العامة من �أجل حت�سني م�ستوى احلياة
من النواحي االقت�صادية واالجتماعية والثقافية يف
املجتمعات القومية واملحلية ،و�إخراج هذه املجتمعات
من عزلتها لت�شارك �إيجابي ًا يف احلياة القومية
وت�ساهم يف تقدم البالد»

م�سريتها املتعلقة باملعوق الثقايف (الأعراف) من
اجلوانب الهامة لتعزيز الإيجابي منها وتغيري
ال�سلبي والتغ ّلب عليه.
	.4امل�ساهمة يف زيادة �إدراك �أهمية الفئة امل�ستهدفة،
�أال وهي ال�شباب من الطالبات اجلامعيات من
خالل امل�شاركة ب�إجراء الدرا�سة والإجابة عن
ت�سا�ؤالتها للو�صول بنتائج ت�ساهم يف دفع ال�شباب
للم�ساهمة يف عملية تنمية املجتمع.
	.5اال�ستفادة من دور اجلامعات بو�صفها واحدة
من �أهم امل�ؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية يف زيادة
الوعي بت�أثري الأعراف ال�سلبية على عجلة التنمية
االجتماعية.
 .6تفعيل دور اخلدمة االجتماعية يف معاجلة ت�أثري
الأعراف االجتماعية على التنمية االجتماعية.

()21

()22

رابع ُا :ت�سا�ؤالت الدرا�سة:
حتاول الدرا�سة الراهنة الإجابة عن الت�سا�ؤالت
الآتية:
 .1ما �أنواع الأعراف االجتماعية و�صورها املنت�شرة
بني الأ�سر ال�سعودية ؟
 .2ما الأ�سباب والعوامل امل�ؤدية �إلى انت�شار الأعراف
االجتماعية ال�سلبية ؟
 .3ما الآثار املرتتبة على التم�سك بالأعراف
االجتماعية على التنمية االجتماعية.
 .4ما دور اخلدمة االجتماعية يف احل ّد من ت�أثري
الأعراف االجتماعية ال�سلبية على التنمية
االجتماعية؟

()23

خام�س ًا :مفاهيم الدرا�سة:
 -1مفهوم الدور:
م�صطلح �سو�سيولوجي ظهر يف �إطار نظرية
معا�صرة من نظريات علم االجتماع وهي النظرية
البنائية الوظيفية  ،ويعرف ب�أنه «جمموعة من
()20

()24
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�ساد�س ًا :الإطار النظري للدرا�سة ،يتناول
هذا الإطار حمورين �أ�سا�سيني هما:
املحور الأول :الأعراف االجتماعية ال�سلبية يف
املجتمع:
العرف هو اتفاق النا�س على عادة �أو �سنة �أو خطة
عملية يعتقد املجتمع �أن اتباعها �ضرورة من ال�ضروريات
االجتماعية ال يختلف �أتباعها عن �أتباع القاعدة
الت�شريعية والعرف عند الفقهاء «هو جمموعة
من القواعد التي درج النا�س عليها جي ًال بعد جيل
وي�شعرون ب�ضرورة احرتامها خ�شية اجلزاء االجتماعي
الذي يقع عليها عند خمالفتها» كما �أن العرف عند
علماء القانون يعد «�ضوابط وت�شريعات غري مكتوبة
ومن �أقوى القواعد ال�سلوكية التي يولد االن�سان ويجدها
�سائدة ،وترجع قوة العرف �إلى قدمها ور�سوخها من
جهة وارتباطها بن�سق الدين والقيم ال�سائدة من جهة
�أخرى ويعد العرف قاعدة معينة �أعتاد النا�س امد ًا
طوي ًال من الزمن على اتباعها و�شعورهم بوجوب
احرتامها» وحتى يعد العرف قاعدة قانونية البد
من توفر ال�شروط الآتية:
� .1أن يكون العرف قدمي ًا وعام ًا.
� .2أن يتفق مع املبادئ والقواعد الدينية املوجودة يف
املجتمع ومطابق ًا للنظام ال�سائد فيه.
� .3أن يكون ثابت ًا غري متغري وت ّعود النا�س على اتباعه
دون معار�ضه.
� .4شعور النا�س ب�إلزام العرف و�ضرورة احرتامه
ب�إرادة حرة دومنا �إجبار �أو �إكراه من �أي جهة.
ومن الأعراف ال�سلبية التي ت�سعى الدرا�سة �إلى
معرفة ت�أثريها على التنمية االجتماعية ما يلي:
�أو ًال :عادات الأفراح والزواج :فلكل جمتمع
عادات جرى عليها النا�س من مهر/حفل /م�آدب/
هدايا ،وبالرغم من �أن �إعالن النكاح �سنة نبوية
�أال �أن هناك عددًا من العادات الناجتة عن اجلهل
والتقليد الأعمى يف الأفراح انت�شرت بني النا�س منها:

 .1عادات اخلطوبة ومنها عدم ر�ؤية اخلاطب
ملخطوبته قبل االتفاق على الزواج ويق�صد بها
«الر�ؤيا ال�شرعية».
 .2اختالء اخلاطبني مع بع�ضهما لفرتات طويلة قبل
العقد بحجة التعارف.
� .3إطالق العيارات النارية تعب ًريا عن الفرح
و�إعالنه.
� .4إقامة الوالئم الكبرية واحلفالت بدرجة تفوق
قدرة النا�س وطاقتهم ملجاراة الآخرين والنفاق
االجتماعي.
	.5املغاالة يف املهور لكونها دليلاً على مركز الأ�سرة
وم�ستواها االجتماعي.
 .6االختالط امل�ستهرت بني اجلن�سني يف احلفالت
كدخول �أقارب الفتاة عند الن�ساء.
 .7زواج ابن العم البنة عمه و�إجبارها على ذلك.
ثانياً :عادات الأتراح والتعازي :هناك عدد من
املمار�سات التي ي�سلكها النا�س يف حاالت الوفاة من
باب م�شاركة �أهل الفقيد �أحزانهم ولكن تطور الأمر
حتى و�صلت بع�ض العادات ال�سيئة التي تخالف ال�شرع
ومنها:
	.1النواحة على امليت وما ي�صحبه من اللطم
وال�صراخ.
 .2حداد املر�أة �أكرث من ثالثة �أيام على �أقاربها وهي
مدة حمددة يف ال�شرع «ال يحل المر�أة ت�ؤمن باهلل
واليوم الآخر �أن حت ّد على ميت فوق ثالث �إال على
زوج ف�إنها حتد عليه �أربعة �أ�شهر وع�شرا»
� .3صناعة �أهل امليت الطعام ودعوة النا�س �إليه وهذا
خمالف لل�شرع.
 .4تخ�صي�ص اللبا�س بال�سواد وجتنب بع�ض الأطعمة
«كالزعفران ،وماء الزهر».
ثالثاً :عادات القبائل :ومنها عادات و�سلوكيات
حميدة ت�ساعد على تر�سيخ التعاون وتوطيد الإ�صالح

()25

()26

()27

()28
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من خالل مواجهة م�شكالت املجتمع و�إزالة العقبات
وحتقيق اال�ستغالل الأمثل للإمكانات والطاقات مبا
يحقق التقدم والنمو للمجتمع والرفاهية وال�سعادة
للأفراد� .أما التنمية االجتماعية فهي منهج علمي،
وواقعي لدرا�سة منو املجتمع وتوجيهه من النواحي
املختلفة مع الرتكيز على اجلانب الإن�ساين منه وذلك
بهدف �إحداث التكامل والرتابط بني مكونات املجتمع
ولكل جمتمع مقومات للتنمية ت�ساعد على تقدمه
وازدهاره والبد من توفرها حتى تتحقق عملية التنمية
ومن تلك املقومات ما يلي:
 .1التغري البنائي :وهو نوع من التغيري يتطلب ظهور
�أدوار وتنظيمات اجتماعية جديدة تختلف عن
الأدوار والتنظيمات القائمة يف املجتمع ،ويتطلب
هذا النوع من التغيري حدوث حتول يف الظواهر
والنظم والعالقات ال�سائدة يف املجتمع وهذا
التغيري يف بناء املجتمع يرتبط بتغيري يف القيم
والعادات واالجتاهات والذي يتبع بدوره تغيري ًا يف
ال�سلوك ،وهذا التغيري البنائي هو الذي يرتبط
بالتنمية االقت�صادية واالجتماعية.
 .2الدفعة القوية :وهي املحرك للمجتمع الذي يهدف
�إلى حتقيق التنمية وحتى يتحقق ذلك البد من
التكامل بني اجلانبني االقت�صادي واالجتماعي
الرتباطهما الوثيق بالتنمية االجتماعية.
 .3اال�سرتاتيجية املالئمة :وهي اخلطوط العري�ضة
التي تر�سمها الدولة يف �سيا�ستها التنموية لنقل
جمتمعها من حالة �إلى حالة �أف�ضل من ال�سابقة
له ،وعند و�ضع اخلطط اال�سرتاتيجية التنموية
البد من و�ضع �أهداف حمددة و�إطار زمني
لتحقيق تلك الأهداف.
�أما معوقات التنمية االجتماعية فهي اجتاه �سلوك
�سلبي يحول دون حتقيق االهداف التي ي�سعى �أي
جمتمع �إليها ،ويعد الإن�سان غاية برامج التنمية ويف
الوقت نف�سه و�سيلة من و�سائل حتقيقها من املعوقات
وال�صعوبات التي حتول دون حتقيق التنمية ،ما يلي:

والأمن بني النا�س ولكن هناك عادات ترتبط بالع�شائر
والقبائل تخالف �أحكام ال�شرع وتتنافى مع املبادئ ومنها:
	.1الث�أر من �شخ�ص �آخر غري اجلاين ومعاقبته بغري
ذنب وهذا خمالف لقوله تعالى «وال تزر و�آزرة وزر
�أخرى» الإ�سراء .15
	.2الوقوف مع املر�شح يف االنتخابات بغ�ض النظر
عن كفاءته وقدراته وهذا خمالف لقوله تعالى «�إن
خري من ا�ست�أجرت القوي الأمني» الق�ص�ص26/
� .3إخراج �أهل اجلاين من املنطقة التي اقرتف فيها
اجلرم �إلى منطقة �أخرى بعيدة.
املحور الثاين :التنمية االجتماعية:
اختلف املفكرون االجتماعيون يف حتديد مفهوم
التنمية االجتماعية ،وهناك �صعوبة يف �إيجاد تعريف
يحظى بالقبول من اجلميع حول مفهوم التنمية
االجتماعية.
فيع ّرفها بع�ضهم ب�أنها عملية توافق اجتماعي،
ومنهم من يعرفها ب�أنها تنمية طاقات الفرد �إلى
�أق�صى حد م�ستطاع� ،أو �أنها �إ�شباع احلاجات
االجتماعية للإن�سان �أو الو�صول بالفرد مل�ستوى
معني من املعي�شة� ،أو عملية تغيري موجه يتح َّقق عن
طريقها �إ�شباع االحتياجات ،ويع ّرفها البع�ض الآخر
ب�أنها اجلهود التي ُتبذل لإحداث �سل�سلة من التغريات
الوظيفية والهيكلية الالزمة لنمو املجتمع ،وذلك
بزيادة قدرة �أفراده على ا�ستغالل الطاقة املتاحة
�إلى �أق�صى ح ّد ممكن ،لتحقيق �أكرب قدر ممكن من
احلرية والرفاهية له�ؤالء الأفراد ب�أ�سرع من معدل
النمو الطبيعي.
والتنمية االجتماعية لدى امل�شتغلني بالعلوم
الإن�سانية واالجتماعية هي حتقيق التوافق االجتماعي
لدى �أفراد املجتمع مبا يعنيه هذا التوافق من �إ�شباع
بيولوجي ونف�سي واجتماعي.
كما تعرف ب�أنها عملية خمططة وموجهة حتدث
تغيري ًا يف املجتمع لتح�سني ظروفه وظروف �أفراده

()31

()32

()33

()30
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 .1الأم ّية :تعد الأم ّية من �أهم و�أخطر امل�شكالت
والعقبات التي تواجه الدول ولها �أبعاد اقت�صادية
واجتماعية وح�ضارية ولها �آثار �سلبية يف طريق
التقدم ومعوق �أ�سا�سي للتنمية ،وال يتم التغلب عليها
�إال من خالل ت�ضافر اجلهود املختلفة ورفع م�ستوى
تعليم الأفراد للتغلب على عقباتها يف وجه التنمية.
 .2املعوقات االجتماعية� :إن قبول كل جديد يتوقف
على �أمناط العالقات االجتماعية بني الأفراد
واجلماعات التي تكون النظم االجتماعية والتي
ال تختفي بظهور النظم اجلديدة التي ت�ستحدثها
التنمية بل تظهر جنب ًا الى جنب معها ومنها:
�أ .نظام امللكية والذي يعد من �أهم معوقات التنمية
نظر ًا �إلى ت�شابك احلقوق وتعقدها واختالف
الأ�س�س التي يقوم عليها ففي الوقت الذي يجب
�أن ي�سود االجتاه نحو امللكية اجلماعية جند �أن
االجتاهات حالي ًا تتجه نحو امللكية الفردية مع
�سيادة �أمناط التغيري
ب .نظام القرابة حيث ي�شكل االرتباط باجلماعة
دور ًا كبري ًا يف �إح�سا�س الأفراد بالأمان النف�سي
واال�ستقرار �إال �أن تهرب الأفراد من االلتزامات
الأ�سرية يدفعهم للبعد عن املجتمعات الأ�سا�سية،
للتخل�ص من التزاماتهم وارتباطاتهم الأ�سرية،
وهذا يعد معوق ًا للتنمية االجتماعية.
ج	.الع�صبية التي تعوق عملية التنمية عندما يقف
�أع�ضاء كل جماعة يف املجتمع بع�ضهم مع بع�ض
بعيد ًا عن باقي �أفراد املجتمع؛ لأن عملية التنمية
تقوم على �أ�سا�س م�شاركة �أفراد املجتمع م�شاركة
�إيجابية يف تلقي اخلدمات جماع ًيا ولي�س فرد ًيا.
 .3املعوقات البيئية واملادية :قد يكون تخطيط
برامج التنمية وتنفيذها معو ًقا من معوقات
التنمية �إذا مل يتفق ما خطط له مع حاجات
املجتمع ،وذلك الختالف ظروف املجتمعات
ومواردها مع حاجات الأفراد .
 .4املعوقات النف�سية :يتوقف قبول التجديدات
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التي تطر�أ على املجتمعات كروافد للتنمية على
العوامل النف�سية� ،إذ يتوقف قبول اجلديد وظهوره
وانت�شاره على الثقافة ال�سائدة �إذ يختلف �أفراد
املجتمع و�إدراكهم للجديد باختالف الثقافات .
املعوقات الثقافية ومن �أهمها:
 .5القيم :ت�ؤدي دور ًا مهم ًا يف تكوين البناء
االقت�صادي والثقايف وال�سيا�سي للمجتمعات،
والبد من و�ضع القيم االجتماعية والثقافية التي
ت�سود املجتمع يف احل�سبان عند و�ضع اخلطط
حتى ال تعيق جناح برامج التنمية وم�شاريعها .
 .6املعتقدات ال�سائدة :ولها دور فعال يف �إعاقة
م�شاريع التنمية خ�صو�ص ًا �إذا اعتقد �أفراد املجتمع
ب�أ�شياء ال يريدون تغيريها حفاظ ًا عليها .
 .7العادات والتقاليد :تت�صل العادات بال�سلوك
اخلا�ص بينما تت�صل التقاليد بال�سلوك العام
للمجتمع ،والتقاليد هي يف الأ�صل عادات
اجتماعية �أخذت درجة عالية من الثبات
و�أ�صبحت تقاليد وتوارثها النا�س حتى �أ�صبحت
كالقوانني ومع الأيام �أ�صبحت جز ًءا من طابعهم
الثقايف ،وهناك عادات وتقاليد �سلبية منت�شرة يف
املجتمع ال�سعودي تتعار�ض مع متطلبات التنمية
و�أهدافها و�ضرورتها .
دور اخلدمة االجتماعية مع الأعراف االجتماعية:
ومبا �أن اخلدمة االجتماعية ت�سعى نحو زيادة قدرة
الأفراد على القيام بوظائفهم االجتماعية
منفردين �أو يف جماعات عن طريق �ألوان من
الن�شاط فهي تهتم بعالقاتهم االجتماعية وتنظيم
التفاعل بني الفرد وبيئته االجتماعية.
وتعد اخلدمة االجتماعية �أكرث املهن اهتمام ًا
بدرا�سة امل�شكالت اخلا�صة بفئات املجتمع مبا لديها
من �أ�سا�س علمي وخربات مهنية ،كما تنظر اخلدمة
االجتماعية نظرة تكاملية و�شاملة عند تعاملها مع
امل�شكالت وعالجها ومن ثم فهي تعتمد على خمتلف
العلوم االجتماعية وال�سلوكية والإن�سانية من �أجل
()36

()37

()38

()34

()39

()40

()35
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التو�صل �إلى احلل املنا�سب والفعال للتغلب على
امل�شكالت املعنية ،وتتكامل ذاتي ًا بني طرقها لتحقيق
مزيد ًا من الفاعلية يف مواجهة تلك امل�شكالت
وعالجها.
ومن امل�شكالت التي ت�سعى اخلدمة االجتماعية
لتحديد دورها بطرح جمموعة من املقرتحات والتو�صيات
لعالجها هي ت�أثري الأعراف االجتماعية ال�سلبية على
التنمية االجتماعية وذلك من خالل هذه الدرا�سة.

ب	.املجال الب�شري :حتدد جمتمع الدرا�سة
بالطالبات اجلامعيات وطالبات الدرا�سات العليا
لبع�ض اجلامعات احلكومية يف اململكة العربية
ال�سعودية.
ج	.املجال الزمني :وهي فرتة جمع البيانات
من امليدان وكانت من تاريخ 20/12/1436
�إلى20/1/1437هـ.
� .5أدوات الدرا�سة :بناء على طبيعة البيانات
املراد جمعها وعلى املنهج املتبع يف الدرا�سة
والإمكانات املتاحة ف�إن الأدوات الأكرث مالءمة
لتحقيق �أهداف هذه الدرا�سة هي ا�ستبانة (ا�ستمارة
ا�ستبيان) موجهه للفتيات اجلامعيات وطالبات
الدرا�سات العليا وا�شتملت على البيانات الآتية:
�أو ًال :البيانات الأولية.
ثاني ًا :التعرف على �أنواع الأعراف االجتماعية
و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية وت�ضمن 29
عبارة موزعة وفق الآتي:
(عادات الزواج وت�ضم 12عبارة/عادات الأتراح
والتعازي وت�ضم  8عبارات/عادات القبائل وت�ضمن
 9عبارات).
ثالث ًا :التعرف على الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية ،وت�ض ّمن  10عبارات.
رابع ًا :التعرف على الآثار املرتتبة على التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية وت�ضم  9عبارات.
خام�س ًا :دور اخلدمة االجتماعية يف مواجهة
الأعراف االجتماعية ال�سلبية وت�ض ّمن 11عبارة.
وقد و�ضع لال�ستبانة تدرج ثالثي لال�ستجابات
وهي :نعم� ،إلى حد ما ،ال ،و�أعطي وزن لكل ا�ستجابة
وهي على التوايل .1 ،2 ،3
� .6صدق اال�ستبانة :مت التحقق من ال�صدق
الظاهري لال�ستبانة بعر�ضها على اثني ع�شر حمكم ًا
من املتخ�ص�صني يف اخلدمة االجتماعية ،وا�ستبعدت
العبارات التي ح�صلت على �أقل من  83%من موافقة

()41

�سابعا :منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
.1نوع الدرا�سة :ت ُعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات
الو�صفية القائمة على جمع البيانات امليدانية
وحتليلها وربطها بالدرا�سات والأدبيات املرتبطة
مبو�ضوع الدرا�سة.
.2منهج الدرا�سة :يف �ضوء �أهداف الدرا�سة
والت�سا�ؤالت التي حتاول الباحثتان التحقق من
�صحتها ،ا�ستخدم منهج امل�سح االجتماعي بالعينة
الذي يعرب عن الظاهرة املراد درا�ستها تعبري ًا كمي ًا
وكيفي ًا ،وحتليلها للك�شف عن العالقة بني �أبعادها
املختلفة من �أجل تف�سريها والو�صول �إلى ا�ستنتاجاتها
لتح�سني الواقع وتطويره.
.3جمتمع وعينة الدرا�سة :الطالبات اجلامعيات
يف مرحلة البكالوريو�س والدرا�سات العليا يف
اجلامعات احلكومية مبناطق اململكة فقد وزعت
ا�ستمارة �إلكرتونية على عينة عمدية غري ع�شوائية
يف اجلامعات احلكومية مبناطق اململكة وبلغ عدد
املبحوثات الالتي �أجنب على اال�ستمارة ()1238
طالبة موزعة على (و�سط ،و�شمال ,وغرب ،و�شرق،
وجنوب) اململكة.
 .4جماالت الدرا�سة:
�أ .املجال املكاين :اجلامعات احلكومية يف مناطق
اململكة الآتية( :املنطقة الو�سطى/املنطقة
الغربية/املنطقة ال�شرقية /املنطقة ال�شمالية/
املنطقة اجلنوبية).
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كل عبارة من العبارات مع حماورها موجبة ودالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.01ف�أقل مما يدل
على �صدق ات�ساقها مع حماورها.
 .7ثبات �أداة الدرا�سة :ا�ستخدمت الباحثتان
(معادلة �ألفا كرونباخ) ()Cronbachs alpha) (α
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،واجلدول رقم ()1
يو�ضح معامالت ثبات �أداة الدرا�سة.

املحكمني على �صالحيتها ويف �ضوء �آرائهم و�إعدت
�أداة الدرا�سة ب�صورتها النهائية� ،أما �صدق االت�ساق
الداخلي فبعد الت�أكد من ال�صدق الظاهري لأداة
الدرا�سة قامت الباحثتان بح�ساب معامل االرتباط
بري�سون ملعرفة ال�صدق الداخلي لال�ستبانة حيث
مت ح�ساب معامل ارتباط بني درجة كل عبارة من
عبارات اال�ستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي
تنتمي �إليه العبارة ،وقد جاءت قيم معامل ارتباط

اجلدول رقم ( )1معامالت ارتباط بري�سون لعبارات املحور بالدرجة الكلية للمحور
املحور

رقم العبارة

معامل االرتباط باملحور

رقم العبارة

معامل االرتباط باملحور

1

**0.500

7

**0.666

2

عادات الزواج

3
4
5
6
1

عادات الأتراح والتعازي

2
3
4
1
2

عادات القبائل

3
4
5
1

الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك بالأعراف
االجتماعية ال�سلبية

2
3
4
5
1

الآثار املرتتبة من التم�سك بالأعراف
االجتماعية ال�سلبية

2
3
4
5

**0.547
**0.626
**0.615
**0.567
**0.563
**0.648
**0.594
**0.627
**0.635
**0.531
**0.748
**0.775
**0.750
**0.755
**0.668
**0.681
**0.734
**0.781
**0.767
**0.626
**0.651
**0.678
**0.610
**0.773
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8
9
10
11
12
5
6
7
8
6
7
8
9

6
7
8
9
10
6
7
8
9

-

**0.703
**0.642
**0.714
**0.755
**0.672
**0.621
**0.685
**0.651
**0.641
**0.816
**0.831
**0.763
**0.711

**0.765
**0.795
**0.657
**0.703
**0.678
**0.786
**0.747
**0.769
**0.750
-

العدد  - 32شتاء 2018م

1
2

دور اخلدمة االجتماعية يف مواجهة الأعراف
االجتماعية ال�سلبية

3
4
5

** دال عند م�ستوى الداللة  0.01ف�أقل

6

**0.678
**0.750
**0.743
**0.791
**0.819
**0.707

7
8
9
10
11

-

**0.819
**0.789
**0.840
**0.830
**0.767
-

�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ( )0.01ف�أقل مما يدل
على �صدق ات�ساقها مع حماورها.

يت�ضح من اجلدول (� )1أن قيم معامل ارتباط
كل عبارة من العبارات مع حمورها موجبة ودالة

جدول رقم ( )2معامل �ألفا كرونباخ لقيا�س ثبات �أداة الدرا�سة
حماور اال�ستبانة

عدد العبارات

ثبات املحور

�أنواع الأعراف االجتماعية و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية
الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك بالأعراف االجتماعية ال�سلبية
الآثار املرتتبة على التم�سك بالأعراف االجتماعية ال�سلبية على التنمية االجتماعية
دور اخلدمة االجتماعية يف مواجهة الأعراف االجتماعية ال�سلبية
الثبات العام

29

0.8347

10
9
11
59

0.8968
0.8775

0.9325
0.9355

ح�ساب املدى ( ،)2=1-3ثم تق�سيمه على عدد خاليا
املقيا�س للح�صول على طول اخللية ال�صحيح �أي
( )0.67 =3/2بعد ذلك �أ�ضيفت هذه القيمة �إلى
�أقل قيمة يف املقيا�س (�أو بداية املقيا�س وهي الواحد
ال�صحيح) وذلك لتحديد احل ّد الأعلى لهذه اخللية،
وهكذا �أ�صبح طول اخلاليا كما ي�أتي:
•من � 1إلى  1.67ميثل (ال) نحو كل عبارة باختالف
املحور املراد قيا�سه.
•من � 1.68إلى  2.34ميثل (�إلى ح ّد ما) نحو كل
عبارة باختالف املحور املراد قيا�سه.
•من � 2.35إلى  3.00ميثل (نعم) نحو كل عبارة
باختالف املحور املراد قيا�سه ،وبعد ذلك مت
ح�ساب املقايي�س الإح�صائية الآتية:

يت�ضح من اجلدول رقم (� )2أن معامل الثبات
عال فقد بلغ ( )0.9355وهذا يدل على �أن
العام ٍ
اال�ستبانة تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ميكن االعتماد
عليه يف التطبيق امليداين للدرا�سة.
�أ�ساليب املعاجلة الإح�صائية :لتحقيق �أهداف
الدرا�سة وحتليل البيانات التي جمعت ،ا�ستخدمت
العديد من الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة با�ستخدام
احلزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية Statistical
 Package for Social Sciencesالتي يرمز لها
اخت�صار ًا بالرمز (.)SPSS
وذلك بعد �أن مت و�إدخال البيانات يف احلا�سب
الآيل ،ولتحديد طول خاليا املقيا�س الثالثي (احلدود
الدنيا والعليا) امل�ستخدم يف حماور الدرا�سة ،مت
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	.1التكرارات والن�سب املئوية للتعرف على
اخل�صائ�ص ال�شخ�صية والوظيفية ملفردات
عينة الدرا�سة ،وحتديد ا�ستجابات �أفرادها جتاه
عبارات املحاور الرئي�سة التي تت�ضمنها �أداة
الدرا�سة.
(املرجح) «Weighted
	.2املتو�سط احل�سابي املوزون
ّ
 »Meanوذلك ملعرفة مدى ارتفاع �أو انخفا�ض
ا�ستجابات مفردات الدرا�سة على كل عبارة من
عبارات متغريات الدرا�سة الأ�سا�سية ،مع العلم
ب�أنه يفيد يف ترتيب العبارات ح�سب �أعلى متو�سط
ح�سابي موزون.
	.3املتو�سط احل�سابي « »Meanوذلك ملعرفة مدى
ارتفاع �أو انخفا�ض ا�ستجابات مفردات الدرا�سة
عن املحاور الرئي�سة (متو�سط متو�سطات
العبارات) ،مع العلم ب�أنه يفيد يف ترتيب املحاور
ح�سب �أعلى متو�سط ح�سابي.
 .4مت ُا�ستخدمت االنحراف املعياري «Standard

د .جميلة اللعبون ود .أمل الفريخ

.5

.6

 »Deviationللتعرف على مدى انحراف
ا�ستجابات مفردات الدرا�سة لكل عبارة من
عبارات متغريات الدرا�سة ،ولكل حمور من
املحاور الرئي�سة عن متو�سطها احل�سابي.
ويالحظ �أن االنحراف املعياري يو�ضح الت�شتت
يف ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة لكل عبارة
من عبارات متغريات الدرا�سة� ،إلى جانب املحاور
الرئي�سة ،فكلما اقرتبت قيمته من ال�صفر تركزت
اال�ستجابات وانخف�ض ت�شتتها.
مت ُا�ستخدم اختبار حتليل التباين االحادي
للتحقق من الفروق بني املناطق.
مت ُا�ستخدم اختبار �شيفيه للتحقق من �صالح
الفروق التي �أظهرها اختبار حتليل التباين
اال�أحادي.

ثامن ًا :حتليل نتائج الدرا�سة وتف�سريها:
 .1النتائج املتعلقة بو�صف مفردات عينة الدرا�سة:

جدول رقم ( )3توزيع مفردات عينة الدرا�سة وفق متغرياتهم
املتغري
املنطقة

العمر

امل�ؤهل

الفئات
�شمال اململكة
غرب اململكة
�شرق اململكة
و�سط اململكة
جنوب اململكة
�أقل من � 20سنة
من� 20إلى �أقل من� 23سنة
من � 23إلى �أقل من� 26سنة
من� 26إلى اقل من � 29سنة
�أكرث من � 29سنة
عزباء
متزوجة
مطلقة
�أرملة
املجموع
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التكرار
155
284
187
378
234
111
456
228
113
330
704
471
50
13
1238

الن�سبة
12.5
22.9
15.1
30.6
18.9
9.0
36.8
18.4
9.1
26.7
56.9
38.0
4.0
1.1
100%
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يت�ضح من اجلدول رقم (� )3أن ( )378من
مفردات عينة الدرا�سة ميثلن ما ن�سبته 30.6%
منطقتهن و�سط اململكة وهن الفئة الأكرث من
مفردات عينة الدرا�سة و�شملت جامعة الأمرية نورة
بنت عبدالرحمن ،وجامعة امللك �سعود ،وجامعة
املجمعة ،وجامعة �شقراء ،وجامعة الق�صيم ،بينما
( )284منهن ميثلن ما ن�سبته  22.9%منطقتهن غرب
اململكة و�شملت جامعة امللك عبد العزيز ،وجامعة
طيبة ،جامعة �أم القرى ،جامعة الطائف ،و()234
منهن ميثلن ما ن�سبته  18.9%منطقتهن جنوب
اململكة و�شملت جامعة امللك خالد ،وجامعة جازان،
جامعة الباحة ،جامعة جنران ،و( )187منهن ميثلن
ما ن�سبته  15.1%منطقتهن �شرق اململكة ،و�شملت
جامعة الدمام ،وجامعة امللك في�صل ،وجامعة
االح�ساء ،مقابل ( )155منهن ميثلن ما ن�سبته
 12.5%منطقتهن �شمال اململكة و�شملت وجامعة
احلدود ال�شمالية ،وجامعة تبوك ،وجامعة اجلوف،
وجامعة حائل وقد يرجع ذلك �إلى حداثة اجلامعات
يف املنطقة ال�شمالية للمملكة.
كما يت�ضح �أن ( )456من مفردات عينة الدرا�سة
ميثلن ما ن�سبته � 36.8%أعمارهن من � 20إلى �أقل
من � 23سنة وهن الفئة الأكرث من مفردات عينة
الدرا�سة ،ويرجع ذلك �إلى �أن هذه الفئة هي املنا�سبة
والأغلب لعمر طالبات اجلامعة ،بينما ( )330منهن
ميثلن ما ن�سبته � 26.7%أعمارهن �أكرث من � 29سنة،

وهذه الفئة قد تكون �شاملة لطالبات الدرا�سات العليا
وقد يكن �أكرث وع ًيا ب�أهمية الدرا�سات العلمية وتعبئة
اال�ستمارات وفق املطلوب ،مقابل ( )228منهن ميثلن
ما ن�سبته � 18.4%أعمارهن من � 23إلى �أقل من 26
�سنة ،و( )113منهن ميثلن ما ن�سبته � 9.1%أعمارهن
من � 26إلى �أقل من � 29سنة ،و( )111منهن ميثلن ما
ن�سبته � 9.0%أعمارهن �أقل من � 20سنة.
ويت�ضح �أي�ض ًا �أن ( )704من مفردات عينة
الدرا�سة ميثلن ما ن�سبته  56.9%عازبات وهن الفئة
الأكرث والغالبة على الطالبات اجلامعيات ،وقد يرجع
ذلك �إلى حر�ص الفتيات على االنتهاء من الدرا�سة
اجلامعية قبل الزواج ،بينما ( )471منهن ميثلن ما
ن�سبته  38.0%متزوجات ،مقابل ( )50منهن ميثلن
ما ن�سبته  4.0%مطلقات ،و( )13منهن ميثلن ما
ن�سبته � 1.1%أرامل.
 .2النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة :
ال�س�ؤال الأول« :ما �أنواع الأعراف االجتماعية
و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية»؟
للتعرف على �أنواع الأعراف االجتماعية و�صورها
املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية والرتب ال�ستجابات
مفردات عينة الدرا�سة على �أنواع الأعراف
االجتماعية و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية
وجاءت النتائج كما يو�ضحها اجلدول الآتي:

جدول رقم ( )4ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على �أنواع و�صور الأعراف االجتماعية املنت�شرة بني الأ�سر
املتو�سط
1.80
1.66
1.75
1.74

�أنواع الأعراف االجتماعية و�صورها
عادات الزواج
عادات الأتراح والتعازي
عادات القبائل
�أنواع و�صور الأعراف االجتماعية و�صورها

من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ضح �أن مفردات
عينة الدرا�سة موافقة �إلى حد ما �أنواع الأعراف
االجتماعية و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية
مبتو�سط ( 1.74من  .)3.00وتبني انت�شار الأعراف

االنحراف املعياري
0.460
0.478
0.595
0.517

الرتتيب
1
3
2

-

االجتماعية �إلى حدما يف املجتمع ال�سعودي وذلك
الختالف املناطق املكانية للعينة واملبحوثات من
املتعلمات ومن ثم التايل ال تظهر �صور الأعراف
كال�سابق.
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والتعازي يف املرتبة الأخرية نظر ًا �إلى �إنت�شار اجلانب
الديني ب�صورة وا�ضحه يف مثل هذا االمور ،وفيما
يلي النتائج التف�صيلية ملالمح انت�شار �أنواع الأعراف
االجتماعية و�صورها بني الأ�سر ال�سعودية:
�أوال :عادات الزواج:

ويت�ضح �أن �أبرز �أنواع الأعراف االجتماعية و�صورها
متثلت يف عادات الزواج مبتو�سط ( 1.80من  )3ظهرت
عادات الزواج يف املرتبة الأولى لأنها من العادات
املنت�شرة يف جميع مناطق اململكة ،يليها عادات القبائل
مبتو�سط ( 1.75من  )3و�أخري ًا جاءت عادات الأتراح
والتعازي مبتو�سط ( 1.66من  )3ت ُعد عادات الأتراح

جدول رقم ( )5ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على عبارات حمور عادات الزواج مرت ّبة تنازلياً ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة

العبارة

5

ا�شرتاط املهر وحتديد قدره

12

ارتفاع تكاليف وتناف�س النا�س يف
املغاالة والتباهي والتفاخر يف تكاليف
الزواج
ا�شرتاط الوالئم واحلفالت الكبرية
املتكررة ملنا�سبات الزواج
ح�صر الزواج بني �أفراد القبيلة
والعرق فقط
التباهي يف عر�ض جهاز العرو�س من
احللي وامل�شرتيات (الك�سوة) �أمام
الأقارب
دخول الرجال مواقع الن�ساء يف
حفالت الزواج

3

�إطالق العيارات النارية �أثناء الزواج

1

عدم ر�ؤية اخلاطب خلطيبته

9
4

10
6

11
2
8

7

التكرار
الن�سبة
ك
%
ك

48.0

27.9

24.1

542

432

264

%

43.8

34.9

21.3

490

نعم

درجة املوافقة
�إلى حد ما

594

346

ال
298

ك
%
ك
%
ك

28.6

26.4

45.0

334

329

575

%

27.0

26.6

46.4

ك
%
ك
%
ك
%
ك

280

407

551

زواج ابن العم من ابنة عمه وانه �أولى
بها من غريه واليتم زواجها من غريه
%
دون �أذنه
ك
اختالء اخلاطبني مع بع�ضهم قبل
العقد بحجه التعارف
%
ال�شروط املفرو�ضة يف حفالت الزواج
ك
مثل (�إلزام الزوج ب�إح�ضار الفرق
%
ال�شعبية �أو ال�شعراء ..وغريه)
زواج البدل يقوم الفرد بتزويج �أخته
ك
�إلى �إحد ال�شباب مقابل �أن يتزوج هو
%
�أخت الأخرى مقابل مهر �صوري
املتو�سط العام

482

266

39.6

38.9

21.5

354

327

557

22.6
286

32.9
351

44.5
601

23.1

28.4

48.5

253

371

614

20.4

30.0

49.6

233

275

730

18.8

22.2

59.0

186

344

708

15.0

27.8

57.2

174

341

723

14.1

27.5

58.4

165

148

925

13.3

12.0

74.7

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2.24

0.815

1

2.22

0.775

2

2.18

0.761

3

1.84

0.842

4

1.81

0.835

5

1.78

0.790

6

1.75

0.808

7

1.71

0.785

8

1.60

0.786

9

1.58

0.738

10

1.56

1.39
1.80
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0.727

0.710
0.460

11

12
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العبارات وجمموعة العينة من العادات والتقاليد
املرتبطة باال�ستهالك الرتيف.)42( .
كما �أكدت درا�سة (�سعد  )1989واملطبقة على
� 250شاب يتجه املجتمع ال�سعودي نحو اال�ستهالك
�أكرث من اجتاهه نحو الإنتاج ،وهذا يرتتب علية
�إحلاق ال�ضرر باالقت�صاد القومي)43(.
ويت�ضح من النتائج �أن عينة الدرا�سة غري موافقة
على �أربعة من عادات الزواج املنت�شرة بني الأ�سر
ال�سعودية التي رتبت تنازلي ًا ح�سب عدم موافقة
مفردات عينة الدرا�سة عليها كالآتي:
 .1جاءت العبارة ( )11يف املرتبة الأولى من حيث
عدم موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط (1.60
من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )2يف املرتبة الثانية مبتو�سط
( 1.58من .)3
 .3جاءت العبارة رقم ( )8يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 1.56من .)3
 .4جاءت العبارة رقم ( )7يف املرتبة الرابعة
مبتو�سط ( 1.39من .)3
يت�ضح من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله �أن �أبرز
عادات الزواج املنت�شرة تتمثل يف ا�شرتاط املهر
وحتديد قدره ،وتف�سر هذه النتيجة ب�أن بع�ض الأ�سر
غال لبناتها من �أجل
حتر�ص على احل�صول على مهر ٍ
التفاخر؛ ولذلك جند �أن �أبرز عادات الزواج املنت�شرة
بني الأ�سر ال�سعودية تتمثل يف ا�شرتاط املهر وحتديد
قدره.

من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ضح �أن عينة
الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على عادات الزواج
املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية مبتو�سط ( 1.80من
 )3.00ويت�ضح �أن هناك تفاوتًا يف موافقة مفردات
عينة الدرا�سة فقد تراوحت متو�سطات موافقتهن
على عادات الزواج املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية ما
بني (� 1.39إلى � )2.24إذ يت�ضح من النتائج �أن عينة
الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على ثمانية من عادات
الزواج املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية التي رتبت
تنازلي ًا كالآتي:
 .1جاءت العبارة رقم ( )5يف املرتبة الأولى من حيث
موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط ( 2.24من )3
 .2جاءت العبارة رقم ( )9يف املرتبة الثانية مبتو�سط
( 2.22من .)3
 .3جاءت العبارة رقم ( )4يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 2.18من .)3
 .4جاءت العبارة رقم ( )12يف املرتبة الرابعة
مبتو�سط ( 1.84من .)3
 .5جاءت العبارة رقم ( )10يف املرتبة اخلام�سة
مبتو�سط ( 1.81من .)3
وهذا ما �أكدته درا�سة (العتيبي  )2011واملطبقة
على � 400شاب �سعودي فقد ر�أوا �أن �إقامة حفالت
الزواج الكبرية �شيء مهم للوجاهة يف املجتمع وذلك
بن�سبة  23,6%و�أن �إقامة احلفالت والوالئم الكبرية
�شيء مهم و�ضروري بن�سبة  16,1%فقد ح�صلت
هاتان العبارتان على املرتبتني الثانية والثالثة من
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ثاني ًا :عادات الأتراح والتعازي:
جدول رقم ( )6ا�ستجابات مفردات الدرا�سة على عبارات عادات الأتراح والتعازي مرتبة تنازلياً ح�سب متو�سطات املوافقة
التكرار

رقم
العبارة

العبارة

3

كرثة الوالئم الإلزامية خالل مدة العزاء

4

ا�ستمرار التعزية �أكرث من ثالثة �أيام

8
2
6
7

الن�سبة

االلتزام مبفاهيم مغلوطة عن الدين (لب�س
الأ�سود-ترك الزعفران-عدم اخلروج
حلاجة)..
حداد املر�أة �أكرث من ثالثة �أيام على �أخيها �أو
�أبيها
ا�ستقبال الزوجة للمعزين يف وفاة زوجها طول
فرتة احلداد مع و�ضع الوالئم
�إعداد �أهل امليت للطعام ودعوة النا�س له يف
�أيام حمددة

1

النواحة على امليت

5

فتح عزاء كل �سنة لذكر امليت والدعاء له

درجة املوافقة
�إلى
ال
نعم
حد ما

ك
%
ك
%
ك

25.0

32.0

43.1

322

346

570

%

26.0

27.9

46.0

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

243

370

625

509

41.1
309

413

33.4
396

316

25.5
533

19.6

29.9

50.5

214

325

699

17.3
210

26.3
211

56.5
817

17.0

17.0

66.0

140

310

788

11.3

25.0

63.7

91

76

1071

7.4

املتو�سط العام

من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ضح �أن
مفردات عينة الدرا�سة غري موافقة على عادات
الأتراح والتعازي املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية
مبتو�سط ( 1.66من  ،)3.00ويت�ضح �أن هناك تفاوت
يف موافقة مفردات عينة الدرا�سة حيث تراوحت
متو�سطات موافقتهن ما بني (� 1.21إلى  )2.16كما
يت�ضح من النتائج �أن مفردات عينة الدرا�سة موافقة
�إلى حد ما على �أربعة من عادات الأتراح والتعازي
املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية والتي ُرتبت تنازلي ًا
ح�سب موافقة مفردات عينة الدرا�سة عليها �إلى حد
ما كالآتي:
 .1جاءت العبارة ( )3يف املرتبة الأولى من حيث
موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط ( 2.16من
.)3

6.1

86.5

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2.16

0.802

1

1.82

0.805

2

1.80

0.825

3

1.69

0.779

4

1.61

0.765

5

1.51

0.768

6

1.48

0.690

7

1.21

0.559

8

1.66

0.478

 .2جاءت العبارة رقم ( )4يف املرتبة الثانية مبتو�سط
( 1.82من .)3
 .3جاءت العبارة رقم ( )8يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 1.80من .)3
 .4جاءت العبارة رقم ( )2يف املرتبة الرابعة
مبتو�سط ( 1.69من .)3
ويت�ضح من النتائج �أن عينة الدرا�سة غري موافقة
على �أربعة من عادات الأتراح والتعازي التي ُرتبت
تنازلي ًا ح�سب عدم موافقة مفردات عينة الدرا�سة
عليها كالآتي:
 .1جاءت العبارة ( )6يف املرتبة الأولى من حيث
عدم موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط
(1.61من .)3
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كما يت�ضح �أن �أبرز عادات الأتراح والتعازي تتمثل يف
كرثة الوالئم الإلزامية خالل مدة العزاء ،وتف�سر هذه
النتيجة ب�أن بع�ض الأ�سر تعمل على �إبراز قدراتها املادية
خالل منا�سبات الأتراح والتعازي؛ ولذلك جند �أن �أبرز
عادات الأتراح والتعازي املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية
تتمثل يف كرثة الوالئم الإلزامية خالل مدة العزاء.

 .2جاءت العبارة رقم ( )7يف املرتبة الثانية مبتو�سط
( 1.51من .)3
 .3جاءت العبارة رقم ( )1يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 1.48من .)3
 .4جاءت العبارة رقم ( )5يف املرتبة الرابعة
مبتو�سط ( 1.21من .)3
ثالث ًا :عادات القبائل:

جدول رقم ( )7ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على عبارات حمور عادات القبائل مرتبة تنازلياً ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة
5
6
1
4
3
7
8
2
9

العبارة
التفاخر يف الأن�ساب وذكر حما�سن القبيلة يف
املنا�سبات
�إحياء النعرات القبلية من خالل �إظهارها
من ال�شعراء وامل�ساجالت ال�شعرية والقنوات
الف�ضائية
ال�صلح بني القبائل حلقن الدماء (العطوه)
�إلزام �أفراد القبيلة لدفع الفدية لكفالة ال�شخ�ص
القاتل
الوقوف �إلى جانب مر�شح الع�شرية لأي من�صب
دون النظر �إلى كفاءته
جلوء بع�ض القبائل �إلى املفاخرة ببيع الإبل �أو
املوا�شي �أو املمنوعات
�إخراج �أهل اجلاين من املنطقة التي اقرتف فيها
اجلرم �إلى منطقة �أخرى
الث�أر من �شخ�ص �آخر غري اجلاين
الإ�شهار بغ�سيل العار من الن�ساء اللآتي وقعنا يف
الرذيلة بالقتل واملفاخرة بذلك
املتو�سط العام

التكرار
الن�سبة

درجة املوافقة
�إلى حد
ال
نعم
ما

ك
%
ك

37.6

32.0

30.4

393

356

489

%

31.7

28.8

39.5

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

349

من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ضح �أن عينة
الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على عادات القبائل
املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية مبتو�سط ( 1.75من
 )3.00ويت�ضح �أن هناك تفاوتًا يف موافقة عينة الدرا�سة
على عادات القبائل فقد تراوحت متو�سطات موافقتهن
ما بني (� 1.43إلى  )2.07كما يت�ضح من النتائج �أن

466

396

366

376

523

28.2

29.6

42.2

337

357

544

27.2

28.8

43.9

341

339

558

27.5

27.4

45.1

329

275

634

26.6

22.2

51.2

186

298

754

15.0
188

24.1
226

60.9
824

15.2

18.3

66.6

168

201

869

13.6

16.2

70.2

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2.07

0.822

1

1.92

0.841

2

1.86

0.828

3

1.83

0.827

4

1.82

0.834

5

1.75

0.847

6

1.54

0.741

7

1.49

0.744

8

1.43

0.719

9

1.75

0.595

عينة الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على �ستة من عادات
القبائل والتي مت ُرتبت تنازلي ًا كالآتي:
 .1جاءت العبارة ( )5يف املرتبة الأولى من حيث موافقة
عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط ( 2.07من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )6يف املرتبة الثانية
مبتو�سط ( 1.92من .)3
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 .3جاءت العبارة رقم ( )9يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 1.43من .)3
يت�ضح من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله �أن �أبرز
عادات القبائل املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية تتمثل يف
التفاخر يف الأن�ساب وذكر حما�سن القبيلة يف املنا�سبات
وتف�سر هذه النتيجة ب�أن بع�ض الأ�سر ت�ستغل املنا�سبات
للتفاخر ب�أن�سابها ،ولذلك جند �أن �أبرز عادات القبائل
املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية تتمثل يف التفاخر يف
الأن�ساب وذكر حما�سن القبيلة يف املنا�سبات.
ال�س�ؤال الثاين« :ما الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية»؟

 .3جاءت العبارة رقم ( )1يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 1.86من .)3
 .4جاءت العبارة رقم ( )4يف املرتبة الرابعة
مبتو�سط ( 1.83من .)3
 .5جاءت العبارة رقم ( )3يف املرتبة اخلام�سة
مبتو�سط ( 1.82من .)3
ويت�ضح �أن عينة الدرا�سة غري موافقة على ثالثة
من عادات القبائل والتي ُرتبت تنازلي ًا كالآتي:
 .1جاءت العبارة ( )8يف املرتبة الأولى من حيث عدم
موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط ( 1.54من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )2يف املرتبة الثانية مبتو�سط
( 1.49من .)3

جدول رقم ( )8ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على عبارات حمور الأ�سباب امل�ؤدية الى التم�سك بالأعراف االجتماعية
ال�سلبية مرتبة تنازلياً ح�سب متو�سطات املوافقة
التكرار

رقم
العبارة

العبارة

2

مت�سك كبار ال�سن من �شيوخ القبائل بالعادات والتقاليد
ّ

1

عدم وعي بع�ض القبائل �أو الع�شائر ب�سلبيات الأعراف االجتماعية

4

التع�صب القبلي �سبب يف التم�سك ببع�ض الأعراف االجتماعية

6

التم�سك بالعادات و الأعراف لل�شعور باالنتماء والأ�صالة للقبيلة

7

املفاخرة بني القبائل لإظهار القوة والوجاهة

9

جهل بع�ض القبائل بالأحكام ال�شرعية لبع�ض الأعراف ال�سلبية

3

�إجبار الأجيال على االلتزام بعادات وتقاليد الأجداد

5

النظرة القا�صرة من بع�ض القبائل لعدم التم�سك بالأعراف

10

عدم اللجوء للقانون ّ
حلل اخلالفات بني القبائل

8

التخلي عن بع�ض الأعراف االجتماعية تفقد القبيلة قيمتها

الن�سبة

درجة املوافقة
�إلى حد
ال
نعم
ما

ك

932

252

54

%

75.3

20.4

4.4

ك

761

362

115

%

61.5

29.2

9.3

ك

739

368

131

%

59.7

29.7

10.6

ك

696

404

138

%

56.2

32.6

11.1

ك

688

380

170

%

55.6

30.7

13.7

ك

678

393

167

%

54.8

31.7

13.5

ك

620

484

134

%

50.1

39.1

10.8

ك

575

491

172

%

46.4

39.7

13.9

ك

608

409

221

%

49.1

33.0

17.9

ك

456

460

322

%

36.8

37.2

26.0

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري
2.71

0.542

1

2.52

0.660

2

2.49

2.80

3

2.45

0.686

4

2.42

0.720

5

2.41

0.716

6

2.39

0.675

7

2.33

0.706

8

2.31

0.757

9

2.11

0.786

10

2.41

املتو�سط العام
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حد ما على ثالثة من الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية التي ُترتب تنازلي ًا
كالآتي:
 .1جاءت العبارة ( )5يف املرتبة الأولى من حيث
موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط ( 2.33من
.)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )10يف املرتبة الثانية
مبتو�سط ( 2.31من .)3
 .3جاءت العبارة رقم ( )8يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 2.11من .)3
يت�ضح من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله �أن �أبرز
التم�سك بالأعراف االجتماعية
الأ�سباب امل�ؤدية �إلى ّ
ال�سلبية تتمثل يف مت�سك كبار ال�سن من �شيوخ القبائل
بالعادات والتقاليد ,وتف�سر هذه النتيجة ب�أن مت�سك
كبار ال�سن من �شيوخ القبائل بالعادات والتقاليد
يجعلهم يحثون الأبناء على التم�سك بها ,ولذلك
جند �أن �أبرز الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك بالأعراف
االجتماعية ال�سلبية تتمثل يف مت�سك كبار ال�سن من
�شيوخ القبائل بالعادات والتقاليد.
ال�س�ؤال الثالث« :ما الآثار املرتتبة من التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية على التنمية
االجتماعية»؟

من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ضح �أن مفردات
عينة الدرا�سة موافقة على الأ�سباب امل�ؤدية �إلى
التم�سك بالأعراف االجتماعية ال�سلبية مبتو�سط
( 2.41من  )3.00ويت�ضح �أن هناك تفاوتًا يف
موافقة عينة الدرا�سة على الأ�سباب امل�ؤدية �إلى
التم�سك بالأعراف االجتماعية ال�سلبية فقد تراوحت
متو�سطات موافقتهن ما بني (� 2.11إلى � )2.71إذ
يت�ضح من النتائج �أن عينة الدرا�سة موافقة على
�سبعة من الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك بالأعراف
االجتماعية ال�سلبية التي ُرتبت تنازلي ًا كالآتي:
 .1جاءت العبارة رقم ( )2يف املرتبة الأولى من
حيث موافقة مفردات عينة الدرا�سة مبتو�سط
( 2.71من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )1يف املرتبة الثانية مبتو�سط
( 2.52من .)3
 .3جاءت العبارة رقم ( )4يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 2.49من .)3
 .4جاءت العبارة رقم ( )6يف املرتبة الرابعة
مبتو�سط ( 2.45من .)3
 .5جاءت العبارة رقم ( )7يف املرتبة اخلام�سة
مبتو�سط ( 2.42من .)3
ويت�ضح من النتائج �أن عينة الدرا�سة موافقة �إلى

التم�سك بالأعراف االجتماعية
جدول رقم ( )9ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على عبارات حمور الآثار املرتتبة من
ّ
ال�سلبية مرتبة تنازلياً ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة
1
3
2

العبارة
�ضعف م�شاركة ال�شباب يف الن�شاطات
املجتمعية
انتقا�ص الأعمال الب�سيطة وعدم
منا�سبتها للمكانة االجتماعية والقبلية
عدم املبادرة للتطوع يف جماالت اخلدمة
املجتمعية

التكرار
الن�سبة
ك
%
ك
%
ك
%

درجة املوافقة
�إلى حد
ال
نعم
ما

620

50.1
644

515

41.6
460

103
8.3

134

52.0

37.2

10.8

591

493

154

47.7

224

39.8

12.4

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2.42

0.640

1

2.41

0.678

2

2.35

0.691

3
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7
5
6
8
4
9

الت�س ّلط الذكوري على الإدارة املالية
ملوارد ودخل الأ�سرة
النظرة الدونية مل�شاركة املر�أة
و�إ�سهاماتها يف املجتمع
حجب دور املر�أة عن امل�شاركة الفعالة يف
التنمية االجتماعية
عزوف و�إحباط ال�شباب عن امل�ساهمة يف
تنمية املجتمع
هجرة ال�شباب من القرى �إلى املدن
للتخلي عن عادات القبيلة
حتجيم وح�صر دور ال�شباب يف منافع
القبيلة
املتو�سط العام

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%

617

د .جميلة اللعبون ود .أمل الفريخ

430

191

49.8

34.7

15.4

590

444

204

47.7

35.9

16.5

580

423

235

46.8
499

34.2
555

19.0
184

40.3

44.8

14.9

536

467

235

43.3

37.7

19.0

438

524

276

35.4

من خالل النتائج �أعاله يت�ضح �أن مفردات
عينة الدرا�سة موافقة على الآثار املرتتبة من
التم�سك بالأعراف االجتماعية ال�سلبية على التنمية
االجتماعية مبتو�سط ( 2.31من  )3.00و يت�ضح �أن
هناك تفاوتًا يف موافقة مفردات عينة الدرا�سة فقد
تراوحت متو�سطات موافقتهن (� 2.13إلى )2.42
ويت�ضح من النتائج �أن عينة الدرا�سة موافقة على
ثالثة من الآثار املرتتبة من التم�سك بالأعراف
االجتماعية ال�سلبية التي ُرتبت تنازلي ًا ح�سب موافقة
مفردات عينة الدرا�سة عليها كالآتي:
 .1جاءت العبارة رقم ( )1يف املرتبة الأولى مبتو�سط
( 2.42من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )3يف املرتبة الثانية مبتو�سط
( 2.41من .)3
 .3جاءت العبارة رقم ( )2يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 2.35من .)3
وهذا ما �أيدته درا�سة (العتيبي )2011 ،فقد كانت
من �أعلى النتائج النظرة الدونية للأعمال اليدوية يف
املجتمع ال�سعودي بن�سبة  47.5%و�أي�ض ًا بن�سبة 45.5%
ان كثري ًا من الأ�سر ال تف�ضل تزويج بناتها �إلى من
يعملون يف الأعمال اليدوية وبن�سبة  25.6%يرون �أن
املهن اليدوية متنع ممار�سيها من احل�صول على

42.3

22.3

2.34

0.731

4

2.31

0.738

5

2.28

0.762

6

2.25

0.698

7

2.24

0.751

8

2.13

0.748

9

2.31

0.509

مكانة اجتماعية مرتفعة يف املجتمع ( ،)44ويت�ضح
من النتائج �أن عينة الدرا�سة موافقة �إلى حد ما
على �ستة من الآثار املرتتبة من التم�سك بالأعراف
االجتماعية ال�سلبية والتي ُرتبت تنازلي ًا كالآتي:
 .1جاءت العبارة ( )7يف املرتبة الأولى من حيث
موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط ( 2.34من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )5يف املرتبة الثانية مبتو�سط
( 2.31من .)3
وهذا ما ت�ؤيده درا�سة (الرميحي  )2009على املجتمع
القطري واملطبقة على ( )110من طالبات
جامعيات فكانت �أهم نتائج الدرا�سة �أن 73.3%
من عينة الدرا�سة ال يرغنب يف العمل االعالمي
و 34.3%ذكرن ان عدم رغبتهن ترجع الى �أن
العادات والتقاليد ال ت�سمح لهن بالعمل الإعالمي
الذي ي�شري الى �سيطرة التقاليد والعادات
االجتماعية التي تر�سم �صورة منطية للمر�أة منذ
طفولتها عن طريق عملية التن�شئة االجتماعية
التي تت�شرب خاللها قيم املجتمع وامناط ال�سلوك
ومن ثم تتحدد يف �إطار ال�صورة املر�سومة لها كل
�أمناط الفعل التي متار�سها يف ظل منظومة قيمية
تعلي من �سلطة الرجل وتقلل من مكانة املر�أة
وت�ؤثر على قدرتها يف اال�ستفادة من فر�ص العمل
املتوفرة مثل الرجل.
()45
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ويت�ضح �أن �أبرز الآثار املرتتبة من التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية على التنمية
االجتماعية تتمثل يف �ضعف م�شاركة ال�شباب يف
الن�شاطات املجتمعية ،وتف�سر هذه النتيجة ب�أن
التم�سك بالعادات والتقاليد يجعل ال�شباب مييلون
للم�شاركة يف الن�شاطات القبلية فقط؛ ولذلك
جند �أن �أبرز الآثار املرتتبة من التم�سك بالأعراف
االجتماعية ال�سلبية على التنمية االجتماعية تتمثل يف
�ضعف م�شاركة ال�شباب يف الن�شاطات املجتمعية.
ال�س�ؤال الرابع« :ما دور اخلدمة االجتماعية يف
مواجهة الأعراف االجتماعية ال�سلبية»؟

كما �أثبتت درا�سة (مو�سى )2004 ،واملطبقة على
الطالب اجلامعيني وجود فروق داله �إح�صائي ًا عند
( )0.01بني املرتفعني واملنخف�ضني يف درجة التع�صب
القبلي يف اجتاهاتهم نحو امل�شاركة يف التنمية االجتماعية
ل�صالح منخف�ضي التع�صب القبلي فهم يعطون اهتماما
�أكرب يف االجتاه نحو امل�شاركة يف التنمية االجتماعية.
 .1جاءت العبارة رقم ( )6يف املرتبة الثالثة من حيث
موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط ( 2.28من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )8يف املرتبة الرابعة
مبتو�سط ( 2.25من .)3
 .3جاءت العبارة رقم ( )4يف املرتبة اخلام�سة
مبتو�سط ( 2.24من .)3
()46

جدول رقم ( )10ا�ستجابات مفردات عينة الدرا�سة على عبارات حمور دور اخلدمة االجتماعية يف مواجهة الأعراف
االجتماعية ال�سلبية مرتبة تنازلياً ح�سب متو�سطات املوافقة
رقم
العبارة

العبارة

9

ت�شجيع ال�شباب للم�شاركة يف جماالت
التنمية االجتماعية

4

تعزيز قيم الوالء والتنمية املجتمعية

5
10
7
2
11
3
8

ت�شجيع ودعم املبادرات املجتمعية ملواجهة
الأعراف ال�سلبية
ت�شجيع منظمات املجتمع املحلى لطرح
برامج لتعزيز م�شاركة ال�شباب يف التنمية
�صياغة خطط وبرامج لرعاية ال�شباب
اجلامعي يف �ضوء خطط التنمية
م�ساندة التوجيه والإر�شاد الطالبي
لن�شر ثقافة االبتعاد عن التع�صب لبع�ض
الأعراف ال�سلبية
امل�شاركة يف �سنّ قوانني وطنية حلماية
ال�شباب من التم�سك بالأعراف ال�سلبية
�إ�ضافة مفردات للمناهج الدرا�سية تنا�شد
باالبتعاد عن الأعراف ال�سلبية و�أ�ضرارها
وم�ساوءها حكمها
عقد الندوات واملناق�شات احلوارية
ملواجهة �آثار التم�سك بالأعراف ال�سلبية

التكرار
الن�سبة

درجة املوافقة
�إلى حد
نعم
ما

ال

ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك
%
ك

70.3

25.6

4.1

866

317

55

%

70.0

25.6

4.4

854

315

69

940

253

45

75.9

20.4

3.6

909

283

46

73.4

22.9

3.7

898

286

54

72.5
891

23.1
297

4.4
50

72.0

24.0

4.0

870

317

51

ك
%
ك

69.0

25.4

5.6

841

326

71

%

67.9

26.3

5.7

ك
%

830

339

69

67.0
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27.4

5.6

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2.72

0.523

1

2.70

0.535

2

2.68

0.552

3

2.68

0.547

4

2.66

0.554

5

2.66

0.561

6

2.63

0.586

7

2.62

0.592

8

2.61

0.590

9
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رقم
العبارة
1
6

العبارة

التكرار
الن�سبة

تغيري املفاهيم من خالل اال�ستعانة
بو�سائل الإعالم
�إعادة النظر يف املقررات الدرا�سية
وربطها بق�ضايا التنمية
املتو�سط العام

ك
%
ك
%
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درجة املوافقة
�إلى حد
نعم
ما

827

66.8
795

64.2

من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله يت�ضح �أن
عينة الدرا�سة موافقة على دور اخلدمة االجتماعية
يف مواجهة الأعراف االجتماعية ال�سلبية مبتو�سط
جتان�سا يف
( 2.65من  ،)3.00ويت�ضح �أن هناك
ً
موافقة عينة الدرا�سة فقد تراوحت متو�سطات
موافقتهن على دور اخلدمة االجتماعية يف مواجهة
الأعراف االجتماعية ال�سلبية ما بني (� 2.57إلى
� )2.72إذ يت�ضح من النتائج �أن عينة الدرا�سة موافقة
على �أحد ع�شر دور ًا من �أدوار اخلدمة االجتماعية
يف مواجهة الأعراف االجتماعية ال�سلبية التي ُرتبت
تنازلي ًا كالآتي:
 .1جاءت العبارة رقم ( )9يف املرتبة الأولى من حيث
موافقة مفردات عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط
( 2.72من .)3
 .2جاءت العبارة رقم ( )4يف املرتبة الثانية مبتو�سط
( 2.70من .)3
 .3جاءت العبارة رقم ( )5يف املرتبة الثالثة مبتو�سط
( 2.68من .)3
 .4جاءت العبارة رقم ( )10يف املرتبة الرابعة من
حيث موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط (2.68
من .)3

336

27.1
358

28.9

ال
75

6.1
85

6.9

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

2.61

0.600

10

2.57

0.618

11

0.440

2.65

 .5جاءت العبارة رقم ( )7يف املرتبة اخلام�سة من
حيث موافقة عينة الدرا�سة عليها مبتو�سط (2.66
من .)3
وت�ؤيد تو�صيات درا�سة (مو�سى )2004 ،دور
اخلدمة االجتماعية يف دعم العالقة بني التعليم
اجلامعي واجتاه ال�شباب نحو امل�شاركة يف تنمية
املجتمع ،وذلك من خالل تكوين ر�أى عام م�ستنري بني
قطاعات ال�شباب اجلامعي مل�ساعدة جهود التنمية
والعناية بتنمية �شخ�صية طالب اجلامعات واملعاهد
من خالل الإعداد العلمي واملهني واالجتماعي
املتكامل لإعداد الكوادر امل�ؤهلة القادرة على حمل
�أعباء التنمية وم�سئولياتها.
يت�ضح من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله �أن
�أبرز �أدوار اخلدمة االجتماعية يف مواجهة الأعراف
االجتماعية ال�سلبية تتمثل يف ت�شجيع ال�شباب
للم�شاركة يف جماالت التنمية االجتماعية وتف�سر هذه
النتيجة ب�أن �أبرز الآثار املرتتبة من التم�سك بالأعراف
االجتماعية ال�سلبية على التنمية االجتماعية تتمثل يف
�ضعف م�شاركة ال�شباب يف الن�شاطات املجتمعية وعليه
ف�إنه من املنا�سب قيام اخلدمة االجتماعية بت�شجيع
ال�شباب للم�شاركة يف جماالت التنمية االجتماعية.
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املقارنة بني مناطق اململكة:
اجلدول رقم ( )11نتائج «حتليل التباين الأحادي « ( )One Way ANOVAللفروق بني مناطق اململكة
املحور

م�صدر التباين

جمموع مربعات

درجات
احلرية

255.660

1233

بني املجموعات
عادات الزواج
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
داخل املجموعات
عادات الأتراح والتعازي
املجموع
بني املجموعات
عادات القبائل
داخل املجموعات
املجموع
بني املجموعات
�أنواع الأعراف االجتماعية و�صورها
داخل املجموعات
املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية
املجموع
بني املجموعات
الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك بالأعراف
داخل املجموعات
االجتماعية ال�سلبية
املجموع
بني املجموعات
الآثار املرتتبة من التم�سك بالأعراف
االجتماعية ال�سلبية على التنمية
داخل املجموعات
االجتماعية
املجموع
بني املجموعات
دور اخلدمة االجتماعية يف مواجهة
داخل املجموعات
الأعراف االجتماعية ال�سلبية
املجموع
* دالة عند م�ستوى  0.05ف�أقل** دالة عند م�ستوى  0.01ف�أقل

6.333

261.993
4.668

277.730
282.397
3.940

433.341
437.280
4.431

239.789
244.220
0.761

309.436
310.197
0.877

319.776
320.652
1.311

238.254
239.565

يت�ضح من خالل النتائج �أعاله عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05ف�أقل بني
املناطق حول الأ�سباب والآثار امل�ؤدية الى التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية بينما يت�ضح وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.01ف�أقل
بني املناطق حول (انت�شار عادات الزواج ،انت�شار

4

1237
4
1233
1237
4
1233
1237
4
1233
1237
4
1233
1237
4
1233
1237
4
1233
1237

متو�سط
املربعات
1.583
0.207
1.167
0.225
0.985
0.351
1.108
0.194
0.190
0.251
0.219
0.259
0.328
0.193
-

قيمة ف

الداللة
الإح�صائية

7.636

**0.000

5.181

2.802

5.696

0.758

0.845

1.696

**0.000

*0.025

**0.000

0.552

0.496

0.149

عادات الأتراح والتعازي� ،أنواع الأعراف االجتماعية
و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية) وكذلك يت�ضح
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى 0.05
ف�أقل بني املناطق حول (انت�شار عادات القبائل)،
ولتحديد �صالح الفروق بني كل منطقتني على حدة
ُا�ستخدم اختبار �شيفيه الذي جاءت نتائجه كالآتي:
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جدول رقم ( )12يو�ضح نتائج اختبار �شيفيه للتحقق من الفروق بني كل منطقتني على حدة
املحور

املنطقة

�شرق اململكة
غرب اململكة
�شمال اململكة
عادات الزواج
و�سط اململكة
جنوب اململكة
�شرق اململكة
غرب اململكة
�شمال اململكة
عادات الأتراح والتعازي
و�سط اململكة
جنوب اململكة
�شرق اململكة
غرب اململكة
�شمال اململكة
عادات القبائل
و�سط اململكة
جنوب اململكة
�شرق اململكة
�أنواع الأعراف االجتماعية غرب اململكة
و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر �شمال اململكة
و�سط اململكة
ال�سعودية
جنوب اململكة
** دالة عند م�ستوى  0.01ف�أقل

العدد

املتو�سط احل�سابي

187

1.93

284
155
378
234
187
284
155

1.89
1.89
1.75
1.79
1.80
1.74

�شمال
اململكة
**
**

-

1.70

غرب
اململكة
**
**

-

�شرق
اململكة
-

**
**

378

1.61

**

**

234

1.66

**

**

**

187
284
155
378
234
187
284
155
378
234

1.91
1.79
1.80
1.71
1.73
1.88
1.81
1.77
1.69
1.75

-

**
**

-

**
**

**
**

**
**

-

**

-

و�سط
اململكة

جنوب
اململكة

-

**
**

-

**
**

-

-

-

مفردات عينة الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على
�أنواع الأعراف االجتماعية و�صورها املنت�شرة بني
الأ�سر ال�سعودية مبتو�سط ( 1.74من  ،)3.00ويت�ضح
�أن املبحوثات مازلن يالحظن انت�شار بع�ض �صور
الأعراف االجتماعية و�صورها و�أبرز �أنواع الأعراف
االجتماعية املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية متثلت يف
عادات الزواج مبتو�سط ( 1.80من � )3إذ يالحظ
ان ال�صورة الأكرب من الأعراف االجتماعية متثلت
يف عادات الزواج املختلفة التي مازال يعاين منها
املجتمع ال�سعودي يف جميع مناطقه ،يليها عادات
القبائل مبتو�سط ( 1.75من  )3و�أخري ًا جاءت عادات
الأتراح والتعازي مبتو�سط ( 1.66من  )3ويرجع ذلك
�إلى �أن �صور الأتراح والتعازي وعاداتها هي الأقل

يت�ضح من خالل النتائج املو�ضحة �أعاله وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.01ف�أقل بني
منطقتي (و�سط ،جنوب) ومناطق (�شمال� ،شرق،
وغرب) اململكة حول (انت�شار عادات الزواج ،انت�شار
عادات الأتراح والتعازي ،انت�شار عادات القبائل،
انت�شار �أنواع و�صور الأعراف االجتماعية املنت�شرة
بني الأ�سر ال�سعودية) ل�صالح مناطق (�شمال� ،شرق،
وغرب) اململكة.
تا�سع ًا� :أهم نتائج الدرا�سة وتو�صياتها:
النتائج املتعلقة ب�أ�سئلة الدرا�سة:
ال�س�ؤال الأول« :ما �أنواع الأعراف االجتماعية
و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية»؟
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من الأعراف االجتماعية املنت�شرة يف املجتمع نظر ًا
�إلى ما يتميز به املجتمع ال�سعودي بااللتزام الديني
والوعي يف الأحكام الدينية يف هذا املجال ،وفيما
يلي النتائج التف�صيلية ملالمح انت�شار �أنواع الأعراف
االجتماعية و�صورها بني الأ�سر ال�سعودية:
�أوال :عادات الزواج:
عينة الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على ثمانية من
عادات الزواج املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية تتمثل
يف:
 .1ا�شرتاط املهر وحتديد قدره.
	.2ارتفاع تكاليف الزواج وتناف�س النا�س يف املغاالة
والتباهي والتفاخر يف تكاليف الزواج.
 .3ا�شرتاط الوالئم واحلفالت الكبرية املتكررة
ملنا�سبات الزواج.
 .4ح�صر الزواج بني �أفراد القبيلة والعرق فقط.
	.5التباهي يف عر�ض جهاز العرو�س من احللي
وامل�شرتيات (الك�سوة) �أمام الأقارب.
عينة الدرا�سة غري موافقة على �أربع عادات للزواج
املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية �أبرزها:
 .1زواج ابن العم من ابنة عمة و�أنه �أولى بها من
غريه وال يتم زواجها من غريه دون �أذنه.
	.2اختالء اخلاطبني مع بع�ضهم قبل العقد بحجة
التعارف.
 .3ال�شروط املفرو�ضة يف حفالت الزواج مثل (�إلزام
الزوج ب�إح�ضار الفرق ال�شعبية �أو ال�شعراء..
وغريه).
 .4زواج البدل يقوم الفرد بتزويج �أخته �إلى احد
ال�شباب مقابل �أن يتزوج هو �أخته مقابل مهر
�صوري.
ثانياً :عادات الأتراح والتعازي:
عينة الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على �أربعة من

عادات الأتراح والتعازي تتمثل يف:
 .1كرثة الوالئم الإلزامية خالل مدة العزاء.
	.2ا�ستمرار التعزية �أكرث من ثالثة �أيام.
	.3االلتزام مبفاهيم مغلوطة عن الدين (لب�س
الأ�سود -ترك الزعفران -عدم اخلروج حلاجة).
 .4حداد املر�أة �أكرث من ثالثة �أيام على �أخيها �أو �أبيها.
مفردات عينة الدرا�سة غري موافقة على �أربعة
من عادات الأتراح والتعازي املنت�شرة بني الأ�سر
تتمثل يف:
	.1ا�ستقبال الزوجة للمعزين يف وفاة زوجها طول
فرتة احلداد مع و�ضع الوالئم.
� .2إعداد �أهل امليت للطعام ودعوة النا�س له يف �أيام
حمددة.
	.3النواحة على امليت.
 .4فتح عزاء كل �سنة لذكر امليت والدعاء له.
ثالثاً :عادات القبائل:
مفردات عينة الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على
�ست عادات للقبائل املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية
�أبرزها:
 .1التفاخر يف الأن�ساب وذكر حما�سن القبيلة يف
املنا�سبات.
� .2إحياء النعرات القبلية من خالل �إظهارها ال�شعراء
وامل�ساجالت ال�شعرية والقنوات الف�ضائية.
	.3ال�صلح بني القبائل حلقن الدماء (العطوة).
� .4إلزام �أفراد القبيلة لدفع الفدية لكفالة ال�شخ�ص
القاتل.
	.5الوقوف �إلى جانب مر�شح الع�شرية لأي من�صب
دون النظر �إلى كفاءته .
مفردات عينة الدرا�سة غري موافقة على ثالثة
من عادات القبائل املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية
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تتمثل يف:
� .1ضعف م�شاركة ال�شباب يف الن�شاطات املجتمعية.
 .2انتقا�ص الأعمال الب�سيطة وعدم منا�سبتها
للمكانة االجتماعية والقبلية.
 .3عدم املبادرة للتطوع يف جماالت اخلدمة
املجتمعية.
عينة الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على �ستة من
الآثار املرتتبة على التم�سك بالأعراف االجتماعية
ال�سلبية على التنمية االجتماعية �أبرزها تتمثل يف:
	.1الت�سلط الذكوري على الإدارة املالية ملوارد الأ�سرة
ودخلها.
	.2النظرة الدونية مل�شاركة املر�أة و�إ�سهاماتها يف
املجتمع.
 .3حجب دور املر�أة عن امل�شاركة الفعالة يف التنمية
االجتماعية.
 .4عزوف ال�شباب عن امل�ساهمة يف تنمية املجتمع
و�إحباطه.
 .5هجرة ال�شباب من القرى �إلى املدن للتخلي عن
عادات القبيلة.
ال�س�ؤال الرابع« :ما دور اخلدمة االجتماعية يف
مواجهة الأعراف االجتماعية ال�سلبية»؟
عينة الدرا�سة موافقة على �أحد ع�شر دور ًا من
�أدوار اخلدمة االجتماعية يف مواجهة الأعراف
االجتماعية ال�سلبية �أبرزها:
 .1ت�شجيع ال�شباب للم�شاركة يف جماالت التنمية
االجتماعية.
 .2تعزيز قيم الوالء والتنمية املجتمعية.
 .3ت�شجيع ودعم املبادرات املجتمعية ودعمها
ملواجهة الأعراف ال�سلبية.
 .4ت�شجيع منظمات املجتمع املحلى لطرح برامج
لتعزيز م�شاركة ال�شباب يف التنمية.
� .5صياغة خطط وبرامج لرعاية ال�شباب اجلامعي
يف �ضوء خطط التنمية.

تتمثل يف:
� .1إخراج �أهل اجلاين من املنطقة التي اقرتف فيها
اجلرم �إلى منطقة �أخرى.
	.2الث�أر من �شخ�ص �آخر غري اجلاين.
	.3الإ�شهار بغ�سيل العار من الن�ساء الالتي وقعن يف
الرذيلة بالقتل واملفاخرة بذلك.
ال�س�ؤال الثاين«:ما الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية»؟
عينة الدرا�سة موافقة على �سبعة من الأ�سباب
امل�ؤدية �إلى التم�سك بالأعراف االجتماعية ال�سلبية
تتمثل يف:
 .1مت�سك كبار ال�سن من �شيوخ القبائل بالعادات
والتقاليد.
 .2عدم وعي بع�ض القبائل �أو الع�شائر ب�سلبيات
الأعراف االجتماعية.
	.3التع�صب القبلي �سبب يف التم�سك ببع�ض الأعراف
االجتماعية.
	.4التم�سك بالعادات والأعراف لل�شعور باالنتماء
والأ�صالة للقبيلة.
	.5املفاخرة بني القبائل لإظهار القوة والوجاهة.
عينة الدرا�سة موافقة �إلى حد ما على ثالثة
من الأ�سباب امل�ؤدية للتم�سك بالأعراف االجتماعية
ال�سلبية وهي:
	.1النظرة القا�صرة من بع�ض القبائل لعدم التم�سك
بالأعراف.
 .2عدم اللجوء للقانون حل ّل اخلالفات بني القبائل.
	.3التخلي عن بع�ض الأعراف االجتماعية تفقد
القبيلة قيمتها.
ال�س�ؤال الثالث« :ما الآثار املرتتبة من التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية على التنمية
االجتماعية»؟
عينة الدرا�سة موافقة على ثالثة من الآثار
املرتتبة على التم�سك بالأعراف االجتماعية ال�سلبية
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املجتمعات املحلية يف املجتمع ال�سعودي وذلك
بعدم امل�ساندة يف ن�شر امل�ساجالت والق�صائد
القبلية و�ضع نظام وقانون �صارم يف حالة التخطي
على �أي فرد يف املجتمع من باب التع�صب للقبيلة.
	.3العمل على تفعيل دور اخلدمة االجتماعية يف
مواجهة الأعراف االجتماعية ال�سلبية عن طريق
ما يلي:
 ت�شجيع ال�شباب على امل�شاركة يف جماالت التنميةاالجتماعية.
 تعزيز قيم الوالء والتنمية املجتمعية لدى �أفراداملجتمع ال�سعودي.
 ت�شجيع املبادرات املجتمعية ودعمها ملواجهةالأعراف ال�سلبية.
 ت�شجيع منظمات املجتمع املحلي لطرح برامجلتعزيز م�شاركة ال�شباب يف التنمية.
 ر�صد امليزانيات اخلا�صة لدعم جهود اخلدمةاالجتماعية يف هذا املجال.
 عمل درا�سات علمية اجتماعية للمناطق التيتعاين من انت�شار �صور الأعراف االجتماعية
ال�سلبية.
 �إن�شاء اجلمعيات العلمية التي تنادي بنبذ �صورالأعراف االجتماعية ال�سلبية.
� .4صياغة خطط وبرامج لرعاية ال�شباب اجلامعي
يف �ضوء خطط التنمية على �أن يكون من �أهدافه
ما يلي :
 تبني ال�شباب ال�سعودي للم�شاركة يف و�ضعاخلطط املنا�سبة لهم.
 دعم توجهات ال�شباب من اجلن�سني مبا يحد منانت�شار �صور الأعراف االجتماعية ال�سلبية
 �شغل �أوقات الفراغ لل�شباب يف جماالت ا�ستثمارللمجتمع وان�شاء �أندية وحمالت تنادي باالبتعاد
وتنمي روح
والتخلي عن �صور الأعراف ال�سلبية
ّ
املواطنة.

املقارنة بني مناطق اململكة :عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى  0.05ف�أقل
بني املناطق حول (الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية ،والآثار املرتتبة من
التم�سك بالأعراف االجتماعية ال�سلبية على التنمية
االجتماعية ،ودور اخلدمة االجتماعية يف مواجهة
الأعراف االجتماعية).
وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
 0.01ف�أقل بني منطقتي (و�سط ،جنوب) ومناطق
(�شمال� ،شرق ،وغرب) اململكة حول (انت�شار عادات
الزواج ،وانت�شار عادات الأتراح والتعازي ،انت�شار
عادات القبائل ،وانت�شار �أنواع الأعراف االجتماعية
و�صورها املنت�شرة بني الأ�سر ال�سعودية) ل�صالح
مناطق (�شمال� ،شرق ،وغرب) اململكة.
عا�شرا ً :تو�صيات الدرا�سة:
	.1العمل على احلد من الأ�سباب امل�ؤدية �إلى التم�سك
بالأعراف االجتماعية ال�سلبية ويتمثل ذلك فيما
يلي:
 تكثيف جهود الإعالم يف هذا اجلانب من برامجتثقيفية �أو �إعالنية بطريقة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة عن طريق امل�سل�سالت التلفزيونية �أو
امل�سرحيات �أو برامج ال�شباب �أو عمل م�سابقات
لتحفيز االبتعاد عن هذا ال�صور من الأعراف
االجتماعية.
 و�ضع مقررات منهجية يف جميع املراحل للوعيب�أ�ضرار �صور الأعراف غري املقبولة ومدى ت�أثريها
على املجتمع يف امل�ستقبل يف حال ا�ستمرارها.
	العمل على توعية القبائل وكبار ال�سن من �شيوخالقبائل بخط�أ التم�سك بالعادات والتقاليد
االجتماعية ال�سلبية وذلك عن طريق (حلقات
توعوية وحوارية مع خمت�صني يف املجال/توعية
�أفراد القبائل باللجوء للقانون حل ّل اخلالفات بني
القبائل).
	.2العمل على احلد من التع�صب القبلي لدى بع�ض
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