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عدد المشاركين في الهاشتاق خالل فترة التحليل..

#الخميس_الونيس
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ومــع تمّتــع منســوبي األجهــزة الحكوميــة والهيئــات الرســمية بإجــازة يومــي الجمعــة 
فــي  يتفاوتــون  الخــاص  القطــاع  فــي مؤسســات  العامليــن  أن  إال  أســبوعيًا،  والســبت 
تحديــد يــوم اإلجــازة األســبوعية، مــا بيــن جهــاٍت تمنــح إجــازة يــوم الجمعــة فقــط، وجهــاٍت 
أخــرى تمنــح يومــي الجمعــة والســبت، وبذلــك يكــون يــوم الجمعــة هــو القاســم المشــترك 
إلجــازة العامليــن فــي الســعودية، ويكــون يــوم الخميــس آخــَر أيــام العمــل األســبوعية، 
وتتجــّدد مــع قدومــه مشــاعر الســعادة والراحــة النفســية، الرتباطــه بإجــازة آخــر األســبوع.

وقــد تصــّدت دراســاٌت علميــة لتفســير حالــة الســعادة التــي تنتــاب األفــراد مــع اقتــراب 
علــى  األســبوعية  للعطلــة  اإليجابيــة  اآلثــار  عــن  كاشــفًة  األســبوعية،  العطلــة  موعــد 
الصحــة النفســية والبدنيــة لإلنســان، وتحســين أدائــه اإلدراكــي، والحــّد مــن آثــار العمليــات 
البيولوجيــة الضــارة داخــل جســمه والمرتبطــة بالتوّتــر العصبــي، عبــر االســترخاء الــذي توّفره 
ــة متجــّددة، فهــي – بالتالــي - ليســت  تلــك المحطــة األســبوعية، ليعــود بطاقــة وحيوي
مجــّرد وقــت يتوّقــُف فيــه اإلنســان عــن أداء مــا اعتــاد علــى فعلــه طيلــة أيــام األســبوع.

باعتبارهــا مــن أهــّم  الجانــب االقتصــادي،  إلــى  التأثيــر اإليجابــي لعطلــة نهايــة األســبوع  وَيمتــّد 
المحّفــزات المنعكســة علــى أداء وكفــاءة الموظفيــن، وســالمة رؤيتهــم وتقييمهــم وحلولهــم 

وقراراتهــم.

وأمام هذه التفســيرات العلمية، َيتعّين االقتراُب من الجوانب النفســية واالجتماعية واالقتصادية 
لعطلة نهاية األســبوع في المملكة، وتحليل أنماط قضائها، وتأثيراتها على الســعوديين.

ظــّل الخميــس والجمعــة، يومــي عطلــة نهايــة األســبوع فــي المملكــة العربيــة الســعودية، لمــدة تقتــرب 
ــًا رقــم أ/  ــه - أمــرًا ملكي ــز آل ســعود - رحمــه الل ــن عبدالعزي ــه ب ــك عبدالل ــى أن أصــدر المل مــن 40 عامــًا، إل
ــام العمــل الرســمية فــي كافــة  ــأن »تكــون أي ــع عشــر مــن شــهر شــعبان 1434هـــ، يقضــي ب 185 فــي الراب
الــوزارات والهيئــات والمؤسســات الحكوميــة، والمؤسســات الماليــة، ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي، 
وهيئــة الســوق الماليــة، والســوق الماليــة الســعودية، مــن يــوم األحــد إلــى يــوم الخميــس، وتكــون العطلــة 

األســبوعية يومــي الجمعــة والســبت«..

مقدمة..
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موضوع الدراسة:
ــر هاشــتاق #الخميس_الونيــس،  ــة كّل أســبوع، َيظهــر علــى شــبكة تويت ــراب نهاي مــع اقت
وتتفاعــل مــع الهاشــتاق فئــاُت المجتمــع الســعودي ذكــورًا وإناثــًا ومــن مختلــف الشــرائح 
العمريــة، ويأتــي تفاعــل الســعوديين مــع الهاشــتاق تعبيــرًا عــن فرحتهــم بإجــازة نهايــة 
األســبوع، حيــث ُيعــّد يــوُم الخميــس تحديــدًا يــوَم ترويــح عــن النفــس، بعــد دواٍم وضغــوِط 

عمــٍل أو دراســة، علــى مــدار أســبوع كامــل.

ويرتبــط هــذا اليــوم - غالبــًا - بأنشــطٍة مختلفــة، كالســفر وزيــارات العائلــة واألصدقــاء، 
والتنــّزه وارتيــاد المــوالت والمطاعــم والمقاهــي.

النفســية  األســباب  وتحليــل  لرصــد  الهاشــتاق،  هــذا  دراســة  أهميــة  تأتــي  هنــا  ومــن 
وأنمــاط  عــادات  ودراســة  المملكــة،  فــي  اليــوم  بهــذا  االحتفــاء  خلــف  واالجتماعيــة 

الســعودي. المجتمــع  ســلوكيات 

وقــد قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بدراســة وتحليــل هــذا الهاشــتاق، خــالل 
الفتــرة مــن 30 ديســمبر 2019 وحتــى 29 ينايــر 2020، أي لمــدة شــهر كامــٍل َشــِهَد 
كثافــًة فــي نشــاط التغريــد والتفاعــل مــع التغريــدات، حيــث وصــل عــدد المشــاركين فــي 
الهاشــتاق خــالل فتــرة التحليــل إلــى )4,243,339(، ولوحــظ أن التفاعــل مــع الهاشــتاق 
ينشــط بشــكل كبيــر منــذ بدايــة يــوم الخميــس وحتــى نهايتــه، وَيشــهد خفوتــًا فــي بقيــة 
األيــام، نظــرًا الرتباطــه بهــذه المناســبة تحديــدًا، وهــو مــا يكشــف أهميــة دراســة هــذا 

ــبكي، ودوافعــه ومظاهــره وتأثيراتــه المختلفــة. النشــاط الشَّ

من

30 ديسمبر 
2019

إلى

29 يناير
2020

4,243,339
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أواًل:
المتغّيرات الديموغرافية للمغّردين

َيكشــف التحليــل الديموغرافــي للمغّرديــن فــي هاشــتاق #الخميس_الونيــس، طبيعــة 
العالقــة االرتباطيــة بيــن العوامــل الديموغرافيــة للمغّرديــن، ونشــاِط التغريــد والتفاعــل 

مــع الهاشــتاق، وتقــوم الدراســُة بتحليــل المتغّيــرات الديموغرافيــة فــي مــا يلــي:

1( وفقًا لمتغّير الجنس:
اإلنــاث  عــن  الذكــور  تفــّوق  التحليــل  نتائــُج  تكشــف 
حيــن  ففــي  الهاشــتاق،  مــع  والتفاعــل  التغريــد  فــي 
بلغــت نســبة الذكــور 67.47%، وصلــت نســبة اإلنــاث 
المشــاِركات فــي الهاشــتاق إلــى 32.53%، أي أن عــدد 

الذكــور المشــاركين ِضْعــف عــدِد اإلنــاث تقريبــًا.

ورغــم أن اإلجــازة ُتعــّد فرصــة للراحــة والترويــح عــن النفــس بعــد ضغــوط عمــِل أو دراســِة 
أســبوع، وهــو مــا تشــترك فيــه اإلنــاث مــع الذكــور، إال أن الذكــور يمّثلــون النســبة األكبــر 
ــر فــي طريقــة وحجــم تفاعــل اإلنــاث غيــر  مــن القــوى العاملــة فــي المملكــة، مــا قــد يؤّث
العامــالت وشــعورهّن تجــاه العطلــة األســبوعية ويــوم الخميــس، ُيضــاف إلــى هــذا أن 
اإلنــاَث ولــو ُكــّن عامــالت، يلتزمــن – غالبــًا - بأعبــاء األعمــال المنزليــة حتــى فــي أيــام اإلجازة 

األســبوعية، مــا يجعلهــّن أقــّل مــن الذكــور انخراطــًا فــي هــذا النشــاط الّشــَبكي.

%32.53

%67.47

نسبة اإلناث
نسبة الذكور

اإلناث..
أقّل من الذكور انخراطًا في النشاط 

الشبكي المرتبط بالهاشتاق
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2( وفقًا لمتغّير الُعمر:
ُتظِهر نتائُج الدراسة أن فئة الشباب هي األكثر تغريدًا في هاشتاق #الخميس_الونيس، 
حيــث شــّكل تغريــد وتفاعــُل الفئــة العمريــة )18 - 24 عامــًا( نســبة 53.64%، تلتهــا الفئــة 
لتــان للمرحلــة العمريــة  ــان الممثِّ ــة )25 -  34 عامــًا( بنســبة 17.63%، وهمــا الفئت العمري
للشــباب، وهــي نتيجــة منطقيــة، خاصــة أن فئــة الشــباب هــي األكثــر اســتخدامًا لشــبكة 
تويتــر وعمــوم شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي المملكــة ومختلــف دول الخليــج، فضــاًل 
عــن قــدرة الشــباب علــى التعامــل مــع الطبيعــة التكنولوجيــة لشــبكات التواصــل، والرغبــة 

فــي التواصــل االجتماعــي أكثــر مــن الفئــات األخــرى.

أمــا الفئــة العمريــة التــي َحّلــت فــي المركــز الثالــث، فكانــت فئــة )35 – 44 عامــًا(، والتــي 
شــّكلت نســبتها 12.20%، وتمثــل تلــك الفئــُة مرحلــَة الّنضــج والتركيــز علــى العمــل، إلــى 

جانــب أن عالقــة هــذه الفئــة بالتكنولوجيــا الحديثــة أضعــُف مــن عالقــة الشــباب بهــا.

ثــم جــاءت الفئــة العمريــة )13 - 17 عامــًا( بنســبة 9.88%، وتمّثــل صغــار الســّن، وترتبــط 
هــذه الفئــة عــادًة بنظــام األســرة وخطِطهــا للعطلــة األســبوعية.

أمــا الفئــة العمريــة )45 – 54 عامــًا( فحّلــت بنســبة 3.81%، بينمــا حّلــت أخيــرًا الفئــة العمريــة 
)55 – 60 عامــًا( بنســبة 2.84%، وتمّثــل هاتــان الفئتــان كبــاَر الســّن ممــن لــم َيعتادوا اســتخدام 
مواقــع التواصــل فــي شــبابهم، وَمــن يركــزون فــي عطلــة نهاية األســبوع على الراحة الجســدية 

وقضــاء الوقــت مــع األســرة، والركــون للراحــة النفســية وتجّنــب مواقــع التواصــل.
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3( وفقًا لمتغّير اإلقامة:

لكــون الهاشــتاق ســعوديًا باألســاس، اقتصــرت جغرافيــة التغريــد والتفاعــل مــع الهاشــتاق 
علــى المملكــة، وكشــف التحليــُل تنــّوع مناطــق المملكــة التــي ينتمــي إليهــا المغــّردون، 
ــر هــذا  لتتصــّدر مدينــة جــدة مــدن المملكــة بنســبة 39.01%، وربمــا ُيفسَّ

التصــّدر بمــا تتمّيــز بــه مدينــة جــدة مــن طبيعــة ســاحلية وتنــّوع فــي مجــاالت الترفيــه.

وتلتهــا مدينــة الريــاض بنســبة 34.50% بفــارق نســبي ضئيــل، خاصــة بعــد بــدء 
فعاليــات موســم الريــاض بمشــاركة أعــداد كبيــرة مــن الجماهيــر.

وثالثــًا حّلــت منطقــة الدمــام بنســبة 6.80% وبفــارق نســبي كبيــر عــن مدينتــي 
جــدة والريــاض، نظــرًا لمحدوديــة فــرص الترفيــه فيهــا.

وتلتهــا منطقــة المدينــة المنــورة بنســبة 4.60%، ثــم مجموعــة مــن المــدن التي انخفضت 
ِنَســُب مشــاركة ســكانها فــي الهاشــتاق، وهــي ُمــدن الُخبــر بنســبة 3.37%، ثــم الطائــف 
بنســبة 3.34%، ومكة المكرمة بنســبة 2.97%، ثم الُجبيل بنســبة 2.47%، وأبها بنســبة 

1.60%، وأخيــرًا بريــدة بنســبة %1.34.

%39.01

جدة
%34.50

%6.80

الرياض

4.60%الدمام

المدينة المنورة

1

2

3

4
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4( وفقًا للغات المستخدمة:
أمــا بالنســبة للغــات التــي تــّم التغريــد بهــا، فقــد تصــّدرت اللغــة العربيــة – بالفصحــى 
والعاميــة - بنســبة 91.26%، واقتصــر اســتخدام اللغــة اإلنجليزيــة علــى نســبة %8.74، 

وهــو أمــر طبيعــي لكــون الهاشــتاق وبلــد التفاعــل عربييــن.

5( وفقًا لألجهزة المستخدمة:
كشــف التحليــُل اســتخداَم المغّرديــن ثالثــة أنــواع مــن األجهــزة الذكيــة، دّونــوا مــن خاللهــا 
تغريداتهــم ومشــاركاتهم، وكان اآليفــون فــي صــدارة هــذه األجهــزة بنســبة 53%، تليــه 

أجهــزة األندرويــد فــي المرتبــة الثانيــة وبنســبة 42%، ثــم أجهــزة الحاســوب بنســبة %5.

نظــام  علــى   IOS نظــام  أجهــزة  تفــّوق  ويالحــظ 
Android، حيــث أن ِنَســب امتــالك جــواالت اآليفــون 
فــي المملكــة وغيرهــا مــن دول الخليــج العربــي، أعلــى 
مــن ِنَســب امتالكهــا فــي مختلــف الــدول العربيــة، رغــم 
واألندرويــد  اآليفــون  أجهــزة  بيــن  النســبي  الفــارق  أن 
جــواالت  انتشــار  زيــادة  مــع  وخاصــة  كبيــرًا،  ليــس 
سامســونج وهــواوي، والتــي تقــّدم أشــكااًل مناســبة 

منافســة. وأســعارًا 

أو  المكتبيــة  ســواء  الكمبيوتــر  أجهــزة  مــن  التغريــد  نســبة  انخفــاَض  التحليــل  وُيظِهــُر 
المحمولــة، نظــرًا لطغيــان العــادات االتصاليــة الحديثــة، واســتخدام الجــواالت مباشــرة 

الترفيهيــة. أو  العمليــة  المهــاّم  فــي مختلــف 

انخفضت نسبة التغريد من أجهزة 
الكمبيوتر، نظرًا لطغيان العادات 

االتصالية الحديثة 
واستخدام الجواالت مباشرة.

اللغة العربية
بالفصحى والعامية

اللغة اإلنجليزية %91%8
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ثانيًا:
اتجاهات وتفضيالت المغردين

ــر  ُيعــّد هاشــتاق #الخميس_الونيــس أحــَد الهاشــتاقات االجتماعيــة اإلنســانية، التــي ُيعبِّ
نهايــة  النفســية وأســاليبهم فــي قضــاء عطلــة  عــن حاالتهــم  المغــّردون  مــن خاللهــا 
األســبوع، بالطريقــة التــي ُتخرجهــم مــن روتيــن العمــل اليومــي وضغــوط الحيــاة، ومــن َثــّم 
فــإن اتجاهــات المغّرديــن فــي هــذه الحالــة ليســت حــول قضيــة جدليــة معّينــة يتــوّزع فيهــا 
المغــّردون بيــن القبــول والرفــض، وإنمــا َيتمّثــل التنــّوع مــا بيــن االتجاهــات اإليجابيــة األكثــر 
تفــاؤاًل وانفتاحــًا علــى الحيــاة، واالتجاهــات الســلبية األكثــر تشــاؤمًا، والتــي تنظــر بســلبية 

إلــى بعــض جوانــب الحيــاة.

وقــد تفّوقــت االتجاهــاُت اإليجابيــة عــن الســلبية، ففــي حيــن بلغــت االتجاهــاُت اإليجابيــة 
28.1%، اقتصــرت الســلبية علــى 10.4%، أمــا بقيــة االتجاهــات فلــم َتّتِضــْح فيهــا أّي نظرٍة 

إيجابيــة أو ســلبية، وإنمــا قّدمــت مــا لديهــا مــن أفــكار فقــط، وَحّققــت ِنســبة %61.5.

ــُه مــن معتقــداٍت وأفــكار  وانطالقــًا مــن تعبيــر قامــوس مصطلحــات اإلنســان َعّمــا َيحِمُل
راسخة، فقد استخدم المغّردون في هذا الهاشتاق العديَد من الكلمات والمصطلحات 
التــي تشــير إلــى اتجاهــات وطبيعــة شــخصياتهم ومــا يؤمنــون بــه، وتصــّدرت كلمــات 
)اللــه - اللهــم - الســعودية - العظيــم( قائمــة المصطلحــات والكلمــات 
الرئيســية األكثــر شــيوعًا فــي تغريــدات الهاشــتاق، ويؤّكــد هــذا رســوَخ النظــرة اإليمانيــة 
للحيــاة لــدى المجتمــع الســعودي، حيــث َيكثــر فــي هذا الهاشــتاق التغريُد باآليــات القرآنية 

واألحاديــث النبويــة، خاصــة الرتبــاط عطلــة نهايــة األســبوع بصــالة الجمعــة.

أمــا ورود كلمــة »المملكــة« فــي قائمــة الكلمــات األكثــر ورودًا فــي تغريــدات الهاشــاق، 
ــر باالرتبــاط القــوّي للمغّرديــن بالدولــة وأهدافهــا ومصالحهــا. فُيفسَّ

أمــا بالنســبة لطبيعــة قضــاء العطلــة األســبوعية، فيكشــف التحليــُل وجــوَد ارتبــاٍط ذي 
داللــة، بيــن أســلوب قضــاء العطلــة األســبوعية، وطبيعــة الحيــاة االجتماعيــة التــي 

%28

اتجاه إيجابي

%10

اتجاه سلبي

%62

اتجاه محايد
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يعيشــها المواطــن، وكذلــك قيــم واهتمامــات وعادات وتقاليد المجتمع الســعودي، 
والتي تؤّثر على أســلوب حياة األفراد، وطريقة ممارســتهم لهواياٍت معينة، وهو ما 
ظهــر فــي تغريــدات هــذا الهاشــتاق بوضــوح، فقــد ربطــت الدراســة بيــن أســلوب قضاء 

العطلــة األســبوعية، والمنطقــة التــي َينتمــي إليهــا 
المغــّرد مــن بيــن مناطــق المملكــة، لالقتــراب بشــكل 
أكبــر مــن الحالــة النفســية واالجتماعيــة لــكّل مغــّرد، 
هوايــاٍت  مــن  ُلــُه  ُيفضِّ عّمــا  تعبيــره  طريقــة  وفهــم 

وعــادات اجتماعيــة مارســها لســنواٍت طويلــة.

اتجاهــات قضــاء  أهــّم  اســتعراض  ُيمكــن  يلــي  وفيمــا 
المغــّردون: إليهــا  َينَتِمــي  التــي  المنطقــة  لطبيعــة  وفقــًا  األســبوعية،  العطلــة 

أ ( التنّزه في البّر والشواطئ
أظهــر تحليــل الهاشــتاق أن أســلوَب الترفيــه فــي عطلــة نهايــة 
األســبوع، َيعتمــد علــى المناطــق والمــدن الســكنية التــي يعيــش 
فيهــا المغــّردون، فاتضــح أّن ســكان الِمنطقــة الوســطى )مثــِل 
ــّر، ألســباب  ُلــون الذهــاَب إلــى الَب الريــاض، وحائــل، والقصيــم( ُيفضِّ

غــر. تتعّلــق باعتيادهــم المخّيمــات ومراعــي اإلبــل منــذ الصِّ

ــَه إلــى الشــواطئ لممارســة  ــُل ســكاُن المنطقتيــن الشــرقية والغربيــة، الّتَوجُّ فــي حيــن ُيفضِّ
ــل بعــُض األفــراد الذهــاَب  الســباحة والصيــد والتمّتــع بمنظــر وأجــواء البحــر، فيمــا ُيفضِّ
إلــى المــوالت والمطاعــم والمقاهــي للتســّوق، أو لتنــاول وجبــات الطعــام، أو تنــاول 

المشــروبات الســاخنة والبــاردة مــع األســرة أو األصدقــاء.

ب ( الّسفر وحضور المناسبات االجتماعية
اتجــاه  #الخميس_الونيــس  هاشــتاق  تغريــدات  تحليــل  َيكشــف 
كثيــر مــن المغرديــن – كذلــك  - إلــى الّســفر باتجــاه منطقــة أو 
ــة األســبوع، ويســرد هــؤالء فــي  ــة أخــرى لقضــاء إجــازة نهاي مدين

تغريداتهــم أدعيــة خاصــة بالســفر.

ــي البعــُض مســاَء يــوم الخميــس دعــواٍت لحضــور الحفــالت والمناســبات  فــي حيــن ُيَلبِّ
االجتماعيــة، ويقــوم فريــٌق ثالــث بالزيــارات االجتماعيــة لألهــل واألقــارب والجيــران.

يوجد ارتباط
بين أسلوب قضاء العطلة وطبيعة الحياة 

االجتماعية للمواطن وقيم واهتمامات 
وعادات المجتمع السعودي.
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القيم:
- القابلية للتغيير.

- التفوق على الذات.
- الركود.
- الرزانة.

االحتياجات: 
- التعبير عن الذات.

- الفضول.
- التحدي.

- االنسجام.

االهتمامات:
- التقنية والحوسبة.

- المجتمع.
- الرياضة.
- األفالم.

ج ( ُمشاهدة المباريات واألفالم
المغّرديــن  لــدى  أخــرى  اهتمامــاٍت  الهاشــتاق  تغريــدات  ُتظِهــر 
لحضــور  أصدقائهــم،  مــع  كالخــروج  الشــباب،  فئــة  مــن  وخاصــة 

الســينما. فــي  األفــالم  مشــاهدة  أو  المباريــات 

د ( التسّوق وارتياد المطاعم والمقاهي
َيملــك بعــُض المغّرديــن الشــغَف للتســّوق وقضــاء بعــض الوقــت 
فــي المــوالت، مــا يدفــع مغّرديــن وحســاباٍت تجاريــًة لإلعــالن عــن 
الهاشــتاق، فــي حيــن  باســتخدام  ُمنتجــاٍت وِســَلٍع وخصومــات، 
َتميــل رغبــاُت بعــض المغّرديــن نحــو التوّجــه إلــى المطاعــم لقضــاء 
بأهميــة  المقاهــي  وَتحظــى  األصدقــاء،  أو  األهــل  مــع  الوقــت 
كبيــرة بيــن هــذه المتنّزهــات، حيــث َيقِضــي الشــباب وقتــًا أطــول فــي المقاهــي لالســترخاء 

وتنــاول القهــوة.
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