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  الديمغرافيةالوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل وعالقته ببعض اخلصائص 

 دراسة عىل عينة من املستفيدات من خدمات مجعية بنيان اخلريية يف مدينة الرياض

 نوف بنت إبراهيم آل الشيخ

، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة يف علم االجتامع األرسي، قسم الدراسات االجتامعيةاألستاذ املشارك 

 العربية السعودية

 هـ(3/3/4116 هـ، وقبل للنرش يف62/5/4114 )قدم للنرش يف

 

استهدفت الدراسة معرفة الوعي املايل للمرأة السعودية حمدودة الدخل بمدينة الرياض، وعالقته  :البحث ملخص

ببعض اخلصائص الديمغرافية )العمر، ووجود أبناء، واملستوى التعليمي للمرأة، وعمل املرأة، وملكية السكن، 

وُتَعدُّ الدراسة من الدراسات الوصفية باستخدام منهج املسح االجتامعي بأسلوب العينة امليرسة والتي بلغ والديون(. 

امرأة من املستفيدات من خدمات مجعية بنيان اخلريية يف مدينة الرياض. وقد أشارت النتائج بشكل عام  451عددها 

(، فقد 69,3ة متوسطة، وذلك بمتوسط حسايب بلغ )إىل أن مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل جاء بدرج

(، يليه بمستوى متوسط يف ُبعدي 1015كان مرتفعًا يف ُبعد االستثامر كأحد أبعاد الوعي املايل بمتوسط حسايب عام )

( بينام جاء ُبعد 6012( وُبعد التخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق بمتوسط )60,4االقرتاض بمتوسط بلغ )

ر بمستوى منخفض كأقل األبعاد من ناحية مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل. كام أشارت النتائج إىل االدخا

عدم وجود تأثري داٍل إحصائيًا يف متغريات العمر، واملستوى التعليمي للمرأة، وعملها، ووجود أبناء، وملكية 

حمدودة الدخل والديون، فقد أشارت النتائج إىل وجود  السكن، ويف التفاعل الثنائي بني مستوى الوعي املايل للمرأة

عالقة ارتباطية عكسية بني الديون ومستوى الوعي املايل للمرأة السعودية حمدودة الدخل، فكلام زاد الوعي املايل 

  .للمرأة، قل مستوى الديون لدهيا

 . االدخار، االستثامر، االقرتاض الوعي املايل، املرأة حمدودة الدخل، التخطيط املايل،: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: This study aimed to identify low-income Saudi women’s financial literacy -those who are based in 

Riyadh- and its relationship to certain demographic factors such as age, education level, presence of children, 

employment status, house ownership, and debt. This study involves a descriptive approach, utilizing a social 

survey that uses a sample of 150 women who benefit from the services of Bunyan Charity Society based in 

Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. The results indicate that low-income women’s financial literacy is moderate 

with an arithmetic mean of 2.93, where literacy around investment management is the highest with an arithmetic 

mean of 4.05. Debt management was moderate with an arithmetic mean of 2.91, whereas budgeting was the lowest 

with an arithmetic mean of 2.46. In this context, the results indicated no correlation between these demographic 

factors, age, education level, work, presence of children, and housing ownership, on one hand, and financial 

literacy of low-income Saudi women on the other hand. However, the results did indicate an inversely 

correlational relationship between financial literacy and debt, where the higher the financial literacy of women, the 

lower the level of their debts.  

Keywords: financial literacy, low-Income women. fiscal planning, savings, investment, loaning.  
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  موضوع الدراسة

التنموية، حتتاج املجتمعات يف حتقيق تطلعاهتا 

واالقتصادية، واالجتامعية إىل إرشاك جهود مجيع عنارصها، 

وهتيئتهم ملامرسة أدوارهم التنموية بفعالية، وهذا ما تنطوي 

عليه التنمية البرشية املستدامة والتي ترى رضورة االستثامر يف 

العنرص البرشي أوالً، ويتحقق ذلك عن طريق التدريب 

 ؛وتفعيل أدوارهم الوظيفية والتعليم، وتوفري فرص العمل،

 لتمكني األفراد يف املسامهة يف هنوض جمتمعاهتم.

يف اململكة العربية السعودية عىل  6131ُبنيت رؤية 

برنامج تنمية  دُّ عَ جمموعة من األهداف والربامج املتنوعة. ويُ 

وتعزيز القيم  ،واالهتامم بجودة احلياة ،رأس املال البرشي

 إذل اجلاد أحد برامج الرؤية الطموحة، وثقافة العم ،اإلجيابية

وتطوير خصائصها  ،تسعى لدعم وتفعيل عنرص املرأة

الشخصية يف جوانب متعددة منها التعليمية، واالجتامعية، 

والنفسية، والتدريـبـية، والرتفيهية. كام تسعى لتحفيز ونرش 

لتبني ذاهتا وقدراهتا لتكون فاعلة  ،اإلجيابية؛ لتحقيق التفاؤل

 ،واكتساب املعارف ،تمعها، وطخطط ملستقبلها املايليف جم

وتوفري أدوات  ،والسعي لتحقيق طموحاهتا ،واالستفادة منها

 وتكوين جمتمع متفاعل. ،التخطيط املايل

(https://vision2030.gov.sa)  

واخلدمات وحترص الدولة عىل تقديم الرعاية ملواطنيها 

واحلفاظ عىل قيمتها، وتوفري الظروف املناسبة ، الالزمة هلم

ومتكني املرأة املحدودة الدخل عن  ،لتنمية ملكاهتم وقدارهتم

ورفع مستوى الوعي بجميع  ،طريق املساعدات والتدريب

ومنها اجلمعيات  ،أشكاله، عن طريق العديد من املؤسسات

وتقوم اجلمعيات اخلريية، وجلان التنمية االجتامعية.  ،اخلريية

ومن ضمنها مجعية بنيان اخلريية، بدور كبري يف طخفيف املعاناة 

وطخطيط  ،وتقديم مساعدات مادية ،عن األرس حمدودة الدخل

 وإشباع االحتياج. ،وتنفيذ برامج للمساعدة يف سد العوز

وتواجه املرأة حمدودة الدخل من حني إىل آخر أزمات 

اوزها دون ترك آثار يف حياهتا. يصعب جت ،وحتديات مالية

أن من أكثر األرس التي تعاين  ((Ashley, 2003ويذكر آشيل 

من املشكالت هي األرس التي تعوهلا نساء، وأن هذه األرس 

أكثر عرضة للفقر من األرس األخرى، والتفسريات ترجح 

 ،هي السلوكيات غري املنظمةو ،أحد مسببات هذه األزمات

د املهارات يف استخدام املوارد املالية واملخططة، وعدم وجو

 مما ينتج عنه اطخاذ قرارات مالية غري رشيدة. ؛التي تتوفر لدهيا

واملستوى املرتفع لوعي املرأة املايل قد جيعلها ذات مقدرة 

أكرب يف مواجهه األزمات، والتحديات املالية، كام يمكنها من 

واستثامرها للوصول إىل  ،التعامل مع املوارد املالية املتاحة

مستوى معييش أفضل، وتطوير قدرهتا عىل صنع القرارات 

إلدارة وطخطيط شؤون أرسهتا املالية  ؛فعالة، والتحيل بالثقة

بنجاح، واكتساب املهارات اخلاصة باالستثامر، واالدخار، 

واملوازنة يف الرصف، وعدم االعتامد عىل الديون يف حل 

قدرهتا عىل "ي املايل للمرأة يعني املشكالت اليومية. فالوع

إلدارة املوارد املالية بكفاءة  ؛استخدام املعارف، واملهارات

 ."خالل مدة معينة هبدف الوصول إىل االكتفاء املايل ،وفاعلية

Hung et al., 2009, p.5)) 

وهي حمور -واملرأة حمدودة الدخل عىل وجه اخلصوص 

ىل حتقيق احلد األدنى غري قادرة يف معظم األحيان ع-الدراسة 

 ،؛ لوجود فجوة كبرية بني مصادر الدخلاملعيشةمن مستوى 

ومقدار االستهالك لتلبية النفقات املعيشية. )قويد قورين، 

وُيعد ارتفاع الوعي املايل واكتساب قيمه،  (.48، ص 6141

أحد أساليب اخلروج من دائرة االحتياج واالستقالل املادي 

 للمرأة.

 ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة احلالية بناًء عىلو    

 يف التساؤل التايل:

ما مستوى الوعي املايل )التخطيط املايل ووضع امليزانية، 

 االقرتاض( للمرأة حمدودة الدخل؟واالستثامر، واالدخار، و

 

 أمهية الدراسة

 تستمد الدراسة أمهيتها من املحاور التالية: 

  موضوعًا معارصًا تربز أمهية املوضوع بكونه

 ،والنفسية ،املهتمني يف ميادين العلوم االجتامعية فكر يشغل

 والرتبوية يف آٍن واحٍد.

  احلديثة التي  املفاهيمُيعد مفهوم الوعي املايل من

 ،اهتم هبا عدد من العلوم املختلفة، ومنها علم االجتامع

وبالتايل سوف تفتح آفاقًا جديدة لتناول هذا املفهوم من 

فنأمل أن تكون هذه الدراسة إسهامًا نب السوسيولوجي، اجلا

https://vision2030.gov.sa/
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يف تنمية اإلطار النظري لعلم االجتامع، ونواة ألبحاث أخرى 

 هتتم هبذا املوضوع.

  ُتفيد نتائج الدراسة يف حتديد مستوى الوعي

املايل للمرأة حمدودة الدخل، ومن ثم يساعد يف تطوير مستوى 

ابيًا عىل املرأة، واألرسة، اخلدمات املقدمة هلا، مما ينعكس إجي

 واملجتمع.

 

 أهداف الدراسة 

 تسعى الدراسة احلالية إىل حتقيق األهداف التالية:

التعرف عىل أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة  .4

 الدخل.

التعرف عىل مستوى الوعي املايل )التخطيط املايل  .6

االقرتاض( واالستثامر، واالدخار، وووضع امليزانية، 

 السعودية حمدودة الدخل.للمرأة 

التعرف عىل عالقة بعض املتغريات الديمغرافية  .3

املستوى التعليمي، وعمل ووجود أبناء، و)العمر، 

الديون( ومستوى الوعي وملكية السكن، واملرأة، 

 املايل للمرأة حمدودة الدخل.

 

 تساؤالت الدراسة 

 ما أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل؟ .4

وعي املايل للمرأة السعودية حمدودة ما مستوى ال .6

 الدخل؟ 

 والذي ُيقاس باألبعاد التالية:

 القدرة عىل التخطيط املايل ووضع امليزانية. . أ

 القدرة عىل االدخار.  . ب

 القدرة عىل االستثامر.  . ت

 القدرة عىل االقرتاض.  . ث

وجود وما العالقة بني املتغريات الديمغرافية )العمر،  .3

ملكية واملستوى التعليمي، وعمل املرأة، وأبناء، 

الديون( ومستوى الوعي املايل للمرأة والسكن، 

 حمدودة الدخل؟

 

 

 

     مفاهيم الدراسة

  الوعي املايل:

احلفظ، "يشري املعنى اللغوي لكلمة الوعي إىل أنه:       

أدركه  :. ووعى اليشء"والتقدير، والفهم، وسالمة اإلدراك

(. ويعرف الوعي 5,,4عىل حقيقته )معجم اللغة العربية،

حالة من الوعي يستطيع الفرد من خالهلا حتقيق إدراكه "بأنه: 

 (.351، ص 6148. )سويدان،"لنفسه وللعامل املحيط به

اجتاه عقيل انعكايس، يمكن الفرد من "أنه: بويعرف     

فاوتة من الوعي بذاته، وبالبيئة املحيطة به، بدرجات مت

الوضوح والتعقيد، ويتضمن ذلك وعي الفرد بالوظائف 

العقلية، واجلسمية، ووعيه باألشياء، وبالعامل اخلارجي، 

، ص 5,,4)غيث،"وإدراكه لذاته فرديًا، وكعضو يف اجلامعة

املشاعر الداخلية التي حتدد من خالهلا "(. وُيقصد به 77

 (Longman ,2013, p.72) ."صحة اليشء، أو خطئه

نحو حتمل مسؤولية حل املشكالت  اكام يعني اجتاهً      

االجتامعية، أو حتسني األحوال االجتامعية، وغالبًا ما يواكب 

الوعي التحرك االجتامعي، ويقصد به حترك األفراد من مركز 

إىل مركز اجتامعي آخر، والتحرك الرأيس يتحول الشخص 

عليه تغري يف من الطبقة الدنيا إىل الطبقة الوسطى، ويرتتب 

املركز والدور، أو األدوار التي يقوم هبا الشخص. 

 (3,1، ص3,,4)بدوي،

عملية دينامية ليست ثابتة، "وينظر للوعي عىل أنه:     

، فمعرفة "ولكنها عملية متغرية هلا مستويات وأبعاد خمتلفة

الواقع وفهمه يتطلب القدرة عىل حتريك املرأة هلذا الواقع 

وتغيريه، أي أنه حيمل معنى اإلجيابية، واإلدراك، والقدرة عىل 

ذلك باملشاركة، اطخاذ القرار، والبعد عن االغرتاب، و

ويتحقق ذلك عن طريق معرفة حقوقها، وواجباهتا، 

 "ومشكالهتا، ومشكالت املجتمع، والعامل املحيط هبا

 (.6111)نبيل،

حالة من االستعداد تتكون من العديد "كام يعرف بـــ 

والتي من خالهلا نعي هذا  ،من األفعال العقلية املشرتكة

 & Gillet) ."سهاملوضوع أو ذاك يف البيئة، أو يف نف

McMillan, 2001, p247) 
 ،مجلة املفاهيم"بأنه:  وُيعرف الوعي االقتصادي       

والقيم االقتصادية التي تكّون لدى الفرد إطارًا  ،واحلقائق

عقليًا يمكنه من فهم الواقع االقتصادي، ويوجه ممارسته 
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واحلفاظ  ،وأنشطته االقتصادية، بام يسهم يف تنمية املجتمع

 (.,2، ص 8,,4)عشيبه ومخيس، "مقدراتهعىل 

الوعي املايل باعتباره جمموعة "ويف ضوء ذلك يعرف     

واملهارات التي ترتبط  ،والسلوكيات ،من املعارف

بالتعامالت مع املال ويامرسها الفرد يف مواقف احلياة 

 (. Atkinson& F.Messy, 2012, p.65. )"اليومية

 

 املرأة حمدودة الدخل: 

اث املتصل بأدبيات الفقر بمسميات عديدة حفل الرت

 ،الدخل، أصحاب الدخول املنخفضة وحمدود :للفقراء مثل

(. إال أنه بالنسبة لتعريف 6144أو الفئات املهمشة)فرج،

املرأة حمدودة الدخل، فمن الواضح أن معظم األدبيات مل 

تستخدم بشكل مبارش مصطلح املرأة حمدودة الدخل، وإنام 

وغريها  "كاملرأة الفقرية  "استعاضت عنه بمسميات أخرى

والتي  ،باملرأة حمدودة الدخل املرتبطةالعديد من املصطلحات 

ومن أمثلة ذلك  ،طختلف مسمياهتا باختالف وجهات النظر

فئة اجتامعية من النساء "تعريف املرأة احلرضية الفقرية بأهنا: 

وحرمانًا ماديًا، وتسكن املناطق  ،تعانى فقرًا يف الدخل

احلرضية ضمن األحياء السكنية العشوائية واملساكن الضيقة 

رس أحيانًا أعامالً ومهنًا التي تفتقر لألجواء الصحية، ومتا

هامشية غري رسمية، وأحيانًا أخرى متنعها ظروفها االجتامعية 

                                                                   .(,11،ص 6145)جرب، "والصحية من ممارسة أي عمل

كام عرف الصندوق الدويل للتنمية الزراعية املرأة الفقرية 

أو كل اخلصائص  ،تلك املرأة التي تعاين من بعض"بأهنا: 

التالية: احلرمان، االنعزال، التبعية، فقدان اهلوية، حمدودية 

األصول االقتصادية واخليارات والتعرض للمخاطر، 

أو انعدام  ،وضعف املشاركة يف اطخاذ القرارات

كذلك تعرف املرأة (.4,1،ص 2,,4)فارس،"االستقرار

أة التي تعاين من نقص يف املوارد للحصول املر"الفقرية بأهنا: 

واحلصول عىل  ،عىل أنواع من التغذية واملشاركة يف األنشطة

واالحتياجات األساسية الالزمة  ،الظروف املالئمة يف احلياة

)آل "الستهالك األفراد واملجتمعات التي ترتبط هبا معيشتها

 (.38،ص 6111كول،

التي تعاين من "وهناك تعريف للمرأة الفقرية بأهنا: 

 ،واالجتامعية ،قصور يف إشباع احلاجات االقتصادية

والتعليمية، وال تستطيع حتقيق املستوى املعييش ، والصحية

املقبول، وتفتقر إىل وجود مورد ثابت يساعدها عىل إشباع 

حاجاهتا الرئيسة، ومن ثمَّ فهي بحاجة إىل توفري نسق متكامل 

 ،وإشباع حاجاهتا ،اةمن اخلدمات ملواجهة متطلبات احلي

كام (. 641، ص 6148)اهلزاين،"واخلروج من دائرة الفقر

املرأة التي تتحمل عبء توفري املوارد املالية "تعرف بأهنا: 

أو حتمل اجلزء األكرب من  ،الالزمة ملقابلة احتياجات األرسة

 (.46، ص 1,,4)بدران، "هذا العبء

امعية التي إحدى الفئات االجت"وهناك من يرى بأهنا:    

حتمل موقعًا متواضعًا من نظام اإلنتاج االجتامعي، ويؤرش هلا 

بحياة قوة عملها فقط دون توافر أي نوع آخر هلا من ثروة، 

 ؛أو دخل منتظم، وبانخفاض مستوى معيشتها ،وملكية

بسبب تدين دخلها، والذي يمكن ترمجته إىل أقل من دوالرين 

وتعرف كذلك بأهنا:  (.412، ص ,,,4)نور الدين، "يوميًا 

وتتوىل العمل واإلنفاق  ،املرأة التي تعول أرسهتا بالكامل"

 (.   411، ص 6118)عفيفي،"عليها من دخلها

املرأة ": أهناوتقصد الباحثة باملرأة حمدودة الدخل 

السعودية التي ُتعاين من نقص يف املوارد املالية، وإحدى 

 ."الرياضاملستفيدات من خدمات مجعية بنيان بمدينة 

يف هذه بالوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل وأما املقصود  

الدراسة فهو: مدى امتالك املرأة املحدودة الدخل جمموعة من 

والسلوكيات التي تسمح هلا باطخاذ  ،واملهارات ،املعارف

إلشباع  ؛قرارات عملية وفعالة يف إدارة مواردها املالية

 احتياجاهتا االقتصادية.

 

 ات السابقةالدراس 

يعترب الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل من القضايا التي 

أفرزهتا التغريات االجتامعية واالقتصادية عىل األرسة 

الحظنا ندرة  ،املعارصة. وباستقراء الدراسات السابقة

الدراسات السابقة التي تناولت مثل هذا املوضوع للمرأة 

حمدودة الدخل؛ لذا رأت الدراسة عرض عدد من الدراسات 

 العلمية ذات العالقة، وجاءت عىل النحو التايل:

( عن وعي املرأة السعودية يف 6114) دراسة النويرص    

. أجريت إدارة دخل األرسة ودورها يف تنمية الدخل القومي

من النساء السعوديات  311عىل عينة طبقية عشوائية قوامها 
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املقيامت يف مدينة بريدة متعلامت وغري متعلامت، وعامالت 

وغري عامالت. وتبني من النتائج أن أغلبية املبحوثات 

%( 1,93سنة، و) 31-61%( ترتاوح أعامرهن من 5898)

منهن حاصالت عىل شهادة جامعية فام فوق، ونسبة 

%( من املبحوثات يعملن، وغالبية املبحوثات يعشن 1793)

%( ال تستعني 82يف ظل أرس نووية. وغالبية أرس املبحوثات )

%( من األرس متتلك 2498بالنقل املجاين للمدارس، وأن )

%( من أرس املبحوثات تستعني 55سيارة واحدة. وأن )

 %( من24بالعالج املجاين يف املستشفيات احلكومية. وأن )

الوعي قلة األرس تعتمد يف التعليم عىل املدارس احلكومية، 

اإلداري والتخطيط يف أغلب أرس املبحوثات حيث ال 

%( من األرس أي مبلغ ملستلزمات املدرسة. كام 12خيصص )

 يالحظ قلة الوعي لدى املبحوثات وأرسهن يف اإلنفاق عىل

من رحالت وهدايا ومناسبات  ،االجتامعية املرصوفات

 عية.اجتام

( عن التعرف عىل 6117كذلك نجد دراسة العمري)     

حاجات املرأة الفقرية للرعاية االجتامعية )التعليمية، 

الصحية، واالقتصادية( يف أحياء جنوب الرياض. و

 ،استخدمت الدراسة عدة تساؤالت، وكانت الدراسة وصفية

واستعانت بمنهج املسح االجتامعي، وعينة الدراسة تكونت 

( 14و) ،( مستفيدة من الرعاية االجتامعية611من )

أخصائية، وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج أمهها: 

من وجهة نظر األخصائيات كانت حاجات املرأة الفقرية 

للرعاية االجتامعية هي احلاجات التعليمية من التدريب 

وفصول ملحو األمية،  ،وفتح فصول لتعليم الكبريات ،املهني

ومقاومة  ،الصحية كنرش الوعي الصحي واحلاجات

 ،األمراض الوبائية، وإنشاء وحدات األمومة والطفولة

ونظافة الشوارع واألحياء وإنشاء مستشفيات، أما احلاجات 

سداد إجيار املنزل  ، فكانتاالقتصادية للمرأة الفقرية

والبطالة. ومن وجهة نظر املستفيدات كانت احلاجات 

 ،رأة الفقرية إىل مساعدات ماليةاالقتصادية هي حاجة امل

 ،وتوفري مرشوعات أرس منتجة ،وتوفري فرص العمل ،وعينية

والتدريب املهني،  ،وتوفري املواصالت ،وسداد إجيار املنزل

فتمثلت يف االنضامم إىل معاهد نسائية  ،أما احلاجات التعليمية

واالنضامم إىل  ،واألشغال اليدوية ،لتعلم احلاسب اآليل

فيظ القرآن الكريم، ومتثلت احلاجات الصحية يف مدارس حت

واحتياج  ،وتوفري العالج املجاين ،احلاجة للتأمني الصحي

وتوفري وسائل وآليات الوقاية من  ،املرأة إىل املياه النقية

وحتسني اخلدمات يف املركز  ،ونرش الوعي الصحي ،األمراض

 الصحي.

الشاملة ( عن الوعي باجلودة ,611دراسة اهلدلق)    

وعالقته بالسلوك االستهالكي لدى ربة األرسة السعودية 

بالرياض. اعتمدت الدراسة الوصفية عينة قصدية قوامها 

من ربات األرس السعوديات لدهيا طفل واحد فأكثر،  611

ومن مستويات اجتامعية، واقتصادية  ،عاملة وغري عاملة

دخل املستوى التعليمي، والوظيفي، وال ناحيةخمتلفة من 

الشهري األرسي، والسن، وحجم األرسة. وكانت من بني 

النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بني املستوى التعليمي، 

احلالة الوظيفية، الدخل الشهري، العمر، وحجم األرسة 

والسلوك االستهالكي لربة  ،وكل من الوعي باجلودة الشاملة

لكل من األرسة. ووجود فروق بني ربات األرس املبحوثات 

تبعًا  ،والسلوك االستهالكي هلن ،الوعي باجلودة الشاملة

الدخل واحلالة الوظيفية، والختالف مستوياهتن التعليمية، 

 العمر وحجم األرسة.والشهري لألرسة، 

( عن الوضع االجتامعي 6146وكانت دراسة العتيبي)

واالقتصادي للمرأة السعودية يف بعض األحياء العشوائية، 

متغريات متعلقة بالوضع االجتامعي )كاحلالة  وركزت عىل

االجتامعية، ودور املرأة يف األرسة ومكانتها، واملستوى 

التعليمي، والرضا االجتامعي( ومتغريات متعلقة بالوضع 

االقتصادي )كاملهنة، والدخل الشهري، ونمط السكن، 

اعتمدت الدراسة الوصفية عىل عينة من  وقد وملكيته(

السعوديات الاليت يسكن األحياء  ( من النساء615)

تم اختيارهن بطريقة العينة  ،العشوائية يف مدينة الرياض

 مكان العشوائية املنتظمة من املساكن، وكانت أهم النتائج: أن

غالبية املبحوثات خارج مدينة الرياض، وغالبيتهن من ميالد 

املتزوجات، كام أن مستواهن التعليمي أمي، وقد أفادت أن 

ثات ال توجد لدهين مشكالت مع اجلريان، وكانت أهم املبحو

املشكالت التي تواجههن يف جمال التعليم هي ارتفاع تكاليف 

مستلزمات التعليم، وكان متوسط عدد أفراد األرسة يف 

( فردًا، كام وجدت درجة من الرضا عن 7051املسكن )
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الوضع االجتامعي يف احلي، وعدم رضا عن الوضع 

انتشار السكن يف بيت شعبي بدون فناء.  االقتصادي. كذلك

كام أن الغالبية ال يعملن، وال توجد لدهين مؤهالت علمية، 

كام أن أكثر املشكالت السكنية هي ضيق املسكن، وعدم 

مالءمته صحيًا، وعدم وجود أماكن ترفيه، ووجود مشكالت 

 يف الرصف الصحي.

( التي كان من بني 6146دراسة يوسف وفرحات )

دراسة العالقة بني إدارة ربة األرسة للدخل املايل  أهدافها

وبعض املتغريات االجتامعية واالقتصادية: عمر ربة األرسة، 

املستوى التعليمي لربة األرسة، دخل األرسة، واعتمدت 

البيانات من مُجعت الدراسة عىل املنهج الوصفي التحلييل، و

ام ( ربة أرسة من العامالت وغري العامالت باستخد611)

أن  :املقياس واستامرة البيانات العامة، وكانت أهم النتائج

%من عينة الدراسة هي أرس ال تدخر، ووجود عالقة  ,5

ارتباطية بني إدارة ربة األرسة للدخل املايل وعمر ربة األرسة، 

 واملستوى التعليمي لربة األرسة، ودخل األرسة واالدخار.

عىل ( وهدفت إىل التعرف 6141دراسة احلريب)

املشكالت االجتامعية للمرأة الفقرية من خالل حتديد 

املشكالت األرسية، والصحية، واالقتصادية للمرأة الفقرية 

كان جمتمع الدراسة النساء املستفيدات ووالعوامل املسببة هلا. 

من املكتب النسوي للضامن االجتامعي بمنطقة الرياض، 

النهضة النسائية  باإلضافة إىل املستفيدات املسجالت يف مجعية

كان من نتائجها: أن النساء الفقريات يف املجتمع واخلريية. 

معظم أن السعودي يعانني من عدة مشكالت أرسية منها: 

أفراد األرسة ال يعملون ويلقون كامل املسؤولية عىل عاتقهن، 

وانخفاض الدخل املادي لألرسة، وضغوط احلياة املادية، 

رتفاع أسعار السلع، وعبء وزيادة متطلبات املعيشة، وا

املستلزمات الدراسية لألبناء، وعدم املقدرة عىل دفع الفواتري، 

وإجيار املنزل، وعدم توفر وسيلة مواصالت خاصة، 

باإلضافة إىل وعدم وجود تأمني طبي، وارتفاع أسعار 

لذلك يلجأن إىل التطبيب الشعبي. وسوء حالة  ؛األدوية

 ؛ت األقارب واجلرياناملسكن، والتغيب عن بعض مناسبا

ما أن و ،عدم املقدرةولعدم املقدرة عىل رشاء مالبس مناسبة، 

يقدمه الضامن االجتامعي، واجلمعيات من ِحرف ال تتفق مع 

رغباهتن، وكذلك االستفادة من برامج الضامن واجلمعيات 

 اخلريية يتطلب إجراءات طويلة.

عرف ( التي كان من أهدافها الت6141ودراسة العضايلة )

عىل املشكالت االجتامعية واالقتصادية للمرأة الفقرية 

ونظرهتا جتاه املستقبل ومستقبل أرسهتا، وكانت أهم النتائج 

عدم قدرة املرأة عىل التخطيط للمستقبل، وأن نظرهتا متشائمة 

جتاه أرسهتا ومستقبل أبنائها، وأهنا تشعر بالقلق الدائم عند 

مرشوع خلوفها من  التفكري باالقرتاض من أجل إقامة

 مل ينجح املرشوع.  ، والسداد إذااملغامرة

إسهامات تنظيم املجتمع ( بينت 6145دراسة اهلرميل)و

دراسة ال. ولتنمية وعي املرأة الفقرية جتاه املرشوعات الصغرية

وصفية اعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي باحلرص الشامل 

عددهن جلميع املستفيدات من املرشوعات الصغرية، و

مجعية تنمية املجتمع ببوريج مركز قطور حمافظة ( من 411)

دعم األنشطة املدرة للدخل للفئات  :كان من نتائجها .الغربية

األكثر احتياجًا بتمويل رأس املال، والتدريب، واألجهزة التي 

حيتاجها املستفيدون لبدء نشاط اقتصادي. وكان البد من 

هبدف  ؛كانية الفقريةتوفري وطخصيص مرشوعات للفئات الس

خلق فرص عمل وزيادة اإلنتاجية، كام البد من توفر التقنية 

احلديثة لصالح حتديث املرشوعات الصغرية وإبراز النامذج 

 وإدخال برامج توعية داخل املؤسسات التعليمية. ،الناجحة

( إىل تسليط الضوء 6145وهدفت دراسة العمومري )

اربة القروض االستهالكية عىل االدخار األرسي، ودوره يف حم

الربوية، والتي استعرضت وسائل حتقيق االدخار األرسي، 

وذلك للقضاء عىل ظاهرة اإلرساف االستهالكي، ومتثلت 

 ،الرتبية االدخاريةوهذه الوسائل يف التوعية االدخارية، 

نقطتني )تربية املستهلك عىل االدخار، وتربية املرأة تضمنت و

الفرد ال بد أن يعمل  أنالدراسة  أوضحتعىل االدخار(. و

عىل تكوين حاجاته عىل أسس رشيدة ليفي بالرضورات ثم 

الكامليات، وال يصح االنتقال إىل أنامط من االستهالك الكاميل 

قبل استيفاء الرضوريات، فهذا السلوك يف حد ذاته سوف 

يضع قيدًا واضحًا عىل األنامط استهالكية غري مالئمة أو غري 

 توى الدخل املنخفض.مناسبة ملس

( التي كان من أهدافها الكشف 6148دراسة األيش )

عن العالقة بني طخطيط املورد املايل للمرأة السعودية 
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ومتغريات الدراسة االجتامعية واالقتصادية املتمثلة يف: احلالة 

، املهنة للمرأة ، واملستوى التعليمي ، وعمر املرأة، واالجتامعية

واعتمدت الدراسة عىل املنهج . إمجايل الدخل الشهري و

أدوات البحث عىل عينة قصدية  وُطبقتالوصفي التحلييل 

( امرأة سعودية من مستويات اجتامعية 576قوامها )

عدم  :واقتصادية خمتلفة بمحافظة جدة، وكانت أهم النتائج

، وجود عالقة ارتباطية بني متغريات: احلالة االجتامعية

مهنة املرأة وطخطيط املورد املايل ، ووى التعليمي للمرأةاملستو

، هناك عالقة بني متغريات: عمر املرأة وأن للمرأة السعودية،

 إمجايل الدخل الشهري لألرسة.و

 :( والتي كان من أهدافها6147ودراسة السبيعي )

الكشف عن طبيعة العالقة بني اخلدمات املقدمة للمرأة 

لدهيا كام تدركها هي من خالل التعرف وجودة احلياة  ،الفقرية

عىل اخلصائص الديموغرافية للمرأة الفقرية. وطبقت عىل 

( 1,( مفردة، وحمافظة اخلرج )311عينة قصدية يف الرياض )

أن  :مفردة، وتوصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها

( 52-48معظم مفردات عينة الدراسة ترتاوح أعامرهن بني )

ويات التعليمية لغالبيتهن ثانوي فأقل وصوالً إىل سنة، واملست

%( غري موظفات، والبقية يعملن يف 595,أميات، ونسبة )

% يقل متوسط دخوهلن 2698وظائف متدنية األجر، و

%( مطلقات، 495,( ريال، وأن )3111الشهرية عن )

وأرامل، ومهجورات، وأكثر من نصف العينة يسكن يف 

 %( يعلن أرسهن بأنفسهن.8693مساكن مستأجرة، ونسبة )

( أهم األسباب االجتامعية 6147دراسة احلريب)

واالقتصادية التي تدفع املرأة السعودية للعمل عرب شبكات 

التواصل االجتامعي. وقد تضمنت الدراسة الوصفية عينة 

من الفتيات السعوديات الاليت يقمن  615قصدية بلغت 

قرام يف مدينة بعرض وتسويق منتجاهتن عرب برنامج االنست

الرياض وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها أن أهم 

 ،األسباب االجتامعية واالقتصادية للعمل عرب االنستقرام

متثلت يف السعي لتحسني األوضاع املعيشية، وسهولة 

 التعامالت املادية يف عمليات البيع والرشاء.

( التي هدفت إىل التعرف عىل 6147ودراسة الرشيدي )

ط االستهالك األكثر انتشارًا يف أوساط األرسة الفقرية يف أنام

جمتمع الدراسة، والتعرف عىل أوجه اإلنفاق الشهري لدى 

األرسة الفقرية يف جمتمع الدراسة، ومعرفة التدابري التي تأخذ 

هبا األرسة الفقرية يف عملية اإلنفاق، وتكّون جمتمع الدراسة 

ام يف عدد من الوزارات من املوظفني السعوديني بالقطاع الع

بمدينة الرياض يف خمتلف األعامر واملستويات الوظيفية، 

% من أفراد عينة ,8. 8أن نسبة  :وكان من أهم نتائج الدراسة

الدراسة ينتقدون بعض العادات والتقاليد املوجودة باملجتمع 

% من عينة الدراسة 71يف بعض الوالئم واملناسبات، و

تهم ما دامت صاحلة لالستعامل، يستخدمون مالبسهم وأحذي

% يرسلون ما تبقى من طعام يف املنزل بعد 58كام أن نسبة 

% من 58الوالئم إىل اجلمعيات اخلريية واملحتاجني، ونسبة 

األرس الفقرية ال تقوم بتناول الطعام يف مطاعم الوجبات 

% من أفراد عينة 54الرسيعة بشكل مستمر، كام أن نسبة 

برشاء السلع إال ما حيتاجون إليه، ونسبة  الدراسة ال يقومون

% ال يتأثرون بإعالن العروض عىل الفضائيات، ونسبة 51

% من عينة الدراسة اعتمدوا أسلوب التوفري يف مرصوفهم 17

 % لدهيا وعي بمفهوم ترشيد االستهالك.,3اليومي، ونسبة 

فقد  (Hayang chen&Rorald voipe,2002) أما دراسة

واخلربة قد يكون هلام أثر كبري عىل الوعي  وجدت أن التعليم

. كام الحظا أن سواءاملايل لدى النساء والرجال عىل حد 

النساء يكون لدهين محاس وثقة ورغبة أقل للتعلم عن 

 املواضيع املالية مقارنة بالرجال. وباملقابل أشارت دراسة

(S.pwagland&S.Taylor,2009 إىل أن الفروق اجلنسية مل )

باعتبار أن  ، مهاًم للوعي املايل لدى االسرتالينيتكن عامالً 

النتائج أشارت إىل أن اإلناث أظهرن وعيًا ماليًا أفضل من 

مما يعطي داللة عىل التغريات التي أثرت عىل الفكر،  ؛الذكور

وكذلك قد يكون الختالف املجتمعات دور يف اختالف 

 وبالتايل الوعي املايل.  ،االهتاممات

 

 الدراسات السابقة: التعقيب عىل

نجد تعدد وتنوع  ؛باستقراء الدراسات السابقة -

الدراسات التي هلا عالقة بموضوع الدراسة احلالية، 

ومنها دراسات تناولت الوضع االقتصادي للمرأة 

الفقرية، وأنامط استهالكها، ومنها دراسة النويرص 

( التي تناولت وعي املرأة السعودية يف إدارة 6114)

( التي ركزت 6145ة، ودراسة اهلرميل )دخل األرس
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عىل تنمية وعي املرأة الفقرية جتاه املرشوعات الصغرية، 

( التي تناولت احلاجات 6117ودراسة العمري )

التعليمية، والصحية، واالقتصادية للمرأة الفقرية يف 

جنوب مدينة الرياض، واتفقت معها دراسة العتيبي 

واالقتصادي ( يف دراسة الوضع االجتامعي 6146)

للمرأة السعودية يف بعض األحياء العشوائية، وعدم 

الرضا عن الوضع االقتصادي، كام اتفقت معها دراسة 

( يف التعرف عىل املشكالت الصحية، 6141احلريب )

واالقتصادية، واألرسية للمرأة الفقرية بمنطقة الرياض، 

( التي تناولت أنامط 6147ودراسة الرشيدي )

ثر انتشارًا يف األرسة الفقرية، ودراسة االستهالك األك

( التي أشارت إىل أن سعي املرأة 6147احلريب )

هو سبب من  ،السعودية لتحسني األوضاع املعيشية

 أسباب عملها عرب شبكات التواصل.

( ,611) اتفقت الدراسة احلالية مع دراسة اهلدلق -

( يف دراسة الوعي املايل، 6114ودراسة النويرص )

( 6145العمومري )والسلوك االستهالكي، ودراسة 

 ،التي استهدفت تسليط الضوء عىل االدخار األرسي

ودراسة  ،ودوره يف حماربة القروض االستهالكية

كام  ،( فيام يتعلق ببعد االدخار6146يوسف وفرحات )

 Hayang chen&Roraldاتفقت مع دراسة )

voipe,2002 التي أوضحت أن التعليم واخلربة هلام )

أن النساء لدهين رغبة أقل وأثر كبري عىل الوعي املايل، 

ويف املقابل  .للتعلم عن املواضيع املالية مقارنة بالرجال

التي  (S.pwagland&S.Taylor,2009دراسة )

أن النساء أظهرن وعيًا ماليًا أفضل من  أوضحت

ا يدل عىل أن البعد الثقايف له دور يف ارتفاع مم ؛الذكور

الوعي من جمتمع إىل آخر، كذلك التغيري التقني، ومتكني 

( يف 6141املرأة، كام اتفقت جزئيًا مع دراسة العضايلة )

 تناوهلا قدرة املرأة عىل التخطيط للمستقبل.

يف أنه  ،اختلفت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة -

مل توجد دراسة تناولت الوعي املايل للمرأة الفقرية 

بأبعادها املتمثلة يف: التخطيط املايل، ووضع ميزانية 

اإلنفاق، واالقرتاض، واالدخار، واالستثامر؛ وهذا ما 

سرتكز عليه الدراسة احلالية، باإلضافة إىل إجياد العالقة 

ايل بني املتغريات الديموغرافية، ومستوى الوعي امل

 للمرأة حمدودة الدخل. 

فادت الدراسة من الدراسات السابقة يف حتديد مشكلة أ -

منها يف مناقشة  أفادتالدراسة، وإعداد األداة، كام 

 .وتفسريها نتائج الدراسة احلالية

 النظرية املفرسة للدراسة

عترب موضوع الوعي املايل من املوضوعات السيكولوجية يُ 

ذات األمهية يف حياة األفراد واملجتمعات عىل السواء؛ 

فالوعي املايل يعترب نوعًا من أنواع الوعي نتيجة التفاعل بني 

األشخاص وعاملهم املادي املحيط هبم، وهو يلعب دورًا مهاًم 

ألفكار التي توجد سلبيًا، فا أمسواء كان هذا الدور إجيابيًا 

لدى األشخاص قد تساعدهم عىل تقدم املجتمع، أو قد 

وعرف )ماركس( الوعي بأنه: جمموع األفكار،  تكون عائقًا.

واآلراء، واملشاعر، والعادات، والتقاليد التي توجد لدى 

، 4,74الناس وتعكس واقهم املوضوعي. )عبد املعطي،

، أو الوعي هو االستيعاب"(. ويرى )سكوت( أن 84ص

االنتباه إىل الظواهر التي يتم جتربتها، فالوعي قدرة تسمح 

للبرش تدرجييًا بالتأقلم مع الواقع اخلارجي، والتكيف معه 

. والوعي املايل يعني "باعتباره وسيلة لتحقيق أهدافهم

القدرة عىل صنع قرارات فعالة، واإلملام الكايف بالقضايا "

ثروة، والتي جتعل والتحديات التي طخص إدارة النقد وال

 ."القطاع العائيل ذا فعالية أكرب يف اطخاذ القرارات املالية

((Gale&evine,2010,p. 3 

 ( مكونات الوعي املايل واملتضمنة:6148ذكر الصائغ )

، واخلربات، والتجارب، املهاراتمعرفة مالية تتضمن  -

 والقدرات.

 ب.قابليات صنع القرار املايل، واطخاذ يف التوقيت املناس -

كفاءة يف استخدام األدوات املالية، وتكوين أحكام  -

 صحيحة عن األحداث املالية.

 التكيف مع األوضاع املالية املتجددة. -

أعظم منفعة ممكنة عرب اختيار البدائل  لتحقيقالفاعلية  -

 للوصول إىل االكتفاء املايل. 

نجد أن التفاعلية تركز عىل دور التنشئة االجتامعية يف 

اص، وإكساهبم القيم اخلاصة بالعمل، إعداد األشخ
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وإمدادهم باملعارف الالزمة عن احلياة، وكيفية التعامل يف 

مواقف العمل، وخاصة املرأة فالعمل حيدد هويتها، ونظرهتا 

لنفسها، ونظرة اآلخرين هلا، ويؤثر عىل ثقتها بنفسها 

(. وترى )بإبره روجرز 575، ص6145وقدراهتا. )اخلطيب،

أة ال طختار عملها وأدوارها، لكن املجتمع هو وشارب( أن املر

الذي حيدد هلا هذه األدوار واألعامل التي يمكنها القيام هبا، 

وتكسب هذه األدوار من خالل عملية التنشئة االجتامعية، 

ويف الغالب املرأة تعامل دائاًم كقوة عمل احتياطية، وتشجيع 

، 6145دخوهلا إىل سوق العمل وقت احلاجة. )اخلطيب،

 (216ص

كذلك ترتكز الفرضية القائلة بأن األشخاص منطقيون يف 

قرارهتم، وأهنم يؤدون أعامهلم بفاعلية فائقة لتحقيق أكرب 

األهداف، وأن قرارات األشخاص وسلوكهم نابع عن 

اختياٍر واٍع للفرص املتاحة أمامهم، فخروج املرأة إىل ميدان 

القيم االجتامعية، العمل، ووجود الضامن االجتامعي، وتغري 

واالستقالل املادي جعل هلا خيارات غري الرضوخ 

واالستسالم لظروفها. فقانون العرض والطلب هو الذي 

العامل األسايس الذي يدفع  أنيوجه قرارات األشخاص، و

يعتمد عىل املنفعة التي  ،األشخاص الختيار يشء دون آخر

ج سيمل( حيصلون عليها من وراء هذا االختيار، ويرى )جور

أنه عىل الرغم من أن منفعة األفراد ليست متساوية، إال أن 

يؤدي إىل حتقيق تبادل  ،تفاعل األشخاص مع بعضهم

مما يؤدي إىل متاسكهم.  )اخلطيب،  ؛اخلدمات فيام بينهم

 (686-684، ص 6145

فاملرأة لدهيا القرار يف جمموعة اخليارات التي يمكن أن 

االجتامعية، واالقتصادية، وأال تغري واقعها، وحتسن ظروفها 

تستسلم لالحتياج، وهناك نامذج عديدة ممن سامهن يف تعديل 

 الواقع االقتصادي، واالعتامد عىل النفس. 

 

 اإلجراءات املنهجية 

 نوع الدراسة ومنهجها

ومن  تنتمي الدراسة احلالية إىل الدراسات الوصفية؛    

هو اتفاقها  الوصفيةاملربرات التي دعت الستخدام الدراسة 

مع أهداف الدراسة احلالية؛ وذلك ألهنا هتتم بوصف مستوى 

الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل، وتتطرق إىل العالقة بني 

وعي املرأة حمدودة الدخل، وبعض اخلصائص الديمغرافية، 

من أجل الوصول إىل معرفة تفصيلية، وفهم أفضل وأدق 

منهج املسح االجتامعي اسُتخدم لعنارص املشكلة. كام 

نظرًا لكرب حجم جمتمع الدراسة،  بأسلوب العينة امليرسة؛

وصعوبة الوصول جلميع مفرداته، إضافة إىل القيود اخلاصة 

 بوقت املرأة لوجودها يف مجعية بنيان.

 

 جمتمع وعينة الدراسة 

األرس الفقرية املستفيدة من  حتدد جمتمع الدراسة يف مجيع

يف مدينة الرياض، والبالغ عددها  خدمات مجعية بنيان

وكانت عينة الدراسة  ( من إحصائية مجعية بنيان.47211)

امليرسة لصعوبة الوصول لألرس، عن طريق توزيع االستبيان 

عىل األرس املستفيدة من اجلمعية، واعتامد املقابلة املقننة مع َمن 

رس، وقد ال جييد القراءة؛ لتناسب هذه الطريقة مع ظروف األُ 

رس للحضور قامت اجلمعية مشكورة بالتواصل مع األُ 

عليهن كعينة  ُاْعُتِمدَ  ،( مستفيدة451للجمعية واستجاب )

 للدراسة احلالية. 

 

 أداة الدراسة 

 ،والدراسات السابقة ،بعد االطالع عىل األطر النظرية

استخدمت الدراسة احلالية استبيانًا؛ ومتت صياغة عبارات 

 تكّون من حمورين: وقد ،حماور االستبيان يف صورته املبدئية

 ،: يتعلق بالبيانات الديموغرافيةاملحور األول

احلالة وواالقتصادية اخلاصة بمفردات عينة الدراسة: العمر، 

مصادر ولدخل الشهري لألرسة، أو ااألبناء، واالجتامعية، 

احلالة التعليمية والعملية ونوع السكن وملكيته، والدخل، 

 للزوجني.

: يتناول أوجه إنفاق األرسة خالل الشهر، املحور الثاين

( عبارة 34والوعي املايل لدى عينة الدراسة، ويتكون من )

موزعة عىل أربعة أبعاد تتمثل يف: التخطيط املايل ووضع 

( عبارات، 7االدخار ) ( عبارات،8امليزانية لإلنفاق )

  ( عبارات.7( عبارات، االقرتاض )7االستثامر )

وقد اعتمدت الدراسة عىل مقياس ليكرت )اخلاميس( يف 

أغلب حماور االستبانة، ولتحديد طول خاليا املقياس اخلاميس 

)احلدود الدنيا والعليا( املستخدم يف حماور الدراسة، تم 
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عدد خاليا املقياس  (، ثم تقسيمه عىل1=4-5حساب املدى )

( بعد 1071= 1/5للحصول عىل طول اخللية الصحيح أي )

ذلك تم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو بداية 

املقياس وهي الواحد الصحيح(؛ وذلك لتحديد احلد األعىل 

 هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا:

 دائامً  غالباً  أحياناً  نادراً  أبداً 

4 – 

4071  

4074 

– 
6021 

6024 

– 
3011 

3014 – 

1061 

1064 – 

501 

كام اعتمدت الدراسة أيضًا عىل مقياس ليكرت 

نعم، )الثالثي(، وهو يتكون من ثالث استجابات تتمثل يف )

(، ولتحديد طول خاليا املقياس الثالثي )احلدود أحيانًا، ال

الدنيا والعليا( املستخدم يف حماور الدراسة، تم حساب املدى 

عىل عدد خاليا املقياس للحصول عىل  ثم ُقّسم (، 6=3-4)

ُأضيقت ( بعد ذلك 1022= 6/3طول اخللية الصحيح أي )

هي هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس )أو بداية املقياس و

الواحد الصحيح(؛ وذلك لتحديد احلد األعىل هلذه اخللية، 

 وهكذا أصبح طول اخلاليا كام يتضح بالتايل:

 نعم أحياناً  ال

4 – 4022  4028 – 6033 6031 – 301 

 

 صدق األداة

 فقد ُعرضتاعتمدت الباحثة عىل الصدق الظاهري، 

األداة عىل جمموعة من عضوات هيئة التدريس بقسم 

الدراسات االجتامعية يف طخصيص علم االجتامع، واخلدمة 

 االجتامعية، وتم تعديل األداة.

 

 صدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة: 

بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت 

تم حساب  الباحثة بتطبيقها ميدانيًا، وعىل بيانات العينة

 ،معامل االرتباط بريسون ملعرفة الصدق الداخيل لالستبانة

معامل االرتباط بني درجة كل حمور من حماور  فقد ُحسب

 يفاالستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة، وذلك كام يتضح 

 اجلداول التالية.

 

( معامالت ارتباط بريسون ملحاور )الوعي 4جدول رقم )

 الدخل( بالدرجة الكلية لألداةاملايل للمرأة حمدودة 

 معامل االرتباط املحور

التخطيط املايل ووضع 

 امليزانية لإلنفاق
10581** 

 **10841 االدخار

 **10271 االستثامر

 **10255 االقرتاض

 1014 مستوى عند دال **

أن مجيع العبارات واملحاور دالة عند  السابق يتضح من اجلدول

تراوحت قيم معامالت ارتباط بريسون ملحاور  فقد(، 1014مستوى )

(، وهي معامالت ارتباط جيدة؛ 10841-10581الدراسة ما بني )

وهذا يعطي داللة عىل ارتفاع معامالت االتساق الداخيل، كام يشري إىل 

مؤرشات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة 

 احلالية.

 أداة الدراسة ثبات 

تم قياس ثبات الدراسة باستخدام معامل الفا      

 اجلدول التايل: يفكرونباخ، وذلك كام يتضح 

( معامل ألفاكرونباخ لقياس ثبات أداة 6جدول رقم )

 الدراسة

عدد  املحور

 العبارات

معامل 

 الثبات

التخطيط املايل ووضع 

 امليزانية لإلنفاق
8 10814 

 10821 7 االدخار

 108,7 7 االستثامر

 10843 7 االقرتاض

 10723 34 الثبات الكيل

أن استبانة الدراسة تتمتع بثبات مقبول  السابق يتضح من اجلدول

( 10723) بلغت قيمة معامل الثبات الكلية ألفاكرونباخفقد إحصائيًا، 

وهي درجة ثبات عالية، كام تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بني 

(، وهي معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق هبا يف 10843-108,7)

 تطبيق الدراسة احلالية. 

 

 حدود الدراسة 

يتحدد موضوع الدراسة احلالية يف احلدود املوضوعية: 

 الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل. 

تقترص احلدود املكانية للدراسة عىل حلدود املكانية: ا

 مجعية بنيان يف مدينة الرياض.
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تتحدد احلدود البرشية يف املرأة املستفيدة احلدود البرشية: 

 من خدمات مجعية بنيان بمدينة الرياض.

استغرقت فرتة مجع البيانات يف الدراسة احلدود الزمنية: 

 ه1/4111/ 45هـ اىل 4111/ 1/ 4احلالية من 

 

 اخلصائص الديموغرافية ملفردات الدراسة:

يتصف مفردات الدراسة بعدد من اخلصائص 

األبناء، واحلالة االجتامعية، والعمر، الديموغرافية تتمثل يف: 

احلالة واحلالة التعليمية للزوجة والزوج، ومكان النشأة، و

نوع والدخل الشهري ومصادره، ووالزوج،  العملية للزوجة

 وذلك عىل النحو التايل:الديون، والسكن وملكيته، 

أوضحت البيانات أن النسبة األكرب من مفردات الدراسة 

( مستفيدة وبنسبة ,8( سنة فأكثر بتكرار )15أعامرهن )

( مستفيدة بنسبة 65%(، يف حني أن هناك )5608)

ومتوسط العمر هو  سنة(، 35%( عمرهن )أقل من 4202)

فإن النسبة األكرب من  ،لق باحلالة االجتامعية. وفيام يتع1197

( مستفيدة وبنسبة 27املستفيدات مطلقات بتكرار )

( مستفيدة بنسبة 38%(، يف حني أن هناك )1503)

فإن  ،%( من املتزوجات، أما بالنسبة لوجود أبناء6108)

( 411الغالبية العظمى من املستفيدات لدهين أبناء بتكرار )

( 41%(، يف حني أن هناك )303,مستفيدة وبنسبة )

%( ليس لدهين أبناء، وفيام يتعلق 208مستفيدات بنسبة )

فإن النسبة األكرب من املستفيدات نشأن يف  ،بمكان النشأة

%(، 7101( مستفيدة وبنسبة )462احلرض أو املدن بتكرار )

%( نشأن 108( مستفيدات بنسبة )8يف حني أن هناك )

فإن النسبة  ،حلالة التعليمية للزوجبالبادية، وبالنسبة ملتغري ا

( 33جهن ابتدائي بتكرار )اوأز األكرب من املستفيدات تعليم

( 7%(، يف حني أن هناك )6601مستفيدة وبنسبة )

، وفيام يقرؤون ويكتبونزوجهن أ%( 503مستفيدات بنسبة )

يتعلق باحلالة التعليمية للزوجة، فإن النسبة األكرب من 

( مستفيدة 34ابتدائي( بتكرار ) -أمي املستفيدات تعليمهن )

( مستفيدات بنسبة 7%(، يف حني أن هناك )6108وبنسبة )

 %( لدهين القدرة عىل القراءة والكتابة.503)

كام يوضح توزيع مفردات الدراسة وفقًا خلصائصهن 

%( 5101( مستفيدة بنسبة )74االقتصادية، حيث إن )

( مستفيدات ,)( آالف ريال، يف حني أن 3دخلهن أقل من )

( 8( آالف إىل أقل من )5%( دخلهن الشهري ))201بنسبة )

ال يوجد دخل ثابت(، وبالنسبة ملتغري مصادر الدخل  –آالف 

( مستفيدة اإلعانة احلكومية هي مصدر 77فإن ) ،الشهري

%( لدهين 601( مستفيدات بنسبة )3دخلها، يف حني أن )

فإن  ،السكنمصادر دخل أخرى، وفيام يتعلق بمتغري نوع 

%( يسكن يف شقة، يف حني أن 5202( مستفيدة بنسبة )75)

%( يسكن يف بيت شعبي، 708( مستفيدة بنسبة )43)

%( 5101( مستفيدة بنسبة )85فإن ) ،وبالنسبة مللكية السكن

%( 108سكنهن إجيار، يف حني أن )مستفيدة واحدة( بنسبة )

فإن  ،جسكنها حكومي، وفيام يتعلق باحلالة العملية للزو

بالقطاع  يعمل أزواجهن %( 3803( مستفيدة بنسبة )52)

%( 601( مستفيدات بنسبة )3احلكومي، يف حني أن )

 ،، وبالنسبة ملتغري احلالة العملية للزوجةأزواجهن متقاعدون

( ,41فإن النسبة األكرب منهن ليس لدهين عمل بتكرار )

( مستفيدات 41%(، يف حني أن )8608مستفيدة وبنسبة )

 فيام يتعلق  %( تعملن مـتـسبـبات، ويف األخري208بنسبة )

فإن النسبة األكرب من املستفيدات لدهين ديون  ،متغري الديونب

( 24%(، يف حني أن )5,03( مستفيدة وبنسبة ),7بتكرار )

 %( ليس لدهين ديون .1108مستفيدة بنسبة )
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 الدراسة:النتائج املتعلقة بتساؤالت 

 ؟التساؤل األول: ما أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل بمدينة الرياض

 ( يوضح أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل3جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 ال أحياناً  نعم

 % ك % ك % ك

 4 6077 403 6 03, 41 7,03 431 الطعام واملعيشة. 

 6 6087 201 , 4101 45 7101 462 فواتري )ماء، كهرباء، جوال، هاتف(. 

 3 6031 6201 ,3 4701 68 5201 71 مصاريف السيارة. 

 1 6068 4303 61 1201 ,2 1108 24 املالبس. 

 5 6063 3303 51 4101 45 5208 75 السكن. 

 2 6045 3208 55 4403 48 5601 87 تسديد الديون. 

 8 40,4 1201 ,2 4803 62 3208 55 مصاريف العالج. 

 7 ,407 1708 83 4101 64 3803 52 تعليم األبناء. 

 , ,402 1208 81 3803 52 4201 61 .ئماملناسبات والعزا 

 41 4023 5403 88 3108 56 4101 64 التنزه والرتفيه )مطاعم(. 

 44 ,406 7601 463 803 44 4108 42 اخلدم )العاملة(. 

 

( أن حمور أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة 3يتضح من اجلدول رقم )

( عبارة، تراوحت 44حمدودة الدخل يف مدينة الرياض يتضمن )

(، وهذه املتوسطات تقع 6077، ,406املتوسطات احلسابية هلا بني )

الثالثي، وُتشري النتيجة بالفئتني األوىل والثالثة من فئات املقياس املتدرج 

السابقة إىل تفاوت استجابات مفردات الدراسة حول أوجه اإلنفاق 

 الشهري للمرأة حمدودة الدخل يف مدينة الرياض.

(، وهذا يدل عىل أن هناك ,601يبلغ املتوسط احلسايب العام )

موافقة إىل حد ما بني مفردات الدراسة عىل أوجه اإلنفاق الشهري، وكان 

(، يليها 6077أبرزها: الطعام واملعيشة باملرتبة األوىل بمتوسط حسايب )

(، 6087هاتف( بمتوسط حسايب )وجوال، وكهربا، وفواتري )ماء، 

تأيت  ،لثالثة بني أوجه اإلنفاق للمرأة حمدودة الدخل خالل الشهروباملرتبة ا

(، يليها املالبس بمتوسط 6031مصاريف السيارة بمتوسط حسايب )

 (.6068حسايب )

يف حني جاءت أقل أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل يف 

م ئلعزامدينة الرياض عىل النحو التايل: باملرتبة التاسعة تأيت املناسبات وا

(، وباملرتبة قبل األخرية يأيت التنزه والرتفيه ,402بمتوسط حسايب )

(، ويف األخري يأيت اخلدم )العاملة( 4023)مطاعم( بمتوسط حسايب )

كأقل أوجه اإلنفاق الشهري للمرأة حمدودة الدخل يف مدينة الرياض 

 (.,406بمتوسط حسايب )

أة حمدودة التساؤل الثاين: ما مستوى الوعي املايل للمر

 الدخل؟

( يوضح مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة 1جدول رقم )

 الدخل

املتوسط  أبعاد الوعي املايل

 احلسايب

 الرتتيب

التخطيط املايل ووضع 

 امليزانية لإلنفاق
6012 

3 

 1 6031 االدخار

 4 1015 االستثامر  

 6 60,4 االقرتاض 

الدرجة الكلية للوعي 

 املايل         

60,3 

( أن حمور مستوى الوعي املايل للمرأة 1يتضح من اجلدول رقم )

حمدودة الدخل يف مدينة الرياض يتضمن أربعة أبعاد، وهي عىل التوايل 

التخطيط واالقرتاض، ومرتبة وفقًا للمتوسط احلسايب هلا: )االستثامر، 

جاء ُبعد واحد بدرجة  فقد االدخار(،واملايل ووضع امليزانية لإلنفاق، 

استجابة )غالبًا(، وهو ُبعد )االستثامر(، كام جاء ُبعد واحد بدرجة 

استجابة )أحيانًا( وهو ُبعد )االقرتاض(، يف حني جاءت األبعاد األخرى 
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ترتاوح املتوسطات احلسابية لعبارات املحور  إذبدرجة استجابة )نادرًا(، 

بالفئتني الثانية والرابعة  (، وهي متوسطات تقع1015 - 6031ما بني )

من فئات املقياس املتدرج اخلاميس، وُتشري النتيجة السابقة إىل أن 

استجابات مفردات الدراسة حول عبارات املحور تراوحت بني درجة 

 غالبًا(. –موافقة )نادرًا 

(، وهذا يدل 501من  60,3يبلغ املتوسط احلسايب العام للمحور )

 للمرأة حمدودة الدخل يف مدينة الرياض جاء عىل أن مستوى الوعي املايل

بدرجة متوسطة؛ إذ جاء ُبعد االستثامر يف الرتتيب األول بمتوسط حسايب 

(، يليه يف الرتتيب الثاين ُبعد االقرتاض بمتوسط حسايب عام 1015عام )

(، ويف الرتتيب الثالث ُبعد التخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق 60,4)

(، ويف األخري ُبعد االدخار كأقل األبعاد من 6012عام ) بمتوسط حسايب

مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل بمتوسط حسايب عام  ناحية

(6031.)  

 

 :أبعاد الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل، وذلك عىل النحو التايل-بنوع من التفصيل -اجلداول التالية  تناقش و 

 

 مستوى الوعي املايل فيام يتعلق بالتخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق: 

 ( يوضح مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق بالتخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق5جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائامً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

ي بعض السلع ملجرد وجودها يف أشرت

 التخفيضات.
55 3298 41 ,93 67 4798 43 798 33 6691 3034 4 

 6 3041 6893 14 791 46 4,93 ,6 4191 45 3198 12 أضع خططًا مليزانية اإلنفاق.

أرصف ما يف جيبي وسيأتيني ما يف 

 الغيب.
16 6791 48 4493 65 6408 41 298 18 3493 69,8 3 

اإلنفاق عىل املناسبات  أحتمل أعباء

 االجتامعية.
35 6393 46 701 37 6593 45 4191 13 6798 6972 1 

أنفق ميزانية الشهر عىل متطلبات األبناء 

 غالبًا.
41 ,93 6 403 61 4393 61 4393 ,1 2191 4073 5 

أرصف حسب الظروف املالية بدون 

 حتديد مرصوفايت.
, 291 2 195 43 798 48 4493 ,8 2108 4027 2 

 8 4018 2,03 411 4403 48 93, 41 393 5 403 6 أذهب للتسوق فقط عند احلاجة.

 6012 املتوسط احلسايب العام

( أن املتوسط احلسايب العام ملحور 5يتضح من خالل اجلدول رقم )

فيام يتعلق بالتخطيط املايل  ،مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل

وهذا يدل عىل أن مستوى الوعي  ،(6012غ )بلووضع امليزانية لإلنفاق 

املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق بالتخطيط املايل ووضع امليزانية 

 جاء بدرجة متوسطة. ،لإلنفاق

جاءت عبارة )أشرتي بعض السلع ملجرد وجودها يف  فقد   

تيب األول بني العبارات اخلاصة بمحور التخطيط التخفيضات( يف الرت

(، وهذا 3034وذلك بمتوسط حسايب ) ،املايل ووضع امليزانية لإلنفاق

يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا يقمن 

برشاء بعض السلع ملجرد وجودها يف التخفيضات. وجاءت عبارة )أضع 

الرتتيب الثاين وذلك بمتوسط حسايب  خططًا مليزانية اإلنفاق( يف

(، وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن 3041)

أحيانًا يقمن بوضع خطط مليزانية اإلنفاق. ويف الرتتيب الثالث كانت 

بمتوسط حسايب  "أرصف ما يف جيبي وسيأتيني ما يف الغيب "عبارة 

ألين ال  ؛الظروف املالية(. بينام جاءت عبارة )أرصف حسب 60,8)

أحدد مرصوفايت( جاءت يف الرتتيب السادس بني العبارات اخلاصة 

بمحور التخطيط املايل ووضع امليزانية لإلنفاق بمتوسط حسايب 

(، وهذا يدل عىل عدم موافقة مفردات الدراسة عىل أهنن 4027)

. كام "ألهنن ال حيددن مرصوفاهتن ؛يرصفن حسب الظروف املالية"

ت العبارة )أذهب للتسوق فقط عند احلاجة( يف الرتتيب السابع جاء

(، وهذا يدل عىل عدم موافقة بني مفردات 4018بمتوسط حسايب )

 الدراسة عىل أهنن يذهبن للتسوق عند احلاجة فقط.
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 مستوى الوعي املايل فيام يتعلق باالدخار:

 وعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالدخار( يوضح مستوى ال2جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائامً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 4 3014 3694 ,1 298 41 4,93 ,6 4191 45 3493 18 ر مبلغًا بسيطًا ألي أمر طارئ.أدخ

احفظ قرشك األبيض ليومك "أتبع قول  

 ."األسود
13 6798 45 4191 36 6493 43 898 11 6,93 3011 6 

 3 60,1 6798 13 4893 62 4198 66 701 46 3198 12 أوازن بني مصاريفي ومدخرايت.

 1 6085 3101 15 4893 32 6493 36 4108 42 6198 34 ألوفر من دخيل.أحاول أن أخطط 

 5 6035 1,93 81 798 43 4493 48 03, 41 4791 68 حجم أرسيت أعاقني من االدخار. رَبُ كِ 

أذهب إىل األسواق ذات السعر املنخفض  

 ألوفر جزءًا من الدخل.
8 198 - - 45 4191 65 4298 

41

3 
2898 4055 2 

 93, 41 593 7 691 3 298 41 األسعار ال أستطيع االدخار.مع غالء 
44

5 
8298 4056 8 

أنفق ميزانية الشهر فقط عىل االحتياجات 

 األساسية.
6 493 198 4101 , 291 45 4191 

46

4 
7108 406, 7 

 6031 املتوسط احلسايب العام

الوعي املايل للمرأة ( أن مستوى 2يتضح من اجلدول رقم )     

( عبارات، يبلغ 7حمدودة الدخل فيام يتعلق بُبعد االدخار يتضمن )

(، وهذا يدل عىل أن مستوى 6031املتوسط احلسايب العام للمحور )

الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالدخار جاء بدرجة 

 منخفضة.

رئ( يف الرتتيب جاءت عبارة )أدخر مبلغًا بسيطًا ألي أمر طا فقد

(، 3014األول بني العبارات اخلاصة بمحور االدخار بمتوسط حسايب )

وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا 

يقمن بادخار مبلغ بسيط ألي أمر طارئ. وجاءت العبارة )أتبع قول 

بارات احفظ قرشك األبيض ليومك األسود( يف الرتتيب الثاين بني الع

(، وهذا يدل عىل أن 3011اخلاصة بمحور االدخار بمتوسط حسايب )

هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا يتبعن فكرة االدخار، 

 "أوازن بني مصاريفي ومدخرايت"وجاءت يف الرتتيب الثالث عبارة 

(، بينام جاءت يف الرتتيب السادس عبارة 60,1بمتوسط حسايب )

 "ألوفر جزءًا من الدخل ؛األسواق ذات السعر املنخفض أذهب إىل"

(، ويف بالرتتيب السابع جاءت العبارة )مع غالء 4055بمتوسط حسايب )

(، وهذا يدل عىل 4056األسعار ال أستطيع االدخار( بمتوسط حسايب )

من  أن هناك عدم موافقة بني مفردات الدراسة عىل أن غالء األسعار حيدُّ 

خار. وجاءت العبارة )أنفق ميزانية الشهر فقط عىل قدرهتن عىل االد

االحتياجات األساسية( يف الرتتيب الثامن بني العبارات اخلاصة بمحور 

(، وهذا يدل عىل أن هناك عدم موافقة ,406االدخار بمتوسط حسايب )

بني مفردات الدراسة عىل قيامهن بإنفاق ميزانية الشهر عىل االحتياجات 

 األساسية فقط.
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 مستوى الوعي املايل فيام يتعلق باالستثامر:

 ( يوضح مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالستثامر8جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائامً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

أحاول املشاركة بمرشوع استثامري يف األرس 

 املنتجة.
447 8798 6 493 7 593 5 393 43 798 1016 4 

ساعدتني التدريبات يف اجلمعية لتطوير مهارايت 

 الوظيفية.
411 2298 2 191 44 893 8 198 44 893 1033 6 

 1 1061 893 44 393 5 4191 64 101 2 2108 8, أفادتني اجلمعية يف بعض األفكار االستثامرية.

 3 1062 4698 ,4 191 2 698 1 393 5 8598 ,41 بدأت مرشوعي ألن هناك من نجح من معاريف.

 5 1013 4101 45 393 5 4893 62 798 43 5493 88 جتارب االستثامر فاشلة وليس فيها جدوى.

 2 3074 4893 62 708 43 298 41 593 7 52 71 أتعلم أساسيات االستثامر بام يتناسب مع وضعي املايل.

 8 3084 4893 62 291 , 4593 63 893 44 5198 82 مل أفكر بأي عمل الستثامر ما أحصل عليه من مال.

 7 3011 6201 ,3 208 41 4698 ,4 208 41 1198 28 أفكر يف عمل مرشوع من داخل منزيل.

  1015 املتوسط احلسايب العام 

( أن املتوسط احلسايب العام ملحور مستوى 8يتضح من اجلدول رقم )

(، 1015الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالستثامر بلغ )

وهذا يدل عىل أن مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق 

 باالستثامر جاء بدرجة مرتفعة.

جاءت عبارة )أحاول املشاركة بمرشوع استثامري يف األرس  فقد

املنتجة( يف الرتتيب األول بني العبارات اخلاصة بمحور االستثامر 

(، وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات 1016بمتوسط حسايب )

 الدراسة عىل أهنن دائاًم لدهين مرشوع استثامري يف األرس املنتجة.

ني التدريبات يف اجلمعية لتطوير مهارايت وجاءت عبارة )ساعدت

(، وهذا يدل عىل أن 1033الوظيفية( يف الرتتيب الثاين بمتوسط حسايب )

هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أن التدريبات يف اجلمعية دائاًم ما 

ُتساعدهن يف تطوير مهاراهتن الوظيفية، ويف الرتتيب الثالث جاءت عبارة 

بمتوسط حسايب  "ن هناك من نجح من معاريفأل ؛بدأت مرشوعي"

أتعلم أساسيات  "(، بينام جاءت يف الرتتيب السادس عبارة 1062)

(، كام 3074بمتوسط حسايب ) "االستثامر بام يتناسب مع وضعي املايل

جاءت عبارة )مل أفكر بأي عمل الستثامر ما أحصل عليه من مال( باملرتبة 

حور االستثامر بمتوسط حسايب السابعة بني العبارات اخلاصة بم

(. وجاءت عبارة )أفكر يف عمل مرشوع من داخل منزيل( يف 6033)

 (.3011الرتتيب الثامن بمتوسط حسايب )
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 مستوى الوعي املايل فيام يتعلق باالقرتاض:

 فيام يتعلق باالقرتاض( يوضح مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل 7جدول رقم )

 العبارات

ط  درجة املوافقة
س

املتو

يب
سا

حل
ا

ب 
رتتي

ال
 

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائامً 

 % ك % ك % ك % ك % ك

 4 1037 895 44 391 5 296 , ,79 43 2191 417 عتمد عىل اجلمعية يف تسديد قرويض.أ

 6 3068 6492 36 297 41 6898 11 4495 48 3398 ,1 أقرتض املال إلكرام ضيفي.

أقرتض من املحالت القريبة لسد 

 احتياجايت اليومية.
21 1391 4 198 65 4297 45 4194 11 6,95 3048 3 

 1 6084 1292 ,2 198 8 4197 42 294 , 3497 18 متعثرة.لدي ديون 

حصويل عىل القروض تدفعني لرشاء ما 

 حتتاج إليه أرسيت.
12 349, 8 19, 44 892 45 4191 25 1594 6027 5 

 2 6055 ,159 27 794 46 4495 48 701 64 6193 31 ال يكفيني دخيل الشهري بسبب الديون.

 8 6031 1198 28 4298 65 4593 63 4196 41 4298 65 الشهري.أقرتض عندما ال يكفي دخيل 

أسجل كل دين عيل حتى أستطيع 

 تسديده.
6, 4,95 1 698 , 201 48 4491 ,1 2191 601, 7 

 60,4 املتوسط احلسايب العام

( أن حمور مستوى الوعي املايل للمرأة 7يتضح من اجلدول رقم )

( عبارات، يبلغ املتوسط 7الدخل فيام يتعلق باالقرتاض يتضمن )حمدودة 

(، وهذا يدل عىل أن مستوى الوعي املايل 60,4احلسايب العام للمحور )

للمرأة حمدودة الدخل فيام يتعلق باالقرتاض جاء بدرجة متوسطة، وذلك 

يتمثل يف موافقة مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا )يقرتضن من املحالت 

ريبة لسد احتياجاهتن اليومية، وكذلك أن لدهين ديونًا متعثرة، إضافة الق

 يدفعهن لرشاء ما حتتاج إليه أرسهن(. ،إىل أن حصوهلن عىل القروض

وفيام ييل عرض نتائج ترتيب عبارات ُبعد مستوى الوعي املايل للمرأة 

جاءت عبارة )أعتمد عىل  فقدحمدودة الدخل فيام يتعلق باالقرتاض، 

(، 1037اجلمعية يف تسديد قرويض( يف الرتتيب األول بمتوسط حسايب )

وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن دائاًم 

يعتمدن عىل اجلمعية يف تسديد قروضهن، ويف الرتتيب الثاين عبارة 

وهذا يدل عىل (، 3068)أقرتض املال إلكرام ضيفي( بمتوسط حسايب )

أن هناك موافقة بني مفردات الدراسة عىل أهنن أحيانًا يقرتضن إلكرام 

أقرتض من املحالت القريبة لسد احتياجايت  "ضيفهن، كام جاءت عبارة 

ال  "(، بينام جاءت عبارة 3048يف الرتتيب الثالث بمتوسط ) "اليومية

بمتوسط يف الرتتيب السادس  "يكفيني دخيل الشهري بسبب الديون.

( وعبارة )أقرتض عندما ال يكفي دخيل الشهري( يف الرتتيب 6055)

(، وهذا يدل عىل أن هناك موافقة بني 6031السابع بمتوسط حسايب )

مفردات الدراسة عىل أهنن نادرًا ما يقمن باالقرتاض عندما ال يكفي 

دخلهن الشهري. وجاءت العبارة )أسجل كل دين عيل حتى أستطيع 

(، وهذا يدل عىل أن ,601الرتتيب الثامن بمتوسط حسايب )تسديده( يف 

بتسجيل كل دين عليهن حتى يستطعن  نادًرا ما يقمنعينة الدراسة 

 تسديده.

 

األبناء، والعالقة بني املتغريات الديموغرافية )العمر، 

 عمل الزوجة، ملكية السكن،واملستوى التعليمي للزوجة، و

 للمرأة حمدودة الدخل:لديون( ومستوى الوعي املايل وا

( يوضح العالقة بني املتغريات الديموغرافية ,جدول رقم )

 ومستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل

 املتغريات االجتامعية

 مستوى الوعي املايل

معامل 

 االرتباط
 مستوى الداللة

 10571 10112 العمر

 10462 10431 وجود أبناء

املستوى التعليمي 

 للزوجة

10137 10215 

 ,1041 10434 عمل الزوجة

 10857 10165 ملكية السكن

- الديون

10643** 

1011, 

 (1014** دال عند مستوى )
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( أنه ال توجد هناك عالقة ذات داللة إحصائية ,يتضح من اجلدول )

عمل والتعليمي للزوجة، واملستوى واألبناء، وبني كل من )العمر، 

ملكية السكن( ومستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل، والزوجة، 

، 10215بلغت قيمة مستوى الداللة للمتغريين عىل التوايل ) فقد

 ( أي غري دالة إحصائيًا.1015(، ومجيعها قيم أكرب من ),1041

كام أوضحت النتائج أن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية عند 

األرسة ومستوى الوعي املايل للمرأة  ( بني الديون عىل1014مستوى )

(، وُتشري 10643-بلغت قيمة معامل ارتباط ) فقدحمدودة الدخل، 

النتيجة السابقة إىل أن زيادة مستوى الديون عىل األرسة تعكس مستوى 

منخفضًا من الوعي املايل، يف حني أن انخفاض مستوى تلك الديون 

 حمدودة الدخل. يعكس مستوى عاليًا من الوعي املايل للمرأة

 

 مناقشة النتائج وتفسريها:  

استهدفت الدراسة احلالية التعرف عىل مستوى الوعي 

املايل للمرأة املحدودة الدخل بأبعاده األربعة )التخطيط املايل 

االقرتاض( واالستثامر، واالدخار، و ووضع ميزانية اإلنفاق،

واملستوى وجود األبناء، ووالعالقة بني متغريات: العمر، 

التعليمي للمرأة، وعمل املرأة، وملكية السكن، والديون، 

 وبني مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل.

للدراسة إىل أوجه اإلنفاق أشارت نتائج السؤال األول 

 الشهري للمرأة حمدودة الدخل: 

جاءت استجابات مفردات الدراسة حول أوجه اإلنفاق 

الشهري للمرأة حمدودة الدخل موافقة إىل حد ما، وهذا 

يعكس ما تقوم به املرأة من جوانب اإلنفاق يف احلياة األرسية 

واالجتامعية، سواء كان األكل واملعيشة، أو تسديد الفواتري 

 هاتف(، كذلك مصاريف تتعلقوجوال، و)ماء، كهرباء، 

ما يتعلق أم باملواصالت سواء كان هناك سيارة خاصة، 

بالتنقل بسيارات األجرة. وكذلك ما ترصفه عىل املالبس 

ما تلبسه يف املناسبات  أمسواء كانت للحياة اليومية، 

 االجتامعية، والتنزه والرتفيه واملطاعم.

يف املرتبة  اوقد أظهرت النتائج أن األكل واملعيشة جاء

يعد من الرضوريات وأساسيات احلياة، ويف األوىل، كونه 

املرتبة الثانية تسديد الفواتري، ثم يف املرتبة الثالثة مصاريف 

حتتاج  أصبح التنقل بالسيارة رضورة يومية إذاملواصالت 

أم لتلبية احتياجاهتا سواء كانت متتلك سيارة،  ؛إليها األرسة

عة يف أوجه يليها يف املرتبة الراب، تتنقل عرب سيارات األجرة

اإلنفاق التي تعاين منها األرسة املحدودة الدخل الرصف عىل 

املالبس، كذلك جاء اإلنفاق عىل السكن يف املرتبة اخلامسة، 

وجاء تسديد الديون يف املرتبة السادسة، وقد يكون ذلك ألن 

مفردات العينة يعتمدن يف تسديد ديوهنن عىل اجلمعيات 

 وفاعيل اخلري.

 إذ( 6141ا توصلت إليه دراسة احلريب )وهذا يتفق مع م

 ،أظهرت نتائجها أن املرأة الفقرية تتحمل ضغوط احلياة

دفع فواتري ومستلزمات  مثل: اويلقون كامل املسئولية عليه

بينت  إذ( 6146األبناء، وإجيار املنزل، ويف دراسة العتيبي )

ارتفاع تكاليف مستلزمات التعليم لألبناء، ودراسة العمري 

( التي أوضحت أن أهم حاجات املرأة االقتصادية 6117)

 تتمثل يف سداد إجيار املنزل، واملواصالت.

إىل أن حمور مستوى الوعي وأشارت نتائج السؤال الثاين 

املايل للمرأة حمدودة الدخل يتضمن أربعة أبعاد، وهي مرتبة 

االقرتاض، ووفقًا للمتوسط احلسايب هلا: )االستثامر، 

االدخار(. وقد وووضع امليزانية لإلنفاق،  ،التخطيط املايلو

بلغ مستوى الوعي املايل العام درجة متوسطة، واتفقت 

( يف أن سعي 6147النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة احلريب )

املرأة السعودية لتحسني أوضاعها املعيشية هو سبب من 

 أسباب عملها عرب شبكات التواصل االجتامعي. 

عي املايل باالستثامر نتيجة التغيري وقد يكون داللة الو

أدى إىل  6131االقتصادي الذي يمر به املجتمع بتطبيق رؤية 

رفع الوعي املايل للطبقات ذات الدخل املحدود، وقد اتفقت 

( التي 6145نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اهلرميل )

توصلت إىل أنه البد من توفري وطخصيص مرشوعات للفئات 

زيادة ل وإمانية الفقرية إما هبدف خلق فرص عمل، السكا

اإلنتاجية ودعم األنشطة املدرة للدخل للفئات األكثر 

احتياجًا، ويشمل ذلك التدريب واألجهزة التي حيتاجها 

املستفيدون لبدء نشاط اقتصادي إنتاجي يف جماالت احلرف 

اليدوية، كام اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة 

( التي توصلت إىل أن توفري مرشوعات أرس 6117عمري )ال

منتجة، والتدريب املهني من أبرز احلاجات االقتصادية للمرأة 

 الفقرية يف أحياء جنوب مدينة الرياض. 

 ، فقدأما فيام يتعلق باالقرتاض كأحد أبعاد الوعي املايل

جاء بدرجة متوسطة، فامزال االعتامد عىل اجلمعيات يف 

ون املتعثرة، وقد اختلفت نتيجة الدراسة احلالية تسديد الدي
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( التي توصلت إىل ضعف 6141مع نتيجة دراسة احلريب )

استفادة املرأة الفقرية من الضامن االجتامعي واجلمعيات؛ 

وذلك نظرًا لإلجراءات الطويلة هلا،  وترتبط هذه النتيجة مع 

رية ( من أن املرأة الفق6147ما أشارت إليه دراسة احلريب )

تواجه عدة مشكالت منها ارتفاع أسعار السلع، وعدم القدرة 

 ذلك عيل دفع الفواتري واإلجيار، وارتفاع أسعار األدوية وغري

مما يضطر املرأة إىل االقرتاض. وتتفق مع ما أشارت إليه 

( بعدم قدرة املرأة عىل التخطيط 6141دراسة العضايلة )

هتا ومستقبل أبنائها، للمستقبل، وأن نظرهتا متشائمة جتاه أرس

وأهنا تشعر بالقلق الدائم عند التفكري باالقرتاض من أجل 

إقامة مرشوع خلوفها من السداد إذا مل ينجح املرشوع، 

باإلضافة إىل خوفها من املغامرة. يف املقابل اختلفت نتيجة 

( التي 6146الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة العتيبي )

عوديات يف بعض األحياء توصلت إىل أن النساء الس

العشوائية يف مدينة الرياض ال يتلقني مساعدة من الضامن 

 االجتامعي، أو اجلمعيات اخلريية.

ونجد أن بعد الوعي بالتخطيط املايل ووضع امليزانية كان 

(، واتفقت هذه ,691) بلغ متوسطه احلسايب إذ ،متوسطاً 

أن ( 6147النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة الرشيدي )

% من النساء عينة الدراسة لدهين وعي بمفهوم ,3نسبة 

ترشيد االستهالك، ويعكس ذلك ضعف الوعي بالتخطيط 

 املايل ووضع امليزانية.

( بدرجة منخفضة، وقد 6931كام أن بعد االدخار جاء )

اتفقت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة يوسف 

والتي أشارت إىل  عد االدخاربُ ( فيام يتعلق بِ 6146وفرحات )

رس ال تدخر، واتفقت مع % من عينة الدراسة هي أُ ,5أن 

( والتي توصلت إىل نتيجة 6114نتيجة دراسة النويرص )

قلة الوعي اإلداري والتخطيط اخلاص بدخل األرسة  :مؤداها

لدى السيدات السعوديات بمدينة بريدة، كام اتفقت هذه 

( التي 6145النتيجة مع ما جاء يف دراسة العمومري )

أشارت إىل وسائل حتقيق االدخار األرسي؛ وذلك للقضاء 

عىل ظاهرة اإلرساف االستهالكي، ومتثلت هذه الوسائل يف: 

نقطتني  وتضمنتالتوعية االدخارية، والرتبية االدخارية: 

)تربية املستهلك املسلم عىل االدخار، وتربية املرأة عىل 

 االدخار(.

 ،ات التي طخص املرأة الفقريةونظرًا لقلة نتائج الدراس 

من الصعوبة بمكان تقديم تفسريات مقنعة لنتائج  فقد كان

السؤال الثاين يف ندرة الدراسات السابقة يف هذا املجال، 

فاملوضوع بحاجة إىل املزيد من الدراسات لتكوين بنية معرفية 

 يمكن االستناد إليها يف مثل هذه املواقف.

 

إىل عدم وجود  ؤال الثالثنتائج الس وأخريًا، أشارت

عالقة ذات داللة إحصائية بني كل من العمر، ووجود األبناء، 

واملستوى التعليمي للزوجة، وعمل الزوجة، وملكية السكن 

وقد . وبني مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل

اختلفت نتيجة الدراسة احلالية مع نتيجة دراسة اهلدلق 

أن هناك عالقة ذات داللة م( والتي توصلت إىل ,611)

إحصائية بني العمر واملستوى التعليمي، واحلالة الوظيفية لربة 

 األرسة، وبني السلوك االستهالكي هلا. 

العالقة بني العمر، ووجود األبناء،  إن عدم داللة     

واملستوى التعليمي للزوجة، وعملها وملكية السكن، وبني 

وم به اجلمعيات اخلريية يف الدور الذي تق الوعي املايل، توضح

رس، وحل التحديات املالية تنمية هذا الشعور اإلجيايب لدى األُ 

وتقديم  التي يصعب جتازوها. إما باحللول املبارشة لألرسة

 ،احللول التنموية التي تقوم هبا كالتدريبب إماو املساعدات،

مما جعل الفروق بني املستويات العمرية والتعليمية غري 

ن كان حيتاج إىل مزيد من اجلهد من أجل رفع واضح، وإ

مستوى الوعي املايل للمرأة بحيث تكون قادرة عىل صنع 

قرارات فعالة، والتحيل بالثقة بالنفس يف إدارة شؤون أرسهتا 

املالية بنجاح، والقدرة عىل التخطيط املايل، واالدخار، وعدم 

االعتامد عىل الديون يف حل مشكالت احلياة اليومية، 

صوصًا أن نتائج الدراسة أوضحت وجود عالقة عكسية خ

ذات داللة إحصائية بني الديون التي عىل األرسة، وبني 

 مستوى الوعي املايل للمرأة حمدودة الدخل.

 

 التوصيات

 يف ضوء نتائج البحث تويص الباحثة بام يأيت:

تقديم الدورات التدريبية، وورش العمل وتنويعها  -

للمستفيدات من خدمات مجعية بنيان يف مدينة الرياض 

فيام يتعلق بتنمية الوعي املايل، وكيفية إدارة أمورهن 
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املالية، والتخطيط املايل ووضع امليزانية، وأمهية االدخار 

 واالستثامر.

نوعة التوعية املستمرة من خالل وسائل اإلعالم املت -

ومؤسسات املجتمع املحيل بأمهية املوازنة بني مصاريف 

األرسة ومصادر دخلها، وعمل ميزانية الحتياجات 

األرسة وحتديد أولويات مصادر اإلنفاق الشهري؛ 

لتقليل مستوى االقرتاض لدى النساء ذوات الدخل 

 املحدود. 

نرش وتعزيز ثقافة االدخار والتوفري يف مؤسسات  -

وخاصة التعليمية يف مجيع املراحل ، كافةً  املجتمع

جيل لديه  تنشئةبام ُيسهم يف  ،الدراسية واجلامعية

 مستوى جيد من الوعي املايل.

رفع مستوى وعي النساء ذوات الدخل املحدود بأمهية  -

، وحتفيزهن للمشاركة يف املشاريع الصغرية ر،االستثام

نهن من أن  ،حتى تتنوع مصادر دخلهن والتي مُتَكِّ

 من املنتجات. يصبحن 

إكساب املرأة حمدودة الدخل مهارات التخطيط املايل  -

 لوضع ميزانية األرسة.

إجراء دراسات تتناول واقع الوعي املايل لدى املرأة  -

حمدودة الدخل؛ نظرًا لقلة الدراسات حول هذا 

املوضوع، بحيث تكون عينة الدراسة متثل جمتمعًا أكرب 

ني للوصول إىل يف مناطق أخرى. فذلك يساعد الباحث

 نتائج أعم. 

توجيه الباحثني إىل دراسات تتناول التحديات التي  -

تواجه املؤسسات االجتامعية يف تعزيز مستوى الوعي 

 املايل لدى املرأة حمدودة الدخل بمدينة الرياض.  

إجراء دراسة تتناول تصور مقرتح لتعزيز مستوى  -

 لرياض.الوعي املايل لدى املرأة حمدودة الدخل بمدينة ا

 

 املراجع:

(. طخطيط املورد املايل للمرأة 6148األيش، إلفت. )

السعودية وعالقته باألمن النفيس: دراسة ميدانية عىل 

عامل الرتبية: عينة من األرس السعودية بمدينة جدة. 

املؤسسة العربية لالستشارات العلمية وتنمية املوارد 

 .25- 42، ص 3، ج21، عالبرشية

فهم الفقر يف سلسلة (. 6111)آل كول، بيتي. 

كراسات عروض واجتهادات حديثة حول العلم 

 ، القاهرة: املكتبة األكاديمية.واملستقبل

، نساء مسئوالت عن أرسة(. 1,,4بدران، هدى. )

املجلس القومي للطفولة واألمومة واملجلس القومي 

 للسكان.

معجم مصطلحات (. 3,,4بدوي، أمحد زكي. )

 مكتبة لبنان، بريوت، الطبعة الثانية. ،العلوم االجتامعية

(. آليات تكيف املرأة احلرضية 6145جرب، رانية. )

الفقرية: دراسة عىل عينة من النساء املنتفعات من 

-دراسات   صندوق املعونة الوطنية يف قصبة الزرقاء.

عامدة - العلوم اإلنسانية واالجتامعية: اجلامعة األردنية

 .126- 118ص  6، ع16مج البحث العلمي

(. املشكالت االجتامعية 6141احلريب، سلمى. )

للمرأة الفقرية يف املجتمع السعودي ووضع تصور مقرتح 

رسالة ماجستري غري ملهنة اخلدمة االجتامعية للحد منها. 

. قسم الدراسات االجتامعية. كلية اآلداب. منشورة

 جامعة امللك سعود، الرياض.

االجتامعية  (. العوامل6147احلريب، عبري. )

واالقتصادية املرتبطة بإقبال املرأة السعودية عىل العمل 

عرب شبكات التواصل االجتامعي )اإلنستقرام نموذجًا(. 

. قسم الدراسات رسالة ماجستري غري منشورة

 االجتامعية. كلية اآلداب. جامعة امللك سعود، الرياض.

(. املتغريات 6147الرشيدي، عبداملحسن. )

االقتصادية والديموغرافية وعالقتها بالفقر االجتامعية و

النسبي: دراسة مسحية مطبقة عىل عينة من األرس 

جملة العلوم اإلنسانية السعودية يف مدينة الرياض. 

، عدد 6، املركز القومي للبحوث. غزة مج واالجتامعية

 .78ـ 25( ص 5)

اخلدمات املقدمة للمرأة (. 6147السبيعي، منرية. )

رسالة دكتوراه غري تها بجودة احلياة لدهيا. الفقرية وعالق

. قسم الدراسات االجتامعية. كلية اآلداب. منشورة

 جامعة امللك سعود، الرياض.

(. معوقات إكساب الوعي 6148سويدان، جمدي. )

التنموي للمرأة غري العاملة وسبل مواجهتها يف إطار 



 هـ(4114م/6161الرياض )جامعة امللك سعود،  (،6، ع )(36) ، مجاآلدابجملة 
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املامرسة العامة للخدمة االجتامعية: دراسة ميدانية مطبقة 

عىل أندية املرأة بمراكز الشباب املطورة بمركز ومدينة 

جملة اخلدمة االجتامعية: اجلمعية املرصية املنصورة. 

  .113- ,33، ص 8، ج58علألخصائيني االجتامعيني 

(. قياس الوعي املايل: دراسة 6148الصائغ، نمري. )

جملة تكريت ن اجلامعات العراقية والعربية. لعينة م

. كلية اإلدارة واالقتصاد. للعلوم اإلدارية واالقتصادية

 .,37_385(، ص37(، العدد)6املجلد )

اجتاهات نظرية (. 4,74عبد املعطى، عبد الباسط. )

، املجلس 11، سلسلة عامل املعرفة، العدد يف علم االجتامع

 ب، الكويت.الوطني للثقافة والفنون واآلدا

(. الوضع االجتامعي 6146العتيبي، رحاب. )

واالقتصادي للمرأة السعودية يف بعض األحياء 

رسالة ماجستري غري العشوائية يف مدينة الرياض. 

. قسم الدراسات االجتامعية. كلية اآلداب. منشورة

 جامعة امللك سعود، الرياض.

(. دور 8,,4عشيبة، فتحي، ومخيس، حممد. )

لثانوية العامة يف تنمية الوعي االقتصادي املدرسة ا

، 41، سمرص-الرتبية املعارصةللطالب: دراسة ميدانية. 

 .,44-25، ص 15ع

-(. املشكالت )االجتامعية 6141العضايلة، ليىل. )

املجلة النفسية( للمرأة الفقرية يف اهلوامش احلرضية. 

عامدة -األردنية للعلوم االجتامعية: اجلامعة األردنية 

 .416- 76، ص 4، ع 8، مج بحث العلميال

(. دور الفقراء 6118عفيفي، السيد عبدالفتاح. )

والدولة واملجتمع املدين يف مواجهة الفقر لتحقيق العدالة 

بحث منشور، املؤمتر السابع، املعهد العايل االجتامعية، 

 للخدمة االجتامعية، القاهرة.

 حاجات املرأة الفقرية "(.6117العمري، منى. )

للرعاية االجتامعية: دراسة مطبقة عىل أحياء جنوب 

. قسم رسالة ماجستري غري منشورة "مدينة الرياض

الدراسات االجتامعية. كلية اآلداب. جامعة امللك 

 سعود، الرياض.

(. االدخار األرسي 6145العمومري، عبدالغني. )

جملة ودوره يف حماربة القروض االستهالكية الربوية. 

اإلسالمي العاملية: املجلس العام للبنوك االقتصاد 

 .1,- 74، ص13، عواملؤسسات املالية اإلسالمية

. قاموس علم االجتامع(. 5,,4غيث، حممد. )

 اإلسكندرية: دار املعرفة اجلامعية.

. الفقر يف غرب آسيا(. 2,,4فارس، جورج. )

 القاهرة: تقرير مناهضة وإزالة الفقر يف الوطن العريب.

تقييم جهود شبكات األمان  (.6144. )فرج، سامية

االجتامعي يف دعم املرشوعات الصغرية ومتناهية الصغر 

املؤمتر العلمي الدويل الرابع  .لتمكني املرأة الفقرية

اخلدمة االجتامعية -والعرشين للخدمة االجتامعية 

كلية اخلدمة -والعدالة االجتامعية: جامعة حلوان 

  .1613- 1122، ص ,، مج االجتامعية

( ظاهرة الفقر يف اجلزائر 6141قويدقورين، حاج. )

األكاديمية للدراسات  .وآثارها عىل النسيج االجتامعي

، الشلف، االجتامعية واإلنسانية، جامعة حسيبة بوعيل

 اجلزائر.

، املعجم الوجيز(. 5,,4معجم اللغة العربية. )

 القاهرة، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريي.

(. مؤرشات طخطيطية لتنمية 6111مد. )نبيل، حم

جملة دراسات يف وعي املرأة العاملة بأدوارها يف املجتمع. 

اخلدمة االجتامعية والعلوم اإلنسانية، جامعة حلوان، 

 ، اجلزء األول.42، العدد كلية اخلدمة االجتامعية

موجهات (. ,,,4نورالدين، سامي، وآخرون. )

عيات غري احلكومية يف وأساليب إجرائية لتفعيل دور اجلم

 . القاهرة.متكني اإلناث من حقهن يف التعليم

(. وعي املرأة السعودية يف 6114النويرص، أسامء. )

إدارة دخل األرسة ودوره يف تنمية الدخل القومي دراسة 

. رسالة ماجستري غري منشورةميدانية يف مدينة بريدة. 

د املنزيل قسم السكن وإدارة املنزل. كلية الرتبية لالقتصا

 والرتبية الفنية، الرياض.

(. الوعي باجلودة الشاملة ,611اهلدلق، حصة. )

وعالقته بالسلوك االستهالكي لدى ربة األرسة السعودية 

. طخصص سكن رسالة دكتوراه غري منشورةبالرياض. 

وإدارة منزل، كلية الرتبية لالقتصاد املنزيل والرتبية الفنية، 

 عبد الرمحن، الرياض.جامعة األمرية نورة بنت 
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(. إسهامات تنظيم املجتمع 6145اهلرميل، هنا. )

لتنمية وعي املرأة الفقرية جتاه املرشوعات الصغرية: 

دراسة مطبقة عىل مجعية تنمية املجتمع بيورج 

 والعلوم االجتامعية اخلدمة يف دراسات جملة . بالغربية

، ,3ع االجتامعية اخلدمة كلية- حلوان جامعة اإلنسانية:

 . 6,6- 626، ص ,ج

(. تصور مقرتح لدور 6148اهلزاين، اجلوهرة. )

منظامت املجتمع املدين يف متكني املرأة الفقرية: دراسة 

مطبقة عىل اجلمعيات اخلريية وجلان التنمية االجتامعية يف 

جملة العلوم االجتامعية: جامعة اإلمام  . مدينة الرياض

السعودية لعلم اجلمعية -حممد بن سعود اإلسالمية 

 .612- 613، ص 46ع االجتامع واخلدمة االجتامعية

(. دور 6146يوسف، حنان، وفرحات، شريين. ) 

ربة األرسة يف إدارة الدخل املايل وعالقته بالتوافق 

. املؤمتر العلمي السنوي العريب الرابع: إدارة الزوجي

املعرفة وإدارة رأس املال الفكري يف مؤسسات التعليم 

كلية -: جامعة املنصورة يف مرص والوطن العريب العايل

-، املنصورة: كلية الرتبية النوعية 3الرتبية النوعية، مج 

 .42,6-4285جامعة املنصورة، 

 6131موقع رؤية اململكة العربية السعودية 

(https://vision2030.gov.sa). 
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