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 :لخصامل

على التعرف  إلى  الدراسة  هذه  اململكة    تهدف  رؤية  ضوء  في  السعودية  للمرأة  االجتماعي  الحراك  حول  النسائية  القيادات  ،  (2030)اتجاهات 

عشوائية ، من خالل استمارة استبيان أعدت لذلك، كما اختارت الباحثة عينة  األكثر مالئمة للبحث استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي، حيث

ميدة، وكيلة، رئيسة  ( سنة على كادر ) ع50( إلى )30( من القيادات  النسائية  من جامعة الحدود الشمالية، تتراوح أعمارهن من )53بسيطة  عددها )

أداة االستبيان، وذلك ملالئمة هذه األداة لنوع العينة املختارة، وتوصلت الدراسة من خالل     ، طبقت عليهاقسم وكيلة قسم، مديرة إدارة، فئات أخرى(

حول   النسائية  القيادات  استجابات  أن  الحراك نتائجها:  في  العمل  سوق  احتياجات  يواءم  بما  التعليم  خالل  من  البشري  املال  رأس  تطوير  مساهمة 

وكذلك االستجابات حول إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في ،  وبتقدير مرتفع  ايجابية كانت  2030االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

يجابية وبتقدير مرتفع، واالستجابات حول إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت  إ جاءت   2030رؤية اململكة    السعودية في ضوء   الحراك االجتماعي للمرأة 

اململكة   رؤية  ضوء  في  السعودية  للمرأة  االجتماعي  الحراك  في  يساعد  الصغيرة  واملشاريع  واملتوسطة  مرتفع،  إ كانت    2030الصغيرة  وبتقدير  يجابية 

   2030تالف في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة وجد اخبأنه ال يوأوضحت النتائج 
ً
طبقا

 ملتغير   2030وجد اختالف في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  وال يملتغير العمر،  
ً
طبقا

 لوظيفي.الكادر ا 

 .2030قيادات نسائية؛ حراك اجتماعي؛ رؤية الكلمات املفتاحية: 

 قدمة: امل

تغيرات   اإلنسانية  املجتمعات  واقتصادية،  وتطوراتتشهد  ألفراد    وثقافية،  واجتماعية،  سياسية،  االجتماعي  الحراك  إلى  تؤدي  التغيرات  هذه 

 إلى اجتماعي مركز والجماعات من األفراد تحرك من ما مجتمع يخلو ال حيث املختلفة املجتمعات سمة أساسية من سمات االجتماعي فالحراك املجتمع،

الجلبي، )  األوضاع واألدوار والوظائف االجتماعية داخل املجتمع  والفئات فيفيرتبط الحراك االجتماعي ارتباطا وثيقا بتدرج األفراد    آخر، اجتماعي مركز

 (. 2001ص.

عملية اجتماعية ينتقل من خاللها الفرد أو على أنه الحراك االجتماعي فتناول الباحثين والعلماء الحراك االجتماعي بالدراسة تعريفات عديدة منها:  

الحراك االجتماعي على أنه انتقال بعض األفراد أو الجماعات   Shepard، فيما يؤكد    (1995غ.الجماعة من وضع اجتماعي معين إلى وضع آخر )أحمد ،  

اجتماعي من طبقة اجتماعية إلى أخرى، أو انتقالهم داخل الطبقة االجتماعية نفسها إلى شرائح مختلفة، وكذلك انتقال معظم أفراد الطبقة إلى وضع  

أو    
ً
الطبقي للمجتمعإنتاجي آخر سواء كان ذلك صعودا التركيب   في 

ً
األفراد واألسر (Shepard, J .1987 هبوطا بأنه حركة  الحراك   الجوهري  (، ويعرف 

. م  )الجوهري،  آخر  إلى  اجتماعي  أو مستوى 1992والجماعات من وضع  الجماعة من طبقة  أو  الفرد  بحركة  االجتماعي  الحراك  الشخيبي  كما عرف   ،)

(، وتناول  أخرين الحراك 2002ع .اعي أخر وقد تكون هذه الحركة إلى أعلى أو أدنى في التدرج االجتماعي )الشخيبي ،  اجتماعي إلى طبقة أو مستوى اجتم

رج االجتماعي أو في االجتماعي بالوضع الذي يشير إلى إمكانية حركة األفراد أو الجماعات إلى أسفل أو إلى أعلى الطبقة أو املكانة االجتماعية في هرم التد

 (. 1996.  ، ف واملجاليذ ؛ النسق )البداينة ، اطار 
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 :الحراك االجتماعي أشكال

 منها: عدة أشكال مختلفة  يتخذ الحراك االجتماعي

)أحمد،  يشير إلى تحول الفرد من جماعة اجتماعية إلى أخرى تقع على نفس املستوى بشرط عدم وجود تمايز طبقي بين الوضعين    األفقي:الحراك   •

 . (مرجع سابق غ،

فيرى سوركين من خالل نظريته أن تفسير الوضع االجتماعي للفرد في أي نسق اجتماعي يمكن تحديده    املراتب،الحراك الرأس ي يشير إلى التغير في   •

ي الذي  والزماني  املكاني  واالطار  الجماعة  حياة  في  يؤديها كعضو  التي  والوظيفة  االجتماعي  السلم  داخل  يشغلها  التي  املرتبة  إلى  فيه  بالنظر  عيش 

.  الضبع،) الرأس ي   1995ع  فالحراك  املقاييس  (،  من  تعد  الفرد  يمارسها  التي  املهنة  ولعل  واملضمون  الشكل  حيث  من  اقتصادي،  حراك  يعتبر 

 .(1986لوب ، ج . األساسية لقياس هذا الحراك )

تقلذذد  وظيفتذذه،التذذي يؤديهذذا الفذذرد مذذن خذذالل  واألدوار الذذوظيفي، الوظذذائف،فذذي السذذلم  املهنذذة، االرتقذذاء أسذذاليب تشذذمل تغيذذرويتخذذذ الحذذراك االجتمذذاعي عذذدة 

 (.1960 علي، ع،املراكز القيادية )

 املجتمع: االجتماعي فيواملهنة في الحراك  دور التعليم

 
ً
التعليم دورا املدرسة متمثلة في     تلعب 

ً
الحراك    رئيسيا املكانة    االجتماعي،في  الوقت وسيلة لتحقيق  املكانة االجتماعية وهو في نفس  فالتعليم رمز 

في املجتمع  أوسع أمامه لكي يستفيد من الفرص االجتماعية  و إتاحة آفاق(، فمن خالل التعليم يمتلك اإلنسان مفاتيح املعرفة، 1985 م . )مرس ي،العليا 

)عمار، واالجتماعية  الشخصية  املنفعة  يحقق  يراها1992.  ح  بما  كما  املدرسة  فوظيفة  الناس   أصحاب  (،  تصنيف  في  تتمثل  الوظيفية  املدرسة 

(، فتؤكد النظرية الوظيفية  1997.  عاملوهوبين، حيث يحقق أكثر الناس قدرة ودافعية من خالل املدرسة أحسن املواقع الوظيفية والقيادية )عويدات،  

ا   إطار   على تكامل األجزاء في أي ما يقدمه  الرئيس ي هؤالء  الكل،  الدور  األفراد  يلعب فيه  املجتمع والثقافة، فالبناء االجتماعي  الكل واملتمثلة في  إلى  لجزء 

استمرار البناء االجتماعي الذي يعود إلى التفاعل بين األفراد من خالل الوظائف   األفراد يرتبطون فيما بينهم بعالقات اجتماعية متكاملة، بحيث يؤدي إلى

 (.1991إ .يقومون بها ) الحسن ، واألدوار التي 

فرص   يعد التعليم أحد وأهم فرص الحياة التي يمكن أن تتاح لإلنسان، كما أنه األداة لتمكين األفراد من املشاركة في تطوير مجتمعهم، فإتاحة

 تعليمية مع قدرات وجهد كل فرد توفر له فرص العمل كحق من حقوق اإلنسان وتضمن له مستوى معيش ي أفضل وق
ً
أعلى من الرفاهية االجتماعية   درا

التي تحدد مصير 1996.  م  ،  )حافظ (، كما أن املهنة هي أحد الوسائط األساسية في عالقة التعليم بالحراك االجتماعي، فاملهنة التي يتيحها التعليم هي 

باآلخرين في املاض ي ، كما أنها تعكس نمط عالقاته الحاضرة ، وتشير على  الحركة االجتماعية وهى التي تعكس تعليمه، وقيمه، ومسيرة حياته، وارتباطاته  

) زايد، العمل  به في  يتمتع  الذى  األمن واالستقرار  .  دخله، وعلى نمط عمله، وعلى مدى  اهتمامها في قياس إن  ( ،  2013أ  الدراسات قد ركزت  كثير من 

وكذلك   والذكاء وغيرها،  ملهنة ترتبط بالجوانب السلوكية للفرد كالدافعية، ومستوى الطموح،الحراك املنهي على ما يسمى بحراك الفرد املنهي وذلك ألن ا 

الحراك املنهي يمكن دراسته من خالل مقارنة وظائفهم الحالية بوظائف والديهم أو بين وظيفة الفرد    أنالجوانب االجتماعية األخرى كالدخل والتعليم، و 

 (.   Frank , A ,et al  1986,ة ) لوظيفأول تقلده للوظيفة  والحالية لنفس ا 

 إلى: وينقسم الحراك املنهي 

حيث املستوى  اآلباء، األبناء يعملون بمهن مختلفة عن مهن  أي إن واألبناء،ويشير إلى التغير في املكانة االجتماعية بين اآلباء  األجيال،حراك منهي بين  •

 
ً
 أو  االجتماعي صعودا

ً
 .هبوطا

 Loreفيضمن التغير في املكانات الوظيفية واالجتماعية التي تحدث خالل حياة عمل الفرد ومهنته الدائمة )  الواحد،أما الحراك املنهي داخل الجيل  •

, et all . 2009    مال تختلف عما سبق  املعارف واملهارات الالزمة ألداء أعمالهم القائمة أو أع  و إكسابهم (، فيحتاج الحراك املنهي إلى تدريب األفراد

 (.1990 .لهم التدريب عليه ) حنا، م 

 االجتماعي: ومساهمة ذلك في الحراك  2030العربية السعودية  رؤية اململكةزيادة معدالت التوظيف في ضوء 

 خالل: تضمنت رؤية اململكة من خالل أهدافها االستراتيجية على زيادة معدالت التوظيف من 

 طريق:تطوير رأس املال البشري بما يتواءم مع احتياجات سوق العمل وتتحقق عن  .1

 وشاملة.بناء رحلة تعليمية متكاملة مثل مسارات واضحة  •

 املناطق القروية.تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم خاصة في  •

 تحسين مخرجات التعليم األساسية. •

 التعليمية.تحسين ترتيب املؤسسات  •

 األولوية.توفير معارف نوعية للمتميزين في املجاالت ذات  •
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 العمل.ضمان املواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق  •

 التوسع في التدريب املنهي لتوفير احتياجات سوق العمل. •

 طريق:للجميع وتتحقق عن إتاحة فرص العمل  .2

 العمل.تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق  •

 العمل.زيادة مشاركة املرأة في سوق  •

 العمل.تمكين ذوي اإلعاقة في سوق  •

 تمكين خلق فرص العمل من خالل املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع املتناهية الصغر وتتحقق عن طريق  .3

 ألعمال.ا تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة  •

 االقتصاد.زيادة مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في  •

 االقتصاد.زيادة مساهمة األسر املنتجة في  •

افدة  .4  طريق:وتتحقق عن  املناسبة لالقتصادجذب املواهب الو

 للوافدين.تحسين الظروف املعيشية  •

 للوافدين.تحسين ظروف العمل  •

 بفاعلية.استقطاب املواهب العاملية املناسبة  •

 (2016 .2030)وثيقة رؤية اململكة العربية السعودية 

 االتجاهات:

النفس وعلوم أخرى   املختصين في علم االجتماع وعلم  يهتم بها  التي  املوضوعات  االتجاهات من  بأفراد    كثيرة الرتباطهاتعتبر دراسة  بشكل مباشر 

 حول موضوعات يكونون هؤالءهذه االتجاهات  وخاصة عندما تكون    اتجاهاتهم وشدتهاوذلك ملعرفة طبيعة    املجتمعية،حول القضايا    املجتمع وآرائهم 

 القضايا.هذه  األفراد محور 

وا  الباحثين  من  العديد  تعريف  وتناول  االتجاهات  بدراسة  فمنهم ملهتمين  السلوك    (،)جيبسون   االتجاهات،  تحدد  بأنها  االتجاهات  عرف  والذي 

  (Gibson, E . 1982) ودوافعه.اإلنسان وشخصيته وتعليمه  الرتباطها بإدراك

أما زنانيكي فيعرف   (،1999ع .    دويدار،بعض املواقف أو األشخاص أو الجماعات املختارة )  الفرد تجاه بأنه موقف    ويعرف )كاباسوامي( االتجاه 

  Znanick, R) (1977 ..النفس ي للفرد حيال إحدى القيم أو املعايير االتجاه بأنه املوقف

 :االتجاهات وظائف

ينمي من   التوافقية الوظيفة .1   وال  حاجاته تشبع التي املوضوعات نحو  ايجابيا اتجاها الفرد خاللها 
ً
أبدا  رغباته تلبي ال التي املوضوعات إلى يميل 

 (. 2001 م . شمال،)

  صراعات، أو إحباطات، عن ينشأ قد عدوانيا،الفرد اتجاها  يعكس خاللها من الدفاعية الوظيفة .2
ً
 (.2007خ . املعايطة،) بالفشل أو احساسا

للحصول  يسعيخاللها     من املعرفية الوظيفة .3 العالم  معني إضفاء  بهدف املعرفة على الفرد  العمليات  االتجاهات تنظم  حيث به، املحيط على 

الفرد، املوضوعات  حول  واملعرفية واإلدراركية، واالنفعالية،  الدافعية، يعيشها   فإن وبالتالي والسلب اإليجاب موقف  اتخاذ يستطيع أين التي 

 . واملعرفة املعلومات اكتساب على الفرد تساعد االتجاهات

 وفعالية بقوة  لالستجابة كما تدفع االجتماعية،  ومكانته هويته وتحديد ذاته عن التعبير على الفرد الذات من خاللها يساعد اتجاه  تحقيق  وظيفة .4

 (. 2007 ع. )سالمة،ذاته  تحقيق ثم  ومن أهدافه، تحقيق على الفرد يساعد مما املختلفة، البيئية للمثيرات

 دائم الدفاعبشكل  ويحاول  معينة بقيم  يؤمن  الفرد  أن أي  القيمي، نسقه الواقع في تعكس  الفرد يتبناها التي فاالتجاهات القيم، عن التعبير وظيفة .5

 .(2001 ف.  )العنزي، القيم  هذه  مع تتوافق التي االتجاهات يحمل فهو لهذا  ونتيجة عنها،

  السلوك هذا  وثبات االجتماعية،واملواقف  تجاه املوضوعات منتظم  شكل في الفرد سلوك اتساق في وتتمثل التنظيمية، الوظيفة .6
ً
 املواقف في نسبيا

 . (2000 ص. و؛ والداهري، الكبيس ي،املختلفة )

 يحدث و بينها، يعيش التي الجماعة،من  التأييد و بالقبول  يحظى  لكي الفرد، لدى  راة  املجا يعكس أن ينبغي االتجاه  خاللها فإن من  املجاراة، وظيفة .7

 .) سابق مرجع  م . االجتماعي )شمال، للنبذ تعرضهإلى  سيؤدي  ذلك  ألن  املجاراة، من معينة درجة يظهر لم  إذا  العكس
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 االتجاهات:قياس 

 أهمها:االتجاهات إلى عدة نقاط من  قياس ويرجع أهمية

  والتجريب للبحث واسعة وتفتح مجاالت رفضها، أو القائمة والفروض النظريات تأييد على الباحث تساعد .1
ً
ويتعرف  الواقعية، الحقائق إلى وصوال

 .تغييره  أو وثبوته وتطوره  واستقراره  وتكوينه االتجاه  نشأة  على االتجاهات قياس خالل من الباحث

 .األفراد سلوك توقع من خالله ويمكن االجتماعي للجماعة، املجال في يحدث بما التنبؤ على يساعد .2

 تغييرها أو معين موضوع  نحو معينة فئة اتجاهاتتعديل   عند وذلك  والتربوية،  والنفسية االجتماعية العلوم في الكثيرة  االتجاهات فوائده لقياس   .3

 (.م. 1960 وآخرون. ل، )مليكه،

 وهي: االجتماعي، النفس علماء وطورها ابتكرها االتجاهات، لقياس متعددة  أساليب وهناك

تنحصر  والتيفي هذه الطر يقة بجمع عدد كبير من العبارات التي يرى أنها تقيس اتجاهات األفراد نحو قضية معينة  يقوم الباحث مقياس ثيرستون: .1

العبارات على مجموعة كبيرة من  والرفضبين املوافقة   إذا   غموضها وعما  وضوحها أوالخبرة في املوضوع إلبداء الرأي في    املحكمين ذوي ، ثم تعرض 

قياس   على  قادرة  وغير  كانت  الغامضة  العبارات  تستبعد  ثم  الفقرة،  موضوع  نحو  وكذلكاالتجاهات  عليها    املناسبة  اختلف  التي  العبارات  تلك 

)  املحكمون. بين  تتراوح  لها  إعطاء درجة  املحكمين  أو سلبيتها، وإذا كانت محايدة 11)  (،1ولحساب متوسط كل عبارة يطلب من  إيجابيها  ( بحسب 

 .(1999ف ؛ سعد ، ع .  البهي، الثبات(عينة من املفحوصين لحساب  العبارات على (، ثم تطبق6تعطي الرقم )

ليكرت: .2 من جاء  مقياس  كثير  في  االتجاهات  ليكرت  طريقة  وتقيس  املحكمين  على  املعتمدة  ثيرستون  طريقة  عيوب  ملعالجة  ليكرت  طريقة  ت 

 على كل عبارة، وتتدرج املوافقة وتعطى قيم تتراوح ما بين املوضوعات، بحيث يظهر املفحوص ما إذا كان يوافق بشدة أو ال يوافق ب 
ً
شدة أو مترددا

( ، والدرجة املرتفعة هنا تدل على  1(، ال أوافق بشدة )2(، ال أوافق )3(، متردد )4(، موافق )5املوافقة بشدة أو عدم املوافقة بشدة )موافق بشدة )

ات السالبة، و لتحديد اتجاهات املفحوص العامة نحو القضية موضوع البحث يمكن جمع  االتجاهات املوجبة والدرجة املنخفضة تدل على االتجاه

 (.  2000ع  .   درجاته على كافة الفقرات الواردة في املقياس ) زهران ، 

فإنه قد وافق على الفقرة يعتمد مقياس جتمان على تدريج الفقرات من األدنى إلى األعلى بحيث إذا وافق املفحوص على فقرة معينة  :  طريقة جتمان .3

العليا، فإذا ك  الدنيا والفقرات  الفقرات  بين  التي تفصل  بالنقطة  املفحوص  اتجاهات  األعلى، وتحدد درجة  الفقرات  ان على  السابقة وال يوافق على 

تعليم الكبار فهذا يعني أنه موافق على  الفرد تحديد موقفه من التعليم بأن يوافق على الحد املناسب للتعلم ضمن التدرج في املستوى ) محو األمية و 

 محو األمية و ال يوافق على املستويات األعلى من التعليم كالتعليم املستمر، و الثانوية و الجامعية وهذا ما يجعل بناء املقياس بهذه  
ً
الطريقة قاصرا

 .  ( سابق ال ع رجع ، امل ) زهران،   على الفقرات املتدرجة، و لهذا فإن استخدام مقياس جتمان محدود 

 على التعرف في يستخدم مقياسه  يزال ال حيث االتجاهات، موضوع  في محاولة أول  املقياس  هذا  يعد االجتماعي: النفس ي بوجرديس التباعد  مقياس  .4

 دراسات في واستخدم مرات عدة  املقياس هذا  عدل وقد  (،2007 ومحمود،، العنصرية )األنصاري  األجناس  من نفوره  أو تقبله درجة نحو الفرد اتجاه 

 بمعرفة  و  منظم  غير يكون  قد إدراكي، بمجال يتميز النفس ي االتجاه  فهذا  والعرقي، العنصري  التعصب يقيس   أنه املقياس، هذا  من الغرض و عديدة 

 مرجع سابق(. البهي، ف؛ سعد، ع . ذلك )  غير أو ظاهريا يكون  قد سلوك و عالية انفعالية وبدرجة  خاطئة تكون  قد

 :الدراسات السابقة

واملجالي • البداينة  طبقت على عينة مكونة من    (1996  )دراسة  األبناء  لدى  املنهي  والتفضيل  األجيال  بين  االجتماعي   طالب120الحراك 
ً
وطالبة من    ا

ناء، وتوصلت الدراسة إلى وجود  ، وهدفت الدراسة إلى قياس اتجاه الحراك االجتماعي بين جيلي األجداد واآلباء والتفضيل املنهي لدى األبمؤتةجامعة  

ال العينة وفق متغير  أفراد  الجدات لجميع  األمهات، ومهن األجداد، ومهن  اآلباء، ومهن  املتوقعة، ومهن  املفضلة واملهن  املهن  بين  جنس، كما عالقة 

 والجدات .بينت الدراسة وجود عالقة املهن املفضلة واملهن املتوقعة ومهن اآلباء ومهن األمهات، ومهن األجداد 

الحاللشة • املهنية،  (2007  )دراسة  مواقعهم  غيروا  الذين  العاملين  نظر  وجهه  من  االجتماعي  إلى  الحراك  الدراسة   مستوى  على التعرف هدفت 

الذين أفراد نظر  وجهة  من القطاعات االقتصادية جميع في األردنيين العاملين من واحد لجيل االجتماعي الحراك  في املهنية مراتبهم  تغيرت العينة 

إلى مواقعهم  غيروا  الذين  ومن  نفسه، الوظيفي املوقع ومهنهم،  مراتبهم  على حافظوا  أم ووظائفهم  مراتبهم  أتغيرت سواء أخرى  مواقع املهنية 

 من الذكور واإلناث من أعمار مختلفة ومستويات متنوعة من التعليم من مختلف    982استخدمت الدراسة عينة قصدية من  
ً
مناطق اململكة، فردا

 العمل مكان في ومهنهم   الوظيفية مواقعهم  غيروا  الذين العاملين من واحد جيل نظر وجهة من االجتماعي الحراك وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى 

  دالة فروق  وجود عدم أخرى، عمل أماكن إلى انتقالهم  حالة في أو نفسه
ً
  دالة فروق وجود  ، وعدم الجنس متغير ضوء  في   إحصائيا

ً
 في ، إحصائيا

وجود متغير ضوء النتائج  أظهرت  كما  في دالة فروق اإلقامة،  االجتماعية متغير من  كل ضوء إحصائية  ومتغير ومتغير الحالة   مستوى  العمر، 

 التعليم. 
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الطيب  • ونظام    (2012)دراسة  بالبنية  ذلك  وعالقة  االجتماعية  املكانة  على  الحصول  في  االجتماعي  املنهج  الحراك  الدراسة  استخدمت  املجتمع، 

املجال للحراك االجتماعي الذي يفسح  املجتمع،  بنية  الحراك االجتماعي في تكوين  تأثير  التعرف على  إلى  الدراسة  التحليلي، وهدفت  ليكون   الوصفي 

أ  الذي يخضع  تأثيرهما  الحالتين  لكلتا  أن  إلى  الدراسة  املجتمع، وتوصلت  التي يوجهها   متنفسا للضغوط 
ً
إلى    يضا إلى عوامل موضوعية أخرى ترجع 

 العوامل الديموغرافية والثقافية والتاريخية . 

زايد • الحراك االجتماعي في مصر    (2013)  دراسة  أنحاء    مفرده تم   2161مقدارها  طبقت على عينة    بالتعليم،عالقة  اختيارهم بشكل عشوائي من 

ا  السلم االجتماعي، ولقد  أعلى عبر  إلى  الصعود   في عملية 
ً
 محوريا

ً
يلعب دورا التعليم في مصر  أن  النتائج عن  تضح  مختلفة من مصر، ولقد كشفت 

نة الظروف املعيشية للمتعلمين بغير كما أتضح من خالل مقار   وأمهاتهم،آبائهم    العينة بظروف ذلك بجالء من مقارنة ظروف املتعلمين من مفردات  

 .وثقافيةكما أن العالقة بين التعليم والحراك االجتماعي تؤثر عليها متغيرات أخرى بنائية  املتعلمين،

ا   (2014)  دراسة عبد الرحيم • القرار،  املرأة  الجامعية  لسعودية واملشاركة في صنع  الطالبة  اتجاه  التعرف على  إلى  الدراسة  السعودية نحو هدفت 

واتخا صنع  في  املشاركة  من  املرأة  واالقتصادي،  تمكين  السياس ي،  القرار  السعودي،ذ  املجتمع  في  املسح   واالجتماعي  طريقة  الباحثة  استخدمت 

ى  الوضع الراهن  توصلت الدراسة إل مفردة من كلية اآلداب جامعة امللك سعود، و   495االجتماعي، واملقارنة، والتاريخية، وطبقت على عينة حجمها   

إليجابيات التي ملشاركة املرأة السعودية في صنع واتخاذ القرار، والعوامل التي تسهم في تمكينها من هذه املشاركة ، والسلبيات التي تحول دون ذلك، وا 

   وى الدراس ي ...إلخ.تشكل عوامل دافعة لهذا التمكين، وربطها  ببعض املتغيرات مثل متغير التخصص الدراس ي، وجنسية األم ، واملست

واختارت عينة عشوائية من   التحليلي،استخدمت الباحثة املنهج الوصفي    العمل،معوقات تمكين املرأة السعودية في سوق    (2014  )الطريق  دراسة •

املوارد البشرية باململكة وتوصلت الدراسة من خالل نتائجها أن هناك عدًدا من العوائق    بصندوق تنميةاإلناث العاطالت واملتقدمات لبرنامج حافز  

في سوق   السعودية  املرأة  تمكين  دون  تحول  املخططين وصانعي    العمل،التي  في مساعدة  تسهم  أن  يمكن  توصيات  يمكن معالجتها من خالل  والتي 

 . القرار على تمكين املرأة في سوق العمل

قامت الدراسة بتحليل أحدث البحوث والدراسات العربية واألجنبية    املؤنث،املرأة السعودية كأحد الحلول للفقر    تمكين  (2015)  الخليف  دراسة •

، دراسة وصفية تحليلية، من خالل منهج املسح املكتبي التحليلي، باستخدام أداة تحليل املحتوى، وتوصلت املرأة(املؤنث وتمكين  )الفقرالتي تناولت 

القضايا الدر  في  االجتماعية  للخدمة  أكاديمية  رؤية  إلى  التوصل  خاللها  من  وتم  الدراسة،  تساؤالت  على  أجابت  التي  النتائج  من  مجموعة  إلى   اسة 

 . البحثية واملهنية لبحوث تمكين املرأة وتأنيث الفقر

طبقت الدراسة على عينة من الذين ولدوا ما   السعودي،التعليم العالي في إحداث الحراك االجتماعي داخل املجتمع    دور   (2015  )  األحمدي  دراسة •

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة    بآبائهم،الحاصلين على مؤهل جامعي وأقرانهم من الحاصلين على مؤهل اقل مقارنة    1390  -  1380بين  

ا  تعليم  درجة  متغير   أن 
ً
إحصائيا تأثير دال  له  الذي  الوحيد  املتغير  للدخل    لفرد هو  التابع  املتغير  تعليم    الحالي،على  درجة  األم    الفرد،وأن  وتعليم 

 ومهنة األب هي املتغيرات املؤثرة على املهنة الحالية للفرد.  

أداة االستبيان طبقت   السعودية مستخدمابعض قيادي الوزارات    وجهة نظردرجة الحراك االجتماعي الحالي واملتوقع من    (2017  )الحريري   دراسة •

واملؤسسة العامة للتعليم والفرق والتدريب    واالقتصاد،  والتخطيط،  واإلعالم،والثقافة    التعليم،قيادي من وزارات    30على عينة قصدية مكونة من  

 راسة من خالل نتائجها إلى وجود فروق في الحراك االجتماعي كان لصالح وزارة الثقافة واإلعالم.  املنهي، وتوصلت الد

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 نجملها في  عدة محاور تدور الدراسات السابقة حول 

 دور التعليم في الحراك االجتماعي •

 الحراك االجتماعي بين االجيال •

 الوسطىالحراك االجتماعي للطبقة  •

 الحراك االجتماعي والحصول على املكانة االجتماعية •

 درجة الحراك االجتماعي الحالي واملتوقع من وجهة نظر القيادات والعاملين الذين غيروا مهنهم  •

 تمكين املرأة ومشاركتها في صنع القرار •

الدراسات   الحالية االستشهاد ببعض  الدراسة  بال  السابقة،حاولت  النظري ملئ  الحراك  فالتراث  تناولت  التي  الباحثة    االجتماعي،بحوث  وقد استفادت 

الدراسة   الدراسات والتي حاولت  السعودية في ضوء رؤية  تضيفه    الحالية أنمن هذه  للمرأة  الحراك االجتماعي  النسائية حول  القيادات  اتجاهات  هو 

 .باملرأة السعودية الهتمام الرؤيةوذلك  2030



   خديجة الشافعي                                                     (2030ضوء رؤية اململكة ) في  اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 306 -287، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 292 

 

 الدراسة:مشكلة 

والذي ينتج عنه إتاحة   املرأة جزء من هذا  ، وحيث أن  و تركيزها على تطوير رأس املال البشري  (    2030  )  رؤية اململكة العربية السعودية  اهتمامإن  

العمل و لها      فرص املشاركة في سوق     تمكينهافي 
ً
إيجابا في معرف على حراكها وتحسين أوضعها االجتماعية  مما يؤثر  الباحثة ضرورة  اتجاهات ة  ، وجدت 

 الدراسة الحالية .( من خالل تساؤالت 2030حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة )القيادات النسائية 

 الدراسة: أسئلة

 مؤداه:تحاول الدراسة اإلجابة على سؤال عام 

 (؟2030في ضوء رؤية اململكة ) للمرأة السعوديةحول الحراك االجتماعي ما اتجاهات القيادات النسائية 

 ويتفرع من هذا السؤال العام عدة أسئلة فرعية كالتالي:

يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي    التعليم بمامساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل    النسائية حول القيادات    ما اتجاهات •

 (؟. 2030اململكة )في ضوء رؤية  للمرأة السعودية

 (؟.  2030)في ضوء رؤية اململكة  السعودية  للمرأة إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي  النسائية حول القيادات  ما اتجاهات •

اتجاهات • النسائية حول    ما  اال القيادات  الحراك  الصغيرة يساعد في  الصغيرة واملتوسطة واملشاريع  املنشآت  للنساء في  جتماعي  إتاحة فرص عمل 

 ؟  (2030)في ضوء رؤية اململكة  للمرأة السعودية

للمرأة   • االجتماعي  الحراك  أبعاد  حول  النسائية  القيادات  اتجاهات  في  اختالف  يوجد  فيهل  )  السعودية  اململكة  رؤية  ملتغير  2030ضوء   
ً
طبقا  )

 العمر؟

  (2030في ضوء رؤية اململكة ) للمرأة السعودية هل يوجد اختالف في اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي •
ً
ملتغير الكادر   طبقا

 الوظيفي؟ 

 الدراسة:أهداف 

اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  تهدف هذه الدراسة إلى هدف عام مؤداه التعرف على  

 عدة أهداف فرعية نجملها في التعرف على:ويتفرع من هذا الهدف العام  ، (2030)

البشري من خالل   • املال  النسائية حول مساهمة تطوير رأس  القيادات  الحراك االجتماعي    التعليم بمااتجاهات  العمل في  احتياجات سوق  يواءم 

 .2030في ضوء رؤية اململكة  للمرأة السعودية

 .2030في ضوء رؤية اململكة  السعودية للمرأة في الحراك االجتماعي  يساعد هذا إتاحة فرص العمل للجميع مما  النسائية حول اتجاهات القيادات  •

القيادات   • حول اتجاهات  الحراك    النسائية  في  هذا  يساعد  مما  الصغيرة  واملشاريع  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  في  للنساء  عمل  فرص  إتاحة 

 .   2030ية اململكة ضوء رؤ  السعودية فياالجتماعي للمرأة 

 ملتغير العمر.   2030اختالف اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  •
ً
 طبقا

   2030في ضوء رؤية اململكة  للمرأة السعوديةاختالف اتجاهات القيادات النسائية حول أبعاد الحراك االجتماعي  •
ً
 كادر الوظيفي. ملتغير ال  طبقا

 الدراسة:همية أ

 يلي:تكمن أهمية الدراسة الحالية فيما 

 خاص.واملرأة السعودية بشكل  عام،في الحراك االجتماعي باملجتمع السعودي بشكل  2030مساهمة رؤية  .1

 املجتمع. ذلك على تنمية  االجتماعي وأثرفي تمكين املرأة السعودية والذي يساهم بشكل كبير في حراكها  2030اهتمام رؤية  .2

تطويره ومساهمة ذلك    2030ألنها جزء من رأس املال البشري والتي تهدف إليه رؤية    2030التعرف على اتجاهات املرأة السعودية بما جاء في رؤية   .3

 جتماعي. اال في الحراك 

 حدود الدراسة: 

 عينة من القيادات النسائية بجامعة الحدود الشمالية.   علىحدود بشرية: يقتصر تطبيق هذه الدراسة  •

 حدود مكانية: جامعة الحدود الشمالية.  •

 هذ 1439-1438الجامعي حدود زمانية: تم تطبيق الدراسة خالل العام  •



   خديجة الشافعي                                                     (2030ضوء رؤية اململكة ) في  اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 306 -287، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 293 

 

 البحث:مصطلحات  

 هناك عدة تعريفات للحراك االجتماعي نجملها في التالي:  االجتماعي:مفهوم الحراك   •

املتاحة أمامهم للدخول في هذه الحركة   .1 املختلفة، أو الفرص   ,Aldridge)الحراك االجتماعي هو حركة األفراد للطبقات والجماعات املهنية 

2003) . 

إلى    الحراك االجتماعي هو انتقال األفراد من موقع إلى آخر في املجتمع ويكون الحراك االجتماعي هو الحركة على هذا السلم املتدرج من موقع .2

 
ً
  آخر صعودا

ً
 سابق(  أ. مرجع زايد،) أو هبوطا

ودها  الحراك االجتماعي للمرأة عبارة عن التغيرات التي تطرأ على املركز االجتماعي للمرأة ودورها الوظيفي، ومفاهيمها وحريتها الشخصية وصع .3

 (. 2007. عناقرة، ف م؛ )الخوالدة،أو نزولها على املستوى األفقي أو الرأس ي في البناء االجتماعي 

بشكل ايجابي من خالل انتقالها من وضع    أوضاع املرأة تعرف الباحثة الحراك االجتماعي للمرأة في هذه الدراسة بأنه التغيرات التي تحدث على مختلف  

 أعلى. اجتماعي إلى وضع اجتماعي 

 مفهوم االتجاهات •

 .(1991. الحمادي ع  شكري، ا؛ودة )االتجاه هو املوقف النفس ي للفرد حيال إحدى القيم أو املعايير االجتماعية املوج .1

 (Eagly, 1998) متفاوتة. بدرجات  املوضوع هذا  تقييم  في يظهر معين اجتماعي موضوع نحو ميل نفس ي االتجاه هو .2

 لالستجابة النهائي الشكل تحديد في هذا  يساهم  و  الفرد، الوجدانية لدى  و املعرفية، و اإلدراكية، للعمليات  مستقر نفس ي تنظيم  هو االتجاه  .3

 (. 1995 إ . مذكور،الرفض ) أو بالقبول  االستجابة هذه  أن حيث من املعنوية، واملسميات األشخاص األشياء، نحو الصادرة 

االتجاه  .4 اختياراته   ويعرف  في ضوء  املواقف  بها شتى  يدرك  التي  والصورة  يفرضها عليه مجتمعه  التي  املفاهيم  ونوع  الفرد  بأنه حصيلة مزاج 

 ( مرجع سابق ع. دار،دويوتفكيره )

أبو  ويعرف   .5 االتجاه محمود  استعداد  النيل  كان   سواء املوضوعات، من موضوع حول  الشخص نظر وجهة في محصلته تظهر نفس ي بأنه 

 
ً
  ، أواجتماعيا

ً
  أو ،اقتصاديا

ً
 من  جماعة حول  أو أو االجتماعية، النظرية، أو والجمالية، الدينية، كالقيمة  القيم، من  قيمة حول  أو ، سياسيا

 .(2006 هذ. ،ن؛ لوكيا )جابر،أو عدم املوافقة  عليه باملوافقة لفظيا تعبيرا  االتجاه  هذا  عن ويعبر الجماعات،

 
ً
 . من القضايا املجتمعية قضيةهو كل ما نحب أو نكره أو نتفق أو نرفض نحو موضوع أو  بأنه: وتعرف الباحثة االتجاه إجرائيا

 :امليدانيةاجراءات الدراسة 

 الدراسة:تحديد أسلوب 

تستخدم هذه الدراسة األسلوب الوصفي التحليلي والذي يستهدف جمع بيانات كمية عن موضوع الدراسة وتفسير هذه البيانات وتحليلها تحليال 

 
ً
  كيفيا دقيقا

ً
 لذلك. إلى نتائج ودالالت ذات أهمية عملية من خالل االستمارة املعدة  وصوال

 والعينة:مجتمع الدراسة 

( 50( إلى )30تتراوح أعمارهن من ) الشمالية،( قيادة نسائية تم اختيارهن كعينة عشوائية بسيطة من جامعة الحدود 53تكونت عينة البحث من )

 (. مديرة أدارة، فئات أخرى  قسم، قسم، وكيلة، وكيلة، رئيسة ميدة )عسنة وتشمل القيادات النسائية على كادر 

 العينة:خصائص 

 أن تعمل بجامعة الحدود الشمالية .1

 أن تكون ضمن القيادات النسائية .2

 50 :30أن يكون عمرها ما بين  .3

 الدراسة:أدوات  

 الدراسة.لهدف االستبيان في هذه الدراسة وذلك ملالئمة هذه األداة  الباحثة أداة استخدمت  

 االستبيان:وصف أداة 

 كالتالي:أبعاد  (3)تكونت أداة االستبيان من 

القيادات   • البشري من خالل    النسائية حول اتجاهات  املال  الحراك االجتماعي    التعليم بمامساهمة تطوير رأس  العمل في  احتياجات سوق  يواءم 

 (.2030اململكة )في ضوء رؤية  للمرأة السعودية

 (.2030)في ضوء رؤية اململكة  السعودية للمرأة إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي  النسائية حول اتجاهات القيادات   •
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حول    • النسائية  القيادات  عاتجاهات  فرص  االجتماعي إتاحة  الحراك  في  يساعد  الصغيرة  واملشاريع  واملتوسطة  الصغيرة  املنشآت  في  للنساء  مل 

   .(2030)ضوء رؤية اململكة  للمرأة السعودية في

 وتفسيرها: نتائج الدراسة ومناقشتها 
 الوظيفي( ، الكادر )العمرحسب متغيرات  الدراسة عينه أفراد توزيع: (1) جدول 

 النسبة املئوية %  العدد املتغير 

 

  العمر 

 % 67.92 36 سنة   40إلى  30من 

 % 32.08 17 سنة   50إلى  40من 

 - - سنة   60إلى  50من 

 % 100 53 املجموع 

 % 11.32 6 عميدة  الكادر الوظيفي 

 % 11.32 6 وكيلة 

 % 9.43 5 رئيسة قسم 

 % 7.55 4 مديرة أدارة 

 % 60.38 32 أخرى 

 % 100 53 اإلجمالي

 أدوات البحث:

 بجامعة الحدود الشمالية.    2030استبانة استطالع اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة 

  االستبانة:خطوات إعداد 

في ضوء رؤية اململكة    للمرأة السعوديةماعي  اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجت  استطالع رأي قامت الباحثة بإعداد استبيانه لقياس  

 للخطوات التالية:  2030
ً
 بجامعة الحدود الشمالية وتم ذلك وفقا

 االستبانة:تحديد الهدف من  .1

  2030تستهدف تلك االستبانة التعرف على استطالع اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

 بجامعة الحدود الشمالية. 

   االستبانة:تحديد نوع  .2

في ضوء رؤية اململكة   للمرأة السعوديةرباعي لتقدير درجة اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي  تقدير مقياس استخدمت الباحثة

 اآلتي: الجدول  في املوضح  النحو على الدرجات 2030

 درجات مقياس ليكرت الرباعي  :(2جدول )

 
ً
  غير موافق  موافق  موافق تماما

ً
 غير موافق تماما

4 3 2 1 

 ملقياس ليكرت "   
ً
 لقوتذذه فذذي الكشذذف   (Allen , I ; et all.2007)آخرونعن ألين و  Likertويأتي األخذ بمقياس التدرج الرباعي في االستبانة وفقا

ً
عذذن  نظرا

 النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ضوء رؤية اململكة.اتجاهات القيادات 

 تقدير استجابات العينة:  .3

املرجح  (، حيث يتم تفسير قيمة املتوسط الحسابي  Weighted Meanتقدير استجابات العينة على طريقة املتوسط املرجح )  ياعتمدت الباحثة ف 

ويتم حساب طول    3  =((  1خيار )أقل    –(  4خيار )على  )أ  املدى حيث يتم حساب    الرباعي،حسابه بناًء على عدد الخيارات والفئات في مقياس ليكرت    بعد

 فتصبح درجات مقياس ليكرت الرباعي كاالتي:  0.75= 3/4الفئة من خالل تقسيم املدى على عدد الفئات )الخيارات(، والتي تساوى 

 قدير درجات مقياس ليكرت الرباعي قيد الدراسة ت :(3جدول )
 تقدير االستجابة  املتوسط الحسابي 

 مرتفع 3.25إلى  4من 

 متوسط 2.50إلى  3.24من 

 ضعيف 1.75إلى  2.49من 

 منعدم 1.00إلى  1.74من 
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 عباراتها:تحديد أبعاد االستبانة وصياغة  .4

 ثم قامت الباحثة بتصميم استبانة تشمل على:  االستبانة،بعد االطالع على الدراسات التي أجريت في هذا املجال تم تحديد أبعاد 

 (.الكادر الوظيفي العمر،) الديموغرافية املعلومات ل:األو  القسم 

 من ثالثة أبعاد: ويتكون : الثاني القسم 

 السعودية.يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة  التعليم بماالبعد األول: مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل  •

 السعودية.البعد الثاني: إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة  •

 البعد الثالث: إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. •

 حساب الصدق والثبات: 

 صدق املحكمين ) صدق املحتوى(:  .1

املتخصصين في مجال علم االجتم الخبراء  األولية تم عرضها على مجموعة من  وإعدادها في صورتها  االنتهاء من صياغة عبارات االستمارة  اع بعد 

  حيث:للتأكد من صدق االستبانة وللتعرف على آرائهم ومالحظاتهم من  والتربية،والنفس 

 الدراسة.الستمارة ومناسبتها لعينة صحة صياغة عبارات ا  •

   الدراسة.مدى وضوح تعليمات االستمارة لعينة  •

 لقياسه.وضعت  الذي مدى مناسبة كل عبارة لقياس البعد  •

وقد أبدى بعض  لقياسه،ومناسبة املفردات لقياس ما وضعت    الدراسة،ومناسبتها لعينة    االستبانة،املحكمون على صحة صياغة مفردات    وأتفق

 وبعد إجراء التعديالت أصبحت االستبانة جاهزة لالستبيان.  العبارات،املحكمين مالحظات متعلقة بحذف بعض العبارات وإعادة صياغة بعض 

 صدق البناء :  .2

االس في  مفرده  نتيجة كل  بين  االرتباط  بإيجاد معامل  البناء  تنتمتم حساب صدق  الذى  البعد  نتيجة  الكلي(    يتبانة على حدة مع  )املجموع  إليه 

 (. 4( قيادة نسائية بجامعة الحدود الشمالية، خارج عينة الدراسة األساسية كما هو موضح بجدول )22وتوزيعها على عينة استطالعية مكونة من )

إليه في استبيان اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية  تنتمي معامل االرتباط بين كل عبارة والبعد التي : (4جدول )

 2030اململكة 

 

 البعد الثالث  البعد الثاني  البعد األول 

 معامل االرتباط )ر(  رقم العبارة  معامل االرتباط )ر(  رقم العبارة  معامل االرتباط )ر(  رقم العبارة 

1 0.91** 15 0.68** 31 0.68** 

2 0.82** 16 0.55* 32 0.65* 

3 0.92** 17 0.83** 33 0.83** 

4 0.96** 18 0.51* 34 0.61** 

5 0.77** 19 0.61** 35 0.61** 

6 0.92** 20 0.66** 36 0.76** 

7 0.97** 21 0.55* 37 0.55* 

8 0.92** 22 0.62** 38 0.62** 

9 0.61** 23 0.49** 39 0.68** 

10 0.96** 24 0.78** 40 0.78** 

11 0.63** 25 0.52* 41 0.52* 

12 0.92** 26 0.69** 42 0.69** 

13 0.91** 27 0.69**   

14 0.76** 28 0.69**   

  29 0.69**   

  30 0.68**   

 الكلية الستبيان معامل االرتباط بين البعد والدرجة 

0.89** 0.74** 0.79** 

 * * 0.56= 0.01مستوى *                 عند 0.44=   0.05قيمة )ر( دالة عند مستوى 



   خديجة الشافعي                                                     (2030ضوء رؤية اململكة ) في  اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 306 -287، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 296 

 

( جدول  من  الذي  4يتضح  البعد  ومجموع  عبارة  كل  بين  االرتباط  معامالت  جميع  أن  داللة    ينتمي(  ذات  جميع    إحصائية،إليه  أن  يتضح  كما 

ا  وأبعاد  العبارات  لجميع  الداخلي  االتساق  يدل على صدق  إحصائية مما  داللة  ذات  الكلية الستبيان  والدرجة  بعد  بين كل  االرتباط  ستبيان  معامالت 

 قيد الدراسة. 2030هات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكةاتجا

   املالحظة:حساب ثبات بطاقة  .3

النصفية   التجزئة  ثبات االستبانة باستخدام  العينة االستطالعية كما هو موضح    كرونباخ،  بمعادلة )ألفا تم حساب  سبيرمان براون(، على نفس 

 (.5بجدول )

باستخدام معامل ألفا  2030استبيان اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة ثبات أبعاد : (5جدول )

 كرونباك والتجزئة النصفية لسبيرمان براون 

 املعالجات اإلحصائية 

 

 بعاداأل

 قيمة معامل 

 الفا كرونباك  

 براون التجزئة النصفية باستخدام معامل سبيرمان 

 سبيرمان براون  معامل  االرتباط البسيط 

يواءم احتياجات   التعليم بمامساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل : البعد األول  1

 سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

0.93 0.62 0.77 

 0.80 0.67 0.76 االجتماعي للمرأة السعودية إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك : البعد الثاني 2

إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع   :  البعد الثالث 3

 الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

0.87 0.89 0.95 

 0.89 0.80 0.88 لالستبيان  ياملجموع الكل

االجتماعي    ( 5)يتضح من جدول   الحراك  النسائية حول  القيادات  اتجاهات  استبيان  أبعاد  السعوديةثبات عبارات  اململكة    للمرأة  في ضوء رؤية 

ألفا    2030 النصفية لسبيرمان براون حيث تراوحت قيمة معامل  ألفا كرونباك والتجزئة  بين  كرونباك ألبعادباستخدام معامل  إلى   0.76 االستبيان ما 

 .0.89وللمجموع الكلى لالستبيان  ،0.95الى  0.77كما تراوح معامل التجزئة النصفية ما بين  0.88الكلى لالستبيان  وللمجموع 0.87

 الدراسة األساسية:

الباحثة بتطبيقها   النهائية والتأكد من صدقها وثباتها قامت  بناء االستبانة بصورتها  )  علىبعد  الدراسة االساسية والتي تكونت من  ( من 53عينة 

 هذ. 1438/1439القيادات النسائية بجامعة الحدود الشمالية. خالل الفصل الدراس ي االول من العام الدراس ي 

 املعالجات اإلحصائية :

 
ً
 ( وذلك للحصول على :    SPSS.24لطبيعة الدراسة تم معالجة البيانات الخام إحصائيا عن طريق الحاسب اآللي باستخدام برنامج اإلحصاء ) نظرا

 املتوسط الحسابي  •

  االنحراف املعياري   •

 النسبة املئوية %   •

 معامل ثبات االختبار ألفا كرونباخ   •

 معامل ثبات االختبار سبيرمان براون  •

 معامل االرتباط البسيط )ر(   •

  2اختبار كذا •

 مستقلتين.لحساب الفروق بين عينتين اختبار اختبار مان وتيني الالبارامتري  •

 لحساب الفروق بين عينات مستقله.  الالبارامتري اختبار كروسكال والس  •

 عرض النتائج ومناقشتها: 

لداللة الفروق   2كا  وقيمة املعیاریة واالنحرافات الحسابية التكرار والنسبة املئوية واملتوسطات بحساب الباحثة قامت وتفسيرها النتائج ملناقشة

 والفئات في مقياس ليكرت الرباعي فيبعد حسابه بناًء على عدد الخيارات   واملتوسط املرجحاملدى   استخدامكما تم    عینة الدراسة أفراد بين استجابات



   خديجة الشافعي                                                     (2030ضوء رؤية اململكة ) في  اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 306 -287، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 297 

 

العينة واإلجابة على التساؤل األساس ي للدراسة ما هي اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في  تحديد تقدير استجابات 

 مجموعة من األسئلة الفرعية كالتالي. على واإلجابة ؟ 2030ضوء رؤية اململكة 

يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك   التعليم بما( على البعد األول: مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل 2اختبار مربع كاي )كا: (6جدول )

 االجتماعي للمرأة السعودية  

 رقم 

 العبارة 

املتوس  االستجابات  العبارات 

ط 

الحساب 

 ي

االنحرا 

ف  

 املعياري 

قوة   (2قيمة )كا 

االستجا 

 بة

 الترتيب

 
 
افـق تماما افـق  مو افق  مو افـق   غيـر مو غيـر مو

 
 
 تماما

تكرا % تكرار % تكرار % تكرار

 ر

% 

يسهم تحسين تكافؤ فرص الحصول على التعليم في   1

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية  

 1 مرتفعة  **49.06 0.48 3.75 - - 1.89 1 20.75 11 77.36 41

يدعم تحسين مخرجات التعليم األساسية في الحراك   2

 االجتماعي للمرأة السعودية 

 5 مرتفعة  **71.30 0.65 3.66 1.89 1 3.77 2 20.75 11 73.58 39

تسعى الجامعات إلى تحسين الترتيب لضمان جودة   3

مخرجات التعليم وتحسين سمعتها في سوق العمل مما  

يؤثر في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية من خالل  

 إيجاد فرص عمل مناسبة. 

26 49.06 20 37.74 7 13.2

1 

 14 مرتفعة  *10.68 0.71 3.36 - -

يسهم عدد الطالبات وعضوات هيئة التدريس   4

الحاصلين على جوائز إيجابا في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية.

 10 مرتفعة  **49.26 0.70 3.53 1.89 1 5.66 3 30.19 16 62.26 33

تساعد نسبة عضوات هيئة التدريس إلى الطالبات   5

تحسين مخرجات التعليم األساسية في الحراك  

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

34 64.15 13 24.53 6 11.3

2 

 11 مرتفعة  **24.04 0.70 3.53 - -

تسهم األبحاث املدعومة واملنشورة والتي تقوم بها   6

عضوات هيئة التدريس واالستشهاد بهذه األبحاث  

 بشكل إيجابي في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.

 8 مرتفعة  **23.81 0.61 3.55 - - 5.66 3 33.96 18 60.38 32

يساعد تقويم سوق العمل للخريجات في الحراك   7

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

 13 مرتفعة  **18.15 0.64 3.47 - - 7.55 4 37.74 20 54.72 29

يسهم ضمان املواءمة بين مخرجات التعليم   8

واحتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية. 

 6 مرتفعة  **34.57 0.59 3.64 - - 5.66 3 24.53 13 69.81 37

تدعم مالئمة البرامج التعليمية مع احتياجات سوق   9

 العمل في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.

 3 مرتفعة  **72.81 0.61 3.68 1.89 1 1.89 1 22.64 12 73.58 39

استجابة للتغيير في سوق  يساعد تعديالت في البرامج  10

 العمل في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.

 12 مرتفعة  **22.34 0.61 3.53 - - 5.66 3 35.85 19 58.49 31

يسهم كفاءة خريجات الجامعة وإتقان عملهم في   11

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.

 4 مرتفعة  **75.68 0.64 3.68 1.89 1 3.77 2 18.87 10 75.47 40

يساعد معرفة الجامعة لحاجة مؤسسات املجتمع من   12

حيث نوعية وكفاءة الخريجات في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية.

 7 مرتفعة  **73.87 0.71 3.64 1.89 1 7.55 4 15.09 8 75.47 40

يسهم متابعة الجامعة مستوى أداء خرجيها في   13

يعملون بها وتحديد جوانب الضعف  املؤسسات التي 

في مهاراتهم والعمل على معالجتها في الحراك االجتماعي  

 للمرأة السعودية.

 9 مرتفعة  **51.98 0.70 3.55 1.89 1 5.66 3 28.30 15 64.15 34

يساعد توسع الجامعة في التدريب املنهي لخرجيها توفير   14

الحراك  احتياجات سوق العمل ويؤثر إيجابيا في  

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

 2 مرتفعة  **42.72 0.50 3.72 - - 1.89 1 24.53 13 73.58 39

 **   11.34=  0.01عند مستوى             * 7.81=   0.05( ومستوى 3عند درجات حرية ) 2قيمة كا

وترتيب استجابات القيادات النسائية عينة الدراسة نحو البعد األول: مساهمة  2بالتكرار والنسب املئوية وقيمة كا( والخاص  6يتضح من جدول )

، أن 2030  تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم  بما يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ضوء رؤية اململكة
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ت  بين  تباين   هناك 
ً
تماما )موافذق  النسائية  القيادات  استجابات  ومتوسطات   كرارات 

ً
تماما موافذق  غيذر  موافق،  غيذر  موافذق،  قيم   ،  تراوحت  والتي   ،)

بين   ما  )  3.36إلى    3.75متوسطاتها  أتجاه  القيادات مرتفعوبمستوى  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كانت  كما  العبارات،  لجميع   )

ول عبارات مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم  بما يواءم احتياجات سوق العمل في الحراك االجتماعي، حيث كانت قيمة النسائية ح

)  0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى    2كا األول ما عدا عبارة رقم  البعد  الترتيب لضمان جودة 3في جميع عبارات  إلى تحسين  الجامعات  ( ) تسعى 

د  ت التعليم وتحسين سمعتها في سوق العمل مما يؤثر في الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية من خالل إيجاد فرص عمل مناسبة( كانت دالة عنمخرجا

(.   0.05مستوى 
ً
 ، ولصالح التكرار األعلى والتي تمثلت في جميع العبارات في استجابة )موافق جدا

   ( البشري من خالل    ( ترتيب استجابات6وكما يتضح من جدول  املال  األول: مساهمة تطوير رأس  البعد  الدراسة نحو  النسائية عينة  القيادات 

اململكة   رؤية  في ضوء  السعودية  للمرأة   االجتماعي  الحراك  في  العمل  احتياجات سوق  يواءم  بما  استجابة   2030التعليم   العبارات  أكثر  كانت  ، حيث 

رص الحصول على التعليم في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية( وحصلت على الترتيب األول بمتوسط حسابي ( ) يسهم تحسين تكافؤ ف1العبارة رقم )

3.75  ( استجابة  )مرتفع  وتقدير  رقم  عبارة  اتجاه  االستجابة  تقدير  في  العبارات  أقل  وكان  جودة   (3(،  لضمان  الترتيب  تحسين  إلى  الجامعات  )تسعى 

في سوق العمل، مما يؤثر في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية من خالل إيجاد فرص عمل مناسبة( ، حيث حصلت مخرجات التعليم وتحسين سمعتها 

 مرتفع ( . وتقدير استجابة ) 3.36( بمتوسط حسابي 14على الترتيب األخير )

تطوير  األول: مساهمة  البعد  نحو  النسائية  القيادات  الدراسة  استجابات عينة  أن جميع  يظهر  بما    وعليه  التعليم  البشري من خالل  املال  رأس 

اململكة   في ضوء رؤية  السعودية  للمرأة  االجتماعي  الحراك  في  العمل  احتياجات سوق  تلك  مرتفعوبتقدير  ايجابية    كانت  2030يواءم  الباحثة  وتعزى   ،

التعليم :" تعّد مهارات أبناء املجتمع وقدراتهم ألنهم من أهم املوارد نحو الهدف من    2030النتائج إلى اقتناع القيادات النسائية بما جاء في رؤية اململكة  

لل الفرص  وإتاحة  العمل،  مقابل  الجزاء  ثقافة  تبّني  خالل  من  طاقاتهم  من  القصوى  االستفادة  تحقيق  إلى  والسعي  املجتمع،  في  قيمة  جميع، وأكثرها 

نهم من السعي نحو تحقيق  
ّ
املهارات الالزمة التي تمك أهدافهم، ولتحقيق هذه الغاية، سوف يتم تعزيز قدرة االقتصاد على توليد فرص عمل  وإكسابهم 

 
ً
 في استقطاب الكفاءات واملواهب العاملية للعمل واإلسهام في تنمية االقتصاد"، وأيضا

ً
 جديدا

ً
التزام الرؤية بتعليم يسهم في   متنوعة، كما سيفتح فصال

ن مخرجات التعليم العالي ومتطلبات سوق العمل، وتطوير التعليم العام وتوجيه الطالب نحو الخيارات  دفع عجلة االقتصاد وسعيها إلى سد الفجوة بي

أن تصبح   إلى  التعليمية، والهدف  املسارات  بين مختلف  التنقل  تأهيلهم واملرونة في  الفرصة إلعادة  املناسبة، وإتاحة  خمس جامعات الوظيفية واملهنية 

( أفضل  من  األقل  على  )200سعودية  عام  بحلول  دولية  جامعة  بمتوسط 2030  –هذ  1452(  مقارنة  متقّدمة  نتائج  إحراز  من  الطالب  وسيتمكن  م(. 

 .النتائج الدولية والحصول على تصنيف متقّدم في املؤشرات العاملية للتحصيل التعليمي

، حافظ ، زايد ، األحمدي ( وكذلك تؤكد ما جاء في   عبدربه)وتتفق تلك النتائج مع الدراسات التي تناولت عالقة التعليم بالحراك االجتماعي دراسة 

 2030بنود الرؤية    

النسائية في مساهمة تطوير رأس املال البشري من خالل التعليم  بما   يواءم وبذلك يمكن اإلجابة على التساؤل االول ) ما مدى استجابة القيادة 

السعو  للمرأة  الحراك االجتماعي  العمل في  احتياجات سوق احتياجات سوق  بما يواءم  التعليم   البشري من خالل  املال  أن مساهمة تطوير رأس  دية(، 

 والتي تسعى إلى التنمية الشاملة.  2030العمل في الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية عالية في ضوء رؤية اململكة 

   للمرأة السعودية( على البعد الثاني: إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي 2اختبار مربع كاي )كا: (7جدول )
 رقم 

العب 

 ارة 

املتوس  االستجابات  العبارات 

ط 

الحساب 

 ي

االنحراف  

 املعياري 

قيمة  

 (2)كا

قوة  

 االستجابة 

 الترتيب

افـق تماما  افـق  مو افق  مو افـق   غيـر مو غيـر مو

 تماما

 % تكرار % تكرار % تكرار % تكرار

املدنية   الخدمة في املحدثة الوظائف يسهم نسبة 15

 بشكل كبير في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

37 69.8

1 

 7 مرتفعة  **60.74 0.72 3.58 1.89 1 7.55 4 20.75 11

 املوظفات الالتي يحددن أهدافهن يدعم نسبة  16

 الوظيفية في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

31 58.4

9 

 12 مرتفعة  **42.32 0.77 3.45 3.77 2 5.66 3 32.08 17

املدنية في   الخدمة ملوظفات  السنوي  التدريب  يدعم 17

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

33 62.2

6 

 9 مرتفعة  **51.38 0.67 3.55 1.89 1 3.77 2 32.08 17

يسهم تحسين جاهزية النساء لدخول سوق العمل في   18

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

38 71.7

0 

 3 مرتفعة  **39.89 0.50 3.70 - - 1.89 1 26.42 14

يدعم التدريب التقني واملنهي للبنات )املعاهد العليا   19

 التقنية( في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

36 67.9

2 

 6 مرتفعة  **33.32 0.56 3.64 - - 3.77 2 28.30 15

يدعم تدريب النساء على رأس العمل في الحراك   20

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

41 77.3

6 

 4 مرتفعة  **80.36 0.64 3.70 1.89 1 3.77 2 16.98 9

يسهم زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل في الحراك   21

 االجتماعي لها.

42 79.2

5 

 2 مرتفعة  **50.53 0.60 3.72 - - 7.55 4 13.21 7

 1 مرتفعة  **59.59 0.49 3.79 - - 3.77 2 13.21 83.07 44طاقاتها في الحراك   واستثمار املرأة يساعد تمكين 22
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 2 االجتماعي لها.

املدنية في الحراك   الخدمة  في النساء يدعم نسبة  23

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

34 64.1

5 

 8 مرتفعة  **26.08 0.64 3.57 - - 7.55 4 28.30 15

العليا في الحراك   الوظائف  في النساء يدعم نسبة  24

 االجتماعي لهن. 

38 71.7

0 

 5 مرتفعة  **39.89 0.50 3.70 - - 1.89 1 26.42 14

يدعم تمكين ذوي اإلعاقة من النساء في سوق العمل   25

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

29 54.7

2 

16 30.19 7 13.2

1 

 14 مرتفعة  **33.57 0.79 3.38 1.89 1

من النساء   ذوي اإلعاقة تحديد مؤهالت يساعد  26

 وعددهن في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

27 50.9

4 

 15 مرتفعة  **31.15 0.85 3.32 5.66 3 7.55 4 35.85 19

لدى النساء والتي يحتاجه   االعاقة يدعم تحديد نوع 27

 سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.

24 45.2

8 

22 41.51 6 11.3

2 

 16 مرتفعة  **29.79 0.75 3.30 1.89 1

للموظفات ذوي   تقديمها يتم  التي املزايا يسهم تحديد 28

 اإلعاقة في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.

30 56.6

0 

 13 مرتفعة  **38.70 0.75 3.43 1.89 1 9.43 5 32.08 17

للموظفات ذوي   تأهيلية تدريبية برامج يسهم تنفيذ 29

 اإلعاقة في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.

32 60.3

8 

 10 مرتفعة  **44.89 0.72 3.49 1.89 1 7.55 4 30.19 16

 بالقطاع تطويرها املطلوب  يساعد تحديد املهارات  30

في الحراك االجتماعي   اإلعاقة  لنوع طبقا الخاص

 للمرأة السعودية. 

32 60.3

8 

15 28.30 6 11.3

2 

 11 مرتفعة  **19.74 0.70 3.49 - -

 **   11.34=  0.01عند مستوى             * 7.81=  0.05( ومستوى 3عند درجات حرية ) 2قيمة كا

( املئوية وقيمة كا7يتضح من جدول  التكرار والنسبة  إتاحة    2( والخاص  الثاني:  البعد  الدراسة نحو  النسائية عينة  القيادات  وترتيب استجابات 

الحراك االجتماعي للمرأة  السعودية في ضوء رؤية اململكة   ، أن هناك تباين بين تكرارات ومتوسطات استجابات    2030فرص العمل للجميع يساعد في 

 
ً
تماما )موافذق  النسائية   ، موافذق، غيذر   القيادات 

ً
تماما بين    موافق، غيذر موافذق  أتجاه     3.30إلى    3.79( والتي تراوحت قيم متوسطاتها ما  )  وبمستوى 

في مرتفع يساعد  للجميع  العمل  فرص  إتاحة  النسائية حول  القيادات  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  كانت هناك فروق  كما  العبارات،  لجميع   )

في جميع عبارات البعد الثاني ولصالح التكرار األعلى   0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى   2يث كانت قيمة كاالحراك االجتماعي للمرأة  السعودية، ح

 .)
ً
 والتي تمثلت في جميع العبارات في استجابة )موافق جدا

رص العمل للجميع يساعد في ( ترتيب اتجاهات استجابات القيادات النسائية عينة الدراسة نحو البعد الثاني: إتاحة ف7وكما يتضح من جدول )

( ) يساعد تمكين املرأة واستثمار طاقاتها في الحراك االجتماعي  22الحراك االجتماعي للمرأة السعودية، حيث كانت أكثر العبارات استجابة العبارة رقم )

بمتوسط حسابي   األول  الترتيب  استجابة    3.79لها( وحصلت على  العبارات  ) مرتفع  وتقدير  أقل  وكان   ،)( رقم  اتجاه عبارة  االستجابة  تقدير  )   (26في 

نوع تحديد  ) اإلعاقة يدعم  األخير  الترتيب  على  حصلت  حيث  السعودية(،  للمرأة  االجتماعي  الحراك  في  العمل  سوق  يحتاجه  والتي  النساء  (  16لدى 

 (.مرتفعوتقدير استجابة )  3.30بمتوسط حسابي 

الق الدراسة  استجابات عينة  أن جميع  يظهر  االجتماعي وعليه  الحراك  في  يساعد  للجميع  العمل  إتاحة فرص  الثاني:  البعد  نحو  النسائية  يادات 

اململكة   رؤية  في ضوء  السعودية  في رؤية  مرتفعوبتقدير إيجابية    كانت  2030للمرأة  جاء  بما  النسائية  القيادات  اقتناع  إلى  النتائج  تلك  الباحثة  وتعزى   ،

 ننمي فرصنا" .  " 2030اململكة 

لديهم من  سيمنح   ما  بأفضل  يسهموا  لكي   ،
ً
وكبارا  

ً
ونساًء، صغارا  

ً
رجاال للجميع،  الفرص  الوطني  التدريب   قدرات،االقتصاد  التركيز على  وسيتم 

هود في ولتنسيق الج  األداء،املستمر الذي يزّود أبناء الوطن باملهارات التي يحتاجونها، والسعي إلى تحقيق أقص ى استفادة من قدراتهم عبر تشجيع ثقافة  

 %(. 30% إلى 22باإلضافة إلى التعهد بذ )رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل من ، تحقيق ذلك، تم تأسيس هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة

إتاحة فرص العمل   وبذلك يمكن اإلجابة على التساؤل الثاني: )ما مدى استجابة القيادة النسائية في  ،2030وتؤكد النتائج ما جاء في بنود الرؤية  

( ان درجة استجابة القيادات النسائية عينة الدراسة نحو التساؤل 2030للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

 .2030الثاني: )إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة عالية في ضوء رؤية اململكة 
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( على البعد الثالث: إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك  2اختبار مربع كاي )كا: (8جدول )

 االجتماعي للمرأة السعودية 

 رقم 

العبار 

 ة

املتوسط   االستجابات  العبارات 

 الحسابي

االنحرا 

ف  

 املعياري 

قوة   (2قيمة )كا 

االستجاب 

 ة

الترتي

افـق تماما  ب  افـق  مو افق  مو افـق تماما  غيـر مو  غيـر مو

تكرا

 ر

تكرا %

 ر

تكرا %

 ر

 % تكرار %

يساعد دعم وتعزيز ثقافة االبتكار وريادة األعمال للفتيات   في الحراك   31

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

 4 مرتفعة  **71.30 0.65 3.66 1.89 1 3.77 2 20.75 11 73.58 39

 السعي تدعم ريادة األعمال من خالل التشجيع والتدريب على مهارات  32

الذاتية   للسيرة الفاعلة وظيفة من خالل الكتابة على للحصول 

املنهي مما يسهم   املستقبل  بمسارات  املقابلة واملعرفة ومهارات إجراء

 على الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.

 9 مرتفعة  **64.81 0.72 3.60 1.89 1 7.55 4 18.87 10 71.70 38

يدعم مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في االقتصاد الوطني في   33

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

 10 مرتفعة  **55.00 0.69 3.57 1.89 1 5.66 3 26.42 14 66.04 35

 سوق  احتياجات  ملوائمة الالزمة واملهارات  باملعارف النساء يدعم تزويد 34

 العمل املستقبلية في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. 

 7 مرتفعة  **70.09 0.68 3.64 1.89 1 5.66 3 18.87 10 73.58 39

واملتوسطة   الصغيرة يسهم إتاحة فرص املرأة من خالل دعم املنشآت  35

 .السعوديةفي الحراك االجتماعي للمرأة 

 2 مرتفعة  **43.74 0.57 3.70   5.66 3 18.87 10 75.47 40

تساعد زيادة مساهمة األسر املنتجة في االقتصاد الحراك االجتماعي   36

 للمرأة السعودية. 

 12 مرتفعة  **53.49 0.72 3.55 1.89 1 7.55 4 24.53 13 66.04 35

 من خالل  محددة رؤي  وفق  املنتجة األسر  يساعد التخطيط ملشاريع 37

 متخصصة في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية. مجتمعية جهات 

 5 مرتفعة  **37.40 0.59 3.66 - - 5.66 3 22.64 12 71.70 38

دعم مما يحسن من   تحتاج  تستهدف املشاريع املوجهة لألسر التي 38

لهذه األسر في الحراك   والثقافي واالجتماعي املستوى االقتصادي

 االجتماعي للمرأة السعودية. 

 3 مرتفعة  **41.47 0.54 3.70 - - 3.77 2 22.64 12 73.58 39

 املشروع ادارة  من النساء على املستهدفة الفئات  يسهم تدريب 39

منها في الحراك االجتماعي للمرأة   الهدف  تحقق وتسويقها بصورة

 .السعودية

 1 مرتفعة  **85.34 0.63 3.72 1.89 1 3.77 2 15.09 8 79.25 42

أسرة   كل  قدرات  يناسب مشروعات األسر املنتجة بما يدعم توجيه 40

 املناسب إلقامتها في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.  واملوقع

 6 مرتفعة  **37.40 0.59 3.66 - - 5.66 3 22.64 12 71.70 38

 الحكومية واملؤسسات  والبنوك الخيرية  املؤسسات  يساعد تشجيع  41

املنتجة مما يساهم في الحراك االجتماعي للمرأة   االسر  برامج دعم

 السعودية. 

 11 مرتفعة  **55.00 0.69 3.57 1.89 1 5.66 3 26.42 14 66.04 35

 في التوسع  استمرارية ضمان استثمارية مصادر يدعم ايجاد 42

للمرأة  املنتجة مما يساعد في الحراك االجتماعي  مشروعات االسر

 السعودية. 

 8 مرتفعة  **67.23 0.71 3.62 3.77 2 1.89 1 22.64 12 71.70 38

 **   11.34=  0.01عند مستوى             * 7.81=  0.05( ومستوى 3عند درجات حرية ) 2قيمة كا

)ي املئوية وقيمة كا8تضح من جدول  التكرار والنسبة  إتاحة   2( والخاص  الثالث:  البعد  الدراسة نحو  النسائية عينة  القيادات  وترتيب استجابات 

، أن    2030فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

ا  القيادات  استجابات  متوسطات  تكرارات  بين  تباين   هناك 
ً
تماما )موافذق   لنسائية 

ً
تماما موافذق  غيذر  موافق،  غيذر  موافذق،  قيم   ،  تراوحت  والتي   ،)

بين   ما  )   3.55إلى    3.72متوسطاتها  أتجاه  القيادات مرتفعوبمستوى  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  هناك  كانت  كما  العبارات،  لجميع   )

للنساء في   إتاحة فرص عمل  السعودية في النسائية حول عبارات  للمرأة  االجتماعي  الحراك  في  الصغيرة يساعد  الصغيرة واملتوسطة واملشاريع  املنشآت 

اململكة   األعلى والتي   0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى    2، حيث كانت قيمة كا  2030ضوء رؤية  التكرار  الثالث، ولصالح  البعد  في جميع عبارات 

(.  تمثلت في جميع العبارات في استجابة )
ً
 موافق جدا

إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة  8وكما يتضح من جدول ) ( ترتيب استجابات القيادات النسائية عينة الدراسة نحو البعد الثالث: 

العبا  2030واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة   أكثر  رات استجابة العبارة ، حيث كانت 

،    ) يسهم تدريب الفئات املستهدفة من النساء على إدارة املشروع وتسويقها بصورة تحقق الهدف منها في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية(  (39رقم )

الترتيب األول بمتوسط حسابي   اتجاه عبارة رقم )(، وكان أقل العبارات في تقدير االستجمرتفعوتقدير استجابة )  3.72وحصلت على  ) تساعد   (36ابة 

وتقدير    3.55( بمتوسط حسابي  12زيادة مساهمة األسر املنتجة في االقتصاد الحراك االجتماعي للمرأة السعودية(، حيث حصلت على الترتيب األخير )

 (. مرتفعاستجابة )



   خديجة الشافعي                                                     (2030ضوء رؤية اململكة ) في  اتجاهات القيادات النسائية حول الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 306 -287، ص: 2020 -2، العدد8املجلد   -املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية
 301 

 

املنشآت الصغيرة واملتوسط ة وعليه يظهر أن جميع استجابات عينة الدراسة القيادات النسائية نحو البعد الثالث: إتاحة فرص عمل للنساء في 

ك النتائج ، وتعزى الباحثة تلمرتفعكانت إيجابيه وبتقدير    2030واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  

نحو "دور أكبر للمنشآت الصغيرة"، إن املنشآت الصغيرة واملتوسطة من أهم محركات النمو   2030إلى اقتناع القيادات النسائية بما جاء في رؤية اململكة  

نّية من الناتج املحلي اإلجمالي وتسهم املنشآت الصغيرة واملتوسطة بنسبة متد ،االقتصادي، إذ تعمل على خلق الوظائف ودعم االبتكار وتعزيز الصادرات

وبرامج   مقارنة باالقتصادات املتقدمة، سوف يتم السعي إلى خلق فرص توظيف مناسبة للمواطنين في جميع أنحاء اململكة عن طريق دعم ريادة األعمال

الصغير  للمنشآت  العامة  الهيئة  الصدد، تم تأسيس  الجديدة، وفي هذا  الصناعات  واملتوسطة،الخصخصة واالستثمار في  وسيواصل تشجيع شباب   ة 

واملن املشتريات  املحلية من  للشركات  أكبر  أكثر وحصة  دولية  أيسر وشراكات  وتمويل  أفضل  ولوائح  أنظمة  َسّن  النجاح من خالل  افسات  األعمال على 

من واسعة  تسويقية   
ً
فرصا الحديثة  التواصل  وسائل  لها  أتاحت  التي  املنتجة  األسر  دعم  وسيتم  املشروعات   الحكومية،  لتمويل  فرص  تسهيل  خالل 

 .متناهية الصغر، وتحفيز القطاع غير الربحي للعمل على بناء قدرات هذه األسر وتمويل مبادراتها

 (.%70( من الناتج املحلي اإلجمالي مقارنة بالنسبة التي حققتها االقتصادات املتقدمة التي تصل إلى )%20تسهم املنشآت الصغيرة بنسبة ال تتعدى )

إال   األعمال،  بيئة  بمستوى  لالرتقاء  املبذولة  الجهود  من  الرغم  النظامية إن  وعلى  اإلجراءات  في  تعقيد  من  تعاني  تزال  ال  اململكة  في  الصغيرة  املنشآت 

( %5واملتوسطة )  واإلدارية وبطئها، وضعف القدرة على جذب الكفاءات، وصعوبة في الحصول على التمويل، إذ ال تتعدى نسبة تمويل املنشآت الصغيرة 

امل التمويل وحث  الحصول على  املنشآت في  تلك  إلى مساعدة  السعي  العاملية، وسيتم  باملعدالت  التمويل اإلجمالي وهي نسبة ضئيلة مقارنة  ؤسسات  من 

إلى ) النسبة  تلك  الصغير 2030  –هذ  1452( بحلول عام )%20املالية على زيادة  املنشآت  ارتفاع مساهمة  إلى  الناتج م(، باإلضافة  إجمالي  ة واملتوسطة في 

 (.  2030%  )رؤية اململكة 35% إلى 20املحلي من 

الرؤية   بنود  في  جاء  ما  النتائج  الثالث  2030وتؤكد  التساؤل  اإلجابة على  يمكن  إتاحة فرص عمل   )ماوبذلك  في  النسائية  القيادة  استجابة  مدى 

أن إتاحة فرص   (،2030يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة  للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة  

 .2030في ضوء رؤية اململكة  للمرأة السعوديةعمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي 

 ملتغير العمر   2030في ضوء رؤية اململكة   للمرأة السعوديةالدراسة في أبعاد الحراك االجتماعي اختالف اتجاهات القيادات النسائية عينة : (9جدول )
 
طبقا

 اختبار مان وتيني الالبارامتري باستخدام اختبار 

أبعاد اتجاهات القيادات النسائية حول  

 الحراك االجتماعي للمرأة 

املتوسط   العدد العمر 

 الحسابي 

االنحراف 

 املعياري 

متوسط  

 الرتب 

مجموع  

 الرتب 

اختبار  قيمة 

 مان وتيني 

الداللة  

 اإلحصائية 

 البعد األول 

مساهمة تطوير رأس املال البشري من   

يواءم احتياجات سوق العمل   التعليم بماخالل 

 في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 غير دالة  209.50 875 24.32 6.54 49.39 36 سنة   40إلى  30من 

 555 32.68 5.88 52.18 17 سنة   50إلى  40من 

 - - - -  - سنة   60إلى  50من 

   6.42 50.28 53 املجموع 

 البعد الثاني 

إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في الحراك  

 االجتماعي للمرأة السعودية 

 غير دالة  251.00 917 25.47 8.30 55.94 36 سنة   40إلى  30من 

 514 30.24 6.30 58.65 17 سنة   50إلى  40من 

 - - - -  - سنة   60إلى  50من 

   7.76 56.81 53 املجموع 

 البعد الثالث 

إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة   

واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في  

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 غير دالة  225.50 891 24.76 7.14 42.69 36 سنة   40إلى  30من 

 539 31.74 4.08 45.65 17 سنة   50إلى  40من 

 - - - -  - سنة   60إلى  50من 

   6.43 43.64 53 املجموع 

سنة( في جميع أبعاد استبيان اتجاهات   50إلى  40من  سنة، 40إلى  30( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعمار )من 9يتضح من جدول )

قيمة الاملحسوبة أقل من   الالبارامتري  قيمة اختبار مان وتينيحيث كانت  ،2030في ضوء رؤية اململكة  للمرأة السعوديةالقيادات النسائية حول الحراك 

 .0.01أو  0.05الجدولية عند مستوى 

سنة( في جميع أبعاد استبيان اتجاهات   50إلى  40من  سنة، 40إلى  30اللة إحصائية بين أعمار )من ( عدم وجود فروق ذات د9يتضح من جدول )

( أقل من قيمة )ت( الجدولية عند 1.58 ،1.19، 1.49كانت قيمة )ت( املحسوبة ) حيث 2030في ضوء رؤية اململكة  للمرأة السعوديةالحراك أبعاد حول 

في ضوء رؤية اململكة    للمرأة السعوديةالحراك  أبعاد  مما يظهر عدم وجود تأثير واضح للعمر كمتغير مستقل على املتغير التابع    0.01أو    0.05مستوى  

2030 . 

النسائية القيادات  أعمار  بين فئات  الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  النسائية   وتعزى  القيادات  اتجاهات  أبعاد استبيان  في جميع 

وبذلك يمكن    ،2030تجانس املجتمع السعودي ومدى االقتناع والتفاهم على رؤية    إلى  2030في ضوء رؤية اململكة    للمرأة السعوديةالحراك  أبعاد  حول  
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السعوديةية حول أبعاد الحراك االجتماعي  بأنه ال يوجد اختالف في اتجاهات القيادات النسائ  الرابع:اإلجابة على التساؤل   في ضوء رؤية اململكة   للمرأة 

 ملتغير العمر. 2030
ً
 طبقا

طبقا ملتغير الكادر  2030في ضوء رؤية اململكة  للمرأة السعوديةاختالف اتجاهات القيادات النسائية عينة الدراسة في أبعاد الحراك االجتماعي : (10جدول )

 الالبارامتري  اختبار كروسكال والسالوظيفي باستخدام 

أبعاد اتجاهات القيادات النسائية حول  

 الحراك االجتماعي للمرأة 

 الكادر

 الوظيفي 

املتوسط   العدد

 الحسابي 

قيمة اختبار كروسكال   متوسط الرتب  االنحراف املعياري 

 والس 

 الداللة اإلحصائية 

 البعد األول 

مساهمة تطوير رأس املال البشري   

من خالل التعليم  بما يواءم احتياجات  

سوق العمل في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية 

 غير دالة  1.90 32.08 3.10 53.00 6 عميدة 

 
 32.17 5.54 52.33 6 وكيلة 

 26.10 9.91 48.40 5 رئيسة قسم 

 22.75 8.02 48.25 4 مديرة أدارة 

 25.75 6.34 49.94 32 أخرى 

 - 6.42 50.28 53 اإلجمالي

 البعد الثاني 

إتاحة فرص العمل للجميع يساعد في  

 الحراك االجتماعي للمرأة السعودية 

 غير دالة  3.03 36.00 2.58 61.67 6 عميدة 

 27.92 8.14 57.50 6 وكيلة 

 21.40 13.14 51.80 5 رئيسة قسم 

 23.38 9.54 54.50 4 مديرة أدارة 

 26.47 6.98 56.84 32 أخرى 

 - 7.76 56.81 53 اإلجمالي

 البعد الثالث 

إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت   

الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة  

يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة  

 السعودية 

 غير دالة  6.22 38.83 0.82 47.67 6 عميدة 

 30.17 4.72 45.33 6 وكيلة 

 23.50 12.93 39.60 5 رئيسة قسم 

 17.75 5.62 40.75 4 مديرة أدارة 

 25.89 5.80 43.56 32 أخرى 

 - 6.43 43.64 53 اإلجمالي

مديرة أدارة،  قسم،وكيلة  قسم،( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الكادر الوظيفي )عميدة، وكيلة، رئيسة 10يتضح من جدول )

اململكة   السعودية في ضوء رؤية  للمرأة  االجتماعي  الحراك  النسائية حول  القيادات  اتجاهات  استبيان  أبعاد  حيث كانت قيمة   ،2030أخرى( في جميع 

 .0.01أو  0.05قيمة الجدولية عند مستوى الأقل من اختبار كروسكال والس 

مديرة أدارة،  قسم،وكيلة  قسم،صائية بين درجات الكادر الوظيفي )عميدة، وكيلة، رئيسة ( عدم وجود فروق ذات داللة إح10يتضح من جدول )

الحراك   حول  النسائية  القيادات  اتجاهات  استبيان  أبعاد  جميع  في  السعوديةأخرى(  اململكة    للمرأة  رؤية  ضوء  اختبار باستخدام    2030في  قيمة 

املحسوبة   والس  أقل6.22  ،3.03  ،1.90)كروسكال  مستوى  المن    (  عند  الجدولية  للكادر   .،0.01أو    0.05قيمة  واضح  تأثير  وجود  عدم  يظهر  مما 

 .  2030الحراك للمرأة السعودية في ضوء رؤية اململكة أبعاد الوظيفي كمتغير مستقل على املتغير التابع 

أبعاد عاد استبيان اتجاهات القيادات النسائية حول وتعزى الباحثة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين كادر القيادات النسائية في جميع أب

بل يزيده تفاهم على   السعودي،أن اختالف الكادر الوظيفي ال يغير في الهوية الوطنية باملجتمع    إلى  2030في ضوء رؤية اململكة    للمرأة السعوديةالحراك  

التساؤل    ،2030رؤية   اإلجابة على  يمكن  اختال   الخامس:وبذلك  االجتماعي  بأنه ال يوجد  الحراك  أبعاد  النسائية حول  القيادات  اتجاهات  في  للمرأة ف 

 ملتغير الكادر الوظيفي.   2030في ضوء رؤية اململكة  السعودية
ً
 طبقا

 : خاتمة ال

الحراك   املفاهيم في مجال  النظري من خالل عرض  الدراسة اإلطار  التعليم واملهنة   االتجاهات، وأشكال  االجتماعي،تناولت هذه  الحراك وعالقة 

 تناولت الدراسة مجموعة من الدراسات السابقة من خالل عدة محاور: املنهي، وكذلكبالحراك االجتماعي وأنواع الحراك 

 .االجتماعي دور التعليم في الحراك •
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 .الحراك االجتماعي بين االجيال •

 .الحراك االجتماعي للطبقة الوسطى •

 .الحراك االجتماعي والحصول على املكانة االجتماعية •

 .مستوى الحراك االجتماعي الحالي واملتوقع من وجهة نظر القيادات والطالب والعاملين الذين غيروا مهنهم  •

 النتائج:

حول   النسائية  القيادات  استجابات  أن  نتائجها:  خالل  من  الدراسة  يواءم  وتوصلت  بما  التعليم   خالل  من  البشري  املال  رأس  تطوير  مساهمة 

اململكة   السعودية في ضوء رؤية  للمرأة  الحراك االجتماعي  العمل في  إيجابيه وبتقدير    2030احتياجات سوق  وكذلك االستجابات حول ،  مرتفعكانت 

اململكة  إتاح السعودية في ضوء رؤية  للمرأة   الحراك االجتماعي  العمل للجميع يساعد في  إيجابيه وبتقدير    2030ة فرص  ، واالستجابات  مرتفعجاءت 

ملكة  امل  حول إتاحة فرص عمل للنساء في املنشآت الصغيرة واملتوسطة واملشاريع الصغيرة يساعد في الحراك االجتماعي للمرأة السعودية في ضوء رؤية

إيجابيه    2030 مرتفعكانت  النتائج  وبتقدير  وأوضحت  ي،  ال  للمرأة  بأنه  االجتماعي  الحراك  أبعاد  حول  النسائية  القيادات  اتجاهات  في  اختالف  وجد 

اململكة   رؤية  ضوء  في  العمر،    2030السعودية  ملتغير   
ً
يطبقا اال وال  الحراك  أبعاد  حول  النسائية  القيادات  اتجاهات  في  اختالف  للمرأة  وجد  جتماعي 

 ملتغير الكادر الوظيفي.   2030السعودية في ضوء رؤية اململكة 
ً
 طبقا

 التوصيات:

 تكثيف اجراء البحوث والدراسات على الحراك االجتماعي للمرأة السعودية.  •

 إنشاء مراكز لبحوث ودراسات املرأة. •
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Abstract: This study aims to identify the trends of women leaders on the social mobility of Saudi women in light of 
the vision of the Kingdom (2030). The researcher used the analytical descriptive approach, which is most suitable 
for research, The researcher also selected a simple random sample (53) single female leadership from the 
Northern Frontier University, ranging from (30) to (50) years Women leaders include cadres (Dean, Deputy, Head 
of Department, Deputy Secretary, Director of Administration, and other categories). , In order to suit this tool for 
the selected sample type, and the study reached through the results: The responses of women leaders on the 
contribution of human capital development through Education in line with the needs of the labor market in the 
social mobility of Saudi women in the light of the vision of the Kingdom 2030 was positive and highly appreciated, 
as well as the responses on employment opportunities for all helps in the social mobility of Saudi women in light 
of the vision of the Kingdom2030 was positive and highly appreciated, and the responses on job creation for 
women in small and medium enterprises and small enterprises that help in the social mobility of Saudi women in 
light of the vision of the Kingdom of 2030 were positive and highly appreciated, The results show that there is no 
difference in the attitudes of women leaders on the dimensions of social mobility of Saudi women in light of the 
vision of the Kingdom 2030 according to the variable of age. There is no difference in the attitudes of women 
leaders on the dimensions of social mobility of Saudi women in view of the vision of the Kingdom 2030 according 
to the variable staff. 

Keywords: Women leaders; Social mobility; Vision 2030. 
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