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  ضوء رؤية يف املايلوعالقته ابالستثمار   االقتصاديوعى املرأة السعودية ابلتمكني 
 2030 العربية السعودية اململكة

 الرمحن املعجل عبدوفاء بنت  د. 
 املساعد أستاذ السكن وإدارة املنزل 

 جامعة اجملمعة يف  كلية الرتبية  
 امللخص:

 ت الباحاةة لةكل  قةد ةعةد   .2030ضةو  رييةة  يف املةاي عالقتة  تالسةتانيار  االقتصةاد املةُّة  السةعودية تلتني ة   يعلة  مةدو  عة التَّعةُّف إىل احلاليةة  هدفت الدراسةة  
دية املةُّة  السةعو  اجتةا مقيةا     ،م2030 املنيل ةةضةو  رييةة  يف االقتصةاد املةُّة  السةعودية تلتني ة   يمقيةا   عة   ،البياانت العامة للنيُّة   ةسُّهتا  )استنيار نت  ةد ات تضني  

 ت اتبعة ، تعلينييةة تتلةةة  اجتنياعيةة اقتصةاديةينتنية  ملسةتو ت  ،سةعودية عاملةة  ضةا عاملةة امةُّة ( 164عل  عينةة عوةواةية ضُّضةية قوام)ةا ) تقب  ط   ،املاي(  االستانيارحنو  
ارتةةةام مسةةتوو  عةةي السةةيدات العةةامالت  سةةة نتةةاة  الدراكةةام مةةم ةهةة     .(SPSS) اإلحصةةاةيالةةمانم   تسةةتادامالبيةةاانت  تلةةو  ع   ،التحليلةةي الوصةةةي املةةن) الدراسةةة 

ا طةةل للنيوةةُّ م  ميضةةعةم    ،املل يةةة  مصةةدر للةةديل  املةةاي ا ةةا   ةةا  ةم مةةم حةةر املةةُّة  ةم ي ةةوم  ةةا حةةر   ،ن)م االقتصةةاد  ارتةةةام مسةةتوو   ةة   ،تلتني ةة  االقتصةةاد 
 ،مةم ج)ةة   جود عالقة ع سةية نية  املسةاند  االقتصةاديةكنيا تب     .يف يلطة املوُّ م رية للتعدي   التغيا  يعتقدم ةم املُّ نة ضُّ  ،اإلنتاجي مبا يتناسب مع  قت)م  قدراهتم

 التاطةةةةيل لالسةةةةتانيار   الةةةةوعي تالسةةةةتانيار، ، نيةةةة  تننييةةةةة القةةةةدرات االقتصةةةةادية مةةةةم ج)ةةةةة ، الةةةةوعي تالسةةةةتانيار  االسةةةةتانيار تلسةةةةندات  اج راأ املاليةةةةة مةةةةم ج)ةةةةة ةيلةةةةُّو
الةةوعي تالسةتانيار،  التاطةةيل  كةة  مةم )نية توجةد عالقةةة ةنةة     .املةُّة  االقتصةةاد  مةم ج)ةةة ةيلةُّو  عةةينيةة  جمنيةوم    ،جتاهةةات حنةو االسةةتانيار االقتصةاد تملوةُّ عات،  اال

السةةتانيار يةة نيةة  التاطةةيل لوجةةد عالقةةة ارتباط كنيةا ت   ( مةةم انحيةة  نيةة  الةةوعي تلتني ة  مةةم انحيةةة ةيلةةُّو،االقتصةةاد لالسةتانيار تملوةةُّ عات،  االجتاهةةات حنةو االسةةتانيار 
اتملوةةُّ عات لةةدو املةةُّة  السةةعودية  كنيةةا توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة نيةة  تننييةةة القةةدرات   ،عةةدد سةةنوات ا ةةم   سةةتوو التعلينيةةي،  الةةديل  الوةة)ُّ ،  املحلالةةة االجتنياعيةةة، ة  الةة  فقةة 

ا ،2030 نيل ةةةملا رييةةةد  يف ضةةو  االقتصةةادية  الةةوعي االقتصةةاد  للنيةةُّة  السةةعودية تلتني ةة  االقتصةةا  توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة نيةة  اجتاهةةات املةةُّة   ،للنيسةةتوو التعلينيةةي  فقةة 
 . الديل  الو)ُّ  ملستوو التعلينيي اللحالة االجتنياعية   فق االسعودية لالستانيار املاي 

 .2030 املنيل ة ريية ؛املاياالستانيار ؛ االقتصاد  التني  ؛ املُّة  السعودية  الكلمات املفتاحية
 

 

Saudi Women's Awareness of Economic Empowerment and its Relation to Financial Investment in 

the Light of KSA Vision 2030 
Dr. Wafaaa Abdulrahman Almeejel 

Assistant Professor of Housing and Home Management 

Faculty of Education, Majmaah University 
 

 

Abstract:  
This study aimed to identify the extent of Saudi women's awareness of economic empowerment and its relationship to financial 

investment in the light of Vision 2030. For this, the researcher has prepared the necessary tools for the study, such as the general data form 

for women and their families, the measure of Saudi women's awareness of economic empowerment in light of the KSA vision 2030, and the 

measure of Saudi women's tendency towards financial investment. The study was applied to a random sample of 164 working and non-

working Saudi women from different economic, social and educational levels, following the descriptive analytical approach, where the data 

were processed using the SPSS statistical program, Increasing the level of awareness of working women about economic empowerment, as 

well as increasing their level of economic knowledge and their right to own property and to have a source of their own financial income, and 

also their right to develop plans for the productive project in line with their time and abilities, taking into account the need for flexibility in 

modification and change of the project plan. It was also found that there is an inverse relationship between economic support and both 

awareness of investment and investment in paper currency and securities on the other hand, and between the development of economic 

capabilities on the one hand, and both awareness of investment and planning to invest in projects and trends towards economic investment, 

and between the total economic awareness of women on the other hand, and there is a relationship between both investment awareness, 

planning to invest in projects, and trends towards economic investment. There is also a correlation between planning to invest in projects for 

Saudi women according to social status, educational level, monthly income, employer, and number of years of experience. There is also a 

correlative relationship between economic capacity development and Saudi women's economic awareness of economic empowerment in the 

light of the KSA Vision 2030 according to the educational level. 
 

Keywords: Saudi Women, Economic Empowerment, Financial Investment, KSA Vision 2030. 
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 مقدمة: 
احليا  جماالت  تتلف  يف  جك رها  تضُّب  شاملة  عنيلية  مم   ،التننيية  جديد   درجة  إىل  تجملتنيع   تنتق  

مستوو معيوي حتقير  يف مقدمت)ا      ، حتقير ةهدا  النا   اجملتنيع  يفد رها  إىل   تُّجع ةمهية عنيلية التننيية    ،مالتقد  
ةفض      النصُّ، حيا   االيل  ،(م2017  حمنيد،   )ةنيو  فُّ   حتس ت توسيع  ةج   مم  النا    تع    يار  حيا   نوعية 

نينجاح،  د ر   ةدا   مم  فُّد  يتني م ك   حىت  النييع  ملواركة  اآلليات  الوساة   توفا  شُّيطة  حبيا  كُّمية  النييع 
جيال املقبلة   شُّيطة التعام  نيعقالنية مع املوارد الطبيعية  تقلي  اجضُّار البيئية لضنيام أتم  فُّ  احليا  الي د  لل 

                                         (.م2015، عبداجمليد ) التننييةلعاةدات التوزيع العادل  عم
اليتا   مي   اجساسية  الُّكيز   البوُّ   املورد  مؤسسات      ني افة  اجملتنيع  تطويُّ عم  نيتننييت)ا   ذل     ،ي)ت   ا 

 العنصُّ البوُّ  هو حمُّك ال ةا      . التدريبية   يةكافة اجساليب التننيو عم طُّير   ،معارف   تننيية م)ارات   نينا  قدرات 
املستو ت  اجصعد  عل  كافة  ة  ؛ الةعالية  تسبر  تواكب  ضُّ ر   استانيار   ةصبح  للتننيية     لكل   نيُّانم  

   االقتصادية  االجتنياعية. 
املُّة     ةمهية تلغة   حتت  قضا   التننيية  اإلنس جبمواركت)ا يف  اج ساط  املُّة     د  انية  جماالهتا،  يعنييع  د ر 

ال اا مم   تُّحفقد ط    ؛ نتيجة للواقع الك  تعيو  املُّة   .  ضةا اإمي م    ال  )نية اليتد ار املالتننيية مم اج  يفالةاع   
املُّتبطة   الد لية      ا القضا   احملاف   املُّة   ،يةاإلقلينييف تتلف  تست)د       فع مستوو مواركت)ا يف  ر     ،اليت 

 ر من)ا تحلقوأ االقتصادية  االجتنياعية  السياسية. تعل   اما  القض  هك يف مقدمة  كام  ،التننيية 
ق   مم  املبك لة  ال)ود  التننيية   رض  ك   عنيلية  يف  املُّة   مواركة  لتةعي   الد لية  احلقوقية  املنظنيات  ب  

م  ةجيب    ما هو كاةم     لت قاةنية ني  ما املزيد، ف)ناك فجو  مازا  إىلمازالت يف حاجة  ل ن)ا    ؛ جملتنيعات العُّنيية ت
)ة  قد    .ي وم دراسة مجعة  املستوو    إىل(  م2000شارت  عل   احل    مواقع  يف  العُّنييات  النسا   اخنةاض  اي  

الوزار ،   د م  املستوو  عل   نسبة  ايل)ا  فيعةالوزار ،  ارتةام  السلطة  يف  املُّة   تواجد  رمز ً  ايال    دف ما  سلطت     
  الد لية. اثير اإلسالمية ملو تةعي  تل  ا إىللكا فاجمُّ حيتاج  ؛حمد د 

 ؛ ضُّ ر  مواركت)ا  إدماج)ا يف تتلف جماالت احليا   ،العاملي نيقضية     املُّة   كام االهتنيام  مم هنا  
املنعقد   ، املؤ ُّ العاملي اج ل للنيُّة  من)ا    ، ر نيتني   املُّة فينيا يتعل    ت قد العديد مم املؤ ُّا،  قد ع   ا للنيسا احتقيق  

ةما الاالث ف ام    م( يف كونين)اجم،  1980مث تال  املؤ ُّ العاملي الااين للنيُّة  عام )  ،م(1975)ام  يف امل سي  ع
م( يف ني  ،  1995املنعقد عام )  ،املؤ ُّات املؤ ُّ الد ي الُّانيع للنيُّة   ل م كام ةنيُّز هك   ؛نا يبنيم(  1985عام )
لنسبة للنيُّة ،  ةنيُّزها من)  التني    )نية تم ويةتةر عل  نيعض املصطلحات  املناه  اليت حتني  مةاهي  تننيحيث ا  
، الدنيويبقدراهتا،  قينيت)ا ال با  يف املنزل  اجملتنيع )يف  ر نياقت)ا  الك  ي)د  إىل تعزيز صور  املُّة  فينيا يتعل    ،للنيُّة 
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املتقد    .(م2006 اجملتنيعات  ةصبحت  املُّ  اآلم  د ر  أبمهية  تؤمم  مع    ؛  ةمة  اجد ار  تقاس   ةاتح  ا  )ا  شُّي مما 
ما هو إال مقيا  لتني      ؛جملاالت املاتلةةتتعزيز قدراهتا يف املواركة  االيلتيار احلُّ    يف مجيع اجملاالت،    الُّج 

ز الننيو االقتصاد ،  م يعز  ةاملسا ا  ني  النس  مي م    مي م القول أبم   مم مث    (،م2009املُّة  يف اجملتنيع )نيلول،  
 كانت ذات نتاة  إجيانيية عل  رة  املال.  ؛ نسا اتحة نيعض املوارد ني  يد  الإم ة  

التني   القيادية  اإلدارية    مم ةه  ةهدا   القدرات  القُّار  ،رفع   التاطيل  التنةيك    ال ةا   يف اختاذ 
ن   ةكنيا   .لية يف التننيية  الن)وض تجملتنيعس)  نيةاعي   اعضو  نيوصة)ا   حتس  كةا   املُّة  ، حتقير املسا ا  ، املواركة

للفُّاد م حتمي احليا   نوعية  ز د     ،س   اجملتنيعيةمم يلالل  العامة مواركت)م  السياسة  ة لو ت  توجي   ،  إعاد  
ن  مم يلالل مؤشُّات التننيية االقتصادية  املستوو املاد   ة الننيو االقتصاد  مع احرتام نوعية حيا  النا ، كنيا  

 .است وا  تل  اجمورمي م  ؛سياسيل الاجملااثر املسا ا  ني  النس  يف آ تقيي   ، الصحي للفُّاد
اجملتنيع يف  املُّة   اندماج  العني      يؤد   سوأ  يف  مواركت)ا  امل اسب   إىل  ؛نسبة  مم  العديد  حتقير 

مما   ؛الوطيناجما  للنيوارد البوُّية املتاحة عل  املستوو  االستانيار حتقير   ، ففُّ  التوظي  اتحةإ  ما االقتصادية، 
الوصول   عن   المعد    إىلينت   االقتصاد   الننيو  العني ني  ةالت  سوأ  يف  للنيُّة   التنافسية  القدر    ،ست)د ،  رفع 

 . التننيية املستدامة ز مم د ر املُّة  يف حتقيرعز   ك  ذل  ي   ؛الت البطالة ختةيض معد  
الباحاة   اقتصاد ً    تُّو  املُّة   املنتجة يف      اجسُّ  جمال  اجملتني  ، ةمهية  تننيية  يف  د رها  د   قع،   تدعي  

جملتنيع مم  تتحس  م انت)ا  ل    املُّة   يف  س)   مبا ي    ؛ت العديد مم د ل العامل جتارب نوعية يف هكا اجملالتبن  
تعظي    إىل كنيا هتد  اسرتاتيجية التني      ،تنيع هو ةسا  الن)وض تجمل  ،السياسية  االجتنياعية  الاقافية   النواحي

 .تزيد مم اعتنيادهم عل  ةنةس)م ليتا ،د ر النسا   مواركت)م يف احليا  العامة
ما زالت حباجة  ل ن)ا    ؛العُّنيية  جتنيعاتنا مب رض  ك  ال)ود املبك لة لتةعي  مواركة املُّة  يف عنيلية التننيية  

تكتساب الُّة  العام، فنيا    نيعد    م قضا  املُّة  العُّنيية مل حتظ  ة "  إىلفقد ةشار التقُّيُّ االسرتاتيجي العُّيب    ،املزيد  إىل
قبال النسا  إعام،  قد كوةت نيياانت البن  الد ي عم ز د  يف  ديد مم القضا  حم  جدل  عدم اتةاأ  ل العتزا

االستانيار   جمال  العُّيبنيعل   ا لي   ةيل  .د ل  دراسة  ع يف  البياانت  تنظي  ة  مُّو كوةت  عل   النسا   قدر   م 
ا تلغة الصغُّ  مناةضة  وم ج)ود  ت م  ة   ال تعد  ؛فُّيقياةموُّ عات العني  احلُّ يف منطقة الوُّأ اج سل  مشال  

رات حاياة مي م  صة)ا أبهنا اجنيُّز عل  صعيد     النسا  يف  قد ش)دت منطقة ا لي  العُّيب تطو   .ات نولوجيً 
اليوم     .جملال االستانيار إىل ااجتاه)ا  مم مث       ؛هتااازدادت مديلُّ   ؛ف لنيا ازداد تعلي  املُّة   ازدادت ثقافت)ا  ،العامل

السيدات    ل ااا يلاصة  ممم  موُّ عات  املالنيس   ما   ،ميتل م  احلضانة  ، الدي ور   ،موُّ عات    ، د ر 
تنا لت املسامهة االقتصادية للنيُّة  يف املنيل ة  اليت    -(  م2005)  لت دراسة الُّنيومقد توص     ضاها.    ، املطاع 
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نتيجة عدم    ؛د د دريب امل)ين للنيُّة  حمُّ  التتزال فُّ  التطوي  جمنيوعة مم النتاة  ةمه)ا  ال  إىل  -العُّنيية السعودية
للنيُّة ،   املناسبة  املواريع  تو   توافُّ معلومات كافية عم  تدريبية م)نية  اعدم  نيُّام   استانيارية كافية،  ةفُّ  ف  ضع    
ا اصة احل ومية  السياسات  رس   املُّة  يف  االجتنياعية    إىلتإلضافة    ،مواركة  احل ومية  القيود  اليت اإلجُّا ات 

حمد دية اجملاالت الوظيةية  فُّ  الرتقية  ككل  فُّ     ،  مام املواركة الةعلية للنيُّة  يف سوأ العني ةا  اةق  تقف ع
 . مناصب القياد  العلياإىل الوصول 

يف  ة مما   العُّنيية  إس)   املنيل ة  قامت  ا  اليت  التس)يالت  نيعض  احلُّ  العني   عل   السعودية  املُّة   قبال 
  ، ح نيةتح م اتب استوارات هندسية  تُّمجة كنيا س    ،عي  ال ةي  الغارم  الوُّ لغا  شُّط الوكيإ   ما   ،السعودية

صت  زار  التجار   الصناعة  قد يلص    .جماالت العني  احلُّ  إىلمام املُّة  للديلول  ةقات  س)نيت يف إزالة املعو  ةاليت  
الوُّاةح مم ت السعودية  دمة كافة  املدم  النساةية يف عدد مم  الصناعية  املدم  قالعديد مم  طاعات عني  تلف 

 عنيال.سيدات اج
 ز د     ،ا حنو تةعي  د ر املُّة  يف اجملتنيعا حقيقيً نت توج)  كنيا اختكت ةج)ز  رس  السياسات قُّارات تضني  

الاامنة ش    التننيية  االقتصادية، فاطة  منعطة  مسامهت)ا  ترز  لت  ال)دا  نيكل  املُّة   ؛ا يف  ة ضام   ضنيام    ، لتطويُّ 
 ا طة الُّةيسة يف جمال املُّة  ما يلي    ةهدا نت  تضني   ،ية االقتصادية  االجتنياعيةالتنني   ين)ا مم املواركة يف

من)ا  سم   • الةاقد  الديد ،  تعدي   يس)    ؛اجنظنية  النواط    يوج  مما  يف  النسا   مواركة  توسيع  ع 
  .االقتصاد 

الالزمة  إس)امتطويُّ   • التس)يالت  االقتصاد ،  أتم   النواط  يف  م انلز د  ؛املُّة   يف     املُّة   القوو  ة 
املساند   ا دمات  املواركة ا؛  االقتصادية    اإلس)امات  توسيع    ، العاملة،  تطويُّ  تنويع  يضنيم  مبا 

  .القطاعية
التحاأ   • اجسُّ   اجملتنيع،  تطويُّ  حتةيز  يف  املُّة   د رها  م انة  العلنيية  ت  اإلانث تعزيز  اليلتصاصات 

   .العايانو     يف التعلي  الا ،  التطبيقية  امل)نية
تنةيكيةآنيلور    • توج    ؛ ليات  إطار  يف  املواركة  تعنييق)ا  هك   املُّة   لتوسيع  عني   فُّ   لز د   الد لة  )ات 

 .(م2009  تنويع)ا )اليوسف،السعودية 
ُّ الدع  املاي  عم طُّير عد  نيُّام  توف    ،سُّ املنتجة كنيا اهتنيت الد لة نيتننيية الصناعات الصغا   دع  اج

  الةقُّ، كنيا  ةال يف القضا  عل  ظاهُّ  البطالة  املوُّ عات نيو   فع  هك   ت س)   واريع،   تل  امل قُّ ض ميسُّ  ل
    ما  ،تعني  عل  توفا فُّ  عني  كاا 

   .اللطيف مجي   دمة اجملتنيععبدنيُّانم   .1
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   . صند أ املئوية .2
   .الصند أ ا ا  الوطين .3

املسامهة يف سوأ    إىل  ،ت جتاريةآمنو   تالكام  مم  ،عنيال م االستانيارات النساةية يف سوأ املال  اج تتنو  
املالية  اليت  تل )ا سيدات    ىلإتإلضافة    ،اج راأ  السعودية عم طُّير   ىلإ لوج ري   اجموال اججنبية  السوأ 

 ا يئة العامة لالستانيار. 
ذل      املُّة   ةك   ديلول  توجيع  يف  استانيارية كانت  إىل  س)   عل     إىلجماالت  مقتصُّ   قُّيب   قت 

حيث  ز د  ري   اجموال النساةية،  ةدو إىل  مما    ؛طُّقت نيقو  جماالت العقار  اجس)   الصناعةث  يح  ،ُّجالال
 م. 2008مم حج  االستانيار ال لي للقطام ا ا  يف املنيل ة عام  %6حواي  نيلغت نسبة استانيارات النسا 

(  2017،  ظيف  اججورسح التو م-ا يئة العامة لإلحصا السعودية )وا إحصا ات عنيالة النسا  يف   ت  
)إىل   نيلغ  االقتصاد   النواط  يف  العامل   عدد  متوسل  إمجاي  نسنية6,990,226ةم  مليوم  عدد   ،(  من)  

 ".  تب   Femaleانث "مم اإل  ا( ةلة  649,074"،  عدد )  Male( مليوم نسنية مم الككور "6,341,152)
 ةم    ،( ةلف ر ل سعود 4,959مقاني  )   سعود ،  ( ةلف ر ل8,388الككور يبلغ )ةم متوسل ةجُّ الةُّد مم  

 . لإلانث ( ساعة 200( ساعة، مقاني  )201متوسل عدد ساعات العني  الو)ُّية للككور )
،  رفع (%7)( إىل  %11.6( إىل ختةيض معدل البطالة مم ) 2030وا ريية املنيل ة العُّنيية السعودية ) ت  

( تُّيليوانت ر ل سعود ،  رفع  7ما يزيد عل  ) ار إىل  ( ملي600صند أ االستانيارات العامة مم )قينية ةصول  
يف إمجاي    ت الصغا   املتوسطةآ ارتةام مسامهة املنو   ،%30إىل    %23سبة مواركة املُّة  يف سوأ العني  مم  ن

( إىل %1النات  احملل  مم ةق  مم ) رفع مسامهة القطام ضا الُّحبي يف إمجاي    ،%55إىل    %20النات  احملل  مم  
للوصول مبسامهة القطام ا ا  إىل    ؛(%10إىل )(  %6مديلُّات اجسُّ  مم إمجاي ديلل)ا مم )  نسبة رفع      ،(5%)

النات  احملل  مم   النات  احملل  مم    ،  %65إىل    %40إمجاي  املباشُّ  مم إمجاي  رفع نسبة االستانيارات اججنبية 
العامل  3.8% املعدل  )    ،%5.7  يإىل  املُّكز  الت( يف م25االنتقال مم  الؤشُّ  املُّاكز  ( اج ىل  10)ةنافسية إىل ةحد 

 .( اج ىل عل  مستوو العامل15)ة( إىل املُّاتب ال19 انتقال  مم املُّتبة ) ارتةام حج  اقتصادان   عل  مستوو العامل،
الصغا     جمال  د  يع   العني   ا م)نيً مديلال  املوُّ عات  مو الت   ح   عل   النا    مساعد     ،لتوفا فُّ  
الُّضادرجظي    تع  ، اجملتنيع للفُّاد  ، ة  املعيوة  مستوو  الصغا  ، رفع  التنيوي   يلالل  جكب    ،مم  عل    القدر  

اجملتنيع   ،املديلُّات  ةرجا   الُّفاهية يف  اليت  ؛  نوُّ  املوُّ عات  لنوعية  النامية  تنة     لكا ف)ي منوذج مااي  الد ل  كها 
 .مة املتقد  
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ة     يت   فر يلطة تضع)ا املُّة  لنةس)ا الديلار  نتيجة لعنيلية االديلار، فانيوصة)ا  االستانيار  أتت  عنيلية   
  . مبجاالت االستانيار    عيقرتح  عم  ني  ة  فر يلطة مدر سة جملاالت االستانيار  دراسة جد و للنيوُّ م ال ،جسُّهتا

ة    ،إقامة موُّ م يعود تلنةع عل  اجملتنيع  اجسُّ   ما  ،يتوج  إلي)ا ري   اجموال  تتعدد جماالت االستانيار اليت
التأم ت يف ة عية اديلارياملديلُّاإيدام   التوفا  ش)ادات االستانيار  شُّكات   يعود   ؛ة تتلةة تلبنوك  صنادير 
  حنو إقامة موُّ عات قومية ليت توج  ق  مم ز د  يف املديلُّات القومية امبا حتق    ،تلنةع عل  اجسُّ   اجملتنيعذل   

التننيية االقتصادية  االجتنياعية املاتلةة تتاب يف اج راأ اض  االكة  اإلقُّا  ،مم ةج  يلطل  للنيوُّ عات  ملالية 
نتيجة الستادام ري   اجموال ا اصة حىت  نيوصة   نيغُّض احلصول عل  رنيح    ؛ للفُّاد  ا يئات ضا املسامه 

(،  Jess Fan ,1999دت دراسات ) ةك    (.م2016،حمنيدالواد،  عبد)،  (م1995،يطةل)يم  اتريخ تسديد الدَّ 
(Vijverberg - Wim ,2012ة )مم ةفض  اجساليب لرتاك  رة     يعد    ؛ نةاأ ة  عني  ميزانيةلتاطيل لإل م ا

املديلُّات  أتثا    ،املال  ت ويم  العوام   ةكاُّ  مم  الطور  يف    ا  ةم  القي     الك االديلار  جبانب  هكا  اجسُّ ،  ني    ُّ 
 . نةاأةسلوب االديلار  اإليف  العادات اليت تعتنق)ا الوعوب  تؤثُّ 

القول أبن   ، مي سبر  ملا  ا استاالص   العقبات  املعو  م  اليت حتد  ما زال هناك نيعض  املُّة    قات  مم     
ة اليت تبك ا الد لة،  يعل  الُّض  مم ال)ود احل ومية  الُّس  ؛السعودية يف نيعض اجملاالت االقتصادية  االجتنياعية

التوج   املنيل ة  مع  ريية  مم  الواضح  املنبار  املستقبلي  املُّ لتعزيز    ؛2030   الةاعةد ر  عل  كافة     مواركت)ا  لة 
 اجصعد .

ر نيتني   املُّة  يف كافة  تتعل    ، ا اجملتنيع السعود   احلالية حول يلمات جديد  ميُّ     يد ر موضوم الدراسة
   يت تتبلور مو لة الدراسة يف التسايل الُّةيس اآل -يلاصة اجملال االقتصاد  -اجملاالت 

 اجتاهاهتا    ،2030  املنيل ة  اد  يف ضو  ريية تلتني   االقتص  يةالسعود  املُّة     عيه  توجد عالقة ني   
    تيةم منة اجسئلة اآلحنو االستانيار املاي؟  يتةُّ  

 تساؤالت البحث:
 ؟2030 املنيل ة  املُّة  السعودية تلتني   االقتصاد  يف ضو  ريية   عيما مستوو  .1
 رات؟ما ة لوية هك  االستانياملالية؟   االستانيارات اما نوعية تعامالت املُّة  السعودية حنو  .2
 اجتاهاهتا    ،2030  املنيل ة  يف ضو  ريية املُّة  السعودية تلتني   االقتصاد      عي ما طبيعة العالقة ني    .3

 املاي؟  حنو االستانيار
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  املنيل ة  املُّة  السعودية تلتني   االقتصاد  يف ضو  ريية   عيا يف مستوو  ه  توجد فُّ أ دالة إحصاةيً  .4
الدراسةتغا  ني  ةل   فق ا  ،2030 للنيُّة ،    املُّة ،    )عنيُّ    ات  التعلينيي  للنيُّة ، التاص    املستوو  العلنيي  ص 

 احلالة االجتنياعية للنيُّة (؟   احلالة االقتصادية للنيُّة ،   
ات   فق ااملاي  يف نوعية اجتا  املُّة  حنو االستانيار إحصاةًياه  توجد فُّ أ دالة  .5  الدراسة؟ لةني تغا  
ارتباطه  توجد عال .6 السعودية تلتني   االقتصاد  يف ضو  ريية   عيية ني   قة   ،2030  املنيل ة  املُّة  

ات   فق ااملاي  حنو االستانيار  اجتاهاهتا    الدراسة؟ لةني تغا  
مواركة   .7 نسبة  اتما  )  م تغا   التبايم    (مستقال  ا  متغا  نيوصة)ا  الدراسة  تةسا  السعودية   وعينييف  املُّة  

 (؟ ااتنيع   امتغا  نيوصة)ا ) 2030 املنيل ة ييةيف ضو  ر  تلتني   االقتصاد 
دالة   .8 فُّ أ  توجد  االستانيار   إحصاةًياه   حنو  السعودية  املُّة   اجتا   نوعية  ملستوو  عي)ا     فق ااملاي    يف 

 ؟2030 املنيل ة تلتني   االقتصاد  يف ضو  ريية
 البحث: أهداف 

 عل  ما أييت   التَّعُّف ي)د  البحث احلاي إىل 
يف  الةُّ  ة  اسدر  .1 ضو    عيمستوو  أ  يف  االقتصاد   تلتني    السعودية  ، 2030  املنيل ة   ريية   املُّة  

ات تيلتال    للنيُّة ،    املُّة ،    )عنيُّ    الدراسة  م تغا   التعلينيي  للنيُّة ،   املستوو  العلنيي  التاصص  نوعية 
 . ( احلالة االجتنياعية  االقتصادية للسُّ   

ات تيلتال   ،املاي متعدد اجنوام تانيارساالية حنو الةُّ أ يف اجتا  املُّة  السعوددراسة  .2  الدراسة. م تغا  
ات أتثا  دراسة   .3 )املستقلة(  م تغا   تبايم مستوو    الدراسة  االقتصاد  يف    عييف  تلتني    السعودية  املُّة  

 .2030 املنيل ة  ريية ضو  
عل  تبايم اجتاهاهتا    2030  ل ةاملني  ريية املُّة  السعودية تلتني   االقتصاد  يف ضو      عيأتثا مستوو   .4

 املاي املتعدد النوعيات. حنو االستانيار
مستوو   .5 ني   العالقة  ضو      عيطبيعة  يف  االقتصاد   تلتني    السعودية    ،2030  املنيل ة  ريية املُّة  

 املاي متعدد اجنوام.  اجتاه)ا حنو االستانيار
 اجتاه)ا حنو    ،2030  املنيل ة  ريية  يف ضو   د املُّة  السعودية تلتني   االقتصا   عيعالقة ني  مستوو  ال .6

ات   فق ااملاي متعدد اجنوام  االستانيار  الدراسة.  لةني تغا  
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  م)ا مؤسسات اجملتنيع للنيُّة  السعودية يف مدينة الُّ ض )د رات   رش عني  تدريبية،اإلجُّا ات اليت تقد   .7
رفع القدر     ،  امل انة االجتنياعية تلنةس،   تدعي  الاقة      ،تةعي   ز د  العالقات االجتنياعية نيك   ا م    

 .لُّفع مستوو املعيوة( ؛ القُّار،  إكساب م)ارات  يلمات جديد  عل  القياد   اختاذ
 أمهية البحث:

   تيةجسباب اآلإىل اةمهية البحث  تُّجع ةمهية الدراسة 
ا نيصور  حدياة  مييً كادُّ حة ة املط  ، مم القضا  االجتنياعية املعاصُّ   د  الك  يع  ، موضوم     املُّة    تنا ل   .1

  اإلقلينيي  الد ي. ي عل  املستو 
فاملُّة      .2 إنساين عصُّ ،  املستدامة ج  جمتنيع  التننيية  ةسباب حتقير  املُّة  مم  اجملتنيعا         ،   نصف 

 . م تقد    س)  يف منو     ين)ا ي  
العُّنيية عامة .3 اجملتنيعات  املُّة  يف  نيعدم  تتعل    مم مو الت تعاني   ا   م  ،يلاصة السعودية    ،دراسة معاان   ر 

اجملاالت   املسا ا  املُّة  حقوق)ا  إشُّاك)ا يف تتلف  حيث    ؛الاقايفاملور ث  يلالل  مم    يف مجيع  إم منح 
الُّج   إىل جانب  القدرات  ي    ؛اجملاالت  نينا     ،  االجتنياعية  ،االقتصادية إشبام حاجاهتا    ،الكاتيةس)  يف 

 .  التعلينيية  السياسية 
 :مصطلحات البحث

 :)Saudi Woman of Awareness) املرأة السعودية يوع :أواًل 
 (: Awareness)ي  الوع

ني   مي     يجتا  عقل ا    ( أبنم2000)  اللطيفعبد   فعُّ  ت   احمليطة  نيكات   تلبيئة  الوع   الةُّد مم  نيدرجات م 
   .يا ارج  العاملشيا  تج    عي  ، الةُّد تلوظاةف العقلية  السنيية  عيم ذل   يتضني   ،تتلةة الوضوح  التعقيد

الباحاة  عُّ   ت   السعودية    أبن   اإجُّاةيً   الوعي   املُّة   إدراك  مم    )ا تطبيق  )ا ف)ني  مدو  لدي)ا  يتوافُّ  ملا 
 .املايلُّفع مستوو الديل   ؛ مالية  نيوُّيةستانيار ما لدي)ا مم موارد ا يفمعلومات 

السعودية  االقتصاديالتمكني    :ااثنيً  ) audiS forerment EmpowEconomic   للمرأة 

)woman: 
مع    ، إكسا ا امل)ارات الالزمة  ،تز يد املُّة  تملعار      التني   أبن   Karp Daived (2009)يصف  
ذات الوقت مي ن)ا     يف  ، ختاذ القُّارات املالية ا اصة  ا  أبسُّهتاا  يف حىت مي ن)ا املواركة    ة)ا؛  نينا   تدعي  قدراهتا 

مديلُّات اال مم  إلم اانهتا  تتلةة  او  م)ارات  م  ستانيار  ةساليب  يلالل  مم  متاحة  موردها    يفرد    ، املايتننيية 
 رتقا  مبستوو املعيوىة  ا  جسُّهتا.  اال
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ستحداث امم يلالل    ،الواقع  يف( ةم التني   عنيلية تغيا مستنيُّ لل ضام القاةنية  م2014ي ) يُّو انج
للةُّدا مالةنية  تتلةة  حليا    ؛سرتاتيجيات  مستقبلية  تننيية  ت   .ةفض   نيغُّض  عديد   التني    ج او  قد    ، حتد ت 

اجمللس     ،(2014)  دت ةنيو ني ُّ  ةك    .يلتيار إقامة موُّ عات ا نية عند   عنيالة مدر    يلاصة يف احلصول عل   وي 
ي  م2001)للنيُّة     يالقوم انظُّ  ( ةم  الوقت   ي،جتنياع  اال  االقتصاد  طار  اإل  يفملُّة   إىل  ال اا مم  تبكل  حيث 

يوم نيو    عاةد  اد م    ي ال)د  يتطل    ؛لكل     دماحتساب  املاداعل     التَّعُّف ب  مما  الدع   مم      حتياجاهتا 
 .ييو رتقا  مبستواها املع البوُّو  امل)ارو الالزم لال 

الباحاة  عُّ   ت   السعودية    االقتصاد التني       إجُّاةيً 2030  املنيل ة   رييةضو     يفللنيُّة       أبن  ام 
ن)ا          اليتمم امل)ارات     كتسبت    تل ا ملعار   ملا  مم ا  ا)ملا لدي   عوديةاملُّة  الس   ستانياراتيجية هتد  إىل  اسرت ا

ت دمات   ز د   عي)ا  البوُّية    االقتصاديةمم  اجملتنيعيةتقد    اليت التننيية  املؤسسات  ريية    يف ذل     ، م)ا  ضو  
السعودية   العُّنيية  تننيية شعورها تال  ؛م2030املنيل ة  االنيغُّض  الكات نياعتقتصادية  االستقاللية   إدار    ،د عل  

استانيار   )  توجي  املايديلل)ا   امل   حنو  الصور  ة   ،تاحة إبحدو  إنتاجية  موُّ عات  نييئية  كإقامة  ة   ة     ،يلدمية 
  . امالت البن ية املتعدد عمم يلالل امل  تد يُّ 

 :  م2030رؤية اململكة العربية السعودية  :ااثلثً 
اال   قصد  اي   العُّنيينيللنيتيجية  اسرت ا طة  ش  يفالسعودية    ةل ة  جتنياعية  قتصادية  االاال    ا هنؤ مجيع 

املاد    ،  السياسية  الرتفي)ية  الُّ ضية التعلينيية   التنيوي   توفا  مم  التننيو     ضاها  إقامة       ، البوُّ      الدع  
الضانية التننيوية  القومية  املنظ  د إص  ،املوُّ عات  التوُّيعات  القوان   املؤسس ار  العني   جدا   حيق    ي،نية   ر  مبا 

ُّ جسُّهتا مستوو  يوف    االقتصادية،  االستقالليةحيقر  ا    مبا  ؛   م)ار ً  م املُّة   دعني)ا ماد ً ؤ نيام نيو ته اال  ،الود 
 .(2005،الُّنيوم)ةفض   ًيامعيو 

 : ( For the Saud Woman Saving Behavior( للمرأة السعودية املايل االستثمار  ا:رابعً 
النات     يالقومالديل     يف  ال نييم  التحس    االستانيار   ميا   ت    ،للنيجتنيع  القومية   التننيية     عُّ  حيث 

ا إىل ستناد  ا  ،االقتصاد إىل ز د  معدالت الننيو       تؤد  ،تتاكها الد لة  اليتجمنيوعة السياسات     قتصادية أبهنا اال
الننيو     ؛الكاتية    قوا ةفُّاد اجملتنيع   ؛ تزان الضنيام تواص  هكا  العدا حتقير ةكم قدر    ، لتلبية حاجات    لة مم م مم 
ه    .جتنياعيةالا الواسع  مبة)وم)ا  املتحد    ي التننيية  اجم   )منظنية  اجملتنيع ك    معيوة  ملستوو  مستدام  رفع 

  .(2017 ، اليونيد 
الباحاة  عُّ   ت   السلوك      أبن  اإجُّاةيً   املاي  االستانيار    ة   السعودية    تتبع    الك الطُّيقة   توجي   يفاملُّة  

املورد ةفُّ   االحتياجات م  با إشنيعد    ،املاي  املديلُّات  فاةض  املتاحة    ،د اجسُّ ا تلبية مطالب  الطُّأ  تتعدد  حيث 
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 املضارنية    ، دفاتُّ التوفا  ،كالو)ادات   ،اديلاريةش   ة عية    يفحنو التعامالت البن ية     كتوجي)   املايلتننيية املورد  
رة  املال    ينني ت    ارحب  ا  ب)اح عل  ص    تدر  املال حنو إقامة موُّ عات صغا   توجي  ة     ، الوداةع  مال)ا  ،البورصة   يف

 . ضاها
 : حدود البحث

   مم حيث  ، للنيُّة  السعودية  مةقد  ني  ةالتس)يالت  االستانيارات االقتصادية ال  يف   احلد د املوضوعية  تتنيا   .1
نوعية    ةنوام املوُّ عات،    السداد،    طُّيقة  الضنياانت،      رفع قينية القُّض،     ،)كيةية احلصول عل  قُّض 

 ةمهية املوُّ عات،  طُّأ التعام  مع البنوك(.   ر،ويتس جات  طُّأ الاملنت
 . 2018-2017دا  امليدانية يلالل الةص  الدراسي اج ل للعام الامعي اج تقب  ط  احلد د الزمانية   .2
 . مُّة  عاملة مبدينة الُّ ضا( 164عددهم )  عوواةيةمت التطبير امليداين عل  عينة   البوُّيةاحلد د  .3

 البحث:  أدوات
  -الوظيةية  احلالة  -التعلينيي  املستوو  -االجتنياعية  للنيُّة  السعودية العاملة )احلالةالعامة    ت ااناستنيار  البي .1

 .العنيُّ( –الديل  الو)ُّ 
 . املُّة  السعودية تلتني   االقتصاد   عياستبيام  .2
 . استبيام اجتاهات املُّة  السعودية حنو االستانيار املاي .3

 : ابلتمكني االقتصادي  يةودي املرأة السعخطوات بناء استبيان وع :أواًل 
مة للنيُّة   قد  ني  ةليقيس مدو املساند  االقتصادية ال  ؛استبيام  عي املُّة  السعودية تلتني   االقتصاد    ني  ص  
االقتصاد   ،السعودية لتننيية  عي)ا  نينةس)ا  ثقت)ا  نينا   التني     ، مستوو  االقتصاد  قدرهتا عل   م مم   ت و    ،م 

)نينا      ( عبار ،  احملور الااين 19م مم ) ت و  ،  (ية)املساند  االقتصاد  ي   ه  ، را  حم  ةنية إىل ثالثمقس    ، ( عبار 64)
اقتصاد ً  تلنةس  ) ت و    ، (الاقة  مم  الاالث25م  عبار ،  احملور  التني       (  االقتصاد )قدرات  مم  ت و    ،(م  م 

عبار ،  ت  20) ثالثقد  (  العبارات  فر  عل   الدرجات  ثالثي  در  ان  -ةحياان    -ع )ن   ايلتيارات   ةر  مقيا   عل   ا( 
( عل  3  -2  -1عط  درجات ) ت    ،لالستجانية عل  العبارات موجبة الصياضة  ؛( عل  الرتتيب1  -2  -3متص  )

 الرتتيب لالستجانية عل  العبارات سالبة الصياضة.  
 املرأة السعودية ابلتمكني االقتصادي: وعيصدق مقياس 

إلنيدا  الُّة  يف مناسبة العبار  لقيا    ؛ اجملنيعةية جامعة  ني لرت ةساتك  كلية اُّض االستبيام عل  جمنيوعة مم  ع  
نينسبة   موافقة  عل   العبارات  العبارات   ،%90احملا ر  مناسبت)ا،  حصلت  نيعض  صياضة  تعدي   م  و   ت    ،مع 

 نية عل  حما ر االستبيام. قس  ( عبار  م  55االستبيام يف صورت  الن)اةية مم )
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  الدرجة ال لية لالستبيام   ،ة ل   حموررجة ال ليلدا أ الدايللي ني الصدأ تستادام االتسا
الدايلليح   االتساأ  الصدأ تستادام  نياسوم(  ،سب  ارتباط  )معام   االرتباط  معام     ،  ذل  حبساب 

  ،قدرات التني م االقتصاد (  ،  نينا  الاقة تلنةس اقتصاد ً   ني  الدرجة ال لية ل   حمور )املساند  االقتصادية،  
   .ح ذل  يوض  يت  الد ل اآلستبيام،  لال ة  الدرجة ال لي

 . والدرجة الكلية لالستبيان ،عامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمورقيم م   :(1)جدول 
 الداللة  االرتباط  احملاور

 0.00 0.704 . احملور اج ل  املساند  االقتصادية
 0.00 0.839 . اقتصاد ً احملور الااين  نينا  الاقة تلنةس 

 0.00 0.811 .االقتصاد  التني فمور الاالث  قدرات حملا

 ؛ القرتا ا مم الواحد الصحيح  ؛(0.001عامالت االرتباط كل)ا دالة عند مستوو )مم الد ل ةم م     يتب   
 . )ا  جتانس  عل  صدأ حما ر االستبيام مما يدل  

 ثبات االستبيان: 
 سب الابات عم طُّير   ح  
ةلةا كُّ  • النصةية      ،Alpha Cronbach))  نباخ  معام   التجزةة  عام  م    ،(Split- half) طُّيقة 

 (. Guttman) جيو ام   ،(Spearman –Brown)  سبامام نيُّا م
 . قيم معامالت الثبات ألبعاد االستبيان :(2جدول )

 جيومتان سبريمان براون  التجزئة النصفية  معامل ألفا  احملاور
 0.725 0.678 0.513 0.624 . اديةاالقتص احملور اج ل  املساند  

 0.512 0.520 0.551 0.502 . اقتصاد ً احملور الااين  نينا  الاقة تلنةس 
 0.538 0.562 0.521 0.609 .احملور الاالث  قدرات التني   االقتصاد 

 0.678 0.656 0.488 0.660 .ثبات االستبيام ك  

عل  ثبات   مما يدل    (؛0.01)  توومس   بات دالة عنديتضح مم الد ل السانير ةم مجيع قي  معامالت الا
 .للتطبير ت   صالحياالستبيام 

 : اجتاهات املرأة السعودية حنو االستثمار املايلخطوات بناء استبيان ا: اثنيً 
نية  ( عبار  مقس  25م مم ) ت و    ، املاي  االستانيار ملُّة  السعودية حنو  اليقيس مدو اجتا   االستبيام     ني  ص  
التاطيل لالستانيار  )   ،  احملور الااينات ( عبار 8م مم ) ت و  ،    تالستانيار املاي(لوع)ا  ي  ه  ،ا ر حم  ةإىل ثالث

( 8م مم ) ت و    ،( االستانيار تلسندات  اج راأ املالية)   ،  احملور الاالثات ( عبار 9)م مم   ت و    ،تملوُّ عات(
   عل  مقيا  ثالثي متص ا(  ر  دان  -ةحياان    -نع )    ايلتيارات   ة ر الدرجات عل  العبارات  فر ثالثقد  ،  ت  ات عبار 
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الرتتيب1  -2  -3) عل   الصياضة  ؛(  موجبة  العبارات  عل   ) ت    ، لالستجانية  درجات  عل  3  -2  -1عط    )
 الرتتيب لالستجانية عل  العبارات سالبة الصياضة.  

 املرأة السعودية ابلتمكني االقتصادي: وعيصدق مقياس 
إلنيدا  الُّة  يف مناسبة العبار  لقيا    ؛نيية جبامعة اجملنيعةلرت ة ام ةساتك  كليُّض االستبيام عل  جمنيوعة مع  

نينسبة   موافقة  عل   العبارات  العبارات   ،%90احملا ر  مناسبت)ا،  حصلت  نيعض  صياضة  تعدي   م  و   ت قد    ،مع 
 نية عل  حما ر االستبيام. قس  ( عبار  م  24االستبيام يف صورت  الن)اةية مم )

  الدرجة ال لية لالستبيام   ،حمور  الدرجة ال لية ل  ني  يللياالتساأ الداالصدأ تستادام 
الدايلليح   االتساأ  الصدأ تستادام  نياسوم(  ،سب  ارتباط  )معام   االرتباط  معام     ،  ذل  حبساب 

دات االستانيار تلسن  التاطيل لالستانيار تملوُّ عات،    ني  الدرجة ال لية ل   حمور )الوعي تالستانيار املاي،  
  .ذل  يت يب    الدرجة ال لية لالستبيام،  الد ل اآل ، ية(الامل  اج راأ

 . والدرجة الكلية لالستبيان ،قيم معامالت االرتباط بني الدرجة الكلية لكل حمور :(3جدول )
 الداللة  االرتباط  البيان 

 0.00 0.813 . احملور اج ل  الوعي تالستانيار املاي
 0.00 0.848 .اتُّ عملوت لالستانياريل احملور الااين  التاط

 0.00 0.867 . احملور الاالث  االستانيار تلسندات  اج راأ املالية

 ؛القرتا ا مم الواحد الصحيح ؛(0.001عامالت االرتباط كل)ا دالة عند مستوو )يتضح مم الد ل ةم م  
 . )ا  جتانس  عل  صدأ حما ر االستبيام مما يدل  

 االستبيان: ثبات 
 . الثبات ألبعاد االستبيان التعامقيم م :(4ل )جدو 

 جيومتان سبريمان براون أ التجزئة النصفية  معامل ألفا  احملاور
 0.620 0.671 0.557 0.711 .احملور اج ل  الوعي تالستانيار تملوُّ عات
 0.674 0.678 0.511 0.763 .احملور الااين  التاطيل لالستانيار تملوُّ عات

 0.607 0.685 0.409 0645 .  اج راأ املالية داتلسناالستانيار تاحملور الاالث  
 0.679 0.695 0.564 0.730 .ثبات االستبيام ك  

عل  ثبات    مما يدل    (؛0.01)عامالت الابات دالة عند مستوو  مم الد ل السانير ةم مجيع قي  م    ب   يت
 . االستبيام

امليداين جد ات    امليداين: التطبيق   التطبير  العاملةاةية ضُّضية  عوو   عينة   دراسة عل لامت  املُّة   مبدينة    مم 
ني )ل الُّ ض  عددها  ينايُّ    امُّة ،  (164غ  مم  الةرت   ةش)ُّ  (  4) مد     يه،   2018نيُّي   ةحىت    م2018يلالل 

 (. (SPSSالبياانت  املعالات اإلحصاةية تستادام نيُّانم   تل ل  ا،  قد ح  تقُّيب  
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 : تهاومناقش  تفسري النتائج 
 :حث األساسيةة البلعين يحصائاإل فالوص :أواًل 

 . (164ن=)األساسية  الوصف اإلحصائي لعينة البحث :(5جدول )

 الةئات  البياانت 
 164م = 

 ة النسبة ال العدد 

 احلالة االجتنياعية 

 عازنية 
 متز جة 
 مطلقة
 ةرملة

21 
129 
11 
3 

12.8 % 
78.7 % 
6.7% 
1.8% 

 100 164 اجملنيوم 

 التعلينيي املستوو 

 انيتداةي 
 سل متو 

 اثنو 
 جامعي 

 دراسات عليا

2 
3 
30 
76 
53 

1.2% 
1.8% 
18.3 % 
46.3 % 
32.3 % 

 % 100 164 اجملنيوم 

 عدد سنوات ا م 
 25ق  مم ة

25 <  30 
30<  35 

48 
26 
90 

29.3 % 
15.9 % 
54.9 % 

 100 164 اإلمجاي 

 الو)ُّ  الديل  
 مناةض 
 متوسل 
 مُّتةع 

18 
49 
97 

11 % 
29.9 % 
59.1 % 

 % 100 164 اجملنيوم 

 ية لوظيةلة ا احلا
 ح ومي ةة موظ 

 موظةة قطام يلا 
 سيد  ةعنيال

126 
27 
11 

76.8 % 
16.5 % 
6.7% 

 % 100 164 اإلمجاي 

النسبة اجكم مم  ةم    ،عاملة  امُّة (  164نت مم )ال لية ت و  ةم عينة البحث    ،(5يتضح مم الد ل )
نسبة     نيلغت  ،%6.7  قات نينسبة، مث املطل %12.8، تلي)ا العازتت نينسبة  %78.7  عينة البحث متز جات نينسبة

للنيستوو  %1.8اجرام    تلنسبة  ةما  نينسبة    ،التعلينيي .  جامعي  مؤه   عل   للحاصالت  نسبة  ةعل   ف انت 
،  مم  % 18.3  ،  احلاصالت عل  مؤه  اثنو %32.3نيلغت نسبة احلاصالت عل  الدراسات العليا    ،  46.3%

متوسط   العلنيي  مؤهل)م  ةما تلنسبة%1.8نينسبة    اكام  ا لعدد سنو   .  نسب  ، م ات  ةعل   تُّا حت   ةف انت  ملم 
  ةنسبنيسنة    (25)ق  مم  ة، يلي)ا مم كانت مد  يلماهتم  %54.9نينسبة    (35ق  مم  ة  إىل   30)نسبة يلماهتم ني   

تلنسبة ملتوسل الديل    .  %15.9نينسبة    (30  مم  إىل ةق   25)، مث تلي)ا مم تُّا حت مد  يلماهتم ني   29.3%
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عي للنيُّة   البحثالو)ُّ   متوسط  %59.1نينسبة    امُّتةع  ف ام    ؛نة  مث  مم كام  %29.9نينسبة    ا،  مث  ديلل)م ، 
املُّة    .%11نينسبة    امناةض   للنيوظةات تحل ومة نينسبة    ، تلنسبة لعني   النسبة اجعل   تلي)ا  %76.8ف انت   ،

 .%6.7، مث سيدات اجعنيال نينسبة %16.5املوظةات تلقطام ا ا  نينسبة 
 :الدراسة أسئلةإلجابة عن ا

   ؟2030 اململكة املرأة السعودية ابلتمكني االقتصادي يف ضوء رؤية وعيما مستوى  األول: السؤال
 (164) ن = املرأة السعودية ابلتمكني االقتصادي وعيملستوى  والتكراري التوزيع النسيب :(6جدول )

 املرأة ابلتمكني االقتصادي وعيمستوى 
 ال أحيانً  نعم 

 % العدد % عددلا النسبة  العدد
 4.9 8 3.7 6 90.1 155 . نين مم التعام  مع املواقف املاتلةةالاقة اليت       َّ لد

 8.5 14 21.3 35 70.1 115 .   يف املواقف املاتلةةصُّ  ةحسم التَّ 
 13.4 22 28 46 58.5 96 .نةاأ يف امليزانية حسب اج لو ترتب نينود اإلة  

 0 0 32.9 54 67.1 110 . املعدات الت  اآلت د انة اجلصيا  اةرصد يف امليزانية املالية نيند  
 0.6 1 34.8 57 64.6 106 . نةاأ للديل  املايم)اريت لتوفا نيعض نينود اإل ةستغ   

 0 0 22 36 78 128 . م مم مُّاجعت)ا نيدقة  فاعلية ج     ؛م املصُّ فات ال با   الصغا  ةد   
 0.6 1 44.5 73 54.9 90 .  ا التاطيلةلتزم نيتنةيك امليزانية كنيا مت 

 0 0 33.5 55 66.5 109 . أب لجناز  مم ةهدا  امليزانية ة ال  إ ما مت  ةراجع تستنيُّار
 0 0 32.9 54 67.1 110   .د ةسواأ تصُّيف املنت حد   ة   ،ا نيدراسة جد و ملوُّ عيةقوم مسبق  

 0 0 36.6 60 63.4 104 . حةاملوارد املتاةضع اجهدا  املالية مليزانية اجسُّ  نيدقة يف حد د 
 0 0 29.3 48 70.7 116 . ةهت  نيوضع نيند للطوارئ عند التاطيل للنييزانية املالية

 0 0 32.9 54 67.1 110  .ةستوا ةه  ا م  يف صحة قُّارايت املالية 
 0 0 33.5 55 66.5 109 . الوقت املناسب عند اختاذ  القُّار املاي يةراع

 0 0 18.9 31 81.1 133 . )درني  ةُّ ي املال الوف  ا دمات ي  السلع   ب  شُّاةرو ةم التاطيل اليد ق
 0.6 1 31.7 52 67.7 111   .ا للنيالتوفا   ،ةقوم نيتصنيع نيعض السلع  ةدا  ا دمات املنزلية نينةسي 

 0 0 21.3 35 78.7 129 .يف ميزانية اجسُّ  ةراع  توفا نيند االديلار
 6.1 10 35.4 58 58.5 96 .يلُّيم يف ز د  ديللياآل تا  مم يلم تةادسلال؛ ةاتنيع املوُّ عات اإلنتاجية

 1.8 3 30.5 50 67.7 111 . الرتةام ةسعارها ؛ةقوم نيتصنيع نيعض املأكوالت احملةوظة تملنزل
 4.3 7 37.2 61 58.5 96 . تملنزل ملناسبات ةعياد امليالد  السند يتواتاحللوو  ةعد  

 1.8 3 25 41 73.2 120 . نينةسيةهت  نينظافة املس م  دي ور  

)  ب   يت  الد ل  العامالت ة (  6مم  السيدات  مم  اجكم  النسبة  تلتني    كام    ؛م  مستوو  عي)م 
يلي)ا مم      .نن)م مم التعام  مع املواقف املاتلةةمن)م لدي)م الاقة اليت       %90.1م  إ حيث    ا؛االقتصاد  مُّتةع  

، مث تتقارب نسب مم %81.1نينسبة    )درني  ةم املال ال ُّ  ات يوف   ا دمم ةم التاطيل اليد قب  شُّا  السلع  ييُّ 
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م مم مُّاجعت)ا نيدقة  ليتني     ؛م املصُّ فات ال با   الصغا د   يف ميزانية اجسُّ ،  مم ي    يُّاع  توفا نيند االديلار
التواي   ي ه  ة، فاعلي مستوو       .%78.0،  78.7   عل   ارتةام  اتضح  االقتصاد كنيا  نسبإحيث    ،ن)م  ة  م 
  يف املواقف  التصُّ    سم  حي    من)م  %70.1  نسبةةم  نةس)م،   م نينظافة املس م  دي ور  أبنيي)تنين)م  م  73.2%

ا نيدراسة   تقوم مسبق    ،ت  املعدات اللصيانة اجد ات  اآل  ا تتسا و نسبة مم تُّصد يف امليزانية املالية نيند    املاتلةة.
 تتةر   .%67نينسبة    يف صحة قُّاراهتا املالية    م ةه  ا   ستوات  ،  د ةسواأ تصُّيف املنت  جد و ملوُّ ع)ا  حتد  

 يف نةاأ عل  العناية تملس م  ية التاطيل لبند اإلة ضحت ةمه  اليت  ،(م2003)  الوادعبد النتاة  مع دراسة     هك
 يف إظ)ار ةمهية التاطيل    يف  ،(م 2005)  زاكور  ةتةقت مع دراساكنيا    .للسُّ   املايتوفا  حسم إدار  الديل   

لبنود اإل  ؛ سُّ جزانية ا ضع مي املالية  لتوفا رة    ارةيس    اعنصُّ  نيوصة     ديلار  مُّاعا  نيند اال  ،نةاأملواج)ة اجعبا  
 . ستانيار  مواج)ة الضغوط اجسُّيةاملال الالزم لال

هذه   :الثاين  السؤال أولوية  وما  املالية؟  االستثمارات  حنو  السعودية  املرأة  تعامالت  نوعية  ما 
 ات؟االستثمار 

 املايل لنوعية تعامالت املرأة السعودية حنو االستثمار  التكراري وزيعالت :(7ل )جدو 

 نوعية تعامالت املرأة السعودية حنو االستثمارات املالية 
 ال أحيانً  نعم 

 % العدد % العدد النسبة  العدد
 9.7 15 15.9 26 74.4 122 .ةضع ا طل للنيوُّ م اإلنتاجي مبا يتناسب مع  قيت  قدرايت

 57.3 94 22.6 37 20.1 33 . للنيورت ت ةمُّ مُّهر  مضيعة للوقت انية قاةنيةةرو ةم كت
 11 18 35.4 58 53.7 88 .ةقوم نيعني  حصُّ للنيوارد  ا امات املوجود  قب  الوُّا 

 67.1 110 26.8 44 6.1 10 . س)نيام يف حتقير ةهدايفةرو ةم احلنيا   الُّة  يف العني  ي  

 7.9 13 20.8 34 71.3 117 . القيام ني  يف رضب م الك  ةمم املوُّ     العامد نيدقة ا دةحد  
 8 13 28 46 64 105 . ةعتقد ةم املُّ نة ضُّ رية للتعدي   التغيا يف يلطة املوُّ م

 30.5 50 44.5 73 25 41 .   مديلُّات حنو االستانيار يف ة عية اديلارية تلبنوكة ج  
 36.6 60 32.3 53 31.1 51 .سنوات ( 3-2  مم )  اججة عية اديلارية قصا   االستانيار يف ةفض  
 29.3 48 39.6 65 31.1 51 .( سنوات10-5  االستانيار يف ة عية اديلارية طويلة اجج  مم )ةفض  
 33.5 55 40.9 67 25.6 42 .   مديلُّات حنو االستانيار يف حساتت التوفا تلعنيلة احمللية تلبنوك ة ج  
 7.3 12 13.4 22 79.3 130 . ا ا   ا املاي مصدر للديل املل ية     ا حر  مم حر املُّة  ةم ي وم ةرو 

 26.3 43 20.7 34 53 87 . ةتعام  نيةيزا البن  اإلل رت نية عند السحب  اإليدام ا ا  يب
 3.0 5 8.5 14 88.4 145 .نرتنتةستادم فيزا ماسرت كارد  دمة التجار  اإلل رت نية عل  اإل

( الد ل  مم  م7يتضح  ةم  مم  (  يقُّب  عين  %85ا  امم  ماسرت كارد  دمة    ؛ لبحثة  فيزا  يستادمم 
م ةم مم حر املُّة  ةم ي وم  ا حر املل ية  مصدر ييُّ  %80ما يقُّب مم ةم    ،نرتنتالتجار  اإلل رت نية عل  اإل

ا ا   ا،    املاي  ا طل  ر يقُّ   %74.4نسبة  ةم  للديل   نيوضع  مع  م  يتناسب  مبا  اإلنتاجي   قت)م للنيوُّ م 
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 مم تُّو من)م ةم      ،القيام ني يف  يُّضنب    دم نيدقة ا د  العام مم املوُّ م الك حيد    %71.4  نسبةةم  قدراهتم،     
ي   العني  ال  العني يُّيم  حيث    ،%67.1نيلغت    ؛س)نيام يف حتقير ةهداف)اةم احلنيا   الُّة  يف  تس  ت  الُّة  يف 

النتاة  مع   هك  تتةر وُّ م.يف يلطة امل    التغياللتعدي من)م يعتقدم ةم املُّ نة ضُّ رية %64نسبة ةم  تلت)ور،   
  نيديال  نيوصة)ا  ةتنيانية  ستادام البطاقة االانتوار  ا  اة ضحت   تل ال  ،(م2016)  محيد     ،(م2012)  محود   دراسيت
اجفُّادةهنا      ،للنقود   ً عصُّ  املواريع  ةيلاص  ،حتظ  تلقبول  الاقة لدو  اجم  ؛املستانيُّيم  ةصحاب  فقد  وال  ملنع 
 .ا قصا اجج  مصُّفيً ةتنياان  ا م   ا، كنيا  نح حامل)ا ة التعا لس)ول ،قةتلسُّ 

رؤية :  الثالث  السؤال ضوء  يف  االقتصادي  ابلتمكني  السعودية  املرأة  وعي  بني  العالقة  طبيعة  ما 
   ؟االستثمار املايل، واجتاهاهتا حنو 2030اململكة 
 املايل  واجتاهها حنو االستثمار  ،2030 اململكة ابلتمكني االقتصادي يف ضوء رؤية ( حثالب عينة)ودية ة السعرأامل وعي رتباط بنياال معامالت قيم (:8جدول )

 االقتصادي االجتاهات حنو االستثمار   املاليةاالستثمار ابلسندات واألوراق   التخطيط لالستثمار ابملشروعات  ابالستثمار   الوعي ات تغريّ م  ـال
 0.138- ** 0.214- 0.067 ** 0.279- املساند  االقتصادية 
 ** 0.231- **0.243 **0.330-0 ** 0.149- نينا  الاقة تلنةس 

 ** 0.339- 0.051 ** 0.350- ** 0.267- تننيية القدرات االقتصادية 

 ابلتمكني  الوعيجمموع  

 االقتصادي   االقتصادي

-0.338 ** -0.289 ** 0.037 -0.339 ** 
 (. 0.001)داللة **مستوى    (.0.01)*دال عند مستوى داللة 

 د ل ما يلي  ال يوضح
دالة   سالبة  ارتباطية  عالقة  االقتصاديةحصاةيً إ توجد  املساند   ني   تالستانيار  ،ا   االستانيار    ،  الوعي 
 . (0.001) تلسندات  اج راأ املالية عند مستوو داللة
ستانيار  لتاطيل لالستانيار  اني  نينا  الاقة تلنةس  الوعي تال  احصاةيً إتوجد عالقة ارتباطية سالبة دالة  

ني  الاقة  إحصاةًيا  نييننيا توجد عالقة طُّدية موجبة دالة ، و االستانيار االقتصاد  ك  وُّ عات،  االجتاهات حنتمل
 .(0.001)عند مستوو داللة   االستانيار تلسندات  اج راأ املالية  اقتصاد ً تلنةس 

دالة   ارتباطية سالبة  التن   ني    إحصاةًيا توجد عالقة  االقنيية   التاطيل    تالستانيار،   ادية  الوعيتصقدرات 
 . (0.001)عند مستوو داللة  الجتاهات حنو االستانيار االقتصاد  ك  لالستانيار تملوُّ عات،  ا

الوعي تالستانيار،  التاطيل      املُّة  االقتصاد    عيني  جمنيوم    إحصاةًيا توجد عالقة ارتباطية سالبة دالة  
 . (0.001)عند مستوو داللة  ر االقتصاد  ك  و االستانياجتاهات حن عات،  االلالستانيار تملوُّ 

 ،(م1998) القليين   ،(م2002) ا يال   تتةر العالقات السالبة مم النتاة  السانيقة للبحث مع دراسات 
 لتغا السلوكيات   ضا كا     االستانيارديلار نيغُّض  الةُّد أبمهية اال   عيحيث ة ضحت ةم    ،(م2016)  محيد   

ال جف العادات  اجسُّ وُّاةية  اج لأتثُّ    ،ُّاد  جبانب   التسوأ   ا  اإل    الااين  ،مغُّ ت  الدفع   .ل رت ينتس)يالت 
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للوع ا اإلجيانيية  العالقات  التني    التوج  يتةقت  احلاي  االستانيار حنو     أبنيعاد  دراسات   للبحث  ي  حنة    مع 
الاقة  الدافعية   ؛للد لة  ُّيفج)از املصية لل قتصادةم املساند  اال  يف  ،(م2010)  الوهاب عبد    ،(م2008) زرعت 

إجياد  ذل  مم يلالل    ، ل  نيد م عاةد ة  مُّد د إجيايب   نةاأ املغُّ  مم اإلنيدال    ،جموا    االستانيارللفُّاد حنو  
تدر   اال  يف  ةيلاص  ،فواةد موجبة   داةع  املواريعحالة  لال  ،قرتاض إلنوا   ةنوام عديد   تناسب  مع  جود  ستانيار 

 .    النومال  يفباينة  حاالت املديلُّات املت
: هل توجد فروق دالة إحصائيًّا يف مستوى وعي املرأة السعودية ابلتمكني االقتصادي  الرابع  السؤال

مرأة، والتخّصص ، وفًقا لـم تغرّيات الدراسة: )عمر املرأة، واملستوى التعليمي لل2030يف ضوء رؤية اململكة  
 االجتماعية للمرأة(؟  رأة، واحلالة االقتصادية للمرأة، واحلالة العلمي للم 

لحالة  ل وفًقا ،2030 اململكة ضوء رؤية يف االقتصاديابلتمكني  (عينة البحث )  املرأة السعودية وعيحتليل التباين بني متوسطات درجات  :(9) جدول
 االجتماعية 

 مستوى داللة  قيمة ف متوسط املربعات د,ح  جمموع املربعات  تباين مصدر ال  احلالة االجتماعية  

املساندة    جمموع
 االقتصادية 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 ي كل

272.681 
5196.118 
5468.799 

3 
160 
163 

90.894 
32.476 2.799 .042 

  جمموع بناء الثقة
 ابلنفس اقتصادّيًّ 

 اجملنيوعات ني  
 دايل  اجملنيوعات

 ي كل

889.025 
5988.847 
6877.872 

3 
160 
163 

296.342 
37.430 7.917 0.00 

ية  جمموع تنم 
قدرات الدعم  

 االقتصادي 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 ي كل

201.940 
4381.835 
4583.774 

3 
160 
163 

67.313 
27.386 2.458 0.065 

  الوعيجمموع  
 االقتصادي 

 اجملنيوعات ني  
 دايل  اجملنيوعات

 ي كل

1257.128 
30913.378 
32170.506 

3 
160 
163 

419.043 
193.209 2.169 0.094 

ال  ب   يت تبايم دال    (9د ل )مم  االقتصادية  فق    ا يفحصاةيً إعدم  جود  االجتنياعيةاملساند   للحالة    ، ا 
 . اضا دالة إحصاةيً   هي ،(2.799) (  )حيث قينية  
دال     تبايم  اقتصاد ً حصاةيً إ جود  تلنةس  الاقة  نينا   يف  عنفق     ا  االجتنياعية  للحالة  داللة  ا  مستوو  د 

 (. 7.917) (  )قينية إم ، حيث (0.001)
للفروق  (LSD)ا للحالة االجتماعية ابستخدام اختبار وفقً  ،املتوسطات لدرجات عينة الدراسة يف بناء الثقة ابلنفس اقتصادّيًّ  داللة الفروق بني (:10جدول )

 املتعددة 
 47.000أرملة م=   52.6364مطلقة م=  53.8760ة م=  متزوج 49.285عازبة م=  اجملموعة
    - عازبة 
   - * 6.5905 متزوج 
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 47.000أرملة م=   52.6364مطلقة م=  53.8760ة م=  متزوج 49.285عازبة م=  اجملموعة
  - 1.23961 * 5.35065- مطلقة 
 - 5.63636 6.8759 0.2857 أرملة 
  يف نينا  الاقة تلنةس اقتصاد ً   (عينة البحث)ملعُّفة داللة الةُّ أ ني  السيدات  (؛  LSD)  ر ايلتبارب   ط  

االجتنياع فق   للحالة  ايلتالف        ية،ا  هناك  ةم  اجملنيوعات   اجد  يت  ،ني   )ب    حيث  الد ل  املتوسل  ة  (10مم  م 
 يف اجتا  املتز جة. كام اجكم  
تبايم دال   .1 قينية إذ إم    ؛ للحالة االجتنياعية  ايف تننيية قدرات الدع  االقتصاد   فق    إحصاةًياعدم  جود 

 ا. ضا دالة إحصاةيً   هي ،(2.458)  ( )
حيث   ،لة االجتنياعيةللحا   فق ا  االقتصاد املُّة  تلتني       عي  مجايإيف    إحصاةًيادال    عدم  جود تبايم .2

 ا. ضا دالة إحصاةيً   هي  ،(2.169) (  )قينية  إم 
هك دراسات     تتةر  مع  املالية   النتاة   لل راأ  املصُّية  املالية     ، (م2009)  النيعية   ،(م2009)   زار  

)وهُّ ال    ،(م2008)نيُّكات      ،(م2003)  النوُّيت   لنييع  ك  ة  اليت  ،(م2008   املصُّفية  ا دمات  توافُّ  دت 
 عل  رب ة  رنية اجسُّ  ةم يقُّرا    ،الدميغُّافيةجتنياعية  ضاها مم الظُّ    يلتال  حالت)  االامع    ،عفئات اجملتني

ا اصة  اكيةية   ةموا    املتعدد   املتنو    يفستانيار  املالية  طوي    االستانيار   يفسوا     ،عة اج راأ  ة    . اجج   قصا 
اجسُّ  العاجلة  الطارةة  اجساسية مم  حتياجات  افا  للسُّ  نيعد تو   املايستانيار  تقيي  املُّكز  لال   جيب التاطيل
الةُّأ ني     يف  املااطُّ  مع حتني    ،ذات العاةد الاانيت ة  املتغا  االستانيارد ةهدا    نيعدها حتد    ،السيولة النقدية

 .النوع 
للمستوى   وفًقا ،2030 اململكة ضوء رؤية يف ادياالقتص ابلتمكني  (عينة البحث) املرأة السعودية وعيين بني متوسطات درجات حتليل التبا :(11) جدول

 ي. التعليم
 مستوى داللة  قيمة ف متوسط املربعات د,ح  جمموع املربعات  مصدر التباين    التعليمياملستوى 

جمموع املساندة  
 االقتصادية 

 ني  اجملنيوعات 
 نيوعاتدايل  اجمل

 كلي 

935.060 
4533.739 
5468.799 

4 
159 
163 

233.765 
28.514 8.198 0.00 

 جمموع بناء الثقة 
 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

1767.294 
5110.578 
6877.872 

4 
159 
163 

441.824 
32.142 13.746 0.00 

جمموع تنمية قدرات 
 االقتصاديالدعم 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

843.862 
3739.913 
4583.774 

4 
159 
163 

210.965 
23.521 8.969 0.00 

  الوعيجمموع  
 االقتصادي 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

8363.982 
23806.524 
32170.506 

4 
159 
163 

2090.996 
149.727 13.965 0.00 
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ني  متوسطات    ،(0.001عند مستوو داللة )  إحصاةًيا(  جود تبايم دال  11 ل )ديتضح مم نتاة  ال
البحث   عي  درجات  للنيستوو    ا فق  ،  2030  املنيل ة  ضو  ريية   يف  ،تصاد االقتلتني      املُّة  السعودية عينة 
الرتتيب  ، للنيُّة   يالتعليني نيلغت قينية ) ( عل    لتحديد   .(13.965  ،8.969  ،13.746  ،8.198)   حيث 
 ذل . (12الد ل )  يوضح  ،عدد للنيقارانت املت  (LSD)يلتبار ار ب  داللة الةُّ أ ط    اجتا

اتا تبعً  ، ابلتمكني االقتصادي الوعي (: داللة الفروق بني عينة البحث يف12)جدول   للمقارنت املتعددة  (LSD)ابستخدام اختبار  ،املستوى التعليمي  لـم تغريّر
 33.962عليا م= دراسات  35.973= جامعي م 38.733م=  متوسط 35.000اثنوي م=  37.000ابتدائي م=  املستوى التعليمي  احملور

املساندة 
 االقتصادية

     - انيتدةي 
    - *15.000- نو  اث

   - 3.733- *18.733- متوسل 
  - * 2.7596 0.9736- *15.963- جامعي

 - * 2.0114 * 4.7710 1.0377 *13.962- دراسات عليا 
 54.717دراسات عليا م=  52.947م= جامعي  50.766م=  متوسط 54.666اثنوي م=  47.000ابتدائي م=  املستوى التعليمي  احملور

بناء الثقة  
 اقتصادّيًّ لنفس  اب

     - انيتدةي 
    - *28.66- اثنو  
   - 3.9000 *24.766- متوسل 
  - 2.180 1.719 *26.947- جامعي

 - 1.769- *3.950- 0.050- *28.716- دراسات عليا 

تنمية قدرات  
الدعم  

 االقتصادي 

 38.905دراسات عليا م=  39.131معي م= جا 37.900متوسط م=  42.000اثنوي م=  33.000م=  ابتدائي املستوى التعليمي 
     - انيتدةي 
    - *23.00- اثنو  
   - 4.100 *18.900- متوسل 
  - -1.231 2.8684 *20.131- جامعي

 - 0.225 -1.005 3.0943 *19.905- دراسات عليا 
 127.58دراسات عليا م=  128.05عي م= جام 127.40متوسط م=  131.66اثنوي م=  117.00م= ابتدائي  ملستوى التعليمي ا احملور

املرأة   وعي
ابلتمكني  
 االقتصادي 

     - انيتدةي 
    - *68.66- اثنو  
   - 4.266 *64.40- متوسل 
  - 0.652- 3.614 *65.052- جامعي

 - 0.44677 0.184- 4.0818 * 64.584 دراسات عليا 

عند   ، للنيستوو التعلينيي   فق ااملساند  االقتصادية  ا يف  حصاةيً إ جود تبايم دال    (12مم الد ل )  ب   يت
 .حصلت عل  املستوو التعلينيي املتوسل مم يف صاحل  (8.198)  قينية  إذ إم  (؛0.001)مستوو داللة 

حيث  (،  0.001)داللة    ، عند مستوو اقتصاد ً ةس  كال مم نينا  الاقة تلن  ا يفحصاةيً إ جود تبايم دال    
 .صاحل ذ ات مستوو التعلي  دراسات عليا ( يف13.746) (  )قينية نيلغت 

نيلغت حيث  (،  0.001)عند مستوو داللة    تننيية قدرات الدع  االقتصاد   ا يفحصاةيً إ جود تبايم دال    
 .  ً لصاحل مم كام مستوو تعليني)م اثنو  ؛(8.969)(   ) قينية 
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(؛ إذ 0.001)و داللة  عند مستو   ،املُّة  تلتني   االقتصاد  ك    ي ع  ا يفحصاةيً إود تبايم دال   ج  
التعلينيي   فق ا،  (13.965)  (  )قينية  نيلغت   صاحل احلاصالت عل   ل  (؛0.001) عند مستوو داللة    للنيستوو 

   .مستوو تعلي  اثنو 
دراسات  تتةر   مع  السانيقة   ، (م2014)  املوجودعبد    ،(م2013)  شعيب     ،(م 2016)  محيد    النتاة  

العنيلية   يفة املُّة   مهتعزيز مسا  يفس)  نيةاعلية  للنيُّة  ي    يحيث ة ضحت ةم املستوو التعليني  ؛(م2008)  اجسود  
اجموال  ا    ،التننيوية  اإل  يفستانيار  املوُّ عات  يؤد  ؛ البيئيةنتاجية  ا دمية  إقامة  املُّة    مما  دع     )ا    ين  إىل 

تننيية    يفاك املُّة  لد رها  إدر يف  مم أتثا  اضح      ملا ل  ي؛قومي النظام التعلينيلكا جيب ت  ؛ا نةسيً   اجتنياعيً ا   قتصاد ً ا
 . اجسُّ   اجملتنيع

 لدخل الشهريل اوفقً  2030ابلتمكني االقتصادي يف ضوء رؤية  (عينة البحث) املرأة السعودية وعي(: حتليل التباين بني متوسطات درجات 13) جدول
 مستوى داللة  قيمة ف متوسط املربعات د,ح  ملربعات جمموع ا مصدر التباين  الدخل الشهري

موع املساندة  جم
 االقتصادية 

 ني  اجملنيوعات 
 اجملنيوعاتدايل  

 كلي 

70.269 
5398.530 
5468.799 

2 
161 
163 

35.135 
33.531 1.048 0.353 

 جمموع بناء الثقة 
 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

34.625 
6843.247 
6877.872 

2 
161 
163 

17.313 
42.505 

0.407 0.666 

جمموع تنمية قدرات 
 القتصادياالدعم 

 ني  اجملنيوعات 
 اجملنيوعاتدايل  

 كلي 

77.734 
4506.040 
4583.774 

2 
161 
163 

38.867 
27.988 1.389 0.252 

  الوعيجمموع  
 االقتصادي 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

224.497 
31946.009 
32170.506 

2 
161 
163 

112.248 
198.422 0.566 0.569 

الد ل    ب   يت دال    عدم  جود  (13)مم  يف حصاةيً إتبايم  تلنةس    ا  الاقة  االقتصادية،  نينا   املساند  
االقتصاد ،   عاقتصاد ً  الدع   قدرات  االقتصاد  ك    ي،  تننيية  تلتني    الديل     فق ا   ،املُّة   ملستوو 
دراسات النتاة     هك  تتةر  ،  الو)ُّ  مع    الوهُّ   (،  م2008)  نيُّكات     ،(م2003)  لنوُّيتا   السانيقة 

قتصادية  مستوو يلتال  حالت)  االامع    ،دت توافُّ ا دمات املصُّفية لنييع فئات اجملتنيعةك    يتال  ،(م2008)
سوا     ،عة تنو  اج راأ املالية املتعدد   امل  يفستانيار ةموا   ا اصة  ا عل  رب ة  رنية اجسُّ  ةم يقُّرا كيةية    ،ديلو  

حتياجات اللسُّ  نيعد توفا    املاي تقيي  املُّكز  ستانيار   جيب التاطيل لال  ،قصا ة  طوي  اجج   الستانيار ا  يف
  يف  املااطُّ   مع حتني  ذات العاةد الاانيت ة  املتغا    االستانيار حتديد ةهدا      علي)   ، اجسُّ  مم السيولة النقدية 

 .الةُّأ ني  النوع 
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 جلهة العمل وفًقا ،2030 اململكة يف ضوء رؤية االقتصادي ابلتمكني (عينة البحث) املرأة السعودية وعيات سطات درجل التباين بني متو حتلي :(14)جدول 
 مستوى داللة  قيمة ف متوسط املربعات د,ح  جمموع املربعات  مصدر التباين  جهة العمل 

جمموع املساندة  
 االقتصادية 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 لي ك

51.432 
5417.367 
5468.799 

2 
161 
163 

25.716 
33.648 0.764 0.467 

 ع بناء الثقة جممو 
 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

36.698 
6841.174 
6877.872 

2 
161 
163 

18.349 
42.492 
 

0.432 0.650 

جمموع تنمية  
قدرات الدعم  

 االقتصادي 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

24.430 
4559.344 
4583.774 

2 
161 
163 

12.215 
28.319 0.431 0.650 

  الوعيجمموع  
 ادي االقتص

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

214.387 
31956.120 
32170.506 

2 
161 
163 

107.193 
198.485 0.540 0.584 

)  ب   يت الد ل  دال  14مم  تبايم  عدم  جود  يف حصاةيً إ(  ال   ا  االقتصادية،  نينا   تلنةس  املساند   اقة 
االقتصاد ،   ً اقتصاد الدع   قدرات  تلت    عي،  تننيية  االقتصاد  ك    املُّة   العني    فق اني    تتةر    ،  ل)ة 

احلاي للبحث  السانيقة  دراسات   النتيجة   ،(م2008)  نيُّكات     ،(م2016)  محيد      ،(م2013)  شعيب   مع 
)الوهُّ    فئات دت  ةك    اليت  ،(م2008   لنييع  املصُّفية  ا دمات  العني   يلتال امع    ،اجملتنيع  توافُّ  ة     ج)ة 

 .لدميغُّافيةاجتنياعية  ضاها مم الظُّ   حالت)  اال
 لعدد سنوات اخلربة وفًقا ،2030يف ضوء رؤية  ابلتمكني االقتصادي (عينة البحث) املرأة السعودية وعيحتليل التباين بني متوسطات درجات  (:15جدول )

 مستوى داللة  قيمة ف وسط املربعاتمت د,ح  ربعات جمموع امل مصدر التباين  عدد سنوات اخلربة

جمموع املساندة  
 ية االقتصاد 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

671.348 
4797.451 
5468.799 

2 
161 
163 

335.674 
29.798 11.265 0.000 

 جمموع بناء الثقة 
 ني  اجملنيوعات 

 اجملنيوعاتدايل  
 كلي 

18.268 
6859.604 
6877.872 

2 
161 
163 

9.134 
42.606 0.214 0.807 

جمموع تنمية قدرات 
 االقتصاديالدعم 

 عات ني  اجملنيو 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

30.259 
4553.515 
4583.774 

2 
161 
163 

15.130 
28.283 0.535 0.587 

  الوعيجمموع  
 االقتصادي 

 ني  اجملنيوعات 
 اجملنيوعاتدايل  

 كلي 

415.920 
31754.586 
32170.506 

2 
161 
163 

207.960 
197.233 1.054 .351 

تلتني     (عينة البحث)  املُّة  السعودية   عي  يف  إحصاةًيا( عدم  جود فُّ أ دالة  15د ل )اليتضح مم  
نينا   )    ةنيعاد  يف   لعدد سنوات ا م    فق ا  ،2030االقتصاد  يف ضو  ريية   تننيية قدرات      ، الاقةجمنيوم  جمنيوم 
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حيث نيلغت قينية ) (    ،االقتصاد (  ينيوم الوعجم    ،القتصاد اجمنيوم تننيية قدرات الدع       ،االقتصاد الدع   
لعدد    فق اا يف املساند  االقتصادية  حصاةيً إجد تبايم دال  نييننيا      ،(1.054  -0.535  -0.214)   عل  الرتتيب

 .(11.265، حيث نيلغت نسبة   )(0.001)سنوات ا م  عند مستوو داللة 
 ذل . (16د ل )ال يوضح  ،املتعدد للنيقارانت  (LSD)يلتبار ار ب  الداللة ط   اجتا  لتحديد 

اتا تبعً  ،ابلتمكني االقتصادي" جمموع املساندة االقتصادية"  الوعيبني عينة البحث يف  داللة الفروق (:16) جدول عدد سنوات اخلربة ابستخدام اختبار   لـم تغريّر
(LSD) للمقارنت املتعددة 

 34.44م=  35: > 30 35.30م=  30:>25من 38.68م=  25أقل من  عدد سنوات اخلربة احملور

 املساندة االقتصادية 
   - 25 ةق  مم

  - * 3.3798 30 >25مم
30 <  35 4.6208 * -1.2410 - 

ا م  عند    لعدد سنوات    فق اا يف املساند  االقتصادية  حصاةيً إد تبايم دال  و  ج  (16)مم الد ل    ب   يت
 ( 25)لصاحل مم تُّا حت مد  عنيل)م ةق  مم    ؛(11.265)   ( ) نسبة    ، حيث نيلغت(0.001)مستوو داللة  

 . سنة
وفًقا  اخلامس  السؤال املايل  االستثمار  حنو  املرأة  اجتاه  نوعية  يف  إحصائيًّا  دالة  فروق  توجد  هل   :

ات الدراسة؟   لـم تغريّر
لحالة ل وفًقا ،2030 اململكة يف ضوء رؤية أبنواعه املايل االستثمار حنو عينة البحث  املرأة السعوديةحتليل التباين بني متوسطات درجات اجتاهات  :(17) جدول

 الجتماعي ا
 مستوى داللة  قيمة ف متوسط املربعات د,ح  جمموع املربعات  مصدر التباين  احلالة االجتماعية  

  الوعيجمموع  
 املايل ابالستثمار 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

28.206 
1315.462 
1343.669 

3 
160 
163 

9.402 
8.273 1.136 0.336 

جمموع التخطيط 
لالستثمار  
 ابملشروعات

 اجملنيوعات  ني 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

175.069 
1961.631 
2136.699 

3 
160 
163 

58.356 
12.337 
 

4.730 0.003 

جمموع االستثمار 
 ابلسندات 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

69.724 
773.724 
843.448 

3 
160 
163 

23.241 
4.866 4.776 0.003 

جمموع االجتاهات 
 االستثمار حنو 

 ني  اجملنيوعات 
 ايل  اجملنيوعاتد

 كلي 

940.348 
21162.119 
22102.466 

3 
160 
163 

313.449 
133.095 2.355 0.074 

 السعودية  ني  متوسطات درجات اجتاهات املُّة   إحصاةًيا( عدم  جود تبايم دال  17د ل )المم    ب   يت
ال) االجتل   فق ا  ،2030ريية  يف ضو     أبنواع    املاي  انياراالست  حنو  ( بحثعينة  جمنيوم  )     حمور   يفنياعية  لحالة 

 ،1.136)    حيث نيلغت قينية ) ( عل  الرتتيب  ، (جمنيوم االجتاهات حنو االستانيار     ،املايتالستانيار    الوعي
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داللةنييننيا      .(2.355 مستوو  عند  دال  تبايم  الت )  يف (  0.003)  جد  لالستانيار جمنيوم   ،تملوُّ عات   اطيل 
تلسندات جمنيوم     املتعدد   (LSD) يلتباراستادم  ا  لداللة  ا   اجتا   لتحديد  ،(االستانيار   يوضح    ،للنيقارانت 

 .(18)ذل  الد ل 
اتا داللة الفروق بني عينة البحث يف اجتاهات املرأة لالستثمار تبعً  :(18)جدول   مقارنت املتعددة لل (LSD)ختبار ابستخدام ا ،احلالة االجتماعية  لـم تغريّر

 13.000أرملة م=  13.5455مطلقة م=  14.7209وجة م= متز  17.5714عازبة م =  احلالة االجتماعية 

جمموع التخطيط 
 لالستثمار ابملشروعات 

    - عازنية 
   - * 2.829 متز جة 
  - 1.1754 * 4.004 مطلقة
 - 0.545 1.7209 * 4.550 ةرملة

 16.000ةرملة م=  13.727مطلقة م=  16.007متز جة م=  14.809عازنية م=  ية احلالة االجتماع 

موع االستثمار جم
 ابلسندات 

    - عازنية 
   - * 1.157- متز جة 
  - * 2.280 1.122 مطلقة
 - 2.272- 0.007 1.1500- ةرملة

( تبايم دال    (18يتضح مم الد ل  لالستانيار    ا يفحصاةيً إ جود  التاطيل    ا فق    ملوُّ عات،ت)جمنيوم 
حيث    (؛0.001)الة االجتنياعية عند مستوو داللة  للح   فق ا  ،  (0.001)للحالة االجتنياعية عند مستوو داللة  

 لصاحل املُّة  العزت .  ؛(4.730)  ( )نيلغت نسبة 
للحالة االجتنياعية عند مستوو داللة     فق ا  ،االستانيار تلسندات(  )جمنيوم  ا يفحصاةيً إ جود تبايم دال    

لصاحل املُّة     ؛(4.776)  (  )  نيلغت نسبةإذ    (؛0.001)للحالة االجتنياعية عند مستوو داللة     فق ا،  (0.001)
 املتز جة. 
 للمستوى التعليمي  وفًقا  ،2030  اململكة  يف ضوء رؤية  حنو االستثمار االقتصادي  (عينة البحث)  حتليل التباين بني متوسطات درجات اجتاهات املرأة  :( 19)  جدول

 ى داللة مستو  قيمة ف متوسط املربعات د,ح جمموع املربعات در التباين مص التعليميوى  املست

  الوعيجمموع  
 املايل ابالستثمار  

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات 

 كلي

89.740 
1253.928 
1343.669 

4 
159 
163 

22.435 
7.936 2.827 0.027 

جمموع التخطيط  
لالستثمار  
 ابملشروعات

 ني  اجملنيوعات 
 اجملنيوعات   دايل 

 كلي

312.247 
1824.452 
2136.699 

4 
159 
163 

78.062 
11.547 6.760 0.000 

جمموع االستثمار  
 ابلسندات 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات 

 كلي

53.513 
789.934 
843.448 

4 
159 
163 

13.378 
5.000 2.676 0.034 

جمموع االجتاهات حنو  
 االستثمار 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات 

 يكل

1440.301 
20662.165 
22102.466 

4 
159 
163 

360.075 
130.773 2.756 0.030 
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)ال  ظ)ُّي دال    (19د ل  تبايم  يفحصاةيً إ جود  املاي،    ا  تالستانيار  لالستانيار   الوعي  التاطيل 
تلسندات   تملوُّ عات،   التعلينيي   فق ااملالية،    االستانيار  داللة    للنيستوو  مستوو  عند  حي (0.01)للنيُّة   ث  ، 
  .(%2.756  -2.676 -6.760 -2.827)  ( )نيلغت نسبة 

 (.20الد ل )   للنيقارانت املتعدد  كنيا يوضح (LSD)ستادم ايلتبار ا  الداللة   اجتا لتحديد 
 (LSD)ستخدم اختبار ا  الداللة  هجتاال :(20جدول )

 13.05ات عليا م=  دراس 14.28عي م=  جام 13.53اثنوي م=   13.00توسط م=  م 18.00م=    ابتدائي املستوى التعليمي احملور

ابالستثمار    الوعي
 املايل

     - انيتداةي 
    - 5.00 متوسل 
   - 0.533 4.46 اثنو  
  - 0.756 1.28 3.71 جامعي

 - 1.232 0.476 0.05 4.94 دراسات عليا 

مستوو للنيُّة  عند    لينييللنيستوو التع   فق اا يف الوعي تالستانيار املاي،  حصاةيً إ جود تبايم دال  حتق ر  
 . ًياتعليني)م انيتداةام مستوو لصاحل مم ك ؛(2.827) (  )نيلغت نسبة إذ  (؛0.01)داللة 

 14.01دراسات عليا م=   14.56جامعي م=   17.80اثنوي م=   13.00توسط م=  م 16.50م=    ابتدائي املستوى التعليمي احملور

التخطيط لالستثمار  
 ابملشروعات

     - انيتداةي 
    - 3.50 وسل مت

   - 4.80 1.30 اثنو  
  - *3.23 1.56 1.93 جامعي
 - 0.546 *3.78 1.01 2.48 عليا دراسات  

للنيُّة  عند   للنيستوو التعلينيي   فق اا يف التاطيل لالستانيار تملوُّ عات،  حصاةيً إجد تبايم دال     كنيا  
 .  ً اثنو م مستوو تعليني)م لصاحل مم كا ؛(6.760)  ( )، حيث نيلغت نسبة (0.01)مستوو داللة 

 16.09دراسات عليا م=   15.30جامعي م=   15.76اثنوي م=   19.00م=    توسطم 14.50م=    ابتدائي املستوى التعليمي احملور

االستثمار  
ابلسندات  
واألوراق  

 املالية

     - انيتداةي 
    - 4.50 متوسل 
   - 3.23 1.26 اثنو  
  - 0.464 *3.69 0.80 جامعي

 - 0.791 0.327 2.90 1.59 اسات عليا در 

دال    جد ككل      يفحصاةيً إتبايم  تلسندات اال  ا  التعلينيي   فق ااملالية،    ستانيار  عند    للنيستوو  للنيُّة  
 . الصاحل مم كام مستوو تعليني)م متوسط   ؛(2.676) (  )نيلغت نسبة إذ  (؛0.01)مستوو داللة 

 70.24دراسات عليا م=  73.01جامعي م=  78.43وي م= اثن 71.00وسط م= تم 66.50م=  ابتدائي املستوى التعليمي  احملور

ار  االستثم
ابلسندات  
واألوراق  

 املالية 

     - انيتداةي 
    - 4.50 متوسل 
   - 7.46 11.93 اثنو 
  - 5.42 2.01 6.51 جامعي 

 - 2.76 * 8.18 0.75 3.74 دراسات عليا
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دال  ةيض ا  جد        يف جمحصاةيً إتبايم  التعلينيي   فق اتالستانيار،  املُّة      عينيوم  ا  عند    للنيستوو  للنيُّة  
 .  ً لصاحل مم كام متوسل تعليني)م اثنو  ؛(2.756) (  )نيلغت نسبة إذ  (؛0.01)ة مستوو دالل

 دخل الشهريلل وفًقا ،2030 ةاململك يف ضوء رؤية عينة البحث حنو االستثمار االقتصادي حتليل التباين بني متوسطات درجات اجتاهات املرأة :(21) جدول
 مستوى داللة  قيمة ف املربعاتمتوسط  د,ح  جمموع املربعات  مصدر التباين  الدخل الشهري

جمموع الوعي  
 املايل ابالستثمار 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

11.097 
1332.572 
1343.669 

2 
161 
163 

5.548 
8.329 0.666 0.515 

جمموع التخطيط 
لالستثمار  

 ملشروعاتاب

 نيوعات ني  اجمل
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

243.169 
1893.530 
2136.699 

2 
161 
163 

121.585 
11.835 10.274 0.000 

جمموع االستثمار 
 ابلسندات 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

4.288 
839.160 
843.448 

2 
161 
163 

2.144 
5.245 0.409 0.665 

جمموع االجتاهات 
 حنو االستثمار 

 اجملنيوعات ني  
 جملنيوعاتدايل  ا

 كلي 

1381.690 
20720.776 
22102.466 

2 
161 
163 

690.845 
129.505 5.335 0.008 

اتا  تبعً   ،لالستثمار   (عينة البحث )داللة الفروق بني عينة البحث يف اجتاهات املرأة : ( 22)  جدول ابستخدام اختبار   ي الدخل الشهر   لـم تغريّر
(LSD ) 

 14.65م=  مرتفع 14.34ط م= متوس 18.38فض م= منخ  خل الشهريدال احملاور

لالستثمار التخطيط 
 ابملشروعات

   - مناةض 
  - * 4.1180- متوسل 
 - 0.3889 * 3.7291 مُّتةع 

 72.52م=  مرتفع 70.87متوسط م=  81.27منخفض م=  خل الشهريدال اوراحمل

 االجتاهات حنو االستثمار 
   - مناةض 
  - * 9.923 متوسل 
 - 1.171- * 8.752 مُّتةع 

الد ل    ب   يت دال    (22)مم  تبايم  يفحصاةيً إ جود  تملوُّ عات، جمنيوم    ا  لالستانيار  التاطيل 
حيث نيلغت نسبة  (،  0.001)، عند مستوو داللة   للديل  الو)ُّ    فق ا  االقتصاد  االجتاهات حنو االستانيار  

  وايعل  الت (امُّتةع   -الصاحل مم كام مستوو تعليني)م )مناةض   ؛(5.2335%، 10.274)  ( )
للديل     فق ا،  االستانيار تلسندات املالية  املايانيار  تالست  الوعيني     إحصاةًياايم دال  نييننيا ال يوجد تب

 . الو)ُّ الديل   ستوومل( LSD) متوسطات جبد ل ال يوجد   ،الو)ُّ 
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 جلهة العمل وفًقا ،2030اململكة ضوء رؤية  يف تصادياالقاالستثمار  وحن (البحثعينة ) حتليل التباين بني متوسطات درجات اجتاهات املرأة :(23) جدول
 مستوى داللة  قيمة ف متوسط املربعات د,ح  جمموع املربعات  مصدر التباين  مل جهة الع

  الوعيجمموع  
 املايل ابالستثمار 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

13.137 
1330.531 
1343.669 

2 
161 
163 

6.569 
8.316 0.790 0.456 

لتخطيط اجمموع  
لالستثمار  
 ابملشروعات

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

22.670 
2114.030 
2136.699 

2 
161 
163 

11.335 
13.213 0.858 0.426 

جمموع االستثمار 
 ابلسندات 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

.140 
843.307 
843.448 

2 
161 
163 

.070 
5.271 0.013 0.987 

االجتاهات وع  جمم
 االستثمار حنو 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

9.641 
22092.825 
22102.466 

2 
161 
163 

4.821 
138.080 0.035 0.966 

تبايم دال  23)الد ل  ح  يوض   جمنيوم التاطيل    االجتا  حنو االستانيار املاي،    يف  إحصاةًيا ( عدم  جود 
 .  حلالة العني   فق ا ،ا  حنو االستانيار ك  تلسندات،  االجت  جمنيوم االستانيار  لالستانيار تملوُّ عات، 

دراسات النت  هك  تتةر   مع  )النوُّيت   يجة  )الوهُّ     ،(2008)  نيُّكات     ،(2003    اليت   ،(2008  
جتنياعية  ضاها مم حالت)  اال  ة   ،ج)ة العني يلتال   امع    ،دت توافُّ ا دمات املصُّفية لنييع فئات اجملتنيعةك  

ة     ،افيةالدميغُّ الظُّ     يقُّرا كيةية   عل  رب  ةم  اجسُّ   ا اصة  ارنية  ةموا    املتعد  اج    يف ستانيار  املالية  د  راأ 
 . للسُّ   املايستانيار  تقيي  املُّكز  جيب التاطيل لال ،قصا ة  طوي  اجج  االستانيار يفسوا   ،عة املتنو  
 اخلربةلعدد سنوات  وفًقا ،2030يف ضوء رؤية  االستثمار االقتصادي حنو (عينة البحث) ةحتليل التباين بني متوسطات درجات اجتاهات املرأ :(24) جدول

 داللة مستوى  قيمة ف متوسط املربعات د,ح  جمموع املربعات  مصدر التباين  عدد سنوات اخلربة

  الوعيجمموع  
 املايل ابالستثمار 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

55.701 
1287.968 
1343.669 

2 
161 
163 

27.850 
8.050 3.460 0.034 

جمموع التخطيط 
لالستثمار  
 ابملشروعات

 نيوعات ني  اجمل
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

146.079 
1990.620 
2136.699 

2 
161 
163 

73.039 
12.441 5.871 0.003 

جمموع االستثمار 
 ابلسندات 

 ني  اجملنيوعات 
 دايل  اجملنيوعات

 كلي 

45.944 
797.504 
843.448 

2 
161 
163 

22.972 
4.984 
 

4.609 0.011 

جمموع االجتاهات 
 حنو االستثمار 

 ني  اجملنيوعات 
 اجملنيوعات دايل 

 كلي 

1386.186 
20716.280 
22102.466 

2 
161 
163 

693.093 
129.477 5.353 0.006 
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ر  جمنيوم التاطيل لالستانيا  يف االجتا  حنو االستانيار املاي،    إحصاةًيا (  جود تبايم دال  24)الد ل  يب    
-0.001-0.01)ستوو داللة  عند م  ، وم االستانيار تلسندات،  االجتا  حنو االستانيار ك  جمني  تملوُّ عات،  

لعدد سنوات    فق ا  ،(5.353  -4.609  -5.871  -3.460)  ( ) حيث قينية    ،( عل  التواي0.01-0.001
 .(24)د ل ال  كنيا يوضح  للنيقارانت املتعدد  (LSD) ستادم ايلتبار داللة الةُّ أ ا     اجتا لتحديد  .ا م 

اتا تبعً  ،لالستثمار ( عينة البحث ) املرأة اجتاهاتداللة الفروق بني عينة البحث يف  :(25جدول )  ( LSD)ابستخدام اختبار  ،عدد سنوات اخلربة لـم تغريّر
 للمقارنت املتعددة 

 14.0م=  35: > 30 12.42م=  30:>25من 14.08م= 25أقل من  عدد سنوات اخلربة

 املايل ار ابالستثم الوعيموع  جم
   - 25ةق  مم 

  - * 1.660 30 >25مم
30 <  35 0.1058 -1.554 * - 

 14.51م=  35: > 30 13.96م=  30:>25من 16.39م = 25أقل من  اخلربةعدد سنوات 

جمموع التخطيط لالستثمار 
 ابملشروعات

   - 25ةق  مم 
  - * 2.4342 30 >25مم
30 <  35 1.9239 * -0.5103 - 

 16.10= م 35: > 30 14.65م=  30:>25من 15.52م= 25أقل من  ات اخلربةعدد سنو 

 االستثمار ابلسندات جمموع  
   - 25ةق  مم 

  - 0.8669 30 >25مم
30 <  35 -0.602 -1.469 * - 

 72.74م=  35: > 30 67.42م=  30:>25من 76.47م= 25أقل من  عدد سنوات اخلربة

 هات حنو االستثمار جمموع االجتا
   - 25ةق  مم 

  - * 9.056 30 >25مم
30 <  35 3.4566 -5.5993 * - 

: هل توجد عالقة ارتباطية بني وعي املرأة السعودية ابلتمكني االقتصادي يف ضوء السادس  السؤال
ات   حنو االستثمار  اجتاهاهتاو  ،2030 اململكة رؤية   الدراسة؟املايل وفًقا لـم تغريّر
ات ضوء يف املايل االستثمارجتاهها حنو او  ،2030وء رؤية ض يف االقتصادياملرأة السعودية ابلتمكني  وعيبني  رتباطاالقيم معامالت  :(26) جدول  الدراسة  م تغريّر

 عدد سنوات اخلربة جهة العمل  الدخل الشهرى املستوى التعليمى  احلالة االجتماعية  املتغريات 
 ** -344.- .097 092.- -107.- 0.072 . املساندة االقتصادية

 0.038 0.069 0.067 ** 0.355 0.144 . بناء الثقة ابلنفس

 0.047 0.039 -0.065 * 0.178 0.073 . تنمية القدرات االقتصادية
 0.108- 0.081 0.030- * 0.197 0.127 . االقتصادي الوعيجمموع  

 0.009 0.098 0.066- 0.120- 0.078- . املايلابالستثمار  الوعي

 ** 0.216- 0.098- ** 0.224- ** 0.263- ** 0.261- .ابملشروعاتلالستثمار التخطيط 



 .2030قت  تالستانيار املاي يف ضو  ريية املنيل ة العُّنيية السعودية  ع  املُّة  السعودية تلتني   االقتصاد   عال  ا  نينت عبدالُّمحم املعج  فد. 

- 379 - 
 

 عدد سنوات اخلربة جهة العمل  الدخل الشهرى املستوى التعليمى  احلالة االجتماعية  املتغريات 
 0.140 0.012- 0.066 0.004 0.015- . االستثمار ابلسندات واألوراق املالية 

 00.102 0.015- * 0.159- ** 0.222- ** 0.204- االقتصادي.جمموع االجتاهات حنو االستثمار 
 (. 0.001))***( دالة عند             (.0.01)*( دالة عند )*       (.0.05))*( دالة عند 

( الد ل  مم  ني   ( 26يتضح  إحصاةية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  للنيُّة     جود  االقتصادية  املساند  
البحث)  السعودية االقتصاد   (،عينة  ريية    تلتني    ا م    فق ا  ،2030يف ضو   مستوو   ،لعدد سنوات  عند 
نيي(0.001)داللة   ا،  عالقة  توجد  ال  ني ننيا  إحصاةية  داللة  ذات  للنيُّة   رتباطية  االقتصادية  السعودية   املساند  

البحث) ريية    ،(عينة  ضو   يف  االقتصاد   التعلينيي،     فق ا  ،2030تلتني    االجتنياعية،  املستوو  للحالة 
  الديل  الو)ُّ ،  ج)ة العني .

 ( عينة البحث)لنيُّة  السعودية  ل  اقتصاد ً لاقة تلنةس  نينا  ا  ذات داللة إحصاةية ني توجد عالقة ارتباطية    
االقتصاد    ريية  يف ض  التني    التعلينيي، عند مستوو داللة     فق ا  ،2030و   نييننيا ال  (0.001)للنيستوو   ،

تلتني    (عينة البحث)للنيُّة  السعودية    اقتصاد ً نينا  الاقة تلنةس    توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاةية ني  
 عدد سنوات ا م .   عني ، للحالة االجتنياعية،  الديل  الو)ُّ ،  ج)ة ال  فق ا ،2030ية االقتصاد  يف ضو  ري 

االقتصادية،  الوعي   القدرات  تننيية  ني   إحصاةية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  للنيُّة     توجد  االقتصاد  
عند مستوو داللة  للنيستوو التعلينيي،     فق ا  ،2030يف ضو  ريية    تني   االقتصاد تل   ( عينة البحث)السعودية  

عينة  )تننيية القدرات االقتصادية للنيُّة  السعودية    داللة إحصاةية ني   ، نييننيا ال توجد عالقة ارتباطية ذات (0.01)
الو)ُّ ،  ج)ة العني ، للحالة االجتنياعية،  الديل      فق ا  ،2030تلتني   االقتصاد  يف ضو  ريية    (البحث

 عدد سنوات ا م .  
  ، االستانيار املاي    (لبحثعينة ا)اطية ذات داللة إحصاةية ني  الوعي للنيُّة  السعودية  ال توجد عالقة ارتب  

 عدد سنوات ا م .   ملستوو التعلينيي،  الديل  الو)ُّ ،  ا للحالة االجتنياعية،   فق ا
امل   لدو  تملوُّ عات  لالستانيار  التاطيل  ني   إحصاةية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  السعودية توجد  ُّة  

االجتنياعية،     فق ا  (، البحث  عينة) التعلينيي،  ال اللحالة  العني ،  ملستوو  الو)ُّ ،  ج)ة  سنوات   ديل   عدد 
 .(0.001) ا م ، عند مستوو داللة 

إح   داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  السعودية  ال  املُّة   اجتا   ني   البحث)صاةية  لالستانيار   (عينة 
املالية  التعلينيي،  الديل  الو)ُّ ،  ج)ة العني ،   ا ية،  للحالة االجتنياع  ق ا ف  ،تملستندات  نوات عدد س  ملستوو 

 ا م .
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  ،ملايلالستانيار ا   (عينة البحث)توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصاةية ني  اجتاهات املُّة  السعودية    
توو الداللة الديل  الو)ُّ  عند مس   (،  0.001)ملستوو التعلينيي، عند مستوو داللة   اللحالة االجتنياعية،     فق ا
(0.01.)   

مم   ،(م2009) سلينيام  دراز ،(م2009ي )عةية   ،(م2013) شعيب  النتاة  مع دراسات  هك  تتةر 
يلالل  إحيث   مم  يت   املُّة   النظُّ    إعطا م      نيد م  االقُّ ض  إقبال   ،للةُّد  الدميوضُّافيةلظُّ    إىل   ةم 

املوُّ عات  إقامة  عل   نيو   ؛السيدات  زاد  ملحوظقد  دراستةك  نييننيا    ،        شتي    ،(م2009)  النجار   ا دت 
  ،  االديلار  االستانيار  توجيع)ا عل     ، مم يلالل ز د  الديل  اجسُّو  أييت  قتصاد ً ا( ةم     املُّة   م2011)

املعو   ملواج)ة  اال إجياد طُّأ  الالزمعم    ،قتصادية قات  املو الت  التنيوي   ةك  .  توفا  القادر عبد  تادت دراسكنيا 
 ةم ثقافة   ، ض موادعدم تةعي  نيع  يف   تتنيا    ،القوان   يفقات  ثغُّات  (  جود معو  م2014)  مجعة    ،(م2009)

 . مم ة لو ت     املُّة  يعد   الك  ،االقتصاد حيول د م التني    الك الُّةيس   التحد  يه  اجملتنيع الككور 
ات الدراسة )بوصفها متغالسابع  السؤال يف تفسري التباين بوعي    ريًا مستقاًل(: ما نسبة مشاركة م تغريّر

 )بوصفها متغريًا اتبًعا(؟   2030ء رؤية اململكة القتصادي يف ضو املرأة السعودية ابلتمكني ا 
 . (26الد ل )  كنيا يوضح  ،حنداراجمهية النسبية نيتطبير معام  اال  تسبح   لإلجانية عل  هكا التسايل 

 جة إىل األمام(طوة املتدرّ اخل)االحندار  األمهية النسبية ابستخدام معامل :(27)جدول 

املرأة   وعياملتغري التابع "
 االقتصادي"ابلتمكني 

 الداللة  قيمة ت معامل االحندار  الداللة  قيمة ف نسبة املشاركة  معامل االرتباط املستقل  الـم تغريّر 
 0.01 2.558 0.197 0.01 6.542 0.269 0.197 املستوو التعلينيي 
 0.01 2.502- -0.203 0.002 6.506 0.203 0.273 سنوات العني  

مم   )يتضح  التة(  27الد ل  املستوو  اج ىل  يعلينيم  املُّتبة  مواركة    ،حيت       ة  ( 0.269)نينسبة 
ات   ةكاُّ هو  ،  (26,9%) تلتني     (عينة البحث)املُّة  السعودية     عياليلتال  مستوو    ؛االدراسة تةسا    م تغا  

 . (%20,3)  ة ( 0.203)نينسبة مواركة  ،نوات العني يلي  عدد س  ، 2030االقتصاد  يف ضو  ريية 
الس  النتاة   دراسات  تتةر  مع   ، (م2014)  املوجودعبد    ،(م2013)  شعيب     ،(م 2016)  محيد    انيقة 

تعزيز   يفس)  نيةاعلية  ت    ؛للنيُّة    عدد سنوات العني   ،يحيث ة ضحت ةم املستوو التعليني  ،(م2008)  اجسود  
إىل     مما يؤد   ؛ ةنتاجية  ا دمية  البيئي إقامة املوُّ عات اإل  يفستانيار اجموال  ا    ، ويةلية التننيالعني  يف ة املُّة   مهمسا

 . اا  نةسيً جتنياعيً ا   قتصاد ً االدع   التني   للنيُّة  
 
 
 



 .2030قت  تالستانيار املاي يف ضو  ريية املنيل ة العُّنيية السعودية  ع  املُّة  السعودية تلتني   االقتصاد   عال  ا  نينت عبدالُّمحم املعج  فد. 

- 381 - 
 

 التوصيات:  
  ، املايختتص تلتنيوي     ا يئات  املؤسسات احل ومية  النيعيات اجهلية اليت    تقوم ني  الك تعنيير الد ر   .1

لنوُّ  هك   قيام    ، للتننيية  جتنياعياالند أ  الص   من)ا   ند ات  مؤ ُّات  نيعقد  الة ُّ   املؤسسات 
 .املستانيُّيممة لدع  قتصادية املقد   التوعية ت دمات اال ، إقامة املوُّ عات  االستانيار يف االقتصاد 

املوُّ  .2 الالزمة إلقامة  البوُّية  امل)ارات  القدرات  تننيية  نيغُّض  تدريبية  د رات  عل    تَّعُّف  ال  ، عات تنظي  
اجمللس     ُّير ال)ات الداعنية لتني   املُّة  ما عم ط  ، البوُّو  املايستانيار املورد  اجساليب املتعدد  ال

اال    ،للنيُّة   يالقوم اال    ،للتننيية   يجتنياعالصند أ  اال  ،ستانيار  زار   الضنيام  شاني  يجتنياع  زار        ما 
 . ذل  

للتني  .3 الداعنية  ا يئات  جانب  مم  معارض  ةسواأ  اد االقتص   احلُّ   إقامة  عل     )ا؛  تنظيني  للنيُّة  
الناجحة  ُّ عات  منتجات املو   لعُّض ةف ار املنافسة  )ا؛  نييع  الصغا    إنتاج املزيد مم    ،مما يساعد عل  

 .  نتجات  حتديا)ا تطويُّ امل ،اجف ار
العاملة .4 للنيُّة   السلبية  النظُّ   للنيجتنيع  ،تغيا  الككورية  الاقافة  اإليلالل مسامهمم    ، تعدي   عالم ة  زار  

ب مما يتطل    ؛ جتنياعيةقتصادية  االحتقير التننيية اال  يف  نيمام  إعالمية  إعالنية عم د ر املُّة  شديد اجمهية 
 .  مم ة لو ت     املُّة وصة  ني ،للنيُّة  االقتصاد دع  التني   

اال  الوعينوُّ   .5 اإلل  ؛ست)الكيةتلاقافة  نسبة  لالحتقيق    )ا؛ يلةض  نةاأتوفا  املال ميا    الك  ر  ديلاا  رة     
 .  ستانيار اجسُّ القاني  لال

  ضع ضوانيل  قيود    ،مم حيث تقني  إصدار البطاقات اإلل رت نية  ، ملالية تلد لةتةعي  د ر املصار  ا  .6
صُّامة   ةكاُّ  تقل    ؛التعام   ا  يف شُّ ط  منةعة  حىت  نيد م  الوُّا   عنيليات  س)ولة  مم  قتصادية  ا  

  .ق للنيتسو  
الد رية  ال وو   اإصدار   .7 املوقف  حتد    اليتلتقاريُّ  إل رت نيً   ،للعنيي   املايد  مبعدالت    لتبصا   ؛ا إرسا ا 

الةاةد  املرتاكنية علي  ،نةاأ  الوُّا اإل ضا مدر   العواقب   يستادام العوواةمم اال  للحد     ؛  معدالت 
 . )در مليزانية اجسُّ  ني  ة ال

  ؛ تتلف جماالت احليا  اجسُّية  العنيلية  يف     تطبيقات   دار ُّ اإلإنوا  مُّاكز للدراسات احلُّ  لدراسة الة  .8
ي   املُّ مما  املعو  ال اا    اجتيازعل   ة   ساعد  ش  يفقات  مم  العني   اجسُّ ؤ إدار   حتقيق)ا   يفس)    ي    ، م 

 . لعني   املنزلتلنجاحات ل
 املراجع 



 م2021يونيو  – ه1442 شوال  ،(27) العدد، جامعة الباحة للعلوم اإلنسانية جملة

- 382 - 
 

 :  املراجع العربية :أوال  
)،  الُّنيوم .1 منصور  نيم  ح   (2005ةيوب  عني   املسامه رقة  العُّنيية   يفللنيُّة     االقتصاديةة  ول  املنيل ة 

 . الااين االقتصاد ُّ ض منتدو ال يفالسعودية. مقدمة 
اساليب   -    الةئات امل)نيوة مم منظور ا دمة االجتنياعية "اسس  مبادئ     (2014ةمحد )،  يانج .2

   .القاهُّ " ،احلديث الامعيامل تب  ،" اجتاهات 
)  ،محيد  .3 حمنيد  طالب   إرشاد   نيُّانم    (2013ةسا   لدو  الصغا   املوُّ عات  إدار   م)ارات  لتننيية 

التةاع      عالقت   اعيالصنالتعلي    جامعة    ،املنزي  االقتصادل لية    الااين  الد ياملؤ ُّ    .االجتنياعي أبمناط 
 .  (مايو 8/9) .حلوام

ضو    يف  الكياالست)وك   عالقت)ا تلسل   االةتنيامنيطاقات    استادامةمناط     (2016ةسا  حمنيد )  ،محيد  .4
التدريس هيئة  جعضا   الود   ا  . متطلبات  دراسات  حبوث  النوعيةجملة  الزقازير  ، لرتنيية  اجمللد   ، جامعة 

 .  يوليو ،الااينالعدد  ،الااين
 .  القاهُّ  ،املنتدو الاالث .الُّسياملُّة  يف سوأ العني  الُّسي  ضا   (2001للنيُّة  ) القومياجمللس  .5
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) إميام ع   ، شتي .8 إنيُّاهي   اجهلية     (2011طا  املؤسسات  للنيُّة     صاد  االقت  االجتنياعيالتني      يفد ر 
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