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اتجاه الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة السعودية

أ /إيماف بنت عائض القحطاني

د /أحالـ العطا محمد عمر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ممخص الدراسة:

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى نوعية المحالت التجارية التي يرى الشباب الجامعي أنيا
مناسبة لعمل المرأة السعودية ،وأسباب قبول وشروط الشباب الجامعي لعمل المرأة السعودية في
المحالت التجارية ،وكذلك التعرف عمى أسباب رفض الشباب الجامعي لعمل المرأة السعودية في
المحالت التجارية ،وكذلك معرفة الفروق في اتجاىات الشباب الجامعي نحو عمل المرأة السعودية
في المحالت التجارية بناء عمى  :العمر -الحالة االجتماعية -المستوى الدراسي -الحالة
االقتصادية -مكان النشأة -المستوى التعميمي لموالدين.
وقد استخدمت الباحثة منيج المسح االجتماعي ،كما استخدمت أداة االستبانة كأداة أساسية
في الدراسة ،وتم تطبيق العينة العشوائية البسيطة ،حيث بمغ حجميا ( )601طالب من جامعة
الممك سعود -بكالوريوس اآلداب.

وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 أن أفراد عينة الدراسة موافقون عمى نوعية المحالت التجارية التي يرون أنيا مناسبة لعمل المرأةالسعودية بمتوسط ( 4.33من  ،)0.00وجاء نوع المحل (أسواق تجارية نسائية) بالمرتبة
األولى من حيث موافقة أفراد عينة الدراسة بشدة بمتوسط ( 3.02من .)0.00
 يتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون عمى عمل المرأة في المحالت التجارية بمتوسط( 3.66من  ،)0.00وجاءت عبارة أن تكون محتشمة بالمرتبة األولى من حيث الموافقة
بمتوسط ( 3.34من .)0.00
ىناك تفاوت في موافقة أفراد عينة الدراسة عمى أسباب رفضيم لعمل المرأة السعودية في
المحالت التجارية ما بين متوسط ( 8.33إلى  ،)3.88وأيضا موافقون بشدة عمى واحد من أسباب
رفضيم لعمل المرأة السعودية في المحالت التجارية تتمثل في العبارة (عمميا في المحالت
يعرضيا لمضايقات وتحرش من قبل الزبائن) بمتوسط ( 3.88من .)0.00
 عدم وجود فروق ذا داللة إحصائية عند مستوى  %0فأقل في اتجاىات الشباب الجامعي نحوعمل المرأة في المحالت التجارية تبعا (لمعمر -التخصص -المستوى الدراسي -الحالة
االجتماعية -الحالة االقتصادية -مكان النشأة -مستوى تعمم الوالدين -ممكية السكن)،
ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  0.00فأقل في اتجاىات أفراد الدراسة
الذين سكنيم بيت شعبي واتجاىات األفراد الذين سكنيم (شقة ،دور في فيال ،قصر) حول
(أسباب رفض الشباب الجامعي لعمل المرأة السعودية في المحالت التجارية) لصالح أفراد
الدراسة الذين سكنيم بيت شعبي.
الكممات المفتاحية :إتجاىات الشباب – عمل المراءة السعودية – سوق العمل .
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
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Abstract
The study aims to identify the types of shops which seen by
university students as suitable work place for Saudi women, and to
identify the causes which make the university students agree or dis agree
for the working of Saudi women in shops. This study also aims to identify
the reasons behind the university students refusal for the work of Saudi
women in shops basis on (age, marital status, study level, economic
situation, place of growing, parents educational level.
Methodology: the methodology used in this study was social
survey method and the study tool was questionnaire. The sample of this
study (simple random) consisted from (106) students from King Saud
University- Bachelor of Arts.

Findings:
-The member of the study sample agreed to the types of shops that
average of (3.44 out of 5.00), the commercial markets for women's
ranked as the first appropriate working place for Saudi women with
average of (4.57 out of 5.00).
-It is clear that the study sample agreed to work of women in shopes
with average of (4.11 out of 5.00). the phrase which contain decency
ranked first with average of (4.89 out of 5.00).
- There were some variations about the reasons of disagree with
averages ranged from (2.88 to 4.22), and the phrase (working in
shops will lead to harassment) faced with strong disagree from
university students to work of Saudi women in shop with average of
(4.22 out of 5.00).
م0202  – العدد العاشر – أكتوبر63 اجمللد
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 إيماف بنت عائض القحطاني/أ

 أحالـ العطا محمد عمر/د

اتجاه الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة السعودية

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
- There were no statistically significant differences at the level of 5% or
less between the trends of university students towards working of
Saudi women in shops depending on (age - specialty - study level marital status – educational level- economic situation - place of
growing - parent learning level and ownership of house). And the
persence of Statistically significant differences at a level of 0.05 or
less in the trends of study individuals who have their residence public
house and trends of individuals who have their residence (apartment,
the role of the villa, mansion) about (the reasons for rejection of
university students for the work of Saudi women in shopes) for the
benefits of members of the study who residence public house.
Key words: Youth trends - Saudi women’s work - Labor market.
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مدخؿ إلى الدراسة:
مقدمة:
العمل ضرورة اجتماعية في سائر المجتمعات اإلنسانية ،فمن خالل العمل يسد اإلنسان
حاجاتو المادية ،ويستغني بو عن مسألة الناس ،والعمل من ناحية أخرى ليس وسيمة لكسب الرزق،
وسد االحتياجات فقط ،بل يتجاوز ذلك إلى كونو وسيمة من وسائل االندماج والتفاعل مع اآلخرين،
وتحقيق الذات والقبول االجتماعي (الزيد.)4 :8068 ،
وبالنظر إلى التاريخ العربي اإلسالمي يتبين لنا أن المرأة كانت تقوم بأعمال متنوعة في
مجاالت الحياة المختمفة ،وكانت ليا مكانة مرموقة ونشاط ظاىر في مجاالت العمل واالكتساب
من أجل تحقيق العيش الكريم ،فقد شاركت المرأة في الحياة التجارية لممجتمع ،حيث كانت تعمل
في البيع والشراء ،ومن النساء العربيات المسممات المواتي عممن بالتجارة الخارجية السيدة خديجة
بنت خويمد وىند بنت عتبة ،كما كانت ىناك تجارة داخمية محدودة تبيع فييا المرأة ما تنتجو
(العمار.)63 :6438 ،
وكانت المرأة المسممة تشارك في الحياة السياسية واالجتماعية ،فقد ىاجرت إلى
الحبشة والى المدينة ،كما أنيا بايعت الرسول في يوم مستقل عن الرجال ،وفي مجال العمل
الميني عممت في الرعي والزراعي والصناعات اليدوية والعالج والتمريض وتعميم بنات
جنسيا (حماد.)81 :6442 ،
أما المرأة في المممكة العربية السعودية ومع ازدياد أعداد المتعممات والمتدربات والمؤىالت
والالتي لديين القدرة عمى اإلنتاج ،ولتقميل الحاجة من استقطاب العمالة األجنبية ،ولحاجة
المجتمع السعودي لمعمالة النسائية السعودية في بعض القطاعات والمجاالت الميمة ،فقد أصدر
مجمس الوزراء السعودي ق ارراتو بيدف زيادة فرص عمل المرأة السعودية واتاحة الفرصة ليا في
جميع المجاالت وتنظيم عممية توظيف المرأة السعودية في القطاع األىمي والجيات التي تشرف
عمى عممية توظيفيا (الفوزان.)30 :8068 ،
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أوال :مشكمة الد ارسة:
المرأة ال تمثل نصف المجتمع إحصائيا فقط ،ولكن المرأة ىي دعامة قواه الفعالة ،وتأكيد
ذاتيا كإنسان ،ودخوليا إلى ساحة المجتمع اليومي كقوة منتجة ،فتبني وتسيم في تطوير المجتمع
وتساعد في تطوير إمكاناتيا اإلنسانية (عبادة.)2 :8066 ،
وفيما يخص المممكة العربية السعودية عممت المرأة السعودية قديما في كثير من المين
التي تناسب طبيعة مجتمعيا ،فمارست الرعي والزراعة بجانب الرجل ،وبعد التطورات التي طرأت
عمى المجتمع السعودي في جميع الجوانب ،والتي أىميا استخراج النفط ،وانتشار تعميم البنات نتج
عن ذلك فتح مجاالت كثيرة لممرأة ،ومع تطور نظام التعميم ،واالنفتاح عمى العالم الخارجي ظيرت
مين مختمفة تتناسب مع التغيرات المختمفة ،كالعمل في المجال الصحي واالجتماعي ومجال
البنوك ،وظيرت مطالب لتوسيع مجاالت العمل ،وزيادة أعداد الخريجات مما أدى إلى ارتفاع
نسبة البطالة بين النساء (العيدان.)60 :8064 ،
وىكذا فإن مشكمة الدراسة تدور حول اتجاه الشباب الجامعي نحو عمل المرأة في
المحالت التجارية ،ومعظم الدراسات الحديثة تتناول عمل المرأة السعودية في مختمف المجاالت،
ولكن تفتقر في دراسات عن عمميا في المحالت التجارية كالمحاسبة أو بائعة في محالت
المستمزمات النسائية أو بائعة في محالت المالبس ،فيناك اتجاىات قائمة في بعض من أفراد
المجتمع منيا تحدد نوع المين المطموبة ،وتستيجن بعض المين الجديدة والحديثة ،وجاءت ىذه
الدراسة بيدف استقصاء اتجاه الشباب الجامعي نحو عمل المرأة في المحالت التجارية ،وتأثير
المرحمة الد ارسية والمستوى االقتصادي واالجتماعي وقياسو؛ لتسيل كشف الواقع بإيجابياتو
وسمبياتو والتصرف حيالو أو تحسينو ،وبالتالي فيذه الدراسة تسعى إلى التعرف إلى أىمية التعميم
الجامعي باعتباره نوعا من التعميم الفعال في تغير أنماط االتجاه ،وأين تتجو في ظل التغير الذي
يشيد ه المجتمع السعودي نحو عمل المرأة في مجال البيع في المحالت التجارية ،وقياميا بنفس
الميام التي يقوم بيا الرجل ،وما مدى قبول الشباب الجامعي وموافقتو في عمل المرأة في
المحالت التجارية؟.
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ثانيا :أىمية الدراسة
األىمية العممية:
تتمثؿ أىمية ىذه الدراسة عمميا فيما يمي:
 التعرف عمى اتجاىات الشباب الجامعي ميم؛ حيث أنو يقع عميو العبء الكبير في تطوير
المجتمع وتنميتو.

 معرفة االتجاىات ليا فائدة ليتم تعديميا نحو األفضل.
 تفتقر الدراسات إلى شريحة كبيرة من المجتمع النسائي التي ليا دور كبير في االقتصاد.
األىمية العممية:
أما األىمية العممية ليذه الدراسة فيي كما يمي
 مساعدة الباحثين لمزيد من االستقصاءات الموضوعية نحو ىذا الموضوع.
 توفير المعمومات الدقيقة الموثقة لصاحب القرار تعينو بعد اهلل التخاذ الق اررات الصائبة.
 ندرة الدراسات التطبيقية حول عمل المرأة في المحالت التجارية.

ثالثا :أىداؼ الدراسة:
تيدف الدراسة إلى التعرف عمى اتجاه الشباب الجامعي السعودي بجامعة الممك سعود نحو

عمل المرأة السعودية في المحالت التجارية ،ويتفرع من ىذا اليدف مجموعة من األىداف الفرعية:
 التعرف عمى نوعية المحالت التجارية األكثر مناسبة لعمل المرأة السعودية.

 التعرف عمى أسباب قبول وشروط الشباب الجامعي لعمل المرأة السعودية في المحالت
التجارية.

 التعرف عمى أسباب رفض الشباب الجامعي لعمل المرأة السعودية في المحالت التجارية.
 معرفة الفروق في اتجاىات الشباب الجامعي نحو عمل المرأة السعودية في المحالت
التجارية تبعا (لمعمر -التخصص -الحالة االجتماعية -المستوى الدراسي -الحالة

االقتصادية (الدخل الشيري لألسرة) -مكان النشأة -نوع السكن -ممكية السكن-
المستوى التعميمي لموالدين).
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اإلطار النظري
أوال :النظريات المفسرة:
تعتبر النظية عبارة عن مجموعو من القضايا التي ترتبط منطقيا فيما بينيا
في صورة تأكيدات أمبريقية تتعمق بخصائص مجموعة محددة من األحداث أو األشياء
(جمبي  ،)40 :8066والنظريات المفسرة ليذه الدراسة نظرية الدور ،والنظرية الوظيفية.
نظرية الدور:
يعد مفيوم الدور مفيوم أساسي لفيم مكونات البناء االجتماعي وىو يعني الوظيفة بمعنى
السموك الذي يؤديو الجزء من أجل بقاء الكل ،وبالمثل تشكل أنماط العالقات بين النظم
االجتماعية المفيوم األشمل لبناء المجتمع ككل (جمبي.)631 :8066 ،
ظيرت ىذه النظرية في مطمع القرن العشرين وىي من النظريات الحديثة في عمم االجتماع،
من أعم عمماء االجتماع الذين يعتقدون بنظرية الدور ماكس فيير ،وروبرت مكافير.
تقوـ عمى مبادي أىميا:
 يتحمل البناء االجتماعي إلى عدد من المؤسسات االجتماعية وتحمل المؤسسة االجتماعية
الواحدة إلى عدد من األدوار االجتماعية.
 ينطوي عمى الدور االجتماعي الواحد مجموعة واجبات يؤدييا الفرد بناء عمى مؤىالتو وخبراتو
وتجاربو وثقة المجتمع بو ،وبعد أداء واجباتو يحصل عمى مجموعة حقوق مادية واعتبارية،
عمما بأن الواجبات ينبغي أن تكون متساوية مع الحقوق واالمتيازات التي يتمتع بيا.
 يشغل الفرد عدة أدوار اجتماعية ووظيفية في المجتمع وىذه األدوار تحدد مكانتو في المجتمع.
 سموك الفرد يمكن التنبؤ بو من معرفة دوره االجتماعي إذ أن الدور يساعدنا في تنبؤ السموك.
 الدور ىو حمقة الوصل بين الشخصية والبناء االجتماعي (الحسن.)610 :8060 ،
وبتطبيق ىذه النظرية عمى مشكمة الد ارسة نجد أن العمل مؤسسة اجتماعية كبيرة وتعتبر
المرأة جزء من ىذه المؤسسة وأيضا ليا دور داخل تمك المؤسسة.
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النظرية البنائية الوظيفية:
أىم مؤسسييا راد كميف براون ومالينوفيسكي ،والتي تؤكد عمى أن لكل مجتمع احتياجات

رئيسية ،والستمرار ىذا المجتمع البد من إشباع رغبات ىذا المجتمع.

وتعرف بأنيا ىي أن لكل جزء من أجزاء البناء االجتماعي وظيفة ميمة يؤدييا ويسعى

من خالليا إلى إشباع االحتياجات رئيسية لدى األفراد ،ومن أىم العمماء المحدثين المؤيدين ليا

تالكون بارسونز وروبرت ميرتون (الخطيب.)840 :8004 ،

تقوـ عمى عدة مبادئ منيا:
 يتكون المجتمع أو المؤسسة أو الجماعة ميما يكن غرضيا وحجميا من أجزاء أو وحدات
مختمفة عن بعضيا ،وبالرغم من اختالفيا إال أنيا مترابطة ومتساندة ومتجاوبة مع بعضيا.

 كل جزء من أجزاء المؤسسة أو النسق لو وظائف بنيوية نابعة من طبيعة الجزء.
 الوظائف التي تؤدييا المؤسسة أو الجماعة قد تكون وظائف ظاىرة أو كامنة أو بناءة أو ىدامة.
 وجود نظام قيمي أو معياري تسير البنى الييكمية لممجتمع أو المؤسسة في مجالو.
 نظام االتصال يحدد العالقات في األنساق العمودية لمبناء (الحسن.)01 ،8060 ،
وبناء عمى ىذه النظرية؛ فإن العمل وحدة أساسية من وحدات المجتمع ،وعمل المرأة جزء

منو وبناء عمى ما حدث من التطور االقتصادي الذي حدث في عمل المرأة السعودية وفتح

مجاالت واسعة ليا لمساىمة بناء مجتمعيا.

ثانيا :الدراسات السابقة :ومف ىذه الدراسات
أوال :الدراسات المحمية:
 -6دراسة العمار ،سموى ( ،)6438بعنوان :أثر التعميم في االتجاىات نحو عمل المرأة في
السعودية:

ىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى التعميم وتأثيره في االتجاه نحو عمل المرأة سمبا أو إيجابا

واختالف االتجاىات نحو عمل المرأة باختالف المستوى االقتصادي والتعرف عمى موقف الطمبة

تجاه عمل المرأة ،استخدمت الدراسة استبيان تم توزيعو في جامعة الرياض ،وتكونت العينة من

( )410طالب وطالبة.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ووجد أن ىناك فروق بين طمبة المرحمة الثانوية والمرحمة الجامعية ،وىذا يعني أن المستوى

التعميمي لو تأثير في اتجاىات الطمبة نحو عمل المرأة ،أيضا ىناك فروق بين الطالب والطالبات،
وكانت الطالبات األكثر تأييدا ،وكان ذوي الدخل المرتفع اكثر ميال لعمل المرأة ذات الدخل

المنخفض ،وكانت أكثر المين المرغوبة لدى الطالب ىي الخياطة والتعميم والحضانة ،وعند

الطالبات التعميم والخياطة أيضا واخصائية اجتماعية.

 -8دراسة حسن ،محمد بيومي ( ،)6431بعنوان :االتجاىات النفسية لمشباب السعودي نحو عمل
المرأة في المجتمع:

ىدفت الدراسة إلى دراسة اتجاىات الشباب من الجنسين نحو عمل المرأة السعودية ومعرفة

أسباب موافقتيم ورفضيم أو شروط موافقتيم ونوع العمل المناسب لممرأة السعودية ،وتكونت عينة

البحث من ( )800من الشباب نفيم من الطالب ،والنصف اآلخر من الطالبات.

كان لمطالبات ميل لعمل المرأة ،وكان ىناك موافقة من عينة الدراسة عمى عمل المرأة في

مجاالت معنية مثل التدريس لمبنات والطب النسائي وكافة األعمال التي تخدم فييا المرأة بنات

جنسيا ،وأيضا ارتبطت الموافقة بالتزام المرأة بعدم االختالط والتحجب ،وذلك ما يفرضو المجتمع
السعودي بااللتزام بالقيم والعادات والمحافظة عمييا.

 -4دراسة :النمر ،سعود ،بعنوان :اتجاىات الطالبة السعودية في جامعة الممك سعود نحو العمل.
ىدفت الدراسة إلى التعرف إلى اتجاىات الطالبة الجامعية حول المين التي تراىا مالئمة

لعمل المرأة السعودية ،وأيضا حول دور المرأة ودوافعيا لمعمل ،وحول مساواتيا بالرجل في أداء
العمل ،واستخدمت الباحثة المسح االجتماعي ،وتكونت العينة من ( )100طالبة.

وكان من أىم النتائج :المحافظة عمى المين التي يحق لممرأة السعودية االلتحاق بيا مثل

التدريس والخياطة األخصائية االجتماعية ،وغيرىا ،وأن الدوافع الذاتية تأتي في األولوية عمى
الدوافع المالية ،فالمرأة تعمل لتحقيق ذاتيا قبل حاجتيا لممال.

وأظيرت الدراسة قدرة المرأة عمى أداء العمل بنفس مستوى أداء الرجل في حالة توفر

المؤىالت الكافية لذلك ،وكمما ارتفع مستوى الوالدين كان االتجاه إيجابيا نحو المساواة في العمل

بين الرجل والمرأة في العمل.
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ثانيا :الدراسات العربية:
 -3دراسة :الشبول :نايف ( ،)8000بعنوان :وجيات نظر طمبة جامعة اليرموك باألردن نحو
عمل المرأة في المسرح.
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى وجيات نظر الطمبة نحو عمل المرأة في المسرح،
ولموصول إلى نتائج الدراسة تم عمل استبيان وتوزيعو عمى طمبة جامعة اليرموك ،وتكونت عينة
البحث من ( )310طالبا.
وأشارت النتائج إلى أن وجيات نظر الذكور نحو عمل المرأة في المسرح كانت سمبية،
وكانت وجيات نظر اإلناث أكثر إيجابية.
كما أن وجيات نظر الذين أمياتيم في مستوى التعميم الجامعي كانت إيجابية أكثر من
غيرىم ،ولم يتم العثور عمى داللة إحصائية لمتغيرات مكان السكن ومستوى الدخل في وجيات
نظر الطمبة نحو عمل المرأة في المسرح.
 -0دراسة :الجندي ،نزية ( ،)8000بعنوان :اتجاىات العاممين والعامالت العمانيين نحو تولي
المرأة الوظائف اإلدارية القيادية في سمطنة عمان:
استيدف البحث تحديد نوعية االتجاه لدى العاممين والعامالت نحو تولي المرأة الوظائف
اإلدارية القيادية في مؤسسات العمل المختمفة في المجتمع العماني ومعرفة الفروق بين
اتجاىات العاممين والعامالت في ضوء متغيرات الجنس والحالة االجتماعية والخبرة بالعمل والعمر
والمستوى التعميمي ،وتكونت العينة من ( )634من العاممين والعامالت العاممين في القطاعين
العام والخاص.
أظيرت النتائج وجود اتجاه إيجابي لدى العينة نحو تولى المرأة الوظائف اإلدارية
القيا دية في مؤسسات العمل المختمفة مع وجود فروق ذات داللة إحصائية ،ووجود اتجاه
إيجابي من لممتزوجين وغير المتزوجين لتولي المرأة عمل قيادي في مؤسسات العمل المختمفة
في المجتمع العماني.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثالثا :الدراسات األجنبية:
 -1دراسة فرانساين بمو -مارياني فبرير ( ،)6440بعنوان" :المرأة والعمل والحياة":
عرضت الدراسة الوضع االقتصادي لممرأة حول العالم ،مع تركيز خاص حول األوضاع
الوظيفية المتعمقة بالرجال التي أصبحت المرأة ترتادىا ،ووجدت الدراسة وجود فروق بين الدول
واألقاليم لوجود فجوة بين اإلناث والذكور في األمور المتعمقة بالمشاركة في القوة العاممة والتمييز
الوظيفي والرواتب والتعمم والوقت الذي تقضيو المرأة في االىتمام بشئون المنزل ،ومن الواضح أن
المرأة لم تحصمبع عمى المساواة الكاممة بالرجل.
جمعت الدراسة المعمومات من منظمات حكومية وغير حكومية في العديد من الدول،
واضافة إلى التحميالت الدورية الصادرة حول وضع المرأة االقتصادي والميني االجتماعي
حول العالم.
توصمت الدراسة إلى أن الصورة كانت معقدة وىناك فروق كبيرة بين الدول واألقاليم مما
جعل عممية التعميم صعبة ،كذلك ىناك بعض الدول واألقاليم ليس لدييا البيانات الكافية ،ولكن
من الواضح جدا أن الدول الصناعية حققت المساواة بين الرجل والمرأة بناء عمى البيانات المتوفرة
في ىذه الدول ،وتوصمت أيضا إلى أن التغيرات المتعمقة بالمساواة في تطور مستمر مع مرور
الوقت ،ولكن األدوار التي يمعبيا الرجال والنساء لن تتغير بسيولة.
 -2دراسة ىورينر ،دينس (8001م) ،بعنوان :تأثير المرأة العاممة عمى العمل وعمى الحياة:
وصفت ىذه الدراسة تأثير المرأة التي دخمت إلى سوق العمل بعد العام  ،6420عمى
القضايا المتعمقة بالعمل والحياة ،حيث كان لممرأة في ىذه الفترة وجيات نظر مختمفة عما سبق،
فظنت المرأة أنيا تستطيع منافسة الرجال في الوظيفة ،وأيضا المشاركة المتماسكة تجاه األمور
المتعمقة بالحياة الشخصية ،كذلك قام الباحث بمناقشة العمل منذ العام  6410إلى العام ،8001
حيث قام الباحث بتقديم عدة نظريات المتعمقة بعمل المرأة في مجال األعمال.
توصمت الدراسة إلى أن تأثير المرأة العاممة عمى قضايا العمل والحياة خمق الفرص بالنسبة
لمرجال والنساء عمى حد سواء ،وساعدىم عمى إعادة تقييم األجندة المينية والشخصية.

02

اجمللد  – 63العدد العاشر – أكتوبر 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
من خالل استعراض الدراسات السابقة وذات الصمة والقريبة من موضوع الدراسة الحالية أنيا
تقيس اتجاىات األفراد في المجتمع نحو عمل المرأة.
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في دارسات االتجاىات نحو عمل المرأة وخاصة
الدراسات المحمية.
 اختمفت الدراسة الحالية بدراسة عمل المرأة في المحالت التجارية ،والدراسات العربية اتفقت مع
الدراسة الحالية في أنيا درست االتجاه ،ولكن اختمفت في نوعية العمل.
 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات األجنبية في تناول جانب عمل المرأة ،واختمفت في
انيا تدرس اتجاه الشباب الجامعي نحو عمل المرأة وخصصتو بعمل المرأة في
المحالت التجارية0.
 وىناك تفاوت في الدراسات ما بين القبول والرفض حسب المتغيرات ،ولكن تبين من خالل
الدراسات التي تم استعراضيا أن المرأة كانت أكثر قبوال وأكثر اتجاىا إيجابيا لمعمل.

ثالثا :األدبيات (محاور الدراسة)
الشباب:
تشكل الشباب من ( 84 – 60سنة) نسبة عالية من سكان المممكة العربية السعودية،
وتضم الشريحة طالب وطالبات المرحمتين الثانوية والجامعية ،وحديثي التخرج ،والموظفين
والموظفات من خريجي مؤسسات التعميم العالي ،وغيرىم من المتوقفين والمتسربين من التعميم
الثانوي والجامعي ،والخريجين الذين ما زالوا يبحثون عن عمل ،وليذه الفئة أىمية استراتيجية كبيرة
في البناء الوطني؛ ألنيا تشمل شبابا في مرحمة التكوين العممي والعممي االجتماعي ،وستشكل
خالل سنوات قميمة نسبة عالية من القوى الوطنية العاممة في القطاعين العام والخاص،
وىم آباء وأميات الجيل السعودي المقبل ،والشباب أكثر الفئات تأث ار والمستقبل مرىون بو
(مركز أسبار لمبحوث واإلعالم.)www.asbar.com -
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وىناك محددات أخرى لمرحمة الشباب ال تقل أىمية من الناحية البيولوجية ،ونقصد

بذلك أنيم يتميزون بصفات جسدية معينة ،ففي ىذه المرحمة يغمب عمييم اكتمال بنيتيم

الجسدية ،ووضوح طبقة الصوت ،وظيور الشعر عمى الوجو كما يتميزون بالقوة الجسدية

(باقادر.)84 :8000 ،

أولويات واىتمامات الشباب السعودي:
في دراسة قام بيا (مركز رؤية لمدراسات االجتماعية )8060 ،عمى الشباب السعودي عمى

مستوى مناطق المممكة الخمس ،وأبرز االستطالع إلى أن اىتمام الشباب الجامعي السعودي كان

أبرزه ما يمي:

 االستقرار المادي أول األولويات بالنسبة لمشباب السعودي الجامعي ،ثم تميو فرص الحصول
عمى العمل ،ثم الزواج ،وأخي ار التعميم.

 تكاد تجمع عينة الدراسة من الشباب السعودي عمى أن تكون الزوجة سعودية الجنسية.
 تعد المشكالت المادية ىي المعوق األساسي لرغبة الشباب في الزواج.
 يقضي الشباب السعودي الجامعي وقت فراغو عمى االنترنت ثم يميو مشاىدة التمفاز ،ثم احتل
العمل التطوعي آخر األولويات.

 جاءت البطالة في مقدمة المشكالت التي تواجو الشباب ،تمييا قضيتا المخدرات واإلرىاب.
 جاءت قضية فمسطين أىم القضايا العربية واإلسالمية التي تشغل تفكير الشباب السعودي ،تمييا
أخير السودان.
العراق ولبنان وأفغانستان والصومال ،و ا

عمؿ المرأة:
تختمف تقسيمات العمل تبعا لمزمن ،دائم أو مؤقت ،أو تبعا لمقوانين رسمي أو غير رسمي،

أو نوع القطاع التي تعمل بو حكومي أم أىمي ، ،ويصنف العمل دون أجر إلى ثالثة أنواع:
 العمل المنزلي ورعاية األطفال والخدمات المتعمقة باألسرة.
 اإلنتاج الزراعي الستيالك األسرة المعيشي.
 المشاريع األسرية المنتجة التي يقوم بيا أكثر من فرد (العيدان.)8064 ،
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والعمل حق من حقوق المرأة بما يتناسب مع فطرتيا وطبيعتيا ،وال يعرضيا لتجاوز الحدود
الشرعية والتقاليد االجتماعية ،والرجل يمارس من العمل ما يتناسب مع فطرتو ،ومع قدرتو ،ولكل
منيما نصيبو من الكسب ،وعمل المرأة في عمل شريف من أجل كسب عيشيا حق ليا ،وقيام
المرأة بعمل من األعمال الضرورية لمنساء كالتعميم والطب والتمريض ،فالمرأة إذن مخموق مستقل
من حيث المسئولية عن العمل ،كما أن الرجل كذلك (التركستاني.)00 :6364 ،

عمؿ المرأة في الشريعة اإلسالمية:
إن الشريعة اإلسالمية منحت المرأة حقوقيا وكرامتيا أفضل التكريم ،وأعطتيا حقوقيا منذ
خمسة عشر قرنا من الزمان ،وقد وقفت عاجزة أمام تمك الحقوق جميع القوانين الوضعية
واالتفاقات والمعاىدات الدولية التي نادت بحقوق المرأة وحريتيا ،وقد حثتنا الشريعة اإلسالمية عمى
العمل والسعي إلى الرزق من أجل الحياة ورضا المولى سبحانو (الفوزان ،)38 :8068 ،قال
تعالى{ :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽}

[سورة النساء ، ]23:وىذه اآلية الكريمة تقرر حق العمل لممرأة ونصيبيا من كسبيا مثميا مثل
الرجل في العمل سواء داخل األسرة أو خارجيا.
وفي المجال االقتصادي فأعطاىا األىمية المالية الكاممة في جميع التصرفات حين تبمغ
سن الرشد ،ولم يجعل ألحد عمييا في أمواليا والية ،ولم يتعرض اإلسالم عمى أن تتولى المرأة
المسئوليات االجتماعية واالقتصادية كمديرة ومسئولة ،أو عاممة ما عدا تولييا الوالية العامة وىي
رئاسة الدولة ،فال يجوز ليا أن تتولى ىذا المنصب العام لما بترتب عمى من يتواله مسئوليات
كبرى وأعمال ال تتحمميا المرأة الضعيفة والرقيقة فطريا (العبد القادر.)662 :6440 ،
وأن المرأة كانت ومنذ فجر الدولة اإلسالمية في عيد الرسول صمى اهلل عميو سمم
كانت تعمل في أسواق المدينة ،ولم ينكر رسولنا الكريم عمييا ذلك الصحابة وال التابعون،
فكان الرجال والنساء يمارسون التجارة ،وكانت المرأة تبيع السمن والمأكوالت واألعمال اليدوية
(الفوزان.)00 :8068 ،
وتتصرف المرأة المسممة في ماليا دون إذن زوجيا ،فقد عتقت السيدة ميمونة أم المؤمنين
جاريتيا دون عمم رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم ،وأىدت أم سميم بنت ممحان ىدية لرسول صمى
اهلل عميو وسمم يوم عرسو باسميا ال باسم زوجيا ،كما كان يؤخذ بمشورة المرأة وبرأييا

(حماد.)82-81 :6442 ،
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

عمؿ المرأة في المممكة العربية السعودية:
لن تخرج المرأة السعودية لمعمل إال منذ وقت قريب ،ففرصة التعميم لم تتييأ ليا إال قبل
أربعة عقود من الزمان ،كان التعميم قبميا يقدم بمجيودات فردية فردية ضمن مجارس خاصة،
وتعمل المرأة في المممكة العربية السعودية بشكل منفصل تماما عن الرجل في معظم جيات
العمل ،كالمدارس والجامعات واإلشراف التربوي وكميات تعميم البنات ،..أما في المستشفيات فإنيا
تعمل كطبيبة وممرضة وادارية وفنية ،إال أنيا ال تستقل بعمميا ىناك عن الرجل بحكم طبيعة
العمل (حمواني.)3 :8000 ،
لذا فإن مساىمة المرأة في حدود مبادئ اإلسالم مع عدم اإلخالل بمسئولياتيا األولى
تجاه أسرتيا مساىمة مطموبة وميمة (بو عمي.)18 :6384 ،
لم تظير مالمح سياسة توظيف المرأة في المممكة العربية السعودية إال بعد أن بدأت
الرئاسة العامة لتعميم البنات في عام  6430ىـ في افتتاح المدارس التابعة ليا ،ويعد ىذا بداية
لفتح مجال عمل رسمي حكومي لممرأة في المممكة العربية السعودية في مجال تعميم البنات ،ومنع
تشغيل النساء في األعمال التي تعد ضارة بالصحة أو من شأنيا تعرض النساء ألخطار معينة،
وأيضا عدم تشغيل النساء أثناء فترة الميل فيما بين غروب الشمس وشروقيا إال في الحاالت
التي يصدر بيا قرار من وزير العمل في المين غير الصناعية وحاالت الظروف القاىرة
(الرشيد.)84 :6384 ،

حؽ المرأة في العمؿ مف خالؿ خطط التنمية:
تسيم المرأة في المممكة العربية السعودية في عممية اإلنتاج االقتصادي في القطاعين
العام والخاص ،وتعد مساىمتيا في االقتصاد ذات أىمية كبيرة حيث تمثل المرأة نصف الموارد
البشرية ،ولذا فيي عامل ميم في تحقيق التنمية االقتصادية في القطاعات المختمفة ،وبما أن
زيادة مساىمة المرأة في االقتصاد ستؤدي إلى رفع معدالت النمو االقتصادي ،فإنيا ستساىم في
زيادة فرص العمل المتاحة في المجتمع (المرأة السعودية رؤية عالمية.)38 ،6384 :
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ورغن أن خطة التنمية األولى لم تقدر مدى مشاركة المرأة ومساىمتيا بالشكل الكافي
والقوي (خطة التنمية األولى6440 -6440 :ىـ) إال خطة التنمية الثانية أوضحت أنو من
خالل خطة التنمية األولى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة السعودية ( %0.0نصف المائة) إلى
( % 6.00واحد في المائة) من القوى العاممة البشرية ،وىذ إن دل فيو يدل عمى بداية عمل
المرأة وخروجيا إلى ميدان العمل وتكسيرىا لمعادات والتقاليد الموروثة ،ومن نتائج ىذه الخطة
التحسن الممموس في مدى كفاءة الفرد واستيعابو ألعمالو وكفاءتو اإلنتاجية العالية غير أن ىذا
التطور الممموس ما زال خارج التطور الشامل والمنشود ،وقد وصل عدد السعوديات الالتي
دخمن مجال العمل إلى  633ألف موظفة مقارنة بخطة التنمية األولى التي وصل فييا عدد
السعوديات  82ألف موظفة (الفوزان.)603 :8068 ،
وتعتبر خطة التنمية الثالثة (6300 -6303ىـ) نقطة البداية الحقيقية لعمل المرأة
السعودية ،فقد أشارت ىذه الخطة إلى توجيو وتوعية المرأة بمجاالت العمل المتاحة والمناسبة
ليا ،أما عن خطة التنية الرابعة (6360 -6300ىـ) أشار البند الرابع من األساس االستراتيجي
الخامس بيا إلى تحديد مجال أو أسس عمل المرأة بما ال يتعارض مع الدين اإلسالمي الحنيف،
وقد أشارت ىذه الخطة إلى أن ىناك مشكمة تتعمق بتوظيف النساء السعوديات يعود سببيا من
الناحية الفنية إلى تزايد عدد النساء الخريجات مما يتطمب زيادة فرص عممين في سوق العمل
(الفوزان.)603 :8068 ،
أما خطة التنمية الخامسة فأشارت إلى ضرورة إيجاد الوسائل الكفيمة بتوفير فرص عمل
لمنساء وأن ( )10.000من النساء السعوديات يتوقع دخولين سوق العمل خالل فترة الخطة.
أما الخطة الخمسية السادسة فأشارت إلى عدم تمكن الخريجات بصفة خاصة من
المحاق بالفرص الوظيفية الشاغرة في مناطق بعيدة عن أماكن إقامتين ،وقد كان من أىداف
الخطة زيادة مجاالت فرص العمل لممرأة بما يتفق مع الشريعة اإلسالمية.
وفي الخطة السابعة :نصت عمى نفس اليدف وىو زيادة مجاالت فرص عمل
المرأة السعودية وزيادة إسياميا في سوق العمل بما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية
(الشمري.)83 :8003 ،
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية:
عمى الرغم من أن أعمى نسبة عمل تساىم بيا المرأة السعودية في قوة العمل ىي القطاع

الحكومي حيث ال تتعدى نسبة العمالة النسائية في القطاع الخاص  %0.33من إجمالي العمالة

النسائية في القطاعات المختمفة إال أن إحصاءات  8000تشير إلى أن النساء بالمممكة قد دخمن

القطاع الخاص ،ففي مجال التجارة بمغ عدد سيدات األعمال ما بين  300إلى  6800سيدة تممك

أو تدير أعماليا التجارية بنفسيا ،وبمغ عدد المؤسسات التي تممكيا النساء  832مؤسسة والتي

تديرىا  40مؤسسة ،وشاركت النساء السعوديات لممرة األولى في انتخابات الغرفة التجارية
والصناعية بجدة ،وتم فتح باب التوظيف لمنساء في الفنادق لخدمة النساء والتوزيع البريدي

المعروف  dhLفي مدينة جدة بمنصب مديرة خدمة العمالء في المممكة العربية السعودية

(مجمة التربية.)40 :8002 ،

مجاالت عمؿ المرأة السعودية:
توضح دراسة (األنصاري  )0992أف مجاالت عمؿ المرأة السعودية تنحصر في ما يمي:
 المجال التعميمي (معممة ،موجية.)..
 المجال الطبي (طبيبة ،ممرضة.)..
 المجال اإلعالمي والثقافي (صحفية ،كاتبة ،مذيعة في اإلذاعة والتميفزيون.)..
 المجال االقتصادي (الممكية الخاصة ،استثمار اقتصادي( )..العبد القادر.)686 :6440 ،

مجاالت عمؿ المرأة السعودية الحديثة:
أوال :األعماؿ خارج المنزؿ:
المجاالت العامة ومنيا:
 خدمات البيع والتسويق ،تصميم األزياء ،أعمال المحاسبة والشئون البنكية والمالية ،مكاتب سفر
وسياحة النساء ،تشغيل وصيانة األجيزة المكتبية ،اختصاصات العالج الطبيعي ،مين
الكمبيوتر ،أعمال تجييز الطعام بالفنادق ،مكاتب الترجمة ،صالونات التجميل ،وغير ذلك

الكثير( .الفوزان.)646 :8068 ،
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
مجاالت عمؿ المرأة عف بعد:
 المرسم (الفن التشكيمي) ،العمل ضمن الجامعات والمعاىد المفتوحة ،صناعة الحمي ،تصميم
الدعاية واإلعالن ،التسويق الياتفي ،وغيرىا الكثير( .الفوزان.)630 :8068 ،
عمؿ المرأة في محالت بيع المستمزمات النسائية:
بدأ عمل المرأة في المحالت التجارية أوال في بيع محالت المستمزمات النسائية بعد
االطالع عمى األمر الممكي رقم أ\ 68بشان الموافقة عمى الخطة التفصيمية والجدول الزمني
والحمول المستقبمية؛ لمعالجة مشكمة زيادة عدد الخريجات ،جاء قرار قصر العمل في محالت بيع
المستمزما ت النسائية عمى المرأة السعودية (دليل أنظمة عمل المرأة في المممكة العربية
السعودية.)8068 ،

شروط عمؿ المرأة في محالت بيع المستمزمات النسائية :منيا:
أوال :يقصد بمحالت بيع المستمزمات النسائية المحالت الخاصة ببيع المالبس الداخمية ،وبيع
أدوات التجميل ،سواء كانت في مراكز تجارية مغمقة وعمييا حراسة أمننية كافة ،أو في مراكز
تجارية مفتوحة ،أو في محالت قائمة بذاتيا.
ثانيا :يقتصر العمل في ىذه المحالت عمى المرأة السعودية وال يتطمب التوظيف تصريح من
أي جية.
ثالثا :يراعى في محالت بيع المستمزمات النسائية ما يمي:
 يجب عمى صاحب المحل حماية رؤية ما بداخمو إذا كان مخصصا لمنساء فقط ومنع دخول
الرجال.
 يحظر توظيف عامالت وعاممين في محل واحد إال المحالت متعددة األقسامالتي يجوز ليا
توظيف العاممين والعامالت متى ما كانوا في أقسام مختمفة.
 يجب توفير نظام أمني إلكتروني أو حارس أمني ،ما لم يكن ىناك حراسة أمنية عامة موفرة من
قبل المركز التجاري المفتوح الذي يقع فيو المحل.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يجب عمى صاحب العمل توفير دورة مياه أو أكثر لضرورة وجودىا إذا لم يتوفر في المركز
متر عن المحل.
التجاري دورة مياه في مسافة ال تبعد أكثر من خمسين ا
رابعا :يجب االلتزام باالحتشام في الزي والممبس وااللتزام بضوابط الحجاب الشرعي والذي يجب أن
يكون في كل األحوال محتشما وغير شفاف (دليل أنظمة عمل المرأة في المممكة العربية
السعودية.)88 :8068 ،
 يبمغ ىذه القرار لمن يمزم لمعمل بموجبو ،وينشر في موقع العمل اإللكتروني ،والجرائد الرسمية
في الدولة.
ومما ال شك فيو أن ىذه الق اررات ومجاالت عمل المرأة الحديثة فتحت آفاق واسعة لممرأة
السعودية في مجاالت العمل المختمفة ،وقد جاء دورىا؛ لتؤكد الثقة فييا ومدى طموحيا وتثبت
دورىا في سوق العمل؛ لدفع عجمة التقدم والتنمية.

اإلجراءات المنيجية:
أوال :نوع الدراسة:
ىذه الدراسة تقع تحت ما يسمى (دراسة استطالعية) ،وىي تقوم عمى زيادة خبرة الباحث
واستبصاره بموضوع البحث؛ لتحديد مشكمتو البحثية بدقة ووضوح ،وتوضح لمباحث المفاىيم
الرئيسية المتضمنة في مشكمتو البحثية (السيد.)420 ،6440 ،

ثانيا :منيج الدراسة:
تقوم ىذه الدراسة عمى المسح االجتماعي عن طريق العينة ،من خالل جمع معمومات
وبيانات بيدف التعرف عمى حجم الظاىرة ،ويمثل ىذا المنيج محاولة منظمة لتقرير وتحميل
الوضع الراىن لنظام اجتماعي أو جماعة أو بيئة معينة.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثالثا :أداة الدراسة:
أداه جمع البيانات المستخدمة في ىذه الدراسة ىي االستبانة ،وىي األكثر استخداما في

البحوث العممية واالجتماعية ،واستخدمت الباحثة مقياس ليكرت لقياس االتجاىات ذوي المساقات

الخمس ،ثم قامت باختبار صدق االستمارة (الضبط الظاىري) بعرضيا عمى مجموعة من

المحكمين في عمم االجتماع والخدمة االجتماعية ،لالستفادة من توجيياتيم والتعديل عمييا قبل

كتابتيا بشكل نيائي وقبل تعبئتيا.

رابعا :مجاالت الدراسة:
المجاؿ البشري:
ىذه الدراسة موجية إلى طالب كمية اآلداب بجامعة الممك سعود ،فقد تم إجراء الدراسة

الميدانية عمى عينة من طالب البكالوريوس في كمية اآلداب بجميع أقساميا ،وتم أخذ نسبة %0

من المجموع الكمي ( ،)8033فأصبحت العينة  601بيدف التعرف عمى اتجاه الشباب الجامعي
نحو عمل المرأة السعودية في المحالت التجارية لدييم.

المجاؿ المكاني:
جامعة الممك سعود ،كمية اآلداب ،بمدينة الرياض.
المجاؿ الزماني:
تم إجراء ىذه الدراسة وجمع بياناتيا في الفصل الدراسي األول 6340/6343ه.

خامسا :عينة الدراسة:
العينة المستخدمة في البحث ىي عينة عشوائية بسيطة ،وىي إحدى العينات االحتمالية،

وتختار في حالة توفر شرطين ،األول :أن يكون جميع أفراد المجتمع األصمي معروفين ،والثاني:
يكون ىناك تجانس بين ىؤالء األفراد (عبيدات وآخرون.)664 :6433 ،

سادسا :صدؽ أداة الدراسة( :صدؽ االتساؽ الداخمي لألداة)
بعد التأكد من الصدق الظاىري ألداة الدراسة ،قامت الباحثة بتطبيقيا ميدانيا وعمى بيانات

العينة ،وتم حساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة صدق االختبار ،حيث تم حساب معامل
االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور الذي تنتمي إليو العبارة.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الجدوؿ ( )0معامالت ارتباط بيرسوف لعبارات المحور األوؿ
رقم العبارة

معامالت االرتباط بالمحور

رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

6

**0.162

2

**0.228

8

**0.202

3

**0.133

4

**0.133

4

**0.042

3

**0.138

60

**0.080

0

**0.282

66

**0.023

1

**0.363

-

-

يالحظ ** داؿ عند مستوى الداللة  2020فأقؿ
الجدوؿ ( )0معامالت ارتباط بيرسوف لعبارات المحور الثاني بالدرجة الكمية لممحور
رقم العبارة

معامالت االرتباط بالمحور

رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

6

**0.433

2

**0.034

8

**0.334

3

**0.403

4

**0.368

4

**0.388

3

**0.043

60

**0.060

0

**0.430

66

**0.348

1

**0.313

68

**0.030

يالحظ ** داؿ عند مستوى الداللة  2020فأقؿ
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الجدوؿ ( )3معامالت ارتباط بيرسوف لعبارات المحور الثالث بالدرجة الكمية لممحور
رقم العبارة

معامالت االرتباط بالمحور

رقم العبارة

معامل االرتباط بالمحور

6

**0.306

2

**0.431

8

**0.100

3

**0.104

4

**0.043

4

**0.206

3

**0.106

60

**0.282

0

**0.243

66

**0.242

1

**0.264

68

**0.168

يالحظ ** داؿ عند مستوى الداللة  2020فأقؿ
يتضح من الجدول ( )4-6أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محاورىا موجبة
ودالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( )0.06فأقل مما يدل عمى صدق اتساقيا مع محاورىا.

سابعا :ثبات أداة الدراسة:
لقياس مدى ثبات اإلدارة (االستبانة) استخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ لمتأكد من ثبات
أداة الدراسة.
محاور االستبانة

عدد العبارات

ثبات المحور

نوعية المحالت التجارية التي يرى الشباب الجامعي أنيا مناسبة لعمل المرأة

66

0.3203

السعودية
أسباب قبول وشروط الشباب الجامعي لعمل المرأة السعودية في المحالت التجارية

68

0.2034

أسباب رفض الشباب الجامعي لعمل المرأة السعودية في المحالت التجارية

68

0.3100

الثبات العام

40

0.2008

23

اجمللد  – 63العدد العاشر – أكتوبر 0202م

اتجاه الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة السعودية

أ /إيماف بنت عائض القحطاني

د /أحالـ العطا محمد عمر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وىذا يدل عمى أن االستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتماد عمييا في التطبيق

الميداني لمدراسة.

ثامنا :أساليب المعالجة اإلحصائية:
تم استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة ،وذلك باستخدام الحزم اإلحصائية

لمعموم االجتماعية التي يرمز ليا بالرمز (.)SPSS

وبعد ترميز وادخاؿ البيانات عمى الحاسب اآللي تـ حساب المقاييس اإلحصائية التالية:
 التك اررات والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة،
وتحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا أداة الدراسة.

 المتوسط الحسابي الموزون (المرجح)؛ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة
عمى كل عبارة من متغي ارت الدراسة األساسية.

 المتوسط الحسابي ""Mean؛ لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات أفراد الدراسة عن
المحاور الرئيسية.

 تم استخدام االنحراف المعياري " "Standard Deviationلمتعرف عمى مدى انحراف استجابات
أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ولكل محور من المحاور الرئيسة عن

متوسطيا الحسابي.

 تم استخدام اختبار (ت) لمعينات المستقمة ،لمتعرف عمى ما أذا كانت ىناك فروق ذات داللة
إحصائية بين اتجاىات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغيراتيم التي تنقسم
إلى فئتين.
 تم استخدام (تحميل التباين األحادي) لمتعرف عمى ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية
بين اتجاىات أفراد الدراسة نحو محاور الدراسة باختالف متغيراتيم الشخصية والوظيفية التي
تنقسم إلى أكثر من فئتين.
 تم استخدام اختبار شيفيو لمتحقق من صالح الفروق التي بينيا اختبار تحميل التباين.
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التحميؿ اإلحصائي:
أوال :تحميؿ خصائص أفراد العينة (الطالب):
جدوؿ ( )4توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير العمر
العمر

التكرار

النسبة

 64سنة

66

60.3

 80سنة

43

48.6

 86سنة

83

81.3

 88سنة

68

64.3

 84سنة فأكبر

86

64.3

المجموع

601

%600

وبتحميل خصائص أفراد العينة اتضح أن  43من أفراد العينة يمثمون  %48.6أعمارىم
 80سنة ،وىم الفئة األكثر من أفراد الدراسة ،بينما  83منيم يمثمون  %81.3أعمارىم  86سنة،
مقابل  86منيم يمثمون ما نسبتو  %64.3عمرىم  84سنة ،و  66بنسبة  %60.3عمرىم 64
سنة ،مما يعني أن الغالبية العظمى من عينة الدراسة من المستويات الدراسية األولى ،فبالتالي
عمر  80سنة ىم األكثر من أفراد العينة.

توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير التخصص:
جدوؿ ( )5توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير التخصص
التخصص

التكرار

النسبة

دراسات اجتماعية

42

43.4

جغرافيا

68

66.4

66

تاريخ

0

لغة عربية

لغة إنجميزية

64

عموم ومكتبات

4

64

إعالم

601

المجموع

25
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وبعد دراسة تخصصات أفراد العينة اتضح أن  42فرد بنسبة  %43.4كان تخصصيم
دراسات اجتماعية وىم األكثر 64 ،بنسبة  %62.4تخصص لغة إنجميزية 64 ،بنسبة %68.4
تخصص إعالم ،و  68بنسبة  %66.4تخصص جغرافيا ،و  66بنسبة  %60.3تخصص
تاريخ ،و  4بنسبة  %3.0تخصص عموم ومكتبات ،و  0بنسبة  %3.2تخصص لغة عربية.
وتوضح تمك النتيجة أن عدد الطالب في قسم الدراسات االجتماعية لمعام الدراسي -6343
6340ىـ كان أكثر أعداد في كمية اآلداب ليذا العام ،فقد بمغ عددىم اإلجمالي ( )306طالب
فبالتالي ىم أكثر أفراد عينة الدراسة.

توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير المستوى الدراسي:
جدوؿ ( )6توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير المستوى الدراسي
المستوى الدراسي

التكرار

النسبة

األول

1

0.2

الثالث

33

30.4

الرابع

0

3.2

الخامس

80

63.4

السادس

8

6.4

السابع

68

66.4

الثامن

64

68.4

المجموع

601

%600

وبعد دراسة متغير المستوى الدراسي ألفراد العينة اتضح أن  33بنسبة  %30.0في
المستوى الثالث وىم األكثر ألن العينة كانت عشوائية 80 ،بنسبة  %63.4في المستوى الخامس
 64بنسبة  %68.4في المستوى لثالث 68 ،بنسبة  %66.4في المستوى السابع 1 ،بنسبة
 %0.2في المستوى األول 0 ،بنسبة  %3.2في المستوى الرابع 8 ،بنسبة  %6.4في
المستوي السادس.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير الحالة االجتماعية:
جدوؿ ( )7توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

التكرار

النسبة

متزوج

0

3.2

أعزب

606

40.4

المجموع

601

%600

وبعد دراسة متغير الحالة االجتماعية ألفراد العينة اتضح أن  %40.4كانوا عزابا ،و %3.2
متزوجين ،وتفسير تمك النتيجة أن عينة الدراسة ىم طالب بكالوريوس والذين ال تتجاوز أعمارىم
فوق سن الخامسة والعشرين؛ فمذلك من الطبيعي أن يكونوا غير متزوجين.

توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير المستوى التعميمي لألب:
جدوؿ ( )8توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير المستوى التعميمي لألب
المستوى التعميمي لألب

التكرار

النسبة

غير متعمم

3

4.3

يق أر ويكتب

86

64.3

ابتدائي

4

3.0

متوسط

84

86.2

ثانوي

86

64.3

جامعي

80

63.4

فوق الجامعي

0

3.2

أخرى

4

8.3

المجموع

6.1

%600
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أ /إيماف بنت عائض القحطاني

اتجاه الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة السعودية

د /أحالـ العطا محمد عمر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وبعد دراسة متغير المستوى التعميمي آلباء أفراد العينة اتضح أن أعمى نسبة ىي  84من
أفراد العينة ما نسبتو  %86.2لوالدىم متوسط من الفئة األكثر من أفراد الدراسة ،وأقل قيمة ىي 4
أفراد بنسبة  %8.3والدىم لو مستويات تعميمية أخرى.

توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير المستوى التعميمي لألـ:
جدوؿ ( )9توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير المستوى التعميمي لألـ
المستوى التعميمي لألم

التكرار

النسبة

غير متعممة

61

60.6

تق أر وتكتب

80

63.4

ابتدائي

64

68.4

متوسط

62

61.0

ثانوي

88

80.3

جامعي

64

68.4

فوق الجامعي

0

3.2

المجموع

6.1

%600

وبعد دراسة متغير المستوى التعميمي ألميات أفراد العينة اتضح أن أعمى قيمة ىي  88فرد
بنسبة  %80.3المستوى التعميمي لوالدتيم ثانوي وىم الفئة األكبر ،وأقل نسبة كانت  64فرد بنسبة
 %68.4من إجمالي المستوى التعميمي لوالدتيم جامعي.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير الدخؿ الشيري لألسرة:
جدوؿ ( )02توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير الدخؿ الشيري لألسرة
الدخل الشيري لألسرة

التكرار

النسبة

أقل من  3000لاير

4

3.0

من  3000إلى أقل من  3000لاير

88

80.3

من  3000إلى أقل من  68000لاير

61

60.6

من  68000لاير فأكثر

33

30.4

ال يوجد دخل ثابت

66

60.3

المجموع

6.1

%600

وبعد دراسة متغير الدخل الشيري لألسرة ألفراد العينة اتضح أن  33من العينة بنسبة
 %30.4الدخل الشيري ألسرىم من  68000لاير فأكثر وىم الفئة األكثر ،واألقل كانوا  4أفراد
بنسبة  %3.0الدخل الشيري ألسرىم  3000لاير.

توزيع أفراد العينة وفؽ متغير مكاف المنشأ:
جدوؿ ( )00توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير مكاف المنشأ
مكان المنشأ

التكرار

النسبة

مدينة

43

33.2

قرية

3

2.0

بادية

6

0.4

خارج المممكة

4

8.3

المجموع

6.1

%600

وبعد دراسة متغير مكان المنشأ ألفراد العينة اتضح أن  43فرد بنسبة  %33.2مكان
نشاتيم مدينة وىم الفئة األكبر ،بينما األقل كانوا  6فرد بنسبة  %0.4مكان نشأتو البادية.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير نوع السكف:
جدوؿ ( )00توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير نوع السكف
نوع السكن

التكرار

النسبة

بيت شعبي

3

2.0

شقة

66

60.3

دور في فيال

62

61.0

فيال

12

14.8

قصر

4

8.3

المجموع

6.1

%600

وبعد دراسة متغير نوع السكن ألفراد العينة اتضح أن  12فرد بنسبة  %14.8وىم األكثر
مكان سكنيم فيال ،بينما األقل كانوا  4أفراد بنسبة  %8.3سكنيم قصر.

توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير ممكية السكف:
جدوؿ ( )03توزيع أفراد عينة الدراسة وفؽ متغير ممكية السكف
ممكية السكن

التكرار

النسبة

ممك

38

22.3

إيجار

83

88.1

المجموع

6.1

%600

وبعد دراسة متغير ممكية السكن ألفراد العينة اتضح أن  38فرد بنسبة  %22.3سكنيم ممك
وىم األكثرية ،بينما األقمية كانت  83فرد بنسبة  %88.1سكنيم إيجار ،وىذا يدل عمى تممك أفراد
عينة الدراسة لمسكن ،وارتفاع المستوى المعيشي ألفراد العينة.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثانيا :تحميؿ بيانات أفراد العينة (الطالب) (محاور االستبانة):
 -0نوعية المحالت التجارية التي يرى الشباب الجامعي السعودي أنيا مناسبة لعمؿ المرأة
السعودية:
جدوؿ( )04نوعية المحالت التجارية التي يرى الشباب الجامعي أنيا مناسبة لعمؿ المرأة السعودية
رقم
العبارة

العبارة

التكرار

6

أسواق تجارية نسائية

ك

3

محالت بيع المالبس
الداخمية ومالبس النوم
النسائية

ك

0

محالت بيع فساتين
السيرة

النسبة
%

أوافق
بشدة
24

درجة الموافقة
أوافق
62

غير
متأكد
4

ال
أوافق
0

ال أوافق
بشدة
8

%

23.0

61.0

8.3

3.2

6.4

%

30.8

3.0

6.4

4.3

0.2

ك

18

82

2

0

0

1

محالت بيع العباءات
النسائية

2
8

محالت بيع األقمشة
النسائية
مستمزمات األطفال

4
3

محالت بيع العطور
وأدوات التجميل

محالت بيع المجوىرات

ك

60

البيع في الصيدليات

ك

4

محالت االتصاالت

ك

66

البيع في السوبر ماركت

ك

30

4

8

3

1

%

03.0

80.0

1.1

3.2

3.2

%

00.2

83.0

4.3

1.1

4.3

%

04.3

86.2

2.0

3.0

3.0

%

43.4

81.3

86.2

66.4

0.2

%

44.0

86.2

60.6

62.4

68.4

%

80.3

64.3

80.3

86.2

62.0

%

0.2

60.3

61.0

48.6

40.3

%

0.2

4.3

63.8

40.8

31.8

%

4.3

1.1

66.4

46.6

32.8

ك
ك
ك
ك

04
02
42
40
88
1
1
3

المتوسط العام

81
84
83
84
86
66
3
2

60
3

84
61
88
62
60
68

2
4

68
64
84
43
48
44

3
4
1

64
63
43
34
00

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

3.02

0.46

6

3.03

6.60

8

3.83

6.04

4

3.88

6.60

3

3.03

6.48

0

4.23

6.86

1

4.30

6.38

2

4.01

6.44

3

8.63

6.64

4

6.48

6.64

60

6.34

6.04

66

4.33

0.24

ومن خالل نتائج ىذه الدراسة اتضح أن أفراد عينة الدراسة موافقون عمى نوعية المحالت
التجارية التي يرى الشباب الجامعي السعودي أنيا مناسبة لعمل المرأة السعودية بمتوسط 4.33
من  0.00وىو متوسط في الفئة الرابعة من المقياس الخماسي وتعني أوافق.
وبينت النتائج أن أفراد العينة موافقون عمى ثالث نوعيات من المحالت التجارية ،بيع
االقمشة النسائية ،ومستمزمات العطور ولعب األطفال ،الن ذلك ربما اكثر مالئمة ليا
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
وبينت النتائج أنيم غير موافقون عمى البيع في الصيدليات والسوبر ماركت ومحالت
االتصاالت ،ربما ألنيا غير خاصة بالنساء وتتعرض المرأة فييا لالختالط مما قد يضعيا في
مشكالت ،وغير متأكدون من محالت بيع المجوىرات.
ونجد أن النتائج اتفقت مع دراسة حسن ،محمد بيومي ( ،)6431وتتسق مع نظرية الدور
في ان العمل مؤسسة كبيرة ولممرأة الحق في الدخول إلييا ألنيا جزء منيا واستيجان دورىا ينعكس
عمى أدائيا بالعمل كما وضحنا سابقا ،وتتفق أيضا مع دراسة العمار ،سموى ( ، )6438ودراسة
النمر ،سعود (.)6304

 -0شروط عمؿ المرأة في المحالت التجارية الذي يرى الشاب أنو يناسبيا:
جدوؿ ( )05شروط عمؿ المرأة في المحالت التي يرى الشاب أنيا تناسبيا

رقم
العبارة

العبارة

التكرار

0

أن تكون محتشمة

ك

2

وجود قوانين وأنظمة
تحمييا في المحالت

ك

66

أن يؤمن ليا المحل تأمين
صحي

8

أن يقدم ليا دورات تدريبيو
قبل البدء بالعمل

60

أن تحصل عمى مرتب
مرتفع

68
4

أن ال تكون معرضة لمطرد
العمل
في حالة وجود عائل ليا

6

أن تكون غير متزوجة

4

عدم االختالط بالرجال في
مكان العمل

3

أن يؤمن ليا المحل
المواصالت

3

أن تكون ساعات العمل
قميمة

1

أن ال يكون عمميا عمى
حساب أسرتيا

النسبة
%

درجة الموافقة

أوافق
بشدة

أوافق

غير
متأكد

41

3

8

ال
أوافق

ال أوافق
بشدة

-

-

6

6

%

40.1

2.0

6.4

-

%

23.4

63.8

0.2

0.4

0.4

%

20.0

68.4

1.1

0.4

3.2

%

11.0

80.3

68.4

0.4

-

%

11.0

63.4

4.3

4.3

6.4

%

34.3

43.2

4.3

0.2

8.3

%

30.4

80.0

83.0

8.3

6.4

%

43.2

43.4

80.3

3.2

0.4

%

41.3

88.1

48.6

8.3

0.2

%

43.2

88.1

84.1

68.4

8.3

%

43.4

86.2

44.0

0.2

3.2

%

60.3

3.0

41.3

86.2

88.1

ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك
ك

34
30
20
20
31
33
36
44
36
42
66

المتوسط العام

32

60
64
88
80
36
82
42
83
83
84
4

1
2

64
60
60
81
88
43
80
40
44

6
6
3
1
4
0
4

64
1

84

-

0

-

8
4
8
6
1
4
0

83

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

3.34

0.42

6

3.13

0.26

8

3.04

6.06

4

3.08

0.20

3

3.34

0.40

0

3.63

6.00

1

3.04

0.44

2

3.01

0.44

3

4.38

6.63

4

4.38

6.61

60

4.21

6.64

66

8.18

6.88

68

3.66
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0.33

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
من خالل نتائج ىذه الدراسة اتضح أن أبرز شروط عمل المرأة في المحالت التجارية التي
يرى الشاب أنو يناسبيا تتمثل في موافقتيم عمى أن تكون محتشمة وتفسر ىذه النتيجة بأن الشباب
السعودي يرغبون في المحافظة عمى القيم الدينية التي تميز المجتمع السعودي ،وذلك يوضح أن
أفراد عينة الدراسة اتجاىيم يميل نحو المحافظة وااللتزام ،وأنيم موافقون بشدة عمى التزاميا
باالحتشام ،وىذه النتيجة تتفق مع دراسة حسن ،محمد بيومي (.)6431

 -3أسباب رفض الشباب الجامعي لعمؿ المرأة السعودية في المحالت التجارية:
جدوؿ ( )06أسباب رفض الشباب الجامعي لعمؿ المرأة السعودية في المحالت التجارية

رقم
العبارة

العبارة

التكرار

3

عمميا بالمحالت التجارية
يعرضيا لمضايقات وتحرش
الزبائن

ك

04

%

00.0

8

عدم قدرتيا عمى التوفيق بين
عمميا وواجبات بيتيا

4

وقت العمل في المحالت
التجارية غير مناسب لعمل المرأة

النسبة
%

4

عمميا في المحالت التجارية قد
يعرضيا لالبتزاز

0

عمميا في المحالت التجارية غير
مناسب مع عادات وتقاليد
المجتمع

68

6

عمميا في بعض المحالت
التجارية قد يدفعيا لممطالبة
بحقوق أخرى

ينقصيا الوعي بمفيوم التجارة

ك

1

عمميا في المحالت التجارية يقمل
من فرص زواجيا

ك

66

عمميا في المحالت التجارية قد
يدفعيا لترك الحجاب

3

عمميا في المحالت التجارية يزيد
من معدالت البطالة عند الشباب

2

60

عمميا في المحالت اتجارية
يخمق نوع من التنافس مع الرجل

عمميا في المحالت التجارية قد
يفسد أخالقيا

ك

درجة الموافقة

أوافق
بشدة

أوافق

غير
متأكد

48

63

0

40.8

64.8

3.2

34

83

80

ال
أوافق

ال أوافق
بشدة
8
6.4

2

3

%

30.1

81.3

63.4

1.1

2.0

%

82.3

41.3

62.0

62.0

6.4

%

82.3

82.3

88.1

63.8

3.0

ك
ك

ك

84
84

83

44
84

84

63
83

83

63
60

62

8
4

3

%

81.3

82.3

88.1

61.0

2.0

%

88.1

81.3

84.8

64.8

3.0

ك

83

60

83

40

46

34

63

60

4

3

%

63.8

83.4

30.1

4.3

2.0

%

84.1

64.3

83.4

62.4

60.3

%

63.8

82.3

43.4

63.4

3.2

%

83.4

60.6

84.1

61.0

62.0

%

63.4

88.1

88.1

64.3

61.0

%

64.8

62.0

83.4

82.3

63.8

ك
ك
ك
ك

80
60
40
80
63

المتوسط العام

33

86
84
61
83
63

40
42
80
83
40

64
80
62
86
84

66
0

63
62
60

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

3.88

0.43

6

4.31

6.83

8

4.26

6.60

4

4.06

6.82

3

4.34

6.80

0

4.38

6.88

1

4.48

6.02

2

4.83

6.84

3

4.82

6.02

4

4.88

6.30

60

4.03

6.40

66

8.33

6.83

68

4.33
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0.22

اتجاه الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة السعودية

أ /إيماف بنت عائض القحطاني

د /أحالـ العطا محمد عمر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
من خالل نتائج ىذه الدراسة اتضح أن ىناك أسباب لرفض الشباب الجامعي لعمل المرأة
السعودية في المحالت التجارية وأىميا أنو قد يعرضيا لمضايقات وتحرش من قبل الزبائن وعدم
قدرتيا عمى التوفيق بين عمميا وواجبات بيتيا ،وأيضا يعترضون عمى وقت العمل وأنو غير
مناسب لمعادات والتقاليد؛ ألن عمل المرأة في المحالت التجارية يأخذ وقت طويل ،بينما كانوا غير
متأكدين من عبارات مثل عمميا في المحالت التجارية يقمل من فرص زواجيا ،أو يفسد أخالقيا،
أ ،يخمق نوع من التنافس بينيا وبين الرجل.

وتتسق ا لنتائج مع النظرية الوظيفية والتي يمكن أن تفسر في ضوئيا بأن المجتمع يسعى
إلى تحقيق نوع من التوازن بين اتجاه الشباب الجامعي بين القبول والرفض لعمل المرأة في
المحالت التجارية.
وتختمف مع نتيجة دراسة الجندي ،نزيو ( )8000والتي بينت وجود اتجاه إيجابي لكل من
الجنسين نحو تولي الوظائف القيادية في مؤسسات العمل المختمفة.

 -4الفروؽ في اتجاىات الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة في المحالت التجارية:
 الفروؽ باختالؼ متغير العمر:
تم استخدام تحميل التباين األحادي لموصول إلى النتائج ،وتم التوصل أن العمر ليس لو
عالقة في االتجاه نحو عمل المرأة في الممحات التجارية.
 الفروؽ باختالؼ متغير المتخصص:
تم استخدام تحميل التباين األحادي ،وتبين من نتائج الدراسة أن ىذا المتغير ليس لو

عالقة ،وال يغير في اتجاىات أفراد عينة الدراسة ،وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة الجندي ،عمياء
( )6364والتي بينت أن ىناك أثر لمتغير التخصص في االتجاه نحو عمل المرأة في المين
العممية.
 الفروؽ باختالؼ متغير المستوى الدراسي:
تم استخدام تحميل التباين األحادي وتبين من نتائج الدراسة أن المستوى الدراسي ال يغير
في اتجاه أفراد العينة ،وتختمف مع نتيجة دراذسة الزيد ،طرفة ( )8068والتي بينت وجود عالقة

بين اتجاىات المبحوثات نحو عمل المرأة السعودية في اإلذاعة والتميفزيون ،وبين بعض المتغيرات
الشخصية واالجتماعية ،وىي المستوى الدراسي لممبحوثة.

34

اجمللد  – 63العدد العاشر – أكتوبر 0202م

المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروؽ باختالؼ متغير الحالة االجتماعية:
تم استخدام اختبار (ت) وبينت النتائج أن ىذه الدراسة تتفق مع دراسة حسن ،محمد بيومي
( ) 6431والتي توصمت انو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المتزوجين وغير المتزوجين
في اتجاىاتيم نحو عمل المرأة في المجتمع.
 الفروؽ باختالؼ متغير المستوى التعميمي لألب:
تم استخدام تحميل التباين األحادي ،وتبين من نتائج الدراسة وجود اختالف في متغير
المستوى التعميمي لألب ،وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة النمر ،سعود ( )6304والتي بينت
أن تعميم األب يؤثر عمى اتجاه الطالبات حول المساواة بين الرجل والمرأة في أداء العمل ،فكمما
ارتفع مستوى التعميم األب كان االتجاه إيجابيا نحو المساواة والعكس صحيح.
وأيضا توضح وتفسر تمك النتيجة أن اتجاه أفراد العينة ال يؤثر عمى اتجاىيم باختالف
المستوى التعميمي لألب وأن ال يوجد لو عالقة ،وذلك راجع إلى الميل نحو المحافظة في االتجاه
في عمل المرأة في المحالت التجارية ،وذلك راجع إلى أن عمل المرأة في المحالت التجارية عمل
جديد ،ومن األعمال الجديدة في المجتمع السعودي.
 الفروؽ باختالؼ متغير المستوى التعميمي لألـ:
تم استخدام تحميل التباين األحادي ،وتبين من نتائج الدراسة أن االتجاه نحو اإليجابية
بالمساواة يظير بين الطالبات المواتي تحممن أمياتين مؤىال عاليا ،وتختمف ىذه الدراسة مع نتيجة
الزيد ،طرفة ( ،)8068والتي بينت وجود عالقة بين اتجاىات المبحوثات نحو عمل المرأة
السعودية في اإلذاعة والتميفزيون ،وبين بعض المتغيرات الشخصية واالجتماعية وىي الحالة
التعميمية لألم.
ونتيجة الشبول ،نايف ( )8000والتي بينت أن وجيات النظر نظر األفراد الذين أمياتيم
في مستوى التعميم الجامعي كانت أكثر إيجابية وبشكل دال من وجيات نظر األفراد الذين أمياتيم
في مستوى التعميم األساسي.
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اتجاه الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة السعودية

أ /إيماف بنت عائض القحطاني

د /أحالـ العطا محمد عمر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الفروؽ باختالؼ متغير الدخؿ الشيري لألسرة:
تم استخدام تحميل التباين األحادي ،وتبين من نتائج الدراسة باختالف الدخل الشيري

لألسرة ،وتختمف ىذه الدراسة مو نتيجة دراسة العمار ،سموى ( )6438والتي بينت أن المستوى
االقتصادي لو تأثير في اتجاىات الطمبة نحو عمل المرأة ،فذوو الدخل المرتفع كانوا أكثر تأييدا
لعمل المرأة من ذوي الدخل المنخفض.

كما تختمف مع نتيجة الزيد ،طرفة ( )8068والتي بينت أن ىناك عالقة بين اتجاىات

المبحوثات نحو عمل المرأة السعودية في اإلذاعة والتميفزيون وبين بعض المتغيرات الشخصية

واالجتماعية ومنيا الدخل الشيري لألسرة.
 الفروؽ باختالؼ متغير مكاف النشأة:

تم استخدام تحميل التباين األحادي ،وتبين من نتائج الدراسة أن اختالف مكان النشأة ال

يغير في اتجاىات أفراد عينة الدراسة ،وذلك راجع إلى تنشئتيم االجتماعية والمحافظة عمى قيم

وعادات المجتمع سواء كان نشئتو في مدينة أو قرية أو خارج المممكة.
 الفروؽ باختالؼ متغير نوع السكف:

تم استخدام تحميل التباين األحادي ،وتبين من نتائج الدراسة نجد ان األفراد أصحاب

البيوت الشعبية رافضين عمل المرأة السعودية في المحالت التجارية وذلك راجع لخمفيتيم الثقافية
النابعة من البيئة الشعبية ألفراد عينة الدراسة الذين منزليم شعبي ،وأن ما ط أر عمى المجتمع

السعودي من تنمية اقتصادية وانفتاح في فكر الشباب السعودي إال أنو لم يتغير من ىذه النظرة

والمحافظة والتحفظ في بعض المين واألعمال التي تقوم بيا المرأة السعودية العاممة.
 الفروؽ باختالؼ متغير ممكية السكف:

اختارت الباحثة اختبار (ت) وتبين من نتائج الدراسة أن االتجاه نحو عمل المرأة السعودية

في المحالت التجارية ليس لو أثر ،وعالقة في إن كان ممك السكن أم إيجار أي أن االتجاه من
ناحية القبول والرفض ال يتأثر بممكية السكن ،وذلك نابع من حداثة وجدية موضوع عمل المرأة في
المحالت التجارية ،وأن ىذه المينة دخيمة عمى المجتمع السعودي فتتعرض إلى الكثير من الميل

نحو المحافظة عمى االتجاىات ،وخاصة الشباب الذين يقودون عجمة التغير في المجتمع.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

النتائج والتوصيات:
أوال :مف أىـ النتائج:
 يتضح أن أفراد العينة عددىم  43يمثمون  %48.6من عينة الدراسة وىم أعمارىم  80سنة،
وىم األكثر من أفراد الدراسة ،و  68بنسبة  %60.3عمرىم  64سنة.
 42 فرد بنسبة  %43.4كان تخصصيم دراسات اجتماعية وىم األكثر ،و  0بنسبة %3.2
تخصص لغة عربية.
 33 بنسبة  %30.0في المستوى الثالث وىم األكثر ألن العينة كانت عشوائية ،وبنسبة %6.4
في المستوى السادس.
 % %40.4 كانوا عزابا ،و  %3.2متزوجين ،ونفسر ذلك بأن عينة الداية ىم طالب
بكالوريوس وطبيعي يكونوا غير متزوجين.
 نجد أن أعمى نسبة ىي  84من أفراد العينة ما نسبتو  %86.2لوالدىم متوسط من الفئة األكثر
من أفراد الدراسة ،وأقل قيمة ىي  4أفراد بنسبة  %8.3والدىم لو مستويات تعميمية أخرى.
 نجد ان أعمى قيمة ىي  88فرد بنسبة  %80.3المستوى التعميمي لوالدتيم ثانوي وىم الفئة
األكبر ،وأقل نسبة كانت  64فرد بنسبة  %68.4المستوى الدراسي لوالدتيم جامعي.
 33 من العينة بنسبة  %30.4الدخل الشيري ألسرىم من  68000لاير فأكثر وىم الفئة األكثر،
واألقل كانوا  4أفراد بنسبة  %3.0الدخل الشيري ألسرىم  3000لاير.
 43 فرد بنسبة  %33.2مكان نشأتيم مدينة وىم الفئة األكبر ،بينما األقل كانوا  6فرد بنسبة
 %0.4مكان نشأتو البادية.
 12 فرد بنسبة  %14.8وىم األكثر مكان سكنيم فيال ،بينما األقل كانوا  4أفراد بنسبة %8.3
سكنيم قصر.
 38 فرد بنسبة  %22.3سكنيم ممك وىم األكثرية ،بينما األقمية كانت  83فرد بنسبة %88.1
سكنيم إيجار.
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اتجاه الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة السعودية

أ /إيماف بنت عائض القحطاني

د /أحالـ العطا محمد عمر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 وافقت أفراد عينة الدراسة عمى أربعة من نوعيات المحالت التجارية التي يرى الشباب الجامعيأنيا مناسبة لعمل المرأة السعودية تتمثل في:
 أسواق تجارية نسائية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( 3.02من .)0
 محالت بيع المالبس الداخمية ومالبس النوم النسائية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي
( 3.03من .)0
 محالت بيع العباءات النسائية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( 3.83من .)0
 محالت بيع فساتين السيرة ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( 3.88من.)0
 وافقت أفراد عينة الدراسة عمى ثالثة من نوعيات المحالت التجارية التي يرى الشباب الجامعيأنيا مناسبة لعمل المرأة السعودية أبرزىا تتمثل في:
 محالت بيع األقمشة النسائية ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( 3.03من .)0
 محالت مستمزمات األطفال ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( 4.23من .)0
 محالت العطور ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( 4.30من .)0
 أفراد عينة الدراسة غير متأكدين من واحدة من نوعيات المحالت التجارية التي يرى الشبابالجامعي أنيا مناسبة لعمل المرأة السعودية تتمثل في:
 محالت بيع المجوىرات.
 أفراد عينة الدراسة غير موافقين عمى ثالثة من نوعيات المحالت التجارية التي يرى الشبابالجامعي أنيا مناسبة لعمل المرأة السعودية تتمثل في:
 البيع في الصيدليات ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( 8.63من .)0
 محالت االتصاالت ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( 6.48من .)0
 البيع ف السوبر ماركت ،حيث بمغ المتوسط الحسابي ( 6.34من .)0
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ثانيا :توصيات الدراسة:
بناء عمى ما توصمت إليو الدراسة مف نتانئج نوصي باآلتي:
 عمى و ازرة العمل أن تقدم مواد ثقافية من خالل و ازرة اإلعالم تعرض فييا طبية ونوعية عمل
المرأة في المحالت التجارية.
 عمى و ازرة العمل أن تقدم بروشورات ألفراد المجتمع توضح فييا أىمية عمل المرأة في المحالت
التجارية.
 عمى و ازرة اإلعالم تقديم برامج وثائقية إلبراز المفيوم الحقيقي لعمل المرأة في المحالت التجارية
وتوضيح الجوانب اإليجابية فيو.
 أن التعميم الجامعي مطالب بتعزيز قيم العمل في نفوس الشباب وتوعيتيم بأىمية المين التي
تمارسيا المرأة السعودية بكافة مجاالتيا وتوضيح أىمية دور المرأة في العممية التنموية وحاجة
البالد إلى خدماتيا.
 إدخال مقررات تعني بالمرأة والعمل في الجامعات السعودية.
 إجراء دراسة كافية عمى عمل المرأة السعودية بغير الوصول إلى قاعدة معمومات موثوقة عن
عمل المرأة في المحالت التجارية لزيادة اطالع واثراء الشباب بالمعمومات الكافية.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

المراجع:
أوال :المصادر:
 القرآف الكريـ0 السنة النبوية0ثانيا الكتب:
 اتجاىات الشباب السعودي نحو تعمم وعمل المرأة .)8002( .مجمة التربية .جامعة األزىر،( ،)643ص.40-44 ،36
 باقادر ،أبو بكر محمد .)8000( .الشباب في المممكة العربية السعودية .الرياض :مكتبة الممكفيد الوطنية.

 بو عمي ،عبد اهلل جوادير6384( .ىـ) .دور عمل المرأة في اقتصاد األسرة السعودية(رسالة ماجستير) .كمية العموم اإلدارية ،قسم االقتصاد ،جامعة الممك
سعود.

 التركستاني ،معتبر محمد6364( .ىـ) .مدى تجارب برامج التعميم الفني والميني لمبنات فيترميز فرص وظيفة جديدة لمفتاة السعودية(رسالة ماجستير) .كمية االقتصاد
واإلدارة ،جامعة الممك سعود.

 جمبي ،عمي عبد الرزاق8066( .م) .أصول البحث االجتماعي .القاىرة :دار الكتب المصرية. الجندي ،عمياء6364( .ىـ) .اتجاه طالب وطالبات المرحمة الثانوية نحو عمل المرأة في المينالعممية في محافظة األحساء بالمممكة العربية السعودية .مجمة جامعة الممك
عبد العزيز ،)68( ،ص.646
 الجندي ،نزيو أحمد8004( .م) .اتجاىات العاممية العمانيين نحو تولي المرأة الوظائف اإلداريةالقيادية :دراسة ميدانية في واليات مسقط ومصمار والرستاق .مجمة جامعة
دمشق ،)3( 0 ،ص.630-624
 الحسن ،إحسان محمد8060( .م) .النظريات االجتماعية المتقدمة .عمان -األردن :دار وائللمنشر.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 حسن ،محمد بيومي .)6431( .االتجاىات النفسية لمشباب السعودي نحو عمل المرأة فيالمجتمع (بحث منشور) .كمية التربية ،قسم عمم النفس ،جامعة الممك عبد
العزيز.

 حمواني ،ابتسام8000( .م) .العوائق التي تقف في طريق المرأة العاممة وتعرقل مسيرة نجاحيا.ورقة عمل في مؤتمر اإلبداع والتجديد في اإلدارة العامة ،نوفمبر 8000م.
 حماد ،سييمة زين العابدين6442( .م) .عمل خروج المرأة إلى سوق العمل .ورقة عمللممشاركة في ندوة المرأة بين األسرة والعمل ،أبريل 6442م.
 الخطيب ،سموى عبد الحميد8004( .م) .نظرة في عمم االجتماع المعاصر .القاىرة :مطبعةالنيل.
 دليل أنظمة عمل المرأة في المممكة العربية السعودية ،غرفة الشرقية .)8068( .حقوق الطبعمحفوظة لمغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية.

 الرشيد ،غادة6384( .ىـ) .مدى إقبال المرأة السعودية عمى العمل في القطاع الخاص(رسالة ماجستير) .كمية العموم اإلدارية .جامعة الممك سعود.

 الزيد ،طرفة .)8068( .اتجاىات الطالبات الجامعيات نحو عمل المرأة السعودية في بعضمجاالت اإلعالم (رسالة ماجستير) .كمية اآلداب ،قسم الدراسات
االجتماعية ،جامعة الممك سعود.

 السيد ،سميرة .)6440( .استراتيجيات وأساليب البحث االجتماعي .الرياض :مكتبة الممك فيدالوطنية.
 الشبول ،نايف محمد8000( .م) .وجيات طمبة اليرموك نحو عمل المرأة في المسرح(رسالة ماجستير) .كمية الفنون الجميمة ،جامعة اليرموك ،األردن.

 عبادة ،مديحة أحمد .)8066( .قضايا المرأة العربية بين تحديات الواقع وطموحات المستقبل.القاىرة :دار الفجر لمنشر والتوزيع.
 العبد القادر ،عمي عبد العزيز6440( .م) .اتجاىات طالبات جامعة الممك فيصل نحو عملالمرأة السعودية :دراسة مطبقة عمى طالبات جامعة الممك فيصل باألحساء.
مجمة العموم االجتماعية ،)6( 84 ،ص.662-660
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اتجاه الشباب الجامعي نحو عمؿ المرأة السعودية

أ /إيماف بنت عائض القحطاني

د /أحالـ العطا محمد عمر

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العمار ،سموى إبراىيم6438( .م) .أثر التعميم في االتجاىات نحو عمل المرأة في السعودية:دراسة ميدانية في جامعة األردن (رسالة ماجستير) .كمية اآلداب ،قسم عمم
االجتماع ،الجامعة األردنية.

 العيدان ،ميا عبد اهلل8064( .م) .المرأة السعودية العاممة في قطاع االقتصادي غير الرسمي:دراسة لعينة من السيدات ذوات الميد اليامشية (رسالة دكتوراه) .كمية
اآلداب ،قسم الدراسات االجتماعية ،جامعة الممك سعود.

 الفوزان ،محمد براك8068( .م) .عمل المرأة في المممكة العربية السعودية .الرياض :مكتبةالقانون.

 مركز رؤية لمدراسات االجتماعية8060( .م) .الشباب السعودي األولويات واالىتمامات"استطالع رأي" .الرياض :مكتبة الممك فيد لمنشر.

 النمر ،سعود6434( .م) .اتجاىات الطالبة السعودية في جامعة الممك سعود نحو العمل.دروية اإلدارة العامة ،)16( ،ص.64-63-63
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