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 المرشد األسري وتنمية الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلة 

 

 ملخص الدراسة: 

تحديد الواقع االستهالكي   مع،  تحديد دور المرشد األسري في تعزيز وعي المرأة المعيلة باالستهالكب  عنيت الدراسة الحالية     

 ستهالكها. آليات مناسبة للتعامل مع ترشيد ا تحديدمن خالل  وعيهاتطوير ل ،اتواجهتحديد التحديات التي و لها،

تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية؛ حيث تهتم بتنمية الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلة من خالل المرشد األسري،  و     

استهالكها، من خالل تطوير وعيها، في  والوقوف على واقعها االستهالكي، في محاولة للتوصل إلى آليات مناسبة؛ لترشيد  

     .ضوء الموارد المتاحة لديها أو التي يمكن إتاحتها

 وتعتمد الدراسة على المنهج العلمي باستخدام المسح االجتماعي الشامل للمرشد األسري بجمعية التنمية األسرية باألحساء    

معيلة تم  ةامرأ 44وعددهم  معيلة من بجمعيات البر باألحساء، والمسح االجتماعي بالعينة للمرأة المرشد أسري 49وعددهم 

    .  اختيارهم بأسلوب العينة المنتظمة مع مراعاة العينة البديلة

ومتوسطة وفق    ما بين أدوار قوية  يتنوع  باالستهالكدور المرشد األسري في تعزيز وعي المرأة المعيلة  أن    إلى  النتائج  وتشير 

تعزيز الوعي باالستهالك للمرأة المعيلة وفق أولوياته. وذلك وفقاً   يعمل علىالمرشد األسري    ان، كما  المتوسطات الحسابية

 لما يلي:

المرتبة األولى  ف النفقات، كما  يفي  بمعلومات تساعد على ضبط  النفقات، وكذلك يمدهم  بإرشادات تساعد على ضبط  مدهم 

الخاطئة  ةحاربم والعادات  الرابعة  ،  المرتبة  الماليةينمي  في  اإلدارة  ومهارات  الخامسة  ،  المرتبة  البدائل  يفي  ثقافة  وضح 

وفي األرخص السادسة    ،  لالدخار يالمرتبة  الذاتية  القدرات  ببناء  وفقوم  السابعة  ،  المرتبة  ايي  محاربة  على  لعادات  عمل 

السلبية وفي االستهالكية  أ   ،  الثامنة  أيالمرتبة  كما  كمستهلكين،  بواجباتهم  يعرفهم  االستهالكينه  الوعي  ونشر  المرتبة  ،  في 

في المرتبة الثانية عشر  ، و علمهم مراقبة المنتجات من حيث الجودةيدعمهم في شراء األشياء متعددة المنافع، كما أيالعاشرة  

قوم ببناء العادات يفي المرتبة الرابعة عشر  ، وعمل على بناء القدرات الذاتية لالستثمار يستهالكية، كما  حارب غياب الثقافة االي

بناء االتجاهات الشرائية قوم بيفي المرتبة السادسة عشر  ، وهم مراقبة المنتجات من حيث السعر علميالشرائية السليمة، كما  

ساس عن  زودهم بالمعلومات األيفي المرتبة الثامنة عشر ، وهم كمستهلكينعرفهم بحقوقيفي المرتبة السابعة عشر ، والسليمة

 قدم برامج للتقليل من آثار األنماط االستهالكية. يفي المرتبة التاسعة عشر ،  والسلع المتوافرة في السوق

ة قوي من المركز األول ووفق النتائج السابقة يالحظ ان دور المرشد األسري في تعزيز الوعي باالستهالك للمرأة المعيل    

إلى المركز الثامن، بينما متوسطة من العاشر إلى التاسع عشر. لذا يجب على المرشد األسري ان يقوم بالتركيز على األدوار 

  المتوسطة في تقديم استشارته أو تدريباته أو األنشطة التي يتعامل فيها مع المرأة المعيلة لتنمية الوعي االستهالكي لديها وتنمية 

 الجانب االدخاري واالستثماري لديها. 
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،  وفق المتوسطات الحسابية  قوي ومتوسط  واقعما بين   واقع االستهالك للمرأة المعيلة   وتنوعكما ان النتائج تؤكد على أن      

 يلي: كماوفق أولوياتها.  وذلك

في  و ،أثناء فترة التخفيضات على شراء المنتج المحتاجة إليه فقط هاللشراء عند وجود حاجة، حرص ها في المرتبة األولى ذهب

الرابعة  و ،الشراء في فترة التخفيضات فرصة ها أنالمرتبة الثالثة أعتبر  المرتبة  اتضح  اعها  جإر في  إذا  للمتجر  المنتج 

كم على جودة المنتج بطريقة صحيحة أثناء  الحفي المرتبة السادسة ، وقائمة لالحتياجات قبل التسوق ادهاعدإ، هااسبنينأنها ال 

السابعة  ، والتخفيض بين التخفيضات الحقيقية والوهمية  استطاعتها في المرتبة  والتفريق  الثامنة  ،  المرتبة   ىعل  حرصهافي 

التجارية المحالت  التخفيضات على  ومتابعة  التاسعة  ،  المرتبة  التتحديدها  في  عند  معينا  وسوقمبلغا  العاشرة ،  المرتبة  في 

في المرتبة الثانية عشر  ، وعملية الشراء لحين إقامة التخفيضات تأجيلها في المرتبة الحادية عشر ، وبفاتورة الشراءاحتفاظها 

 هافي المرتبة الرابعة عشر حرص، والمنتج قبل شرائهيبها جر وتإليها،  هاعلى شراء المنتج المخفض رغم عدم حاجت هاحرص

في المحال التجارية التي تم افتتاحها    هافي المرتبة الخامسة عشر تسوق، وعلى متابعة اإلعالنات المصاحبة للمحالت التجارية

 شراءهافي المرتبة السابعة عشر  ، وللشراء عند اإلعالن عن ظهور منتج جديد  ذهابهافي المرتبة السادسة عشر  ، وحديثًا

 رد أنها عالمة )ماركة(.منتجات غير مقتنعة به تماًما لمجل

ووفق النتائج السابقة يالحظ ان واقع االستهالك القوي احتل من المركز األول إلى المركز الرابع والواقع المتوسطة احتلت      

من المركز السادس إلي المركز الخامس عشر والواقع الضعيف احتل من المركز السادس عشر إلى السابع عشر. لذا يجب  

ألسري ان يقوم بالتركيز على واقع االستهالك القوي ثم المتوسط وأخيراً الضعيف في تقديم استشارته أو تدريباته  على المرشد ا

 أو األنشطة التي يتعامل فيها مع المرأة المعيلة لتنمية الوعي االستهالكي لديها وتنمية الجانب االدخاري واالستثماري لديها. 

، توسطات الحسابيةمتوسطة وفق الم جميعها    يات التي تواجه المرأة المعيلة في االستهالكالتحد  يتضح من نتائج الدراسة أنكما  

 وذلك وفق أولوياتها. كما يلي:

نمو معدالت االستهالك بوتيرة    الثانيةفي المرتبة  ، واالنفتاح الثقافي الذي يعمل على توسيع نطاق االستهالكفي المرتبة األولى  

ي ، وفاالقتراض لسد االحتياجاتو  اإلنفاق،قلة الحمالت التوعوية لترشيد  الثالثة    ي المرتبة ، وفاإلنتاجيةمتسارعة تفوق القدرة  

الترويج لثقافة االستهالك ـ باحترافية ـ من قبل السادسة    في المرتبة ، والتقنية الحديثة المستخدمة في التسوق  الخامسة  المرتبة

 . وضوح الهدف من شراء المنتجاتعدم السابعة  في المرتبة، والمسوقين

ان       يالحظ  السابقة  النتائج  متوسطةووفق  التحديات  واقع  .  جميع  بالتركيز على  يقوم  ان  األسري  المرشد  لذا يجب على 

ي التحديات وفق أولوياتها السابقة في تقديم استشارته أو تدريباته أو األنشطة التي يتعامل فيها مع المرأة المعيلة لتنمية الوع

 واالستثماري لديها.   ياالستهالكي لديها وتنمية الجانب االدخار 

 معوقاتما بين    نوعتوت  المعوقات تحول دون تعزيز الوعي باالستهالك للمرأة المعيلةأن هناك  على  نتائج الدراسة    ؤكدكما ت

 وذلك وفق أولوياتها. كما يلي:  ،الحسابيةقوية ومتوسطة وفق المتوسطات 
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  في المرتبة ، و المعيلة  االجتماعية للمرأة العوامل    الثانيةالمرتبة    ، وفيالمعيلةالعوامل االقتصادية للمرأة  في المرتبة األولى  

ضعف دعم برامج تعزيز   الرابعة  في المرتبة، وقلة البرامج التي تقدمها الجهات األسرية لتنمية وعي المرأة المعيلةالثالثة  

صعوبة تنظيم برامج تعزيز  السادسة    في المرتبة، والعوامل النفسية للمرأة المعيلةالخامسة    في المرتبة، وباالستهالكالوعي  

  .الوعي باالستهالك

وتتنوع    الوعي باالستهالك للمرأة المعيلة تنميةالمرشد األسري في  هناك صعوبات تواجه ووفق النتائج السابقة يالحظ ان    

الخامس إلى  متوسطة من  ال  بينما  الرابع،األول إلى المركز  ما بين قوية ومتوسطة حيث تحتل الصعوبات القوية من المركز  

داء المرشد  لذا يجب على الجهات الداعمة للمرأة المعيلة ان تقوم بالتركيز على الصعوبات القوية ثم المتوسطة لتحسين أ.  السابع

 األسري في تقديم استشارته أو تدريباته أو األنشطة التي يتعامل فيها مع المرأة المعيلة لتنمية الوعي االستهالكي لديها. 

ً   ترشيد االستهالك للمرآة المعيلةلآليات  وأخيراً تبين نتائج الدراسة أن هناك   وذلك   الحسابية،قوية وفق المتوسطات    وأنها جميعا

 أولوياتها. كما يلي: وفق 

في ، والتشجيع على االدخار اإليجابي الثانيةفي المرتبة ، و بناء استراتيجيات لمواجهة العادات االستهالكيةفي المرتبة األولى  

التوعية  الخامسة    في المرتبة ، وتقنين االستهالك للنفقات  الرابعة   في المرتبة ، و ترتيب األوليَّات في النفقات العائليةالثالثة    المرتبة

بناء استراتيجيات المرتبة السابعة  ، وفي  التوعية بوسائط التأثير اإللكترونيةالسادسة    في المرتبة، والخداع اإللكترونيبوسائل  

 .األسرية التخطيط للموارد ، وكذلكلتمكين المرأة المعيلة

ان     السابقة يالحظ  النتائج  قويةآليات ترشيد  هناك    ووفق  وأنها جميعاً  المعيلة  للمرأة  الجهات  .  االستهالك  لذا يجب على 

في تقديم   آليات ترشيد االستهالك للمرأة المعيلة وفق أولويات المرشد األسريالداعمة للمرأة المعيلة ان تقوم بالتركيز على  

 برامجها وأنشطتها لتنمية الوعي االستهالكي لدي المرأة المعيلة.  

من خالل الجهات المعنية   تنمية الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلةلآليات  بتحديد تصور مقترح لتنفيذ  راسة  واختتمت الد    

 . باالستهالك والمرأة المعيلة بالمملكة العربية السعودية

 

 مقدمة:

ويعد       المجتمع  نصف  المرأة  األساس    استثمارهاأن  في  هو  البناء  حفاظاً  وتنميتها؛  الطرق    المجتمعيعلى  ً وأكثر    أمانا

هي المسؤولة عن تدبير    غياب رب األسرة  األخيرة نتيجةفي اآلونة    المرأة  وأصبحتاالستهالكي.  تنمية وعيها    في  لمساعدتها

 . شؤون أسرتها

  . تنمية وعيها السلوكي  لوقوف على أولوياتلالوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلة  ومن ثم فقد دعت الحاجة إلى أهمية دراسة     

  التي   أوفي ضوء الموارد المتاحة    لتنمية وعيها االستهالكيلمحاولة التوصل إلى تصور مقترح يمكن من خالله التخطيط  

    يمكن إتاحتها.
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 الثانيوالمبحث  تنمية الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلة  و  المرشد األسريل  مبحثين المبحث األو  على ولقد اشتملت الدراسة  

لتنمية الوعي االستهالكي للمرأة  على التصور المقترح   يحتوي  الذي  الثالثثم انتهت الدراسة بالمبحث  ،  تحليل نتائج الدراسة

    . الُمعيلة
 

     أهمية البحث وحيثياته:

 إجمالي المستفيدين.% من  25 المستفيدات من حساب المواطنالنساء الُمعيالت تجاوز نسبة  .1

الوعي االستهالكي التطويرية ألداء المرشد األسري في تنمية ليها وضع الخطط ع توفير معلومات أساس يتم بناءً  .2

 . للمرأة الُمعيلة

   . كي للمرأة الُمعيلةالوعي االستهالتنمية على تجنب األخطاء الشائعة في  المساعدة .3

      .الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلة المحتملة في تنميةقياس مستوى القصور ومعوقات األداء  .4

 : البحث مشكلة

التقدم التكنولوجي الهائل في مختلف يعد االستهالك أحد متطلبات بقاء اإلنسان على قيد الحياة؛ إال أن المخاطرة تكمن في         

 للمنتجات والخدمات وساعد على زيادة االستهالك. ةالمجاالت، الذي أسهم في توسع وتتطور األنشطة التسويقي

باإلضافة إلى التي تشهدها المملكة العربية السعودية في العصر الحالي، ذلك  ا للتغيرات االقتصادية واالجتماعية  نظرً و      

المرأة المعيلة    التي أسهمت بشكل أو بآخر في زيادة أعداد  ،(1) هـ  3941% في عام  38,7زيادة معدالت الطالق التي بلغت  

)األسر ذات العائل الواحد( في اآلونة األخيرة؛ ونظًرا لما تواجه المرأة المعيلة من تغيرات في حياتها لتغير األدوار التي  

تمارسها في األسرة، فإنها تواجه عددا من المشكالت االجتماعية والنفسية واالقتصادية؛ مما يدفعها إلى االستعانة بعدد من  

    سرية لطلب المساعدة أو االستشارة.الجهات األ

الحياة        المواءمة مع  المعيلة على  المرأة  لمساعدة  بالجهات األسرية مجموعة من اإلجراءات  المرشد األسري  ويستخدم 

نوعية حياتها،  لتحسين  قدراتها  تنمية  من  تمكينها  من خالل  واالقتصادي؛  واالجتماعي  النفسي  التوازن  واستعادة  الجديدة، 

 وزيادة ثقتها بنفسها.  وتحقيق االستقالل االجتماعي واالقتصادي

تنمية الوعي االستهالكي للمرأة المعيلة من خالل تنمية ثقافة االدخار واالستثمار، والبدائل  في    ويعد نجاح المرشد األسري     

دور المرشد األسري في تعزيز وعي  تحديد ومن ثم فقد دعت الحاجة إلى    األرخص، أحد روافد تحقيق االستقالل االقتصادي،

من   هاترشيد استهالكللتوصل إلى آليات مناسبة  لمحاولة  في    ها،على الواقع االستهالكي ل  ، والوقوفالمعيلة باالستهالكالمرأة  

    أو التي يمكن إتاحتها.  لديها باالستهالك في ضوء الموارد المتاحة هاخالل تطوير وعي

 
 .هـ1439عقود الزواج وصكوك الطالق وعدد المأذونين المرخص لهم بمناطق المملكة لعام  ،السكان والخصائص الحيوية الهيئة العامة لألحصاء: 1
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 أهداف البحث: 

 المعيلة باالستهالك.تحديد دور المرشد األسري في تعزيز وعي المرأة  .1

 تحديد الواقع االستهالكي للمرأة المعيلة.  .2

 تحديد التحديات التي تواجه المرأة المعيلة في االستهالك.  .3

 باالستهالك.  وعي المرأة المعيلة تطوير  .4

 . للمرأة الُمعيلة تحديد آليات مناسبة للتعامل مع ترشيد االستهالك .5

 

 تساؤالت البحث:     

 ؟ األسري في تعزيز وعي المرأة المعيلة باالستهالكدور المرشد ما  .1

 ما واقع استهالك المرأة المعيلة؟  .2

 ؟ التحديات التي تواجه المرأة المعيلة في االستهالكما  .3

 ما آليات ترشيد االستهالك للمرآة المعيلة؟  .4

 

 

 المنهج العلمي للبحث: 

  ، المرشد األسري  من خالل  تنمية الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلةب حيث تهتم    ؛الدراسة من الدراسات الوصفيةهذه تعد       

في    ها،تطوير وعي  من خالل  ها،لترشيد استهالك  ؛لتوصل إلى آليات مناسبةلفي محاولة  ،  االستهالكي  هاواقع  والوقوف على

  إتاحتها. ضوء الموارد المتاحة لديها أو التي يمكن 

للمرشد األسري بجمعية التنمية األسرية باألحساء،    الشاملباستخدام المسح االجتماعي    وتعتمد الدراسة على المنهج العلمي    

   والمسح االجتماعي بالعينة للمرأة المعيلة من بجمعيات البر باألحساء.

 

 أدوات جمع بيانات البحث: 

 باألحساء. سرية األ ةالتنميسري بجمعية األ مقننة للمرشد استبيان ةأدا

 مقننة للمرأة المعيلة المستفيدة من خدمات جمعيات البر باألحساء.  استبيان ةأدا

 

 خطة البحث: 
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بأسلوب العينة المنتظمة مع مراعاة  مستفيدة من خدمات جمعيات البر باألحساءمعيلة  مرأةا 44 داختيار عد المجال البشري: 

سري  أ مرشد    49عدد  و،  امرأة معيلة  1642باستخدام قانون تحديد حجم العينة من إجمال المجتمع المقدر بحوالي  العينة البديلة  

    .هم جميع العاملين بالجمعية حساءسرية باألبجمعية التنمية األ

   .األحساء مدينة المجال المكاني:

 .شهر فقط  الزمني:المجال 

 

 النتائج المتوقعة:  

 .في تعزيز وعي المرأة المعيلة باالستهالك الحالي المرشد األسري تحديد دور  .1

 تحديد واقع استهالك المرأة المعيلة من وجهة نظر المرشد األسري.   .2

 . التحديات التي تواجه المرأة المعيلة في االستهالكتحديد  .3

 . األداء المحتملة في تنمية الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلةمستوى القصور ومعوقات  .4

   وضع آليات لترشيد االستهالك للمرآة المعيلة. .5

 

 

 

 

 

 

 

 

  الُمعيلة  للمرأة االستهالكي الوعي وتنمية المرشد األسرياألول: المبحث 

. وهناك نوعين  (1) المشاكل التي تواجهه  االستهالكي ومواجهةلتنمية وعيها    المرأة المعيلةان اإلرشاد عملية تهتم بمساعدة    

 من اإلرشاد هما:         

اإلرشاد المباشر الموجه والممركز حول المرشد ويقوم فيه بدور إيجابي نشط في كشف الصراعات وتفسير السلوك   .1

المعيلةوتوجيه   السلوك    المرأة  التأثي  اإليجابينحو  إلى  يؤدي  مما  مسبقا  له  المباشر  المخطط  السلوك  تغير    فير 

    .االستهالكي لها

 
 (.10، ص: )2008التوجيه واإلرشاد النفسي، مركز التنمية االسرية باإلحساء،  سالنعيم: أسعبد الحميد 1
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  المرأة المعيلة الممركز حول المسترشد ويستخدم بنجاح مع أنواع معينة من     -غير موجه    -إلرشاد غير المباشر  ا .2

 وخاصة أولئك الذين لديهم طاقة لفظية. 

   :يليبما التي تتميز  المرأة المعيلةويستخدم اإلرشاد المباشر مع      

 السرعة في إيجاد الحلول  •

  نقص المعلومات •

   المشكالت الواضحة والمحددة •

 :    فيبينما يستخدم اإلرشاد غير المباشر     

 العالجي اإلرشاد  •

 الزواجي إلرشاد ا •

 للمرأة المعيلة لمشكالت الشخصية ا •

 .(1) حاالت يكون فيها مفهوم الذات سلبيا •

والتقليل لتحقيق التوافق واالستقرار األسرى    األنماط االستهالكيةفهم    في   المرأة المعيلةاإلرشاد األسرى هو عملية مساعدة  و    

تقوية  لوأصول التنشئة االجتماعية  كيفية التعامل مع األنماط االستهالكية لألبناء  م  . وذلك من خالل تعلاستهالكها  من حجم

    .(2)استهالكها  زيادة حجماألسرة وتحصينها ضد 

  :في للمرأة المعيلةوتتمثل الخدمات اإلرشادية      

 ية االستهالك وحقوقها بواجباتهاتها توعي •

 لزيادة التماسك األسرى في أنماط االستهالك تقريب وجهات النظر  •

  االستهالكي تغير السلوك •

 كفي وعيهم باالستهال مراعاة الفروق الفردية والخصوصية ألفراد األسرة •

 كآلية لتوازن منظومة األسرة  االستهالكي تعديل انماط السلوك •

 :     هيحين أن خطوات اإلرشاد األسرى  في     

 مع المرأة المعيلة اإلرشادي لتعاقد ا •

 تهيئة المرأة المعيلة للعملية اإلرشادية  •

 يةاإلرشاد العملية في المرأة المعيلةتحديد المشكلة وإشراك  •

 تغيير األنماط االستهالكية على التركيز  •

 
 (. 40-39سبق ذكره، ص: ) ععبد الحميد النعيم: مرج 1
 .93، ص:2009سهير معوض: علم االجتماع االسرى، مركز التنمية األسرية باإلحساء،  2
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  .(1) االستهالكي  السلوك لمواجهةتنمية اساليب جديدة  •

 :(2) منهاتنمية الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلة لويستخدم المرشد األسرى مجموعة من المناهج واالستراتيجيات 

    اإلنمائيالمنهج 

 المرأة المعيلة  تنميةالتي تؤدى إلى    التصحيحيةعلى اإلجراءات والعمليات    ويحتوي  التكوينيأو    اإلنشائيويطلق عليه المنهج  

، وتحديد  ها نحو االستهالكعن طريق نمو مفهوم االستهالكيحتى يتحقق أعلى مستوى من النضج  اواالرتقاء بأنماط سلوكه

   .إلدراك حجم االستهالكي الحقيقي ألسرتها، وتوجيه الدوافع والقدرات واإلمكانات التوجيه السليم الستهالكهاأهداف سليمة 

  الوقائيالمنهج 

تجنب الوقوع في  ت  كي  المرأة المعيلةسلكها  توهو الطريقة التى    ،زيادة حجم استهالكهاضد    النفسيويطلق عليه التحصين  

  .المالية االستدانةت مشكال

  العالجيالمنهج 

والعودة  المفتوح والغير محدد    مشكالت االستهالكلعالج  المرأة المعيلة  ويتضمن مجموعة الخدمات التى تهدف إلى مساعدة  

ويهتم هذا المنهج باستخدام األساليب والطرق والنظريات العلمية المتخصصة    الفعلي،طبقاً لالحتياج    ترشيد االستهالكإلى حالة  

     .ودراسة أسبابه، وطرق عالجه انماط االستهالك من حيث تشخيص مشكالت االستهالك المفتوحالتعامل مع  في

  وتلك المناهج واالستراتيجيات لإلرشاد األسرى تهدف إلى:

  Self - actualizationتحقيق الذات-أ   

ها ، والعمل معلترشيد االستهالك  المرأة المعيلةهو العمل مع  على هذا النحو  للمرشد األسرى    الرئيسي فال شك أن الهدف     

  .بالرضا عن سلوكها االستهالكيستطيع فيها تإلى درجة  اتحقيق ذاته في اومساعدته

على توجيه  المرأة المعيلةتحقيق قدرة  أي self -guidance" وهناك هدف بعيد المدى لإلرشاد األسرى وهو "توجيه الذات

وكفاية    ابنفسه  احياته وبصيرة  استهالكها  فيبذكاء  أهدافترشيد  وتحديد  لتحقيق  وفق    االستهالكية  ها،  واقعية  الرضا  فلسفة 

  .النفسي

التوافق تحقيق  ـ    Adjustment                                  ب 

 ها ، وهذا التوازن يتضمن إشباع حاجاتاوبيئته  المرأة المعيلةحتى يحدث توازن بين  االستهالكي  السلوك  بتغيير وتعديل  ويعنى    

    البيئة. هامقابلة متطلباتاالستهالكية 

كافة مجاالته. ومن أهم مجاالت تحقيق التوافق ما  فيويجب النظر إلى التوافق نظرة متكاملة بحيث يتحقق التوافق المتوازن 

  :يلي

  الشخصيتحقيق التوافق 

 
 (. 50-46)عبد الحميد النعيم: مرجع سبق ذكره، ص:  1
 .71-69، ص ص :1999كاملة الفرخ، عبد القادر تيم: مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع،  2
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    . الصراع االستهالكية للحد منتحقيق السعادة مع النفس والرضا عنها وإشباع الدوافع والحاجات  أي

 التربوي تحقيق التوافق 

بذل أقصى جهد ممكن ل  اوميوله  افي ضوء قدراته  التوعويةاختيار أنسب المواد    في  المرأة المعيلةوذلك عن طريق مساعدة  

   .ترشيد االستهالكبما يحقق 

 المهني تحقيق التوافق  

للمهنة المناسب  المعيلة  ويتضمن االختيار  المرأة  والنجاح،    لزيادة دخل  بالرضا  المناسب    هاوضع  أي والشعور  المكان  في 

 .وفرة مالية إلشباع احتياجاتها االستهالكية قلمساعدتها على تحقي وبالنسبة للمجتمع ابالنسبة له

  االجتماعيتحقيق التوافق  

االجتماعي   ضبطهاالجتماعية وقواعد    همعايير وبأخالقيات المجتمع    بالتزامهامع اآلخرين  المرأة المعيلة  سعادة  ويتضمن    

     .لترشيد االستهالكمما يؤدى   قيمهاوتعديل   اسرتهاالسليم والعمل لخير  االجتماعيوتقبل التغير والتفاعل 

ـ    النفسيةج  الصحة                                                                      تحقيق 

النفسية         الصحة  تحقيق  الشامل لإلرشاد األسرى هو  العام  الهدف  المعيلةإن  الصحة  للمرأة  تحقيق  . ويالحظ هنا فصل 

كون  تقد   فالمرأة المعيلةالنفسية كهدف عن تحقيق التوافق كهدف ويرجع ذلك إلى أن الصحة النفسية والتوافق ليسا مترادفين. 

 فضها داخليا.تر  اساير البيئة خارجيا ولكنهت قد  اكون صحيحا نفسيا ألنهتقد ال  امع بعض الظروف ولكنه ةمتوافق

  العملية التربويةد ـ تحسين 

  األسرة   فيوكعضو  كرب لألسرة    المرأة المعيلةتحتاج العملية التربوية إلى تحقيق جو نفسي صحي له مكونات منها احترام     

نمو شخصي بما يتيح فرصة  الحرية واألمن واالرتياح  ترشيد من كافة جوانبها ويحقق تسهيل عملية  تها  والمجتمع وتحقيق 

    :يليولتحسين العملية التربوية يُوّجه االهتمام إلى ما  واالستثمار، ر االستهالك من خالل البدائل االرخص وثقافة االدخا

    .المرجّوةالفائدة  لتحقيقواب والتعزيز ثواستخدام ال ترشيد االستهالكإثارة الدافعية وتشجيع الرغبة في  •

    .اضوء قدراته في ترشيد استهالكهاعلى  امساعدتهل تالمعيال السيداتبين حساب الفروق الفردية  •

والصحة النفسية وتلقي    النفسيتحقيق التوافق  و  الذاته  المرأة المعيلةمعرفة    فيإعطاء كم مناسب من المعلومات تفيد   •

    ها.حل هكيف  اوتعليمه مشكالت االستهالكالضوء على 

   حتى يحققوا أكبر درجة ممكنة من النجاح.لترشيد االستهالك ممكنة ال أفضل الطرقإلى  المرأة المعيلةتوجيه  •
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 النتائج تحليل الثاني:المبحث 

 

 استمارة المرأة المعيلة  أوالً:

 

 وصف مجتمع الدراسة:  .أ

 

 (1)جدول 

       لمرأة المعيلةامؤهل 

 44ن=

 النسبة  التكرار  المؤهل  م

 %2,3 1 دكتوراه  1

 % صفر صفر  ماجستير 2

 %15,9 7 سبكالوريو 3

 %81,8 36 سأقل من بكالوريو 4

 %100 44  المجموع

 

من تحمل مؤهل   تليها ،%81,8 بلغة حيث ليس لديها مؤهل جامعي المرأة المعيلةمن النسبة األكبر  أن( 1) جدول من يتضح

 .%2,3وأخيرا من تحمل شهادة الدكتوراه بنسبة %، 15,9جامعي بنسبة 

بين    ذلك  ويشير  التباين  لمراعاة  أساليب متنوعة  اتباع  المعيلة  إلى ضرورة  للمرأة  الدراسي   وثقل  حاجاتهم   إلشباعالمؤهل 

تمثيال بمجتمع  حيث إنها الفئة األكثر    التي ليس مؤهل جامعي  ، مع التركيز على الفئة في مواجهة ظاهرة االستهالك  خبراتهم

    .الدراسة

 

 (2)جدول 

 تخصص المرأة المعيلة

 44ن=

 النسبة  التكرار  التخصص  م

 %2,3 1 أصول دين 1

 %2,3 1 اقتصاد  2
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 %2,3 1 جغرافيا  3

 %2,3 1 دراسات اجتماعية  4

 %2,3 1 دين 5

 %2,3 1 تمريض 6

 %2,3 1 كيمياء 7

 %2,3 1 لغة إنجليزية  8

 %81,6 36 ال يوجد تخصص  9

 %100 44 المجموع

% وهذا يؤكد نتائج الجدول األول 81,6أن النسبة األكبر من المرأة المعيلة ليس لديها تخصص محدد بنسبة  (2جدول ) يؤكد

مؤهل جامعي.   في   لديها  ليس  بالدراسة  المعيلة  المرأة  غالبية  التخصصاتكما  أن  المعيلة   تتنوع  أصول  للمرأة  الدين   بين 

 .%2,3واالقتصاد والجغرافيا والدراسات االجتماعية والدين والتمريض والكمياء واللغة اإلنجليزية بنسبة متساوية تقدر بـ

 

 (3)جدول 

 سن المرأة المعيلة

 44ن=

 النسبة  التكرار  السن  م

 %6,8 3 30أقل من  1

2 30 - 9 20,5% 

3 40- 18 40,9% 

 %31,8 14 فأكثر 50 4

 %100 44 المجموع

 

%، 40,9عاماً بنسبة  50عاماً وأقل من 40في الفئة العمرية ما بين  تقعالمعيلة ( أن النسبة األكبر للمرأة 3يشير جدول )

عاماً، واخيراً الفئة  40عاماً حتى أقل من  30%، ثم الفئة العمرية من 31,8عاماً فأكثر بنسبة 50تليها الفئة العمرية من 

 .%6,8عاماً بنسبة  30العمرية أقل من 

 

 (4)جدول 

 فترة الحياة بدون عائل
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 44ن=

 

 

 

 

 

 

( من جدول  المعيلة  4يتضح  المرأة  من  األكبر  النسبة  أن  من(  عائل  خمس    ترةفقضت    هي  بدون  فأكثر  بـ    تقدر وسنوات 

  % 9,1%، وأخيرة من قضت أقل من سنتين بنسبة  20,5إلى أقل من خمسة سنوات بنسبة    %، تليها من قضت سنتان70,4

تشير إلى وعي المرأة المعيلة بترشيد االستهالك من خالل البدائل األرخص إال أنه ينخفض    حيثنتائج الدراسة  بوهذا ما يتضح  

    .وعيها باالدخار واالستثمار 

 (5)جدول 

 عدد األوالد 

 44ن=

 

 

 

 

 

 

 

لديها األكبر من المرأة المعيلة   النسبة  5)  جدوليؤكد   أن   )

المعيلة وواجب المجتمع نحو مشاركتها المرأة    التي تتحملهاما يؤكد األعباء  %، وهذا  65,9عدد ثالثة أطفال فأكثر بنسبة  

وذلك فيما يتعلق بقدرتها على ضبط االنفاق وترشيد االستهالك   اعبائها االقتصادية  في مواجهةهمومها وتقويتها لمساعدتها  

قدر في حين أن من لديها أقل من ثالثة أوالد ت  ،الستكمال مسيرتها نحو دعم المجتمع بأبناء صالحين قادرين على خدمة الوطن

    .%13,6%، بينما من لم تحظي باإلنجاب تقدر بنسبة 20,5بنسبة 

 

 (6)جدول 

 النسبة  التكرار  فترة الحياة بدون عائل م

 %9,1 4 أقل من سنتين 1

 %20,5 9 5إلى أقل من 2من  2

 %70,4 31 فأكثر 5 3

 %100 44 المجموع

 النسبة  التكرار  األوالد عدد  م

 %13,6 6 ال يوجد  1

 %20,5 9 3أقل من  2

 %65,9 29 فأكثر 3 3

 %100 44 المجموع
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 عدد المرأة المعيلة العاملة

 44ن=

 

 

 

 

 

 

  تعمل وهذا ما يتطلب إجراءات تأهيليه للمرأة المعيلة ال % 70,5بنسبة  أن النسبة األكبر من المرأة المعيلة (6يشير جدول )

لمساعدتها على إيجاد عمل دائم يلبي احتياجاتها االستهالكية وعدم االستدانة أو التوجه إلى جمعيات البر لطلب المساعدات  

 .%29,5رئة التي تمر بها، في حين أن نسبة من تعمل تقدر بحوالي الدائمة أو الغير دائمة لمواجهة الظروف الطا

 

 

 

 

 

 (7)جدول 

 لمرأة المعيلة العاملةل المسمى الوظيفي

 13ن=

 النسبة  التكرار  عدد المرأة المعيلة العاملة م

 %29,5 13 تعمل 1

 %70,5 31 ال تعمل 2

 %100 44 المجموع

 النسبة  التكرار  المسمى الوظيفي م

 %7,7 1 رجل أمن 1

 %7,7 1 عاملة في روضة  2

 %7,7 1 فنية تمريض  3

 %7,7 1 كاشير   4

 %15,4 2 مساعد إداري  5

 %7,7 1 مشرفة تدريب وتطوير  6

 %7,7 1 مشرفة القسم النسائي  7

 %15,4 2 معلمة 8

 %23 3   موظفة 9
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%، في حين من تعمل  23حيث أن من تعمل موظفة تقدر بنسبة    المسمى الوظيفي للمرأة المعيلة العاملة(  7)  جدوليوضح  

%، وأخيراً من تعمل باألمن أو عامله روضة أو فنية تمريض، أو كاشير أو مشرفة 15,4معلمة أو مساعد أداري تمثل مسبة 

 .%7,7تدريب وتطوير أو مشرفة للقسم النسائي بنسب متساوية تقدر بحوالي 

 

 (8)جدول 

   للمرأة المعيلة العاملةسنوات الخبرة 

 13ن=

 

 

 

 

 

 

 

%، في حين من تعمل خمس  53,8من تعمل أقل من سنتين حيث أن  الخبرة للمرأة المعيلة العاملة سنوات( 8يوضح جدول )

 .%15,4%، بينما من تعمل من سنتين إلى أقل من خمس سنوات تقدر بنسبة 30,8سنوات فأكثر 

 %100 13 المجموع

 النسبة  التكرار  سنوات الخبرة  م

 %53,8 7 أقل من سنتين 1

 %15,4 2 5إلى أقل من 2من  2

 %30,8 4 فأكثر 5 3

 %100 13 المجموع
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 مؤشرات واقع االستهالك للمرأة المعيلة  .ب

 (9)جدول 

 واقع االستهالك للمرأة المعيلةيوضح 

 44ن=

التكرار   ال إلى حد ما  نعم  واقع االستهالك للمرأة المعيلة  م

 المرجح

الوزن 

 المرجح

المتوسط  

 الحسابي 

واقع  

 االستهالك 

 الترتيب 

 4 قوي  2,5 36,3 109 4 15 25 أعد قائمة لالحتياجات قبل التسوق  1

 9 متوسط 2,2 32,3 97 11 13 20 أحدد مبلغا معينا عند التسوق  2

 1 قوي  2,8 41 123 صفر  9 35 أذهب للشراء عند وجود حاجة   3

 16 ضعيف  1,3 18,3 55 34 9 1 للشراء عند اإلعالن عن ظهور منتج جديد أذهب  4

 10 متوسط 2,2 31,7 95 10 17 17    أحتفظ بفاتورة الشراء 5

 12 متوسط 1,7 25,3 76 21 14 9 أجرب المنتج قبل شرائه  6

 4 قوي  2,5 36,3 109 6 11 27    أرجع المنتج للمتجر إذا اتضح أنها ال تناسبني 7

عالمة أشتري منتجات غير مقتنعة به تماًما لمجرد أنها  8

 )ماركة(
3 2 39 52 

 17 ضعيف  1,2 17,3

أحرص على متابعة اإلعالنات المصاحبة للمحالت   9

 التجارية 
6 18 20 74 

 14 متوسط 1,7 24,6

 15 متوسط 1,5 22,7 68 26 12 6 لتجارية التي تم افتتاحها حديثًا أتسوق في المحال ا 10

 8 متوسط 2,3 34 102 7 16 21 أحرص على متابعة التخفيضات على المحالت التجارية  11

 11 متوسط 2,1 31 93 10 19 15 التخفيضات أؤجل عملية الشراء لحين إقامة  12

 7 متوسط 2,4 34,7 104 7 14 23 أستطيع التفريق بين التخفيضات الحقيقية والوهمية 13

المنتج المخفض رغم عدم حاجتي  أحرص على شراء  14

 إليه 
3 8 33 76 

 12 متوسط 1,7 25,3

أحكم على جودة المنتج بطريقة صحيحة أثناء   15

 التخفيض
24 14 6 106 

 6 متوسط 2,4 35,3

  متوسط 1,5 21,7 65 26 15 3 أقوم بشراء كميات كبيرة أثناء التخفيضات  16
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المنتج أحرص أثناء فترة التخفيضات على شراء  17

 المحتاجة إليه فقط
37 5 2 123 

 1 قوي  2,8 41

 3 قوي  2,8 40,3 121 1 9 34 أعتبر الشراء في فترة التخفيضات فرصة 18

 

( المعيلة(  9يوضح جدول  للمرأة  االستهالك  بين    واقع  ما  المبينة   واقعوتنوعها  الحسابية  المتوسطات  وفق  قوي ومتوسط 

 :يلي. وذلك وفقاً لما هاوفق أولوياتواقع االستهالك للمرأة المعيلة بالجدول، كما يرتب الجدول 

أحرص أثناء فترة التخفيضات على شراء المنتج المحتاجة   ، كماحاجةللشراء عند وجود    أذهباألولى  في المرتبة   •

 . إليه فقط

 . أعتبر الشراء في فترة التخفيضات فرصة الثالثةفي المرتبة  •

 .أعد قائمة لالحتياجات قبل التسوق ، كما تناسبنيلمتجر إذا اتضح أنها ال أرجع المنتج لالرابعة  في المرتبة •

 . أحكم على جودة المنتج بطريقة صحيحة أثناء التخفيض السادسة في المرتبة •

 .التفريق بين التخفيضات الحقيقية والوهمية أستطيع السابعة  في المرتبة •

 . أحرص على متابعة التخفيضات على المحالت التجاريةالثامنة  في المرتبة •

 . أحدد مبلغا معينا عند التسوقالتاسعة  في المرتبة •

  الشراء.أحتفظ بفاتورة العاشرة  في المرتبة •

 .التخفيضاتأؤجل عملية الشراء لحين إقامة الحادية عشر  في المرتبة •

 . جرب المنتج قبل شرائه، كما أإليهاأحرص على شراء المنتج المخفض رغم عدم حاجتي الثانية عشر  في المرتبة •

 . أحرص على متابعة اإلعالنات المصاحبة للمحالت التجاريةالرابعة عشر  في المرتبة •

 .افتتاحها حديثًاأتسوق في المحال التجارية التي تم الخامسة عشر  في المرتبة •

 . أذهب للشراء عند اإلعالن عن ظهور منتج جديدالسادسة عشر  في المرتبة •

 .أشتري منتجات غير مقتنعة به تماًما لمجرد أنها عالمة )ماركة(السابعة عشر  في المرتبة •

المتوسطة احتلت    والواقع  ابعالر القوي احتل من المركز األول إلى المركز  واقع االستهالك  ووفق النتائج السابقة يالحظ ان      

لذا يجب  .  الضعيف احتل من المركز السادس عشر إلى السابع عشر   والواقعالخامس عشر  إلي المركز    السادس من المركز  

في تقديم استشارته أو تدريباته  واقع االستهالك القوي ثم المتوسط وأخيراً الضعيف  على المرشد األسري ان يقوم بالتركيز على  

 واالستثماري لديها.   يوتنمية الجانب االدخار  االستهالكي لديهاأو األنشطة التي يتعامل فيها مع المرأة المعيلة لتنمية الوعي 
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 التحديات التي تواجه المرأة المعيلة  .ت

 (10)جدول 

 التحديات التي تواجه المرأة المعيلة 

 44ن=

التكرار   ال إلى حد ما  نعم  التحديات التي تواجه المرأة المعيلة  م

 المرجح

الوزن 

 المرجح

المتوسط  

 الحسابي 

واقع 

 التحديات 

 الترتيب 

 7 متوسط 1,5 22,3 67 26 13 5 عدم وضوح الهدف من شراء المنتجات  1

 5 متوسط 2,1 31 93 11 17 16 المستخدمة في التسوق التقنية الحديثة  2

 3 متوسط 2,3 33 99 10 13 21 االقتراض لسد االحتياجات  3

 2 متوسط 2,3 33,7 101 6 19 19 نمو معدالت االستهالك بوتيرة متسارعة تفوق القدرة اإلنتاجية  4

 6 متوسط 1,9 31,3 84 11 16 17 ـ باحترافية ـ من قبل المسوقين الترويج لثقافة االستهالك  5

 3 متوسط 2,3 33 99 9 15 20 ق لترشيد اإلنفاقلة الحمالت التوعوية  6

 1 متوسط 2,3 34,3 103 7 15 22 النفتاح الثقافي الذي يعمل على توسيع نطاق االستهالك ا 7

 

متوسطة وفق المتوسطات الحسابية المبينة بالجدول، كما جميعها    التحديات التي تواجه المرأة المعيلة(  10يوضح جدول )

 . وذلك وفقاً لما يلي: هاأولويات وفقالمعيلة التحديات التي تواجه المرأة يرتب الجدول 

 . االنفتاح الثقافي الذي يعمل على توسيع نطاق االستهالكفي المرتبة األولى  •

 .بوتيرة متسارعة تفوق القدرة اإلنتاجيةنمو معدالت االستهالك  الثانيةفي المرتبة  •

 . االقتراض لسد االحتياجاتو اإلنفاق،قلة الحمالت التوعوية لترشيد  الثالثة في المرتبة •

 .التقنية الحديثة المستخدمة في التسوق الخامسة في المرتبة •
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 .المسوقينالترويج لثقافة االستهالك ـ باحترافية ـ من قبل  السادسة في المرتبة •

  .عدم وضوح الهدف من شراء المنتجات السابعة في المرتبة •

ان       يالحظ  السابقة  النتائج  متوسطةووفق  التحديات  واقع  .  جميع  بالتركيز على  يقوم  ان  األسري  المرشد  لذا يجب على 

في تقديم استشارته أو تدريباته أو األنشطة التي يتعامل فيها مع المرأة المعيلة لتنمية الوعي   التحديات وفق أولوياتها السابقة

 واالستثماري لديها.   ياالستهالكي لديها وتنمية الجانب االدخار 

 

 

 

 

 

 

 استمارة المرشد األسريثانياً: 

 

 وصف مجتمع الدراسة  .أ

 

 (11)جدول 

 للمرشد األسري  المؤهل العلمي

 49ن=

 

 

 

 

 

 

 

  ، %34,7  بلغ  حيث  عاٍل في اإلرشاددبلوم  م  لديه  األسري  دارش اإل  العاملين بمجال  منالنسبة األكبر    أن(  11)  جدول  من  يتضح

بنسبة  من    تليها مؤهل جامعي  ماجستير %،  30,6يحمل  يحمل  من  من  ،  %28,6بنسبة    ثم  بنسبة  يوأخيرا  الدكتوراه  حمل 

6,1%. 

 

 النسبة  التكرار  المؤهل العلمي م

 %6,1 3 دكتوراه  1

 %28,6 14 ماجستير 2

 %34,7 17 دبلوم عاٍل في اإلرشاد  3

 %30,6 15 بكالوريوس 4

 %100 49 المجموع
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 (12)جدول 

 تخصص المرشد األسري 

 49ن=

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وهو ما   %34,7 بلغ حيث  إرشاد أسريتخصصهم  األسري دارش من العاملين بمجال اإلالنسبة األكبر  أن ( 12) جدول  يشير 

  علوم اجتماعية ، ثم %10,2بنسبة   لغة عربية، ثم %32,7بنسبة  دراسات إسالمية تخصص  ليها ي ،يؤكد نتائج الجدول السابق

بنسبة متساوية تقدر بحوالي  نفس    وعلمحقوق  و  موارد بشريةوطفولة    ، وأخيرا%6,2بنسبة    علوم تربوية، ثم  %8,2بنسبة  

2%.   

 

 (13)جدول 

 للمرشد األسري مجال الخبرة

 49ن=

 النسبة  التكرار  تخصص المرشد األسري  م

 %34,7 17 إرشاد أسري 1

 %32,7 16 دراسات إسالمية  2

 %10,2 5 لغة عربية 3

 %6,2 3 علوم تربوية 4

 %8,2 4 علوم اجتماعية  5

 %2 1 طفولة  6

 %2 1 موارد بشرية 7

 %2 1 حقوق 8

 %2 1 علم نفس  9

 %100 49 المجموع

 النسبة  التكرار  مجال الخبرة  م

 %60,2 30 استشارات أسرية   1

 %22,5 11 أسري إصالح  2

 %16,3 8 استشارات تربوية  5
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  ، % 60,2ت  بلغ  حيثسرية  األستشارات  االخبرتهم في    األسري  د ارش من العاملين بمجال اإل النسبة األكبر    أن(  13)  جدول  يؤكد

   .%16,3بنسبة  تربويةالستشارات اال ، وأخيراً %22,5بنسبة سري األصالح اإل ليهاي

 

  (14)جدول 

 نوع للمرشد األسري 

 49ن=

 

 

 

 

 

في حين أن اإلناث يقدرون   ،%63,3ذكور بنسبة  األسري دارش من العاملين بمجال اإلالنسبة األكبر  أن( 14) جدول يوضح

   .%36,7بنسبة 

 

 

 

 

 

 (15)جدول 

 لمرشد األسري ا سن

 49ن=

 %100 49 المجموع

 النسبة  التكرار  النوع م

 %63,3 31 ذكر  1

 %36,7 18 أنثي 2

 %100 49 المجموع
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عاماً بنسبة    50عاماً وأقل من  40تقع في الفئة العمرية ما بين  ان النسبة األكبر من المرشدين األسرين  (  15)  جدول  يوضح

 %،20,4 عاماً على التوازي بنسبة  40عاماً إلى أقل من  30والفئة العمرية من  عاماً فأكثر 50%، تليها الفئة العمرية من 49

 .%10,2عاماً بنسبة  30واخيراً الفئة العمرية أقل من 

 (16)جدول 

 فترة العمل في اإلرشاد األسري 

 49ن=

 

 

 

 

 

 

%، تليها الفئة  47بنسبة أعوام فأكثر  10تقع في الفئة فترة العمل في اإلرشاد األسري ان النسبة األكبر من ( 16) جدول يشير 

    .%22,4نسبة أعوام  5من واخيراً الفئة العمرية أقل  %،60,3 بنسبة أعوام10أقل من  حتىأعوام  خمسةالعمرية من 

 (17)جدول 

 االستهالك الحصول على دورات في ترشيد 

 49ن=

 

 

 

 

 

 النسبة  التكرار  السن  م

 %10,2 5 30أقل من  1

2 30 - 10 20,4% 

3 40- 24 49% 

 %20,4 10 فأكثر 50  4

 %100 49 المجموع

 النسبة  التكرار  فترة العمل في اإلرشاد األسري  م

 %22,4 11 5أقل من  1

2 5- 15 30.6% 

 %47 23 فأكثر 10 3

 %100 49 المجموع

 النسبة  التكرار  الحصول على دورات في ترشيد االستهالك  م

 %59,2 29 نعم  1

 %40,8 20 ال 2

 %100 49 المجموع
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% لم 40,8بينما  %،  59,2بنسبة  تقدر    على دورات في ترشيد االستهالك  الحاصلينان النسبة األكبر من  (  17)  جدول  يؤكد

    .ترشيد االستهالكيتلقون أي تدريب في 

 للمرأة المعيلة  مؤشرات تحديد دور المرشد األسري في تعزيز الوعي باالستهالك .ب

 (18)جدول 

 دور المرشد األسري في تعزيز الوعي باالستهالك للمرأة المعيلة يوضح 

 

 49ن=

دور المرشد األسري في تعزيز الوعي باالستهالك  م

 للمرأة المعيلة 

التكرار   ال إلى حد ما  نعم 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

المتوسط  

 الحسابي 

دور  قوة

 المرشد 

 الترتيب 

 6 قوي  2,5 41,3 124 0 23 26 أقوم ببناء القدرات الذاتية لالدخار   1

 12 متوسط 2,4 39,7 119 0 28 21 أعمل على بناء القدرات الذاتية لالستثمار   2

 5 قوي  2,6 42 126 1 19 29 أوضح لهم ثقافة البدائل األرخص   3

 1 قوي  2,7 44,3 133 1 12 36 النفقاتبمعلومات تساعد على ضبط أمدهم  4

 1 قوي  2,7 44,3 133 0 14 35  إرشادات تساعد على ضبط النفقاتأمدهم ب 5

 14 متوسط 2,3 38,3 115 5 22 22 مراقبة المنتجات من حيث السعر   أعلمهم 6

 10 متوسط 2,4 40 120 3 21 25 مراقبة المنتجات من حيث الجودة  أعلمهم 7

 19 متوسط 1,8 29,7 89 17 24 8 لتقليل من آثار األنماط االستهالكية لبرامج أقدم  8

 7 قوي  2,5 41 123 3 18 28 االستهالكية السلبية محاربة العادات على  أعمل 9

 8 قوي  2,5 40,7 122 3 19 27   االستهالكيشر الوعي أن 10

 1 قوي  2,7 44,3 133 1 12 36 ة ئالخاط أحارب العادات 11

 10 متوسط 2,4 40 120 6 15 28 متعددة المنافع األشياءشراء أدعمهم في  12

 12 متوسط 2,4 39,7 119 3 22 24 االستهالكية غياب الثقافة أحارب  13

 8 قوي  2,5 40,7 122 3 19 27 كمستهلكين  بواجباتهمعرفهم أ 14

 17 متوسط 2,3 37,3 112 9 17 23  م كمستهلكينبحقوقه أعرفهم 15

بالمعلومات األساس عن السلع المتوافرة في  أزودهم 16

 السوق 
14 20 15 97 

 18 متوسط 2 32,3

 14 متوسط 2,3 38,3 115 6 20 23   العادات الشرائية السليمة أقوم ببناء 17
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 16 متوسط 2,3 38 114 5 23 21 االتجاهات الشرائية السليمة  أقوم ببناء 18

 4 قوي  2,6 42,3 127 2 16 31 لألسرة  المالية مهارات اإلدارةأنمي  19

 

 

قوية ومتوسطة   أدوار وتنوعه ما بين    دور المرشد األسري في تعزيز الوعي باالستهالك للمرأة المعيلة(  18يوضح جدول )

الجدول   يرتب  بالجدول، كما  المبينة  الحسابية  المتوسطات  للمرأة وفق  باالستهالك  الوعي  تعزيز  المرشد األسري في  دور 

 . وذلك وفقاً لما يلي:هوفق أولوياتالمعيلة 

، قاتأمدهم بإرشادات تساعد على ضبط النف  كما  النفقات،أمدهم بمعلومات تساعد على ضبط  في المرتبة األولى   •

 . أحارب العادات الخاطئةوكذلك 

 .الرابعة أنمي مهارات اإلدارة المالية لألسرةفي المرتبة  •

 .أوضح لهم ثقافة البدائل األرخص الخامسة في المرتبة •

 .أقوم ببناء القدرات الذاتية لالدخار  السادسة في المرتبة •

 .االستهالكية السلبيةأعمل على محاربة العادات السابعة  في المرتبة •

  .أنشر الوعي االستهالكي ، كماأعرفهم بواجباتهم كمستهلكينالثامنة  في المرتبة •

 .كما أعلمهم مراقبة المنتجات من حيث الجودة ،أدعمهم في شراء األشياء متعددة المنافع العاشرة في المرتبة •

 .أعمل على بناء القدرات الذاتية لالستثمار كما  االستهالكية،أحارب غياب الثقافة الثانية عشر  في المرتبة •

 . علمهم مراقبة المنتجات من حيث السعر ، كما أأقوم ببناء العادات الشرائية السليمةالرابعة عشر  في المرتبة •

 .أقوم ببناء االتجاهات الشرائية السليمةالسادسة عشر  في المرتبة •

 .أعرفهم بحقوقهم كمستهلكينالسابعة عشر  المرتبةفي  •

 .أزودهم بالمعلومات األساس عن السلع المتوافرة في السوق الثامنة عشر  في المرتبة •

 .أقدم برامج للتقليل من آثار األنماط االستهالكيةالتاسعة عشر  في المرتبة •

من المركز األول   قويدور المرشد األسري في تعزيز الوعي باالستهالك للمرأة المعيلة    ووفق النتائج السابقة يالحظ ان    

األدوار لذا يجب على المرشد األسري ان يقوم بالتركيز على . عشر  التاسعإلى العاشر متوسطة من  بينما الثامن،إلى المركز 

ها مع المرأة المعيلة لتنمية الوعي االستهالكي لديها وتنمية  في تقديم استشارته أو تدريباته أو األنشطة التي يتعامل فية  المتوسط

 واالستثماري لديها.   يالجانب االدخار 
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 المعوقات التي تحول دون تعزيز الوعي باالستهالك للمرأة المعيلة  .ت

 (19)جدول 

 المعوقات التي تحول دون تعزيز الوعي باالستهالك للمرأة المعيلةيوضح 

 49ن=

المعوقات التي تحول دون تعزيز الوعي باالستهالك   م

 للمرأة المعيلة 

التكرار   ال إلى حد ما  نعم 

 المرجح

الوزن 

 المرجح

المتوسط  

 الحسابي 

قوة 

 المعوقات 

 الترتيب 

 5 متوسط 2,4 40 120 1 25 23 للمرأة المعيلة العوامل النفسية  1

 2 قوي  2,6 42,3 127 1 18 30 العوامل االجتماعية  للمرأة المعيلة  2

 1 قوي  2,7 43,3 130 1 15 33 العوامل االقتصادية للمرأة المعيلة  3

 6 متوسط 2,3 37,3 112 4 27 18 صعوبة تنظيم برامج تعزيز الوعي باالستهالك  4

 7 متوسط 2,2 36,3 109 4 30 15 لتعزيز الوعي االستهالكي  خدماتصعوبة تقديم  5

لتنمية وعي  الجهات األسريةالبرامج التي تقدمها  قلة 6

 المعيلة   المرأة
30 15 4 124 

 3 قوي  2,5 41,3

 4 قوي  2,5 40,7 122 2 21 26 ضعف دعم برامج تعزيز الوعي باالستهالك  7

 

)  يؤكد المعيلةعلى  (  19جدول  للمرأة  باالستهالك  الوعي  تعزيز  دون  التي تحول  بين    وتنوعه  المعوقات  قوية   معوقاتما 

المعوقات التي تحول دون تعزيز الوعي باالستهالك ومتوسطة وفق المتوسطات الحسابية المبينة بالجدول، كما يرتب الجدول  

 . وذلك وفقاً لما يلي:المرشد األسري وفق أولويات للمرأة المعيلة

 . العوامل االقتصادية للمرأة المعيلةفي المرتبة األولى  •
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 . المعيلة االجتماعية للمرأةالعوامل  لثانيةافي المرتبة  •

 . قلة البرامج التي تقدمها الجهات األسرية لتنمية وعي المرأة المعيلة الثالثة في المرتبة •

 .ضعف دعم برامج تعزيز الوعي باالستهالك الرابعة في المرتبة •

 . العوامل النفسية للمرأة المعيلة الخامسة في المرتبة •

   .صعوبة تنظيم برامج تعزيز الوعي باالستهالك السادسة في المرتبة •

وتتنوع    الوعي باالستهالك للمرأة المعيلة تنميةالمرشد األسري في  هناك صعوبات تواجه ووفق النتائج السابقة يالحظ ان    

إلى    الخامسمتوسطة من  ال  بينما  ،عابالر األول إلى المركز  ما بين قوية ومتوسطة حيث تحتل الصعوبات القوية من المركز  

الصعوبات القوية ثم المتوسطة لتحسين أداء المرشد  قوم بالتركيز على  تان  الجهات الداعمة للمرأة المعيلة  لذا يجب على  .  السابع

 رته أو تدريباته أو األنشطة التي يتعامل فيها مع المرأة المعيلة لتنمية الوعي االستهالكي لديها. في تقديم استشا األسري

 

 

 آليات ترشيد االستهالك للمرأة المعيلة  .ث

 (20)جدول 

   آليات ترشيد االستهالك للمرأة المعيلةيوضح 

 49ن=

التكرار   ال إلى حد ما  نعم  آليات ترشيد االستهالك للمرأة المعيلة  م

 المرجح

الوزن 

 المرجح

المتوسط  

 الحسابي 

واقع 

 اآلليات 

 الترتيب 

 1 قوي  2,9 46,7 140 0 7 42 لمواجهة العادات االستهالكية   بناء استراتيجيات 1

 7 قوي  2,7 44 132 1 13 35 المرأة المعيلة  تمكينات لاستراتيجيبناء  2

 7 قوي  2,7 44 132 2 11 36 يةاألسرللموارد  تخطيط ال 3

 2 قوي  2,8 46,3 139 2 4 43 تشجيع على االدخار اإليجابي ال 4

 5 قوي  2,8 45 135 3 6 40 اإللكتروني خداع الوسائل التوعية ب 5

 6 قوي  2,7 44,3 133 3 8 38 اإللكترونية وسائط التأثيرب التوعية 6

 4 قوي  2,8 45,3 136 1 9 39 للنفقاتقنين االستهالك ت 7

 3 قوي  2,8 46 138 1 7 41 العائلية  النفقاتفي ات األولي  ترتيب  8
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ً  آليات ترشيد االستهالك للمرأة المعيلة على ( 20جدول ) يوضح قوية وفق المتوسطات الحسابية المبينة بالجدول،  وأنها جميعا

 . وذلك وفقاً لما يلي:المرشد األسري وفق أولوياتآليات ترشيد االستهالك للمرأة المعيلة كما يرتب الجدول 

 . بناء استراتيجيات لمواجهة العادات االستهالكيةفي المرتبة األولى  •

 . التشجيع على االدخار اإليجابي الثانيةفي المرتبة  •

 . العائليةترتيب األوليَّات في النفقات الثالثة  في المرتبة •

 . تقنين االستهالك للنفقات الرابعة في المرتبة •

 .الخداع اإللكترونيالتوعية بوسائل الخامسة  في المرتبة •

   .التوعية بوسائط التأثير اإللكترونيةالسادسة  في المرتبة •

 . األسرية التخطيط للموارد ، وكذلكبناء استراتيجيات لتمكين المرأة المعيلةفي المرتبة السابعة  •

ان     السابقة يالحظ  النتائج  قويةهناك    ووفق  وأنها جميعاً  المعيلة  للمرأة  الجهات  .  آليات ترشيد االستهالك  لذا يجب على 

في تقديم   آليات ترشيد االستهالك للمرأة المعيلة وفق أولويات المرشد األسريالداعمة للمرأة المعيلة ان تقوم بالتركيز على  

 .  المرأة المعيلة لتنمية الوعي االستهالكي لدي تهاأنشطبرامجها و

 

 

 

 

 الُمعيلة للمرأة االستهالكي الوعي لتنمية المقترح التصور  :الثالثالمبحث 

 

 (21)جدول 

 آليات تنمية الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلة يوضح 

 لتنمية الوعي االستهالكي للمرأة الُمعيلة آلية  الجهة م

 .الخداع اإللكتروني بناء استراتيجيات للتوعية بوسائل .1 الوزارة لحماية المستهلك بوزارة التجارة واالستثمار وكالة  1

 . لتوعية بوسائط التأثير اإللكترونيةل بناء استراتيجيات .2

 . بناء استراتيجيات لمواجهة العادات االستهالكية .1 جمعية حماية المستهلك 2

 . االستهالك للمرأة المعيلةترشيد ل آليات وضع  .2

 . بناء استراتيجيات لتمكين المرأة المعيلة .3

 . لتشجيع على االدخار اإليجابيبناء برامج ل .1 الجهات األسرية  3
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 . األوليَّات في النفقات العائلية تقديم تدريبات على تحديد .2

 . تقنين االستهالك للنفقاتتقديم ندوات توعوية ل .3

 . ترتيب األوليَّات في النفقات العائليةتقديم تدريبات على  .4

 . التخطيط للموارد األسرية تقديم تدريبات على .5
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