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 ـ(ه26/7/1438يف  للنرش وقبل   ،هـ7/3/1438)قدم  للنرش يف  
 

 .بالنفس الثقة التسامح، االجتامعي، التواصل السعودية، الفتاة واقع،:  املفتاحية الكلامت

 إىل إضافة السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل واقع عىل التعرف إىل الدراسة هتدف البحث: ملخص

 ترتاوح اللوايت السعوديات تياتالف من الدراسة جمتمع ويتكون. لدهيا بالنفس الثقة واقع عىل التعرف

 العدد بلغ وقد.  السعودية العربية اململكة يف عرشة الثالث اإلدارية املناطق يف سنة( 29-15) بني أعامرهن

 أن   إىل الدراسة خلصت .بالعينة االجتامعي املسح منهجية استخدام وجرى مفردة،( 2947) للعينة الكيل

الة اجتامعي اصلتو بمهارات تتميز السعودية الفتاة  الفتاة حرص  الدراسة نتائج أكدت كام اآلخرين، مع فع 

 عال   مستوى لدهيا السعودية الفتاة أن   كام .التسامح بقيمة ومتيزها اإلنسانية املعامالت يف العناد عن البعد عىل

 حتقيق عىل إلقداموا واملبادرة باإلجيابية وشعورها لذاهتا احرتامها بواسطة ذلك ويظهر بالنفس؛ الثقة من

 الذايت الصعيدين عىل النجاح هلا حيقق بام عملًيا اآلخرين عىل والتفوق للتطور الدائم وسعيها أهدافها،

 عن ومتيزها أعامل من به تكلف ما إنجاز عىل بقدرهتا ثقتها بواسطة وذلك. سواء حد   عىل واملجتمعي

 احلياتية مواقفها عىل والسيطرة الضغوط، حتت ملتميزا اإلنجاز عىل قدرهتا أيًضا النتائج وأظهرت اآلخرين،

 وصربها حياهتا، يف تواجهها التي للضغوط وحتملها أمامها، بسهولة استسالمها وعدم الصعبة باملهام والقيام

 ومتيزها ومهاراهتا ذاهتا لتطوير السعودية الفتاة سعي النتائج أوضحت كام. األزمات حدوث حال يف

 ناجحة فتاة منها جتعل التي لألعامل املتقن األداء عىل والقدرة القرار اختاذ ورسعة واإلرصار بالعزيمة

ال االجتامعي تواصلها يف ذلك ويظهر واإلنسانية، بالتحرض تتميز السعودية الفتاة فإن   وأخرًيا .وسعيدة  الفع 

 وإنساين اجتامعي أفق عةس لدهيا أن   كام بالنفس، العالية والثقة وناضجة متزنة، اجتامعية سلوكيات وفق

 والتعامل والتحديات األمور تقدير يف نضوجها عىل تؤكد التي واإلنسانية االجتامعية اخلصائص من والعديد

  . الشخصية املصلحة ال العامة املصلحة منظور ضمن معها
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Abstract: The study aims to identify the status of social interconnecting  among Saudi girl, and the 

status of her self-confidence. The study population consisted of Saudi girls aged (15-29 years), at the 

thirteen administrative regions in the Kingdom of Saudi Arabia. The total number of samples was 

(2947), social sample survey methodology was used. 

The study found that the Saudi girl is characterized by social skills, effective communication with 

others, the study also confirmed that the girls has no stubbornness in human interactions, and 

distinguish the value of tolerance. 

The Saudi girl has a high level of self-confidence, which is shown by her self-esteem and sense of 

positivity and initiative and courage to achieve their goals, and permanent quest for the development 

of superiority over others practically in order to achieve self and community successful, Through her 

confidence in the ability to accomplish what job is assigned to her and the uniqueness from others, the 

results also showed her ability to achieve under pressure, and to seize control over her life and 

accomplish difficult tasks and not to give up easily, and to manage all crisis she may face. The results 

showed also the Saudi girl's quest to develop themselves and their skills. Also they showed an 

excellence at solving problems and determination and speed of decision-making and the ability to 

perfect business performance, that make her successful and happy girl. 

Finally Saudi girl characterized by urbanization and humanity. It appears in the effective social active 

interactivity according to a balanced and mature and high self-esteem, balanced & matured social 

behaviors, she also has a wide social and human vision, and many of the social and human 

characteristics that emphasize the maturity in judgment and facing challenges and to deal with them 

within the public interest perspective, not personal interest .  
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 مقدمة 

التواصل  عملية أن   يرى واحلياة الكون يف الن اظر إن  

 اهلل خلقها التي الكائنات أبسط وبني بالفطرة تكون

 أكرمه الذي اإلنسان عىل باألوىل األمر وينطبق تعاىل،

 سائر عىل وفضله والت فكري العقل بنعمة تعاىل اهلل

 بأخيه تربطه اجتامعي كائن واإلنسان.  خملوقاته

 إنسانية وعالقات متشابكة إنسانية روابط اإلنسان

البعض  بعضهم مع لن اسا تواصل متعددة، وعملية

 احلياة مركب يسري أن   يمكن التي ال احلياة سن ة هي

 بدوهنا.

 عىل يقوى ال بطبعه اجتامعي ككائن واإلنسان

 من جمموعة إىل وحيتاج، اآلخرين عن بمعزل العيش

نه التي احلياتية املهارات  مع والتفاعل التواصل من متكِّ

 تلفة وحتملاملخ احلياة مواقف مع اآلخرين والتعامل

 املهم ومن . اليومية التحديات ومواجهة الضغوط

 هذه اكتساب خصوًصا عموًما، واملرأة املجتمع ألفراد

 بمتطلباهتم الوفاء متكنهم من التي احلياتية املهارات

 صاحلني مواطنني منهم الذاتية، وجتعل واحتياجاهتم

 وتنمية تطوير يف وإجيابية بفعالية يسهمون منتجني

 عمل   كل   احلياتية هذه املهارات وتشمل  .لغايلا وطننا

ات   أشياء مع فيه ويتفاعل اإلنسان به يقوم  ومعد 

 السلوكيات جمموعة ومؤسسات، وهي وأشخاص

 لألفراد؛ الالزمة واالجتامعية الشخصية واملهارات

 ومع أنفسهم مع واقتدار بثقة إجيابي ة عالقات   لتكوين

ه السلوكيات وتتضمن هذ. يف املجتمع اآلخرين

 القرارات واملهارات عىل سبيل املثال ال احلرص: اختاذ

ل عىل والقدرة والصحيحة املناسبة  املسؤولي ة حتم 

 حدوث لتفادي والغري؛ النفس يف فهم الذايت والت وجيه

 االبتكاري والت فاعل التفكري عىل القدرة األزمات،

 مع التكي ف الفرد عىل مجيعها تساعد حيث االجتامعي،

 . املجتمع

 لإلنسان السليمة اإلنسانية العالقات وتتطلب

ال اجتامعي وتواصل عالية حياتية مهارات  وتعامل فع 

 األعراف تظهر اآلخرين، وبواسطتها مع إجيايب

لفظية.  وغري لفظية صور بعدة االجتامعية والعالقات

ا مهمة؛ االجتامعي الت واصل ومهارات  عىل مؤش   ألهن 

ي احلركة  الن اس ترى فحينام احلياة، يف ناميكيةوالد 

 يعني: أن   فهذا اجتامعي ا البعض بعضهم مع يتواصلون

 والديناميكي ة، واحلركة باحلياة يعج   املجتمع هذا

، بال صحيح والعكس  الذي املجتمع يت سم حيث شك 

 باخلمول اجتامعيًّا بعضهم مع أفراده يتواصل ال

كون لبي ة. ومعروٌف أن   والس   العالقات جوهر والس 

 احرتام من يزيد الذي التسامح السليمة اإلنسانية

 حيث، بنفسه الفرد ثقة معدل من ويرفع الذات وتقدير

 وجزء عالية، قيمة والعفو التسامح قيمة أن   املعلوم من

ا ،احلياة دورة من مهم  الفرد لدى كبرية آفاًقا تفتح ألهن 

 إىل رتامهواح بنفسه وثقته بذاته شعوره من وتقوي

 مم ا حوله؛ هم َمن   مع الفرد عالقات حيسن أن ه جانب
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 تدوم عالقات وتكوين صداقات تطوير عىل يساعده

 .األبد إىل

 أنواع من االجتامعي هي التواصل ومهارات

غبة للفرد حتقق التي الن اس بني اإلنساين الت واصل  الر 

ة  مصادر أهم وهي من الن اس، مع االجتامع يف الفطري 

ن مهارات له.  السعادة االجتامعي  التواصل لذلك متكِّ

الة املرأة  مم ا اآلخرين، مع التفاعل والتواصل من الفع 

 والسعادة، بالراحة بالنفس ويشعرها الثقة يمنحها

لشخصيتها. كام تسهم يف  الفقري العمود هي والتي

 يف سواء واأللفة واملحبة التفاهم من حالة خلق

 ودائرة الزوجية أو عالقتها رسةاأل داخل عالقاهتا

 مع التعامل املجتمع، مم ا يساعدها عىل وحتى العمل

 هلا ويكفل بوعي، واالجتامعية الشخصية مشكالهتا

من املهم أن  متتلك املرأة  سعيدة؛ لذلك اجتامعية حياة

ال؛ بحيث حيقق هلا االجتامعي الت واصل مهارات  الفع 

، أهداًفا َرك لن   وغايات  االجتامعي  التفاعل بدون ُتد 

 االجتامعي الت واصل كام يؤثر ذلك عىل حتقيق. اإلجيايب

ال، والذي بدوره يسبب اللحمة  ألن ه للمجتمع؛ الفع 

ي إنساين سلوك هيا اإلنسان، شخصي ة ينم   ويثرهيا، ويقو 

ي فإن ه اإلنسان أخيه مع جيتمع حني فاإلنسان  من يقو 

ي شخصي ته،  إىل واحلديث الت كلم مهارات لديه وينم 

ا كام الن اس،  واملعارف املعلومات لتبادل فرصة أهن 

اجلميع وتنمية املجتمع  عىل بالن فع يعود بام املختلفة

 والوطن.

 :النظري اإلطار و السابقة الدراسات

حظي موضوع املرأة يف السنوات األخرية يف 

اململكة العربية السعودية باهتامم ملحوظ من قبل 

وذلك من أجل منحها دوًرا  ؛بأجهزهتا املختلفة الدولة

ا لإلسهام يف مجيع شؤون املجتمع ولزيادة ملموًس 

إسهامها يف التنمية بمفهومها العام )اجلربوع 

 (.5: 1431واملحسني، 

 وبخطوات قدًما، امليض يف احلكومة عزم ويبدو

ا اعتبار عىل السعودية املرأة تنمية عملية يف حثيثة  أهن 

 عملية دفع يف مسامهتها وأن   املجتمع، فنص متثل

 نصوص من كثرًيا أن   خصوًصا أساسية، التنمية

 ظلم أي   لتوقف جاءت اإلسالمية الرشيعة ومفاهيم

 لتكون املستحقة؛ مكانتها ومتنحها املرأة، ضد موجه

 هذه إىل املرأة تصل ولكي. اآلخر النصف هي بحق

 وهلا معاملجت إصالح يف دور هلا ويكون املكانة

 أحكام تفعيل خالل من إال   ذلك يتأتى ال وضعيتها،

. واستنباطه فهمه ُأِسَئ  ما تفسري وإعادة وقيمه الدين

 (.3-2: هـ1432 أمحد،)

ومن املالحظ االهتامم باملرأة السعودية يف اخلطط 

ااًل يف القوى  بوصفهاالتنموية اخلمسية،  عنرًصا فع 

نميتها اقتصادًيا وتعليميًا مم ا أدى إىل ت ،البرشية العاملة

باملرأة  م  تُ وحتى اخلامسة اه   ،فمن اخلطة التنموية األوىل

كان يف بداية  وإن   ،السعودية من ناحية التعليم والعمل

 -1415ويف اخلطة التنموية السادسة ) .ختطيطه
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إدراج بند خاص يف زيادة إسهام  جرىهـ(، 1420

 رشيعة اإلسالمية،املرأة يف القوى العاملة متفًقا مع ال

 هـ( نص  1425 -1420ويف اخلطة التنموية السابعة )

سرتاتيجي التاسع عىل التوسع يف جماالت إلاألساس ا

ق الرشيعة اإلسالمية )السهيل، ف  عمل املرأة وَ 

 (.81هـ: 1432

ا اخلطة التاسعة فقد حددت  سرتاتيجية التنمية إأم 

داف عدد كبري من األه عن طريقللمرأة السعودية 

هـ: 1432 العامة والسياسات من أمهها: )السدحان،

11-12.) 

تعزيز مكانة املرأة وتأثريها يف األرسة  .1

 واملجتمع.

متكني املرأة السعودية للمشاركة يف حتقيق  .2

 أهداف التنمية.

 العمل عىل تقوية الرتابط األرسي. .3

تعزيز املشاركة األهلية ودعمها يف عمليات  .4

 عية.التنمية والرعاية االجتام

تطوير إسهام املرأة يف النشاط االقتصادي  .5

 لتمكينها من املشاركة. ؛وتأمني اخلدمات املساندة

تشجيع الربامج االجتامعية واإلرشادية  .6

وتشجيعها للمشاركة يف برامج  ،لتوعية املرأة السعودية

 التنمية والرعاية االجتامعية.

التوسع يف دعم النشاط األهيل يف جمال  .7

 والطفولة. خدمات األمومة

دعم برامج األرس املنتجة للسيدات والفتيات  .8

 من خالل الربامج التدريبية واإلنتاجية والتسويقية.

 تشجيع إنشاء اجلمعيات اخلريية النسائية. .9

والتنويع يف إجياد  ،تشجيع العمل التطوعي .10

 فرص املشاركة للمواطنات. 

قيام اجلهات الرسمية واجلمعيات األهلية  .11

لزيادة التقبل االجتامعي ملشاركة  بحمالت إعالمية

 املرأة يف النشاط االقتصادي.

 ،اا وماليً ا وإداريً دعم اجلمعيات اخلريية فنيً  .12

 وتشجيع مجعيات ومؤسسات خريية جديدة.

تشجيع النساء عىل العمل يف النشاط  .13

 ن  وتوفري التسهيالت حلصوهلِ  ،االقتصادي واالجتامعي

 عىل القروض.

 عَ ِض وُ  ،خطة التنمية العاشةعىل ذلك يف  وتأكيًدا

عىل متكني املرأة وزيادة  خاص نص   للمرأة هدٌف 

إسهامها يف جماالت التنمية املختلفة؛ وذلك من خالل 

زيادة إسهام مؤسسات املجتمع املدين يف جهود تطوير 

مشاركتها يف التنمية، وتشجيع إنشاء اجلمعيات 

ا يف اللجان التعاونية النسائية، إضافة إىل زيادة مشاركته

واهليئات واملجالس املتخصصة املحلية والدولية.  

ويسعى اهلدف الثالث عرشة إىل تطوير اخلدمات 

والتسهيالت الالزمة لتمكني املرأة من أداء  ،املساندة

دورها االقتصادي واالجتامعي، وتوسيع مشاركتها يف 

النشاط االقتصادي وزيادة فرص العمل أمامها يف 
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لفة المتصاص العرض الكبري من اليد املجاالت املخت

، إضافة إىل ن  العاملة النسائية، وتوفري العيش الكريم هلُ 

توسيع اخليارات املتاحة واملالئمة لإلناث يف 

التخصصات العلمية والتقنية واملهنية.  وفيام يتعلق بـ 

يف التطوير اإلداري، فسياسات خطة التنمية « املرأة»

األنظمة املالئمة لتنمية العاشة تشدد عىل تطوير 

ملكات وقدرات الفتاة السعودية، واالهتامم 

عنى بشؤون باالتفاقيات واملؤمترات الدولية التي تُ 

املرأة ومراجعة كافة األنظمة واللوائح املتعلقة باألم 

من الرعاية  العاملة وتطويرها إىل جانب حتقيق مزيد  

 لتحسني صحة املرأة والعمل عىل توفري ؛هةاملوج  

 بالتزاماهتااخلدمات التي تسهم يف قيام املرأة 

  ومسؤولياهتا العملية.

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20140625/Con201
40) (625708424.htm 

سياسة اململكة العربية السعودية التي اتبعتها يف  إن  

يغت بحكمة وحسن تدبري وفًقا لتعاليم التعليم قد ِص 

اهتامم الدولة بتعليم  وانصب  اإلسالم وتوجيهاته، 

عىل فتح املدارس  ووافقت   ،املرأة عىل تلك األسس

هتا الدولة يف جعل تعليم املرأة ق الضوابط التي أقر  ف  وَ 

غري خمتلط وتوجيه املناهج الدراســية وجهة إسالمية 

ليكون يف متناول مجيع أبناء  ا؛وجعل التعليم جمانيً 

بل تطور  ،عند هذا احلد   اململكة. ومل يقف تعليم املرأة

ليأخذ طريق التعليم العايل متمثاًل يف التعليم اجلامعي، 

ـلت املرأة عىل أعىل الشهادات. )العمري، وحتص  

2007 :15-16.) 

نظرته  مميًزا يف يكون أن  السعودي املجتمع ويكاد

 الرشيعة قواعد بتطبيق ملتزم جمتمع فهو للمرأة،

 وعدم، محايتها حيث من املرأة قضايا يف اإلسالمية

 يف حقوقها من هنااحرم عدم مع بالرجال اختالطها

 عن جمتمعها تطوير يف ومسامهتها، التعليم والعمل

 ،ايً تطوع أو اكان رسميً  سواءً  يهتؤدِّ  الذي العمل طريق

 بحركة ةكبري بدرجة يتأثر التنموي املرأة دورن  وأل

 قداربم فعاليته درجة كام تتحدد االجتامعي، التغري

الذي  االجتامعي البناء إطار يف شخصيتها وضوح

 لدور تدرجيية تغرياتت  طرأ لذا فقد ؛معه تتعامل

 املجتمعية تلك التغريات مع تالءمت بحيث املرأة،

 (.61-60هـ: 1431)املالكي،  .ساندهاتو

 التطوعية بجهودها السعودية املرأة أسهمت وقد

 التنمية زالنسائية بمراك اللجان خالل من الواضحة

 ومل ،املحلية املجتمعات تنمية يف االجتامعية واخلدمة

 اخلاصة هبا، األنشطةو  الربامج تنفيذ يف هادور يقترص

 .والتقويم واإلشاف التخطيط يف بارز دور هلا اموإن  

 من العديد تنفيذ اللجان هذه جهود حصيلة وكانت  

 رعاية خلدمة جماالت املتنوعة واألنشطة الربامج

)الدغيلبي،  .املحلية املجتمعات يف والطفولة مومةاأل

 (.64هـ: 1427

كام بلغت قوة العمل النسائية يف اململكة يف القطاع 

يف قطاع   % يعملنَ  83.4% ومن هؤالء  85احلكومي 

يليه العامالت يف القطاعات الصحي بنسبة  ،التعليم
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% ) خطة التنمية الثامنة يف اململكة، وزارة التخطيط، 5

 (. 374:ص2005

التطورات الدولية يف مسألة حقوق  وال شك أن  

، احتلت مساحة كبرية من االهتامم؛ هااملرأة وأبعاد

فشهدت اململكة تطورات واضحة يف مشاركة املرأة يف 

مؤسسات املجتمع املدين، حيث تشارك يف مؤسسات 

احلوار الوطني وحقوق اإلنسان ويف الغرف التجارية 

جمالس اجلمعيات العلمية، الصناعية، وعضوية 

إىل  إضافةوكمستشارة يف جملس الشورى السعودي، 

)بن  .مشاركتها يف اجلمعيات اخلريية واإلنسانية

 (.84هـ: 1428عدوان، 

كام يشهد التعليم العايل للمرأة يف اململكة العربية  

ي غري مسبوق عىل املستويني الكمِّ  االسعودية تطورً 

بالربامج التطويرية أو  والكيفي، سواء فيام يتعلق

ى سرتاتيجية. وقد أد  إلاملبادرات النوعية أو اخلطط ا

ذلك إىل هتيئة فرص تعليمية واسعة لإلناث يف 

اجلامعات السعودية، وحتقيق املساواة، وتكافؤ الفرص 

بني الذكور واإلناث، وزيادة نسبة مشاركة املرأة يف 

املرأة برامج االبتعاث اخلارجي، وكذلك نسبة مشاركة 

يف ميدان العمل، ووصوهلا إىل منصب نائب وزير.  كام 

 ن  هلُ  ،ظهرت نامذج متفوقة من العاملات السعوديات

ى دور علمية وتقنية متميزة، كل ذلك قو   إسهامات

وقد  ،املرأة السعودية يف املشاركة يف التنمية املجتمعية

ظهرت هذه اإلنجازات بوضوح يف اإلحصائيات 

 .م 2009حيث أظهر تقرير عام   ،وليةوالتقارير الد

يف  املحوظً  احتقيق السعوديات تقدمً  ملنظمة اليونسكو

تفوق نسب خترج السعوديات  نسب  ذ  إجمال العلوم، 

النساء الغربيات يف احلصول عىل الدرجات العلمية. 

ع التقرير الدويل ملؤش الفجوة بني اجلنسني ِض كام وُ 

،  عاملًيا 25املركزالسعودية يف م. جاءت 2009لعام 

من حيث النسبة بني اجلنسني يف التسجيل يف التعليم 

اجلامعي متقدمة بذلك عىل عدد من الدول املتقدمة، 

وزارة التعليم العايل، وكالة ) مثل: أمريكا، وأملانيا.

الوزارة للتخطيط واملعلومات اإلدارة العامة للتخطيط 

 .( 9/1:م 0102هـ /  1341واإلحصاء،

 ،التحديد وجه عىل السعودية املرأة ألوضاع عواملتتب

ا يعلم  امرأة أخرى أيِّ  من أكثر بحصانة دينية تتمتع أهن 

؛ وحقوقها واجباهتا تعي جتعلها العامل يف دولة أي يف

 دولتها والتقدير من باالحرتام تتمتع هي ولذلك

 اإلسالم (. وقد كفل2هـ: 1433وجمتمعها )املقبل، 

 سواء، حد   عىل والرجل لمرأةل االقتصادية احلقوق

 واملنقولة. الثابتة يف أمواهلا الترصف حقها يف ذلك ومن

 يف األسايس للحكم ظامالن   نص فقد  لذلك اوامتدادً 

هـ، 27/8/1412السعودية يف تاريخ  العربية اململكة

 – اململكة يف األنظمة ن  (، بأ90وبالرقم امللكي )أ/

 حق املرأة تكفل - أةواملر الرجل من كاًل  ختاطب والتي

ا التملك، يف فيها  تتساوى مستقلة مالية بذمة تتمتع وأهن 

 يف احلق هلا يكفل ظامالنِّ  وأن   الرجل، مع ذلك يف
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 متعددة جماالت يف االستثامرية النشاطات ممارسة

 (.11هـ: 1433)املقبل، 

يف  واضًحا للشعبكومة واحلدعم القيادة  وكان

لتامرس  ؛سائل الالزمة للمرأةاألدوات والو توفري كلِّ 

 تبوأت إذ ،وحتصل عىل صالحيات أكرب أدواًرا أوسع

و منصب نائب  ةمنصب مديرة جامع ةاملرأة وألول مر

 100سعودية ضمن قائمة أقوى  21لت تح، اوزير

التي صدرت عن  م.2015سيدة عربية للعام احلايل 

 :منها ،ة  قطاعاتومتيزت يف عد   (أرابيان بيزنس)جملة 

 لقانون،ا الطاقة، والتمويل، األعامل، قطاع املصارف

وهندسة الفضاء.  قطاع التقنية ،ةالصح العلوم،

reports/382803-http://arabic.arabianbusiness.com/special/ 

املشاركة بفعالية يف ا للمرأة كام فتحت القيادة آفاقً 

يكون  ،مسرية التنمية وبناء الوطن وصناعة غد مرشق

 بعد أن   ،للمرأة فيه حضور بعقلها وفكرها وعطاءاهتا

يف املجاالت التي  نجحت يف حتقيق حضور الفت  

كلمة الرس يف نجاح  :املرأة هي وحاليًاتحت هلا. فُ 

 إذ  م.2030وتنفيذ رؤية  اململكة للتحول الوطني 

 ة،ومباش ةواضح بصورةيف كل أركان الرؤية  توجد

من خالل اجتاه  الدولة إىل رفع متويالت املرشوعات 

ا من ا كبريً املرأة جزءً تعد  %، و50الصغرية بنسبة 

وهي املحرك واملنفذ األكرب هلا،  ،املرشوعات الصغرية

اململكة تعمل عىل رفع حجم مشاركة املرأة يف  كام أن  

حجم مشاركة املرأة  إن   إذكومي، القطاع اخلاص واحل

%، والرؤية تعمل عىل رفع 22 بلغ يف الوقت احلايل

%، إىل جانب دعم األنشطة 30هذه املشاركة إىل 

 املرأة.والرجل  املجتمعية التي يعمل عليها

( بالكشف عن هـ1408واهتمت دراسة السامل )

سامت وأنامط شخصية املرأة السعودية ومعرفة 

ص اإلجيابية والسلبية يف شخصيتها، الصفات واخلصائ

وأثر متغريي التعليم والعمل والتفاعل بينهام يف 

امرأة  يف  240شخصيتها. شملت عينة البحث عىل 

ربات بيوت وعامالت من مستويات ومدينة الرياض 

أكثر السامت  لت الدراسة إىل أن  تعليمية خمتلفة. وتوص  

ودية هي: اإلجيابية  شيوًعا يف شخصية املرأة السع

 -حتمل املسؤولية  -االهتامم األرسي  -)الوطنية 

ا السامت املتوسطة املثابرة –االلتزام الديني  (. أم 

 -التعاطف االجتامعي  -الشيوع فهي: )القناعة 

الثقة بالنفس(.  -الطموح  -االتزان االنفعايل 

املسايرة  -والسامت األقل شيوًعا هي: )االنضباط 

ا السامت السلبية املوضوعية –الكرم  -العرصية  (. أم 

الشائعة يف شخصية املرأة السعودية حسب الدراسة 

 -االتكالية  -الغرور  -األنانية  -فكانت: )املظهرية 

ملتغري العمل   عدم املباالة(. وأكدت نتائج الدراسة أن  

حتمل  -يف بعض السامت مثل: )االهتامم األرسي  أثرٌ 

يؤثر متغري التعليم يف   حنييف ،(املثابرة –املسؤولية 

كام  ،(االجتامعية –القناعة  -سامت: )التعاطف 

لتفاعل التعليم والعمل أثًرا يف  وجدت الدراسة أن  

http://arabic.arabianbusiness.com/special-reports/382803/
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 -الوطنية  -وهي: )االلتزام الديني  ،بعض السامت

 (.املثابرة –لية ؤوحتمل املس

 دور تقييم ( إىلم.1413وهدفت دراسة احلسيني )

 يف السعودية للمسامهة إعداد املرأةتأهيل و يف التعليم

إىل  تأد   والكشف عن األسباب التي العمل، سوق

 خالل من التنمية يف املرأة السعودية مسامهة ضعف

جدة. وقد  بمدينة اجلهات احلكومية من عدد من عينة

مشاركة  ضعف أن   مفادها نتيجة إىل الدراسة لتتوص  

 من عدد إىل العمل يرجع سوق يف السعودية املرأة

 املتاحة العمل حمدودية جماالت أمهها: من العوامل،

  املرأة عليها تقبل التي التخصصات للمرأة، وحمدودية

 للعمل، خروج املرأة الرجل تقبل وعدم هلا، أو املتاحة

 والنظرة وكفاءهتا بالعمل، بقدرهتا قناعته وعدم

 يف املرأة مشاركة دون التي حتول والقيود ،االجتامعية

مؤسسات  بني تنسيق وجود وعدم من املجاالت، كثري

 كام العاملة النسائية. من السوق وحاجة العايل التعليم

 جمال يف األسلوب املتبع أن   إىل الدراسة أشارت

 العمل فرص تدبري أساس يقوم عىل والذي،العاملة

 واملستويات ،التخصصات خمتلف اخلرجيات يف إلعداد

 يعد يتفق مل امليزانية يف املتاحة الوظائف ضوء عىل

ملستقبل اآلالف من  املصريية ومسؤوليات املواجهة

اخلرجيات، كام مل يعد يصلح كأساس لسياسة التعليم 

 عىل التعليم أهداف قرص ضمنًيا يعني فهو وخمططاته،

 .فقط احلكومي للقطاع العاملة جمرد تدبري احتياجات

 هادف إحداث تغيري الدراسة توصيات أهم من وكان

 ؛التدريب ونظمه ووسائل املرأة تعليم سياسة يف

 وتوعية املجاالت من كثري العمل يف مفهوم لتصحيح

 كام للمجتمع، الالزمة التخصصات الطالبات بأمهية

 التعليم الفني يف التوسع أمهية عىل الدراسة دتأك  

 . alriyadh.com/1509903http://www. للمرأة والتقني

ا دراسة الرميزان ) الفرص "هـ( بعنوان: 1419أم 

فقد   ؛"الوظيفية املتاحة للخرجيات اجلامعيات باململكة

التعرف عىل  :هدفت إىل جمموعة من األهداف أمهها

الفرص الوظيفية املتاحة خلرجيات اجلامعات يف اململكة 

موزًعا حسب التخصصات وحسب جماالت العمل 

ملتاحة للمرأة السعودية، باستخدام املنهج الوصفي، ا

( موظفة يف املدارس 2615فقد بلغ أفراد العينة )

لت الدراسة  إىل جمموعة من النتائج األهلية. وقد توص  

جمال التوظيف يف القطاع التعليمي ال  من أمهها: أن  

يواكب أعداد اخلرجيات التي تزداد عىل مرور 

ف التعليمية املشغولة بغري الوظائ السنوات. وأن  

السعوديات تفوق بكثري العرض عىل اخلرجيات سواء 

هناك نسبة موافقة  وحظ أن  يف الواقع أو املستقبل. كام لُ 

عامة من قبل املوظفات يف القطاع التعليم اخلاص عىل 

تساوي املردود املادي مع  :مثل ،بعض اإلجراءات

 القطاع احلكومي.

جرت احلسيكي ومن ناحية أخرى، فقد أ

كام  ،هـ( دراسة حول صورة املرأة السعودية1419)

http://www.alriyadh.com/1509903
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الصحافة املحلية هبدف الوصول إىل مالمح   ُتظهرها

الصورة العامة للمرأة السعودية. واختارت الباحثة 

اجلزيرة وعكاظ  :ثالث صحف حملية يومية هي

املادة الصحفية  أغلب واليوم. وتوصلت الباحثة إىل أن  

ملتزوجة بالدرجة األوىل، ُثم  غري املتزوجة، هتتم باملرأة ا

ومل يكن هناك اهتامم ملحوظ باملطلقة واألرملة. كام 

تبني من نتائج الدراسة اهتامم الصحافة باملرأة العاملة 

تبعتها  ،وجاءت ربة البيت بنسبة أقل ،تليها الطالبة

املادة الصحفية التي هتتم باملرأة ذات األنشطة 

املساحة التي تفردها الصحيفة  التطوعية. من حيث

املرأة كطالبة  أن   تبني  للموضوعات املتعلقة باملرأة، كام 

حتتل مساحة كبرية نسبًيا مقارنة باملرأة العاملة وربة 

ا من حيث املستوى التعليمي فنجد أن    البيت. أم 

الصحافة املحلية تركز عىل املرأة اجلامعية والدراسات 

هتتم الصحافة حيث  ،العمرية العليا. من حيث الفئة

سنة ( تليها  60إىل أقل من  30باملرأة الناضجة )من 

مع اهتامم حمدود  ،سنة( 30إىل  18املرأة الشابة )من 

الصحافة املحلية توجه  باملرأة املسنة. ولوحظ أن  

ُثم  احلرضية التي  ،خطاهبا للمرأة السعودية بشكل عام

يف حني يقل االهتامم  تقيم يف العاصمة واملدن الكربى.

باملرأة القروية والبدوية. وهتتم الصحافة بموضوعات 

ا قضية  ،األرسة وعمل املرأة وقضية غالء املهور، أم 

. كذلك ةواضح بصورةاملساواة مع الرجل فال توجد 

تؤكد الصحافة عىل األدوار التقليدية واحلديثة للمرأة 

ا من حيث أك ثر األطراف )زوجة، أم، امرأه عاملة(. أم 

الزوج  ارتباًطا باملرأة، فقد تبني من نتائج الدراسة أن  

كان يف املقدمة يليه األفراد يف حميط العمل. وفيام يتعلق 

بأهم احتياجات املرأة التي تناولتها الصحافة املحلية 

كانت حاجة املرأة إىل التقدير واملعاملة الكريمة مُتثل 

الصحافة هتتم بإبراز  أعىل نسبة. كام بينت الدراسة أن  

والتي من أمهها صفة حتمل  ،الصفات اإلجيابية للمرأة

التدين والكفاءة، وكان من أقل والتعليم، واملسؤولية، 

ا  الصفات التي تطرقت إليها الصحافة هي الذكاء، أم 

صفة التبذير  تأكثرها تكراًرا كان الصفات السلبية فإن  

 وضحالة التفكري.

إىل  فقد سعت هـ(1424امن )دراسة السلي أما 

التعرف عىل الصورة النمطية للمرأة السعودية لدى أفراد 

وهم طالب وطالبات جامعة امللك  ،عينة الدراسة

وأعضاء وعضوات هيئة التدريس. وقد تألفت  ،سعود

وطالبة وعضوهيئة  اطالبً  1146عينة الدراسة من 

 اختيار العينة جرىتدريس يف جامعة امللك سعود. وقد 

بطريقة العينة العشوائية الطبقية. واعتمدت الدراسة عىل 

كأداة جلمع البيانات، واستخدمت الباحثة  ةاالستبان

املنهج الوصفي املقارن. وكشفت الدراسة عن وجود 

 ،صورة نمطية للمرأة السعودية لدى أفراد عينة الدراسة

وهذه الصورة النمطية حمايدة عند الذكور واإلناث، كام 

وق ذات دالالت إحصائية بني الشباب توجد فر

 والراشدين يف الصورة النمطية للمرأة السعودية.
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هـ( إىل الكشف 1425وهدفت دراسة أبو خالد )

عن عدد من القضايا املحددة املتعلقة بالواقع 

والتي كثرًيا ما  ،االجتامعي للمرأة يف األرسة واملجتمع

فيها تكون جمااًل للهدم االجتامعي بسبب االحتكام 

ال إىل األحكام الرشعية كام جاءت  ،للعادات والتقاليد

يف الدين احلنيف؛ ومن ُثم  احلد من األرضار 

االجتامعية التي تلحق بسمعة املجتمع واألرضار التي 

تلحق باألفراد واملجتمع ككل جراء اخللط العمد أو 

وبني أحكام الرشع فيام  ،اخلطأ بني العادات والتقاليد

حقوقها وواجباهتا داخل األرسة  خيص املرأة

واملجتمع، وختليص منظومة احلقوق والواجبات 

اخلاصة باملرأة من سطوة املقبول االجتامعي والشائع 

باالحتكام فيها إىل ما  ،الشعبي الشفهي منه واملكتوب

جاء يف القرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة. 

والتوصل إىل تصورات عملية تسهم يف تأسيس 

ظومة احلقوق والواجبات للمرأة واألرسة عىل أسس من

لتمكني. واتبعت او     وتكون قابلة للتداول  ،شعية

من منهج التحليل اإلحصائي  هذه الدراسة كاًل 

االجتامعي الذي يقوم أواًل بالتحليل اإلحصائي 

ُثم  يقوم يف خطوة الحقة بالتحليل  ،للبيانات احلقلية

اإلحصائي والربط بني تلك  االجتامعي لنتائج التحليل

وبني موضوع البحث كام اعتمدت  ،النتائج الرقمية

الدراسة منهج آخر وهو منهج التحليل االجتامعي 

 املقارن. ونظًرا لطبيعة البحث فقد رأت الباحثة أن  

تتعدد عينته؛ فهناك عينة حمدودة بعدد من السيدات 

من عدد  نَ امرأة( من اللوايت ينحدر   20) ن  يبلغ عددهُ 

من مناطق اململكة من املتوسطات والكبريات يف السن 

من سكان مدينة  ،)مخس وثالثني سنة وما فوق(

الرياض حاليًا مع احلرص عىل تنوع املناطق التي 

منها. العينة الثانية يف هذا البحث هي عينة  نَ ينحدر  

ومبحوثة من فئات  عشوائية تتكون من مائتي مبحوث  

يشية وتعليمية متعددة من عمرية، ومستويات مع

مواطنني يقطنون مدينة الرياض. ومن بني ما خلصت 

إليه الدراسة وجود خلط يف مسائل بعينها مم ا يتعلق 

بحقوق وواجبات املرأة يف األرسة واملجتمع دون 

من امللفت لنظر التحليل  مسائل أخرى. عىل أن  

ة االجتامعي يف املوقف املقارن من مسألة مشاركة املرأ

ه مل تكن هناك نسبة كبرية من الفوارق يف احلياة العامة أن  

يف تأييد املشاركة رغم فوراق مسببات تعطيلها عند 

الرجال والنساء. وهذا أيًضا ال خيلو من داللة اجتامعية 

كل طرف من أطراف العينة يبحث من موقعه  وكأن  

االجتامعي اخلاص عن املرجعية التي تعطي موقفه 

 كرب. مرشوعية أ

هـ( بدراسة استطالعية 1428وقامت الشمراين )

للسامت الشخصية للشابة السعودية؛ حيث جلأت إىل 

طالبة يف جامعة امللك  384عىل  ةتطبيق استامرة استبان

سعود بالرياض لدراسة تقدير الشابات اجلامعيات 

ألمهية السامت الشخصية. وقسمت السامت الشخصية 
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تتعلق بالشابة نفسها إىل جمموعتني: سامت ذاتية 

وسامت اجتامعية تفاعلية مع غريها من أفراد املجتمع. 

وقد أظهرت نتائج الدراسة فيام يتعلق بالسامت الذاتية 

سمة النظافة احتلت املرتبة األوىل تلتها سمة  أن  

ا السامت األقل أمهية فكانت  الصدق ُثم  التدين. أم 

هارة يف إعداد التمسك بالعادات والتقاليد، ُثم  امل

ا يف  ،الطعام وأخرًيا مم ارسة األنشطة الرياضية. أم 

السامت الشخصية االجتامعية، فقد كانت السامت 

املرتبطة بالعالقات األرسية )بر الوالدين، اإلخالص 

أكثر السامت أمهية من وجهة  ،لألرسة، صلة الرحم(

ا أقل السامت أمهية ، نظر الشابات اجلامعيات. أم 

حضور املناسبات والتعامل مع اإلنرتنت،  كانتف

ا واالجتامعية،  عن متابعة األحداث الرياضية. أم 

جتاهات الشابات اجلامعيات نحو توافر السامت ا

الشخصية لدى الشابة السعودية فقد أثبتت الدراسة 

االهتامم باملظهر، ُثم  النظافة، ُثم  التدين هي السامت  أن  

ا أقل السامت توافًرا فهي: إتقان لغة  األكثر توافًرا. أم 

أجنبية، التمتع بالوعي البيئي، مم ارسة األنشطة 

ا السامت  الرياضية؛ هذا فيام يتعلق بالسامت الذاتية، أم 

االجتامعية األكثر توافًرا فهي بر الوالدين، اإلخالص 

لألرسة، احلرص عىل حضور املناسبات االجتامعية. 

هي األمر باملعروف، االلتزام والسامت األقل توافًرا ف

 متابعة األحداث الرياضية. ،باملواعيد

 

هـ( يف دراستها 1429بينام هدفت الروييل )

االستطالعية إىل اكتشاف مستوى الوعي لدى املرأة 

السعودية بحقوقها والعوامل املؤثرة بذلك الوعي. 

واعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي وعىل عينة 

طالبة باستخدام  582ات بلغت عشوائية من الطالب

االستبانة كأداة جلمع البيانات. وقد أشارت الدراسة 

وعي الشابة السعودية  من أبرزها: أن   مهمةإىل نتائج 

يشكل مستوى متدين فقد  ةعام بصورةبحقوقها 

% فقط من الوعي احلقوقي. 40حققت الطالبات 

عزى لكل من وظهرت فروقات ذات داللة إحصائية تُ 

: العمر، احلالة الزواجية، اآلتيةريات االجتامعية املتغ

املكانة االجتامعية ، االنفتاح االجتامعي ، طبيعة التنشئة 

االجتامعية ، عدد األخوة الذكور، عدد األخوات 

اإلناث. كام ظهرت فروقات ذات داللة إحصائية 

: الدخل اآلتيةعزى لكل من املتغريات االقتصادية تُ 

ل األب، عمل األم، نوع سكن الشهري لألرسة ، عم

أكثر  األرسة، السفر خلارج اململكة. وأثبتت النتائج أن  

: نوع كاآليتالعوامل تأثًرا بدرجة الوعي احلقوقي 

الكلية، املكانة االجتامعية، الدخل الشهري، تعليم 

األب، تعليم األم، التنشئة االجتامعية، عمل األم، 

ام اإلنرتنت، اخللفية الثقافية، عدد سنوات استخد

 معدل استخدام اإلنرتنت.

عىل هـ( 1432يف حني ركزت دراسة القبالن )

اهتاممها يف التعرف عىل مدى قناعة املرأة السعودية 
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بأمهية دورها التنموي املحيل والدويل، والتعرف عىل 

ا تستطيع من  األساليب والطرائق التي ترى املرأة أهن 

جمتمع معريف، وتقيص وبناء  ،خالهلا املشاركة بالتنمية

عىل املشاركة  ن  مدى قناعة جمتمع الدراسة بقدراهتِ 

تقيص األهداف إضافة إىل باخلطط التنموية للمملكة، 

املرأة تسعى لتحقيقها من  التي يرى جمتمع الدراسة أن  

واملجاالت التي يمكن  ،خالل مشاركتها بالعمل

، تعمل هبا للمشاركة بالتنمية الوطنية للمرأة أن  

والتعرف عىل الصعوبات واملعوقات التي يرى جمتمع 

ا حتد من مشاركتهن يف التنمية الوطنية  ،الدراسة أهن 

واقرتاح حلول لتلك الصعوبات. واعتمدت الدراسة 

عىل املنهج الوصفي املسحي لتحقيق أهدافها املنشودة، 

عت عىل زِّ تصميم استبانة وُ جرى وجلمع البيانات 

بجامعة األمرية نورة بنت  طالبات كلية اآلداب

ومراحلها للتعرف من  ،عبدالرمحن بجميع ختصصاهتا

خالهلن عىل اجتاهاهتن وتوقعاهتن نحو دور املرأة 

السعودية يف التنمية يف عرص املعرفة. وأظهرت النتائج 

قناعة بأمهية دور املرأة  املشاركات لدهين   أغلب أن  

ل املشاركات هناك تفاؤل كبري من قب بالتنمية، وأن  

مستقبل مشاركة املرأة املستقبلية يف  عنبالدراسة 

هناك تفاوت  التنمية. كام أشارت نتائج الدراسة إىل أن  

ه يف اجتاهات املشاركات حول املجاالت التي يرين أن  

ولكن يؤيد الغالبية  ،ممكن للمرأة السعودية العمل هبا

العمل يفتح جمال العمل للمرأة يف مجيع جماالت  أن  

دون حتديد. كام كشفت الدراسة عن وجود انتامء 

%( 97.3وطني من قبل جمتمع الدراسة لوجود نسبة )

أهداف عمل املرأة ومشاركتها يف التنمية  أشارت إىل أن  

الوطنية اهلدف منها تعزيز قدرة اململكة عىل املنافسة 

أكثر املعوقات التي حتد  العاملية، كام أظهرت النتائج أن  

مشاركة املرأة يف التنمية الوطنية العادات والتقاليد،  من

وصعوبة التوفيق بني العمل ومسؤوليات البيت 

 دت أغلب املشاركات بالدراسة أن  واألوالد. كام أك  

أفضل احللول لتعزيز دور املرأة للمشاركة بالتنمية هو 

 فتح فرص العمل للمرأة يف مجيع املجاالت.

ىل عدة أوجه علمية ركزت الدراسات السابقة ع

الكشف ذات عالقة مباشة بشخصية الفتاة ومنها: 

عن سامت وأنامط شخصية املرأة السعودية ومعرفة 

. الصفات واخلصائص اإلجيابية والسلبية يف شخصيتها

السعودية  تأهيل وإعداد املرأة يف التعليم دور تقييمو

الفرص الوظيفية املتاحة . والعمل سوق يف للمسامهة

مالمح   والتعرف عىل .ات اجلامعيات باململكةللخرجي

التعرف عىل والصورة العامة للمرأة السعودية. 

الكشف عن عدد و .الصورة النمطية للمرأة السعودية

من القضايا املحددة املتعلقة بالواقع االجتامعي للمرأة 

تقدير الشابات اجلامعيات و .يف األرسة واملجتمع

تشاف مستوى الوعي اك. وألمهية السامت الشخصية

لدى املرأة السعودية بحقوقها والعوامل املؤثرة بذلك 

التعرف عىل مدى قناعة املرأة السعودية و الوعي.
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. يف حني تركز بأمهية دورها التنموي املحيل والدويل

الدراسة احلالية عىل جوانب مل تتطرق هلا معظم 

 الدراسات السابقة التي ُعرِضت سابًقا وهو واقع

ضمن  السعودية للفتاة والنفيس ل االجتامعيالتواص

سنة عىل مستوى املناطق  29إىل  15الفئة العمرية من 

اإلدارية الثالث عرشة باململكة، وعلية جرى 

االستفادة من الدراسات السابقة من خالل استعراض 

أدواهتا وأبرز نتائجها لإلحاطة، والعلم بام جرى من 

ة الفعلية يف بناء دراسات سابقة ذات عالقة، للمسامه

أداة الدراسة احلالية وحتديد أهدافها ومنهجيتها 

 املناسبة.

 

  مشكلة الدراسة

تتمثل مشكلة الدراسة يف سعيها لإلجابة عن 

: ما واقع التواصل االجتامعي اآليتالتساؤل الرئيس 

والثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية من وجهة نظرها 

 الشخصية؟

 

  أمهية الدراسة

أمهية الدراسة من موضوعها الذي يركز  عىل  تنبثق

عدد من خصائص الفتاة السعودية واملتمثلة بالتواصل 

االجتامعي، والثقة بالنفس، عالوة عىل متثيل الدراسة 

للمناطق اإلدارية الثالث عرشة عىل مستوى اململكة 

الفتيات الاليت ترتاوح  يفوشموهلا لعينة عشوائية ممثلة 

 والبالغ عددهن( سنة، 29ىل )( إ15أعامرهن من )

 ( فتاة عىل مستوى اململكة.2947)

 

  أهداف الدراسة

 هتدف الدراسة إىل ما ييل:

التعرف عىل واقع التواصل االجتامعي لدى  .1

 الفتاة السعودية.

التعرف عىل واقع الثقة بالنفس لدى الفتاة  .2

 السعودية.

 الدراسة: تساؤالت

 :الت اآلتيةحتاول هذه الدراسة اإلجابة عن التساؤ

واقع التواصل االجتامعي لدى الفتاة  ما .1

 ؟السعودية

 ؟واقع الثقة بالنفس لدى الفتاة السعوديةما  .2

 

  - منهج الدراسة - نوع الدراسة - مفاهيم الدراسة

  جمتمع الدراسة

من الفتيات السعوديات  يتكون جمتمع الدراسة

( سنة، يف 29-15اللوايت ترتاوح أعامرهن بني )

اإلدارية الثالث عرشة يف اململكة العربية املناطق 

   السعودية.

 

  عينة الدراسة

العينة العشوائية اعتمد مجع بيانات الدراسة عىل 

بلغ العدد الكيل (، إذ Simple random Sample ) البسيطة
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( مفردة من الفتيات 2947)البسيطة  العشوائيةللعينة 

( 29-15بني ) ن  السعوديات اللوايت ترتاوح أعامرهُ 

سنة يف املناطق اإلدارية الثالث عرشة يف اململكة 

   العربية السعودية.

 

  أداة الدراسة

جرى تصميم استبانة لإلجابة عىل تساؤالت 

نة من حمورين مها: حمور التواصل  الدراسة واملكو 

( عبارة، وحمور الثقة 13االجتامعي، واملكون من )

   ( عبارات.10بالنفس واملكون من )

 ر الصدق والثبات:اختبا

اختبار الصدق الظاهري ألداة الدراسة من  جرى

ني  خالل عرضها بشكلها األويل عىل مخسة حمكم 

وذلك  نفسه؛ كاديميني واملختصني يف املجالاأل من

لالسرتشاد بآرائهم ومالحظاهتم. وقد ُطلب منهم 

ومدى  ،إبداء الرأي حول مدى وضوح العبارات

ومدى مناسبة العبارات  عت ألجلهِض مالئمتها ملا وُ 

للمحور الذي تنتمي إليه، مع وضع التعديالت 

واالقرتاحات التي يمكن من خالهلا تطوير أداة 

الدراسة. وبناًء عىل املالحظات والتعديالت 

االلتزام  جرىواالقرتاحات التي أبداها املحكمون 

 ؛حمكمون فأكثر ةبالتعديالت التي اتفق عليها ثالث

التي النهائية  ايف صورهت ةاناالستب تحتى أصبح

 ( عبارة.23توي عىل )حت

 معامل ألفا كرونباخ حسب حماور أداة الدراسة:

 .حمور التواصل االجتامعي:1

حساب جتانس عبارات حمور التواصل  جرى

االجتامعي لدى الفتاة السعودية، البالغ عدد عباراته 

 بلغت عينة عىل كرونباخ ألفا ( عبارة، بحساب13)

. نفسها الدراسة عينة شوط عليهن تنطبق اةفت( 76)

ر التواصل ملحو ألفا كرونباخ معامل حيث بلغت قيمة

 دل عىل أن  تاملعامل  ه( وهذ0.537االجتامعي بلغ )

عبارات املحور تتمتع بدرجة جتانس جيدة، توحي 

 بالثقة يف النتائج املنبثقة عنه.

 :الثقة بالنفس. حمور 2

 الثقة بالنفسور حساب جتانس عبارات حم جرى

( عبارة، 10لدى الفتاة السعودية، البالغ عدد عباراته )

 فتاة( 76) بلغت عينة عىل كرونباخ ألفا بحساب

إذ بلغت . نفسها الدراسة عينة شوط عليهن تنطبق

بلغ  الثقة بالنفس ملحور ألفا كرونباخ معامل قيمة

عبارات املحور  دل عىل أن  تاملعامل  ه(، وهذ0.647)

بدرجة جتانس جيدة، توحي بالثقة يف النتائج  تتمتع

 املنبثقة عنه.

 

  نتائج الدراسة

 توزيع العينة حسب املنطقة اإلدارية: .1
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 .اإلدارية املنطقة حسب العينة توزيع . (1جدول رقم )

 
 

( توزيع أفراد عينة 1تظهر بيانات جدول  رقم )

شكلت  إذالدراسة حسب متغري املنطقة اإلدارية؛ 

% من إمجايل العينة، ُثم  18.5لرياض ما نسبته منطقة ا

%، ُثم  18.4جاءت منطقة مكة املكرمة بنسبة متثيل 

%، ُثم  منطقة عسري بنسبة 12.4املنطقة الرشقية بنسبة 

%، ُثم  منطقة حائل 6.2%، فمنطقة تبوك بنسبة 6.8

%، ُثم  منطقة 5.6%، فمنطقة نجران بنسبة 6.0

%، فمنطقة املدينة املنورة 5.2 احلدود الشاملية بنسبة

%، 4.5%، ُثم  منطقة القصيم بنسبة 4.8بنسبة 

%، ُثم  منطقة اجلوف بنسبة 4.3فمنطقة جازان 

 %.3.5%، فمنطقة الباحة بنسبة 3.9

 توزيع العينة حسب الفئة العمرية: .2

 

 

 

 .العمرية الفئة حسب العينة توزيع .(2جدول رقم )

 
 

توزيع أفراد العينة  (2تظهر بيانات جدول رقم )

  15من "شكلت الفئة العمرية  إذحسب متغري العمر، 

%( من إمجايل العينة، 41.8ما نسبته ) "عاًما 19إىل  

ما  "عاًما 24إىل    20من "وشكلت الفئة العمرية 

ا الفئة العمرية 35.9نسبته )  29إىل  25من "%(، أم 

 %( من إمجايل22.4لت ما نسبته )،، فقد شك  "عاًما

 العينة.

 توزيع العينة حسب املستوى التعليمي: .3

 

 .التعليمي املستوى حسب العينة توزيع .(3جدول رقم )

 

 

( توزيع أفراد العينة 3ظهر بيانات جدول رقم )تُ 

شكل محلة شهادة  إذحسب متغري املستوى التعليمي، 

%(، وشكل محلة 57.0ما نسبته ) "ثانوي فام دون"

%(، يف 40.5ما نسبته ) "البكالوريوس فأعىل"شهادة 

%( من إمجايل أفراد العينة عىل 2.5حني مل يستجب )

 متغري املستوى التعليمي.
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 توزيع العينة حسب احلالة االجتامعية: .4

 

 .االجتامعية احلالة حسب العينة توزيع .(4جدول رقم )

 

 

(  توزيع أفراد 4ظهر بيانات جدول وشكل رقم )تُ 

جتامعية، حيث شكلت العينة حسب متغري احلالة اال

%( من إمجايل العينة، 68.4ما نسبته ) "عزباء"فئة 

ا فئة 16.2ما نسبته ) "متزوجة"وشكلت فئة  %(، أم 

ا تضم )مطلقة، منفصلة،  "غري ذلك" التي يفرتض أهن 

أرملة، مملكة، مهجورة(، فقد شكلت ما نسبته 

%( من إمجايل 2.6%(، يف حني مل يستجب )12.9)

 عىل متغري احلالة االجتامعية.أفراد العينة 

 تساؤالت عن باإلجابة املرتبطة عرض النتائج

 الدراسة:

: التواصل االجتامعي لدى الفتاة السعودية  أوالا

 لكامل أفراد العينة:

للتعرف عىل واقع التواصل االجتامعي لدى الفتاة 

السعودية من وجهة نظرها الشخصية، لكامل أفراد 

اململكة اإلدارية الثالث العينة عىل مستوى مناطق 

( عبارة متثل 13، استجابت عينة الدراسة عىل )ةعرش

واقع التواصل االجتامعي لدى الفتاة السعودية. 

 .العينة أفراد لكامل السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(5جدول رقم )
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نسبة الفتيات اللوايت  ( أن  5ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

أتعامل "السلوك املتمثل يف عبارة من  "كثرًيا" ن  يصدر عنهُ 

%، وبمتوسط 69.5بلغت  "مع الناس حسب ظروفهم

وباملرتبة  0.89، وبانحراف معياري 2.42حسايب 

أقبل اعتذار من أساء "األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 68.2باملرتبة الثانية بنسبة  "يل

. وجاء السلوك املتمثل 0.90، وبانحراف معياري 2.39

باملرتبة الثالثة  "أتفهم ظروف زميلتي حينام تنفعل"بعبارة 

، وبانحراف 2.36%، وبمتوسط حسايب 66.6بنسبة 

أحب ". وحل السلوك املتمثل بعبارة 0.92معياري 

%، وبمتوسط 63.1باملرتبة الرابعة بنسبة  "خمالطة األقارب

 . 0.94، وبانحراف معياري 2.29حسايب 

نسبة  ( أن  5ظهر نتائج اجلدول رقم )يف املقابل تُ و

السلوك من  "قلياًل " ن  الفتيات اللوايت يصدر عنهُ 

راء آأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "املتمثل يف عبارة 

، 1.74%، وبمتوسط حسايب 56.3بلغت  "اآلخرين

وباملرتبة األوىل. وحل  0.89وبانحراف معياري 

د اآلخرين خالل تعاميل أعان"السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 50.8باملرتبة الثانية بنسبة  "معهم

. وجاء 0.82، وبانحراف معياري 1.73حسايب 

أعرب عن مشاعري أمام أفراد  "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 47.6باملرتبة الثالثة بنسبة  "أرسيت

. وحل 0.94، وبانحراف معياري 1.94حسايب 

أكون عالقات مع الناس "ارة السلوك املتمثل بعب

%، وبمتوسط 43.9باملرتبة الرابعة بنسبة  "بسهولة

 . 0.98، وبانحراف معياري 2.09حسايب 

 .(19 ــ15) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(6جدول رقم )
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التواصل االجتامعي لدى لفتاة السعودية حسب 

 متغري الفئة العمرية:

ل االجتامعي لدى الفتاة السعودية التواص .1

 (:19ــ 15للفئة العمرية )

نسبة الفتيات ضمن  ( أن  6ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

 "كثرًيا"( اللوايت يصدر عنهن 19ــ 15الفئة العمرية )

أتعامل مع الناس حسب "السلوك املتمثل يف عبارة 

، 2.46%، وبمتوسط حسايب 71.2بلغت  "ظروفهم

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك  0.87ي وبانحراف معيار

باملرتبة الثانية  "أقبل اعتذار من أساء يل"املتمثل بعبارة 

، وبانحراف 2.40%، وبمتوسط حسايب 69.0بنسبة 

أتفهم ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.90معياري 

باملرتبة الثالثة بنسبة  "ظروف زميلتي حينام تنفعل

وبانحراف معياري  ،2.39%، وبمتوسط حسايب 68.2

أحب خمالطة ". وحل السلوك املتمثل بعبارة 0.91

%، وبمتوسط 65.6باملرتبة الرابعة بنسبة  "األقارب

 . 0.93، وبانحراف معياري 2.33حسايب 

 .(24-20) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(7جدول رقم )

 
 

نسبة  ( أن  6م )ظهر نتائج اجلدول رقويف املقابل تُ 

( اللوايت يصدر 19ــ 15الفتيات ضمن الفئة العمرية )

أنفعل عندما "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل " ن  عنهُ 

%، 52.9بلغت  "راء اآلخرينآخيتلف رأيي عن 
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 0.92، وبانحراف معياري 1.82وبمتوسط حسايب 

أعاند "وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "ن خالل تعاميل معهماآلخري

، وبانحراف معياري 1.76%، وبمتوسط حسايب 51.7

أعرب عن مشاعري ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.86

%، 49.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "أمام أفراد  أرسيت

. 0.92، وبانحراف معياري 1.87وبمتوسط حسايب 

ن عالقات مع الناس أكو"وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 45.6باملرتبة الرابعة بنسبة  "بسهولة

 .0.99، وبانحراف معياري 2.06

2. (20-24:) 

نسبة الفتيات  ( أن  7ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

 ن  (  اللوايت يصدر عنهُ 24-20ضمن الفئة العمرية )

أتعامل مع الناس "السلوك املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، وبمتوسط حسايب 69.5بلغت  "وفهمحسب ظر

وباملرتبة األوىل.  0.89، وبانحراف معياري 2.42

 "أقبل اعتذار من أساء يل"وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 68.0باملرتبة الثانية بنسبة 

سلوك . وجاء ال0.90، وبانحراف معياري 2.39

 "أتفهم ظروف زميلتي حينام تنفعل"املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 65.5باملرتبة الثالثة بنسبة 

. وحل السلوك 0.93، وبانحراف معياري 2.33

باملرتبة الرابعة  "أحب خمالطة األقارب"املتمثل بعبارة 

، وبانحراف 2.27%، وبمتوسط حسايب 61.7بنسبة 

ظهر نتائج اجلدول رقم تُ ويف املقابل  . 0.95معياري 

( 24-20نسبة الفتيات ضمن الفئة العمرية ) ( أن  7)

السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "راء اآلخرينآأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "

، وبانحراف 1.68%، وبمتوسط حسايب 58.3

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.86معياري 

باملرتبة  "أعاند اآلخرين خالل تعاميل معهم"ارة بعب

، 1.73%، وبمتوسط حسايب 50.2الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.82وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أعرب عن مشاعري أمام أفراد  أرسيت"بعبارة 

، 1.96%، وبمتوسط حسايب 46.8الثالثة بنسبة 

تمثل . وحل السلوك امل0.94وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أكون عالقات مع الناس بسهولة"بعبارة 

، 2.09%، وبمتوسط حسايب 43.9الرابعة بنسبة 

 . 0.95وبانحراف معياري 

 (:29ــ 25) .3
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 .(29 ــ25) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(8جدول رقم )

 
 

ات ضمن نسبة الفتي ( أن  8ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

 "كثرًيا"( اللوايت يصدر عنهن 29-25الفئة العمرية )

 "أقبل اعتذار من أساء يل"السلوك املتمثل يف عبارة 

، وبانحراف 2.37%، وبمتوسط حسايب 66.8بلغت 

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.91معياري 

باملرتبة الثانية  "أتعامل مع الناس حسب ظروفهم"بعبارة 

، وبانحراف 2.37%، وبمتوسط حسايب 66.3بنسبة 

أتفهم ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.91معياري 

باملرتبة الثالثة بنسبة  "ظروف زميلتي حينام تنفعل

، وبانحراف معياري 2.34%، وبمتوسط حسايب 65.7

أتنازل عن وجهة ". وحل السلوك املتمثل بعبارة 0.92

ا غري صائبةأنظري عندما  ملرتبة الرابعة بنسبة با "عرف أهن 

، وبانحراف معياري 2.35%، وبمتوسط حسايب 65.1

 ( أن  8ظهر نتائج اجلدول رقم )ويف املقابل تُ  . 0.91

( اللوايت 29-25نسبة الفتيات ضمن الفئة العمرية )

أنفعل "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "يصدر عنهن 

، %59.5بلغت  "راء اآلخرينآعندما خيتلف رأيي عن 

 0.88، وبانحراف معياري 1.68وبمتوسط حسايب 

أعاند "وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "اآلخرين خالل تعاميل معهم
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، وبانحراف معياري 1.69%، وبمتوسط حسايب 49.8

أعرب عن مشاعري ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.77

%، 45.4ملرتبة الثالثة بنسبة با "أمام أفراد  أرسيت

. 0.97، وبانحراف معياري 2.03وبمتوسط حسايب 

أكون عالقات مع الناس "وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 40.8باملرتبة الرابعة بنسبة  "بسهولة

 . 0.98، وبانحراف معياري 2.16حسايب 

التواصل االجتامعي لدى لفتاة السعودية حسب 

 تعليمي:متغري املستوى ال

 ثانوي فام دون: .1

 

 .من املستوى التعليمي ثانوي فام دون السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(9جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات من  ( أن  9ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

فام دون اللوايت يصدر عنهن  ،محلة الشهادة الثانوية

الناس  أتعامل مع"السلوك املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، وبمتوسط حسايب 68.9بلغت  "حسب ظروفهم

وباملرتبة األوىل.  0.89، وبانحراف معياري 2.42

أقبل اعتذار من أساء "وحل السلوك املتمثل بعبارة  

%، وبمتوسط حسايب 66.6باملرتبة الثانية بنسبة  "يل

. وجاء السلوك 0.92، وبانحراف معياري 2.36
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 "لتي حينام تنفعلأتفهم ظروف زمي"املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 65.5باملرتبة الثالثة بنسبة 

. وحل السلوك 0.92، وبانحراف معياري 2.34

باملرتبة الرابعة  "أحب خمالطة األقارب"املتمثل بعبارة 

، وبانحراف 2.31%، وبمتوسط حسايب 63.9بنسبة 

ظهر نتائج اجلدول رقم ويف املقابل تُ  . 0.93معياري 

ة الفتيات من محلة الشهادة الثانوية فام دون نسب ( أن  9)

السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "راء اآلخرينآأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "

، وبانحراف 1.80%، وبمتوسط حسايب 56.3

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.91معياري 

باملرتبة  "يل معهمأعاند اآلخرين خالل تعام"بعبارة 

، 1.75%، وبمتوسط حسايب 50.7الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.84وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أعرب عن مشاعري أمام أفراد  أرسيت"بعبارة 

، 1.93%، وبمتوسط حسايب 47.0الثالثة بنسبة 

. وحل السلوك املتمثل 0.93وبانحراف معياري 

باملرتبة  "الناس بسهولة أكون عالقات مع"بعبارة 

، 2.11%، وبمتوسط حسايب 43.0الرابعة بنسبة 

 . 0.98وبانحراف معياري 

 جامعي فأعىل: .2

 

 .من املستوى التعليمي جامعي فأعىل السعودية الفتاة لدى االجتامعي التواصل .(10جدول رقم )
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نسبة الفتيات من  ( أن  10ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

جلامعية فأعىل اللوايت يصدر عنهن محلة الشهادة ا

أقبل اعتذار من "السلوك املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

، 2.44%، وبمتوسط حسايب 70.6بلغت  "أساء يل

وباملرتبة األوىل. وحل  0.88وبانحراف معياري 

أتعامل مع الناس حسب "السلوك املتمثل بعبارة  

%، وبمتوسط 70.6باملرتبة الثانية بنسبة  "ظروفهم

. وجاء 0.88، وبانحراف معياري 26.7سايب ح

أتفهم ظروف زميلتي حينام "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 67.9باملرتبة الثالثة بنسبة  "تنفعل

. وحل 0.92، وبانحراف معياري 2.37حسايب 

أتنازل عن وجهة نظري عندما "السلوك املتمثل بعبارة 

ا غري صائبة %، 64.5بنسبة  باملرتبة الرابعة "اعرف أهن 

، وبانحراف معياري 2.32وبمتوسط حسايب 

 ( أن  10ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم ) . 0.93

نسبة الفتيات من محلة الشهادة اجلامعية فأعىل اللوايت 

أنفعل "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "يصدر عنهن 

بلغت  "راء اآلخرينآعندما خيتلف رأيي عن 

، وبانحراف 1.64حسايب  %، وبمتوسط60.8

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.85معياري 

باملرتبة  "أعاند اآلخرين خالل تعاميل معهم"بعبارة 

، 1.70%، وبمتوسط حسايب 51.6الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.80وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أعرب عن مشاعري أمام أفراد  أرسيت"بعبارة 

، 1.95%، وبمتوسط حسايب 48.5ثالثة بنسبة ال

. وحل السلوك املتمثل 0.96وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أكون عالقات مع الناس بسهولة"بعبارة 

، 2.07%، وبمتوسط حسايب 45.1الرابعة بنسبة 

 .0.98وبانحراف معياري 

 .)عزباء( الة االجتامعيةلفتاة السعودية حسب متغري احلاالتواصل االجتامعي لدى  .(11جدول رقم )
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لفتاة السعودية حسب االتواصل االجتامعي لدى 

 متغري احلالة االجتامعية:

 عزباء: .1

نسبة الفتيات  ( أن  11ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

السلوك املتمثل  "كثرًيا"العازبات اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "أتعامل مع الناس حسب ظروفهم"يف عبارة 

، وبانحراف 2.44حسايب %، وبمتوسط 70.5

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.88معياري 

باملرتبة الثانية بنسبة  "أقبل اعتذار من أساء يل"بعبارة  

، وبانحراف 2.40%، وبمتوسط حسايب 68.6

أتفهم ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.90معياري 

 باملرتبة الثالثة بنسبة "ظروف زميلتي حينام تنفعل

، وبانحراف 2.36%، وبمتوسط حسايب 66.8

 . 0.92معياري 

 

 

 .)متزوجة( لفتاة السعودية حسب متغري احلالة االجتامعيةاالتواصل االجتامعي لدى  .(12جدول رقم )
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أحب خمالطة "وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 63.3باملرتبة الرابعة بنسبة  "األقارب

. ويف 0.94عياري ، وبانحراف م2.29حسايب 

نسبة الفتيات  ( أن  11املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

السلوك املتمثل  "قلياًل "زبات اللوايت يصدر عنهن االع

راء آأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "يف عبارة 

، 1.76%، وبمتوسط حسايب 55.3بلغت  "اآلخرين

وباملرتبة األوىل. وحل  0.90وبانحراف معياري 

أعاند اآلخرين خالل تعاميل "مثل بعبارة السلوك املت

%، وبمتوسط 51.1باملرتبة الثانية بنسبة  "معهم

. وجاء 0.83، وبانحراف معياري 1.73حسايب 

أعرب عن مشاعري أمام أفراد  "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 38.1باملرتبة الثالثة بنسبة  "أرسيت

. وحل 0.93، وبانحراف معياري 1.89حسايب 

أكون عالقات مع الناس "سلوك املتمثل بعبارة ال

%، وبمتوسط 44.7باملرتبة الرابعة بنسبة  "بسهولة

 . 0.98، وبانحراف معياري 2.08حسايب 

 متزوجة:

نسبة الفتيات  ( أن  12ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

السلوك  "كثرًيا"املتزوجات اللوايت يصدر عنهن 

ري عندما أتنازل عن وجهة نظ"املتمثل يف عبارة 

ا غري صائبة %، وبمتوسط 68.9بلغت  "اعرف أهن 

وباملرتبة 0.90، وبانحراف معياري 2.41حسايب 

أتفهم ظروف "األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة  

%، 68.3باملرتبة الثانية بنسبة  "زميلتي حينام تنفعل

، وبانحراف معياري 2.38وبمتوسط حسايب 

أقبل اعتذار من "ارة . وجاء السلوك املتمثل بعب0.92

%، وبمتوسط 67.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "أساء يل

. وحل 0.92، وبانحراف معياري 2.37حسايب 

أتعامل مع الناس حسب "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 67.0باملرتبة الرابعة بنسبة  "ظروفهم

ويف  . 0.91، وبانحراف معياري 2.37حسايب 

نسبة الفتيات  ( أن  12ول رقم )املقابل تظهر نتائج اجلد

السلوك  "قلياًل "املتزوجات اللوايت يصدر عنهن 

راء آأنفعل عندما خيتلف رأيي عن "املتمثل يف عبارة 

، 1.63%، وبمتوسط حسايب 60.9بلغت  "اآلخرين

وباملرتبة األوىل. وحل  0.85وبانحراف معياري 

أعاند اآلخرين خالل تعاميل "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 51.3باملرتبة الثانية بنسبة  "معهم

. وجاء 0.85، وبانحراف معياري 1.67حسايب 

أميل إىل تكوين صداقات "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 42.6باملرتبة الثالثة بنسبة  "دائمة

. وحل 0.98، وبانحراف معياري 2.11حسايب 

راد  أعرب عن مشاعري أمام أف"السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 41.8باملرتبة الرابعة بنسبة  "أرسيت

 . 0.96، وبانحراف معياري 2.09حسايب 

 ،واملطلقات ،غري ذلك، والتي تضم األرامل .2

 كة: ل  ومُم  ،واملهجورات
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 ،، والتي تضم األرامل)غري ذلك لفتاة السعودية حسب متغري احلالة االجتامعيةاالتواصل االجتامعي لدى  .(13جدول رقم )

 .(كةل  وُم  ،واملهجورات ،واملطلقات

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  13ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

ضمن فئة غري ذلك، والتي تضم املطلقات واألرامل 

السلوك  "كثرًيا"واملهجورات اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "أقبل اعتذار من أساء يل"املتمثل يف عبارة 

اف ، وبانحر2.39%، وبمتوسط حسايب 67.8

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.91معياري 

باملرتبة  "أتعامل مع الناس حسب ظروفهم"بعبارة 

، 2.39%، وبمتوسط حسايب 67.5الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.90وبانحراف معياري 

أضع نفيس مكان اآلخرين ألفهمهم بشكل "بعبارة 

%، وبمتوسط 64.1باملرتبة الثالثة بنسبة  "أفضل

. وحل 0.92، وبانحراف معياري 2.33حسايب 

أتفهم ظروف زميلتي حينام "السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 63.3باملرتبة الرابعة بنسبة  "تنفعل

 . 0.93، وبانحراف معياري 2.31حسايب 

نسبة  ( أن  13ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

 ،تضم املطلقاتالفتيات ضمن فئة غري ذلك، والتي 

 "قلياًل "واملهجورات اللوايت يصدر عنهن  ،واألرامل
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أنفعل عندما خيتلف رأيي "السلوك املتمثل يف عبارة 

%، وبمتوسط 56.5بلغت  "راء اآلخرينآعن 

وباملرتبة  0.90، وبانحراف معياري 1.74حسايب 

أعاند اآلخرين "األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، 50.9باملرتبة الثانية بنسبة  "خالل تعاميل معهم

، وبانحراف معياري 1.77وبمتوسط حسايب 

أعرب عن ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.86

باملرتبة الثالثة بنسبة  "مشاعري أمام أفراد  أرسيت

، وبانحراف 2.00%، وبمتوسط حسايب 45.6

أكون ". وحل السلوك املتمثل بعبارة 0.96معياري 

باملرتبة الرابعة بنسبة  "سهولةعالقات مع الناس ب

، وبانحراف 2.07%، وبمتوسط حسايب 44.3

 .0.89معياري 

 ثانياا: حمور  الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية:

الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية لكامل أفراد 

 العينة:

للتعرف عىل واقع الثقة بالنفس لدى الفتاة 

أفراد  السعودية من وجهة نظرها الشخصية لكامل

العينة عىل مستوى مناطق اململكة اإلدارية الثالث 

( عبارة متثل 10عرشة، استجابت عينة الدراسة عىل )

 واقع الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية. 

 

 .العينة أفراد لكامل السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(14جدول رقم )
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يات نسبة الفت ( أن  14ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "أثق بقدريت عىل إنجاز ما أكلف به من أعامل"

، وبانحراف 2.46%، وبمتوسط حسايب 71.9

وباملرتبة األوىل. وحل الشعور املتمثل  0.88معياري 

 "أحتمل الضغوط التي أواجهها يف حيايت"بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 69.6باملرتبة الثانية بنسبة 

. وجاء الشعور 0.89، وبانحراف معياري 2.42

أثق يف متيزي فيام أقوم به من أعامل "املتمثل بعبارة 

%، 63.6باملرتبة الثالثة بنسبة  "مقارنة باآلخرين

، وبانحراف معياري 2.30وبمتوسط حسايب 

أثق يف ". يف حني حصل الشعور املتمثل بعبارة 0.94

عىل املرتبة الرابعة  "م باملهام الصعبةقدريت عىل القيا

، وبانحراف 2.26%، وبمتوسط حسايب 62.0بنسبة 

 . 0.95معياري 

نسبة  ( أن  14ظهر نتائج اجلدول رقم )ويف املقابل تُ 

السلوك املتمثل  "قلياًل "الفتيات اللوايت يصدر عنهن 

بلغت  "أستسلم بسهولة يف املواقف الصعبة"يف عبارة 

، وبانحراف 1.64حسايب  %، وبمتوسط55.2

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.79معياري 

باملرتبة الثانية بنسبة  "أتردد يف اختاذ القرار"بعبارة 

، وبانحراف 1.88%، وبمتوسط حسايب 53.2

 . 0.96معياري 

 

 .(19-15) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(15جدول رقم )
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أوكل اختاذ القرار ملن "السلوك املتمثل بعبارة  وجاء

%، 51.9باملرتبة الثالثة بنسبة  "ل عنيؤوهو مس

، وبانحراف معياري 1.77وبمتوسط حسايب 

أتابع ". يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.87

عىل  "الربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مهارايت

سط حسايب %، وبمتو44.0املرتبة الرابعة بنسبة 

 .0.96، وبانحراف معياري 2.05

 

الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية حسب متغري 

 الفئة العمرية:

لدى الفتاة السعودية للفئة  الثقة بالنفس .1

 (:19-15العمرية )

نسبة الفتيات  ( أن  15ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

( اللوايت يصدر عنهن 19-15ضمن الفئة العمرية )

أثق بقدريت عىل "ر املتمثل يف عبارة الشعو "كثرًيا"

%، 70.1بلغت  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

 0.90، وبانحراف معياري 2.42وبمتوسط حسايب 

أحتمل "وباملرتبة األوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "الضغوط التي أواجهها يف حيايت

، وبانحراف 2.29%، وبمتوسط حسايب 63.1

أثق يف ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.94عياري م

باملرتبة  "متيزي فيام أقوم به من أعامل مقارنة باآلخرين

، 2.27%، وبمتوسط حسايب 62.1الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل الشعور 0.95وبانحراف معياري 

أثق يف قدريت عىل القيام باملهام "املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 60.0ة بنسبة عىل املرتبة الرابع "الصعبة

 . 0.96، وبانحراف معياري 2.22حسايب 

نسبة  ( أن  15ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

(  اللوايت يصدر 19-15الفتيات ضمن الفئة العمرية )

أستسلم "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "عنهن 

%، 53.2بلغت  "بسهولة يف املواقف الصعبة

 0.78، وبانحراف معياري 1.66وبمتوسط حسايب 

أتردد يف "وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 51.7باملرتبة الثانية بنسبة  "اختاذ القرار

. وجاء 0.96، وبانحراف معياري 1.90حسايب 

أوكل اختاذ القرار ملن هو "السلوك املتمثل بعبارة 

، %50.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "ول عنيؤمس

، وبانحراف معياري 1.81وبمتوسط حسايب 

أتابع ". يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.89

عىل  "الربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مهارايت

%، وبمتوسط حسايب 46.8املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.97، وبانحراف معياري 2.00

2. (20-24:) 

 

 



 233                         (هـ1439م/2018جامعة امللك سعود، الرياض )،  2ع  ،30مجملة اآلداب، 

 .(24-20) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(16جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  16ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

( اللوايت يصدر عنهن 24-20ضمن الفئة العمرية )

أحتمل الضغوط "الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، وبمتوسط 72.3بلغت  "التي أواجهها يف حيايت

تبة وباملر 0.86، وبانحراف معياري 2.48حسايب 

أثق بقدريت عىل "األوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

، وبانحراف 2.46%، وبمتوسط حسايب 72.1

أثق يف ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.88معياري 

باملرتبة  "متيزي فيام أقوم به من أعامل مقارنة باآلخرين

، 2.31%، وبمتوسط حسايب 64.3الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل الشعور 0.94وبانحراف معياري 

عىل  "أصرب يف حالة حدوث األزمات"املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 62.9املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.94، وبانحراف معياري 2.30

نسبة  ( أن  16ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

اللوايت   ،(24-20مرية )الفتيات ضمن الفئة الع

السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "يصدر عنهن 

بلغت  "أستسلم بسهولة يف املواقف الصعبة"

، وبانحراف 1.62%، وبمتوسط حسايب 57.2

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.79معياري 

باملرتبة الثانية بنسبة  "أتردد يف اختاذ القرار"بعبارة 

، وبانحراف 1.89سط حسايب %، وبمتو52.8

أوكل ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.96معياري 
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باملرتبة الثالثة بنسبة  "ول عنيؤاختاذ القرار ملن هو مس

، وبانحراف 1.77%، وبمتوسط حسايب 50.9

. يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.86معياري 

 "أتابع الربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مهارايت"

%، وبمتوسط حسايب 42.8عىل املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.96، وبانحراف معياري 2.06

3. (25-29 :) 

 

 .(29-25) العمرية للفئة السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(17جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  17ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

( اللوايت يصدر عنهن 29-25ضمن الفئة العمرية )

أحتمل الضغوط "الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، وبمتوسط 77.4بلغت  "التي أواجهها يف حيايت

وباملرتبة  0.80، وبانحراف معياري 2.57حسايب 

أثق بقدريت عىل "األوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

، وبانحراف 2.52%، وبمتوسط حسايب 75.1

أصرب ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.84معياري 

باملرتبة الثالثة بنسبة  "يف حالة حدوث األزمات

، وبانحراف 2.37%، وبمتوسط حسايب 67.1

. يف حني حصل الشعور املتمثل بعبارة 0.92معياري 

عىل املرتبة  "أثق يف قدريت عىل القيام باملهام الصعبة"

، 2.33%، وبمتوسط حسايب 65.4الرابعة بنسبة 
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. ويف املقابل تظهر نتائج 0.93وبانحراف معياري 

نسبة الفتيات ضمن الفئة  ( أن  17اجلدول رقم )

 "قلياًل "(  اللوايت يصدر عنهن 29-25العمرية )

بلغت  "أتردد يف اختاذ القرار"السلوك املتمثل يف عبارة 

، وبانحراف 1.83%، وبمتوسط حسايب 56.6

وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل  0.96معياري 

 "ول عنيؤأوكل اختاذ القرار ملن هو مس"بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 56.4باملرتبة الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك 0.86، وبانحراف معياري 1.69

 "أستسلم بسهولة يف املواقف الصعبة"املتمثل بعبارة 

ايب %، وبمتوسط حس55.8باملرتبة الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل 0.78، وبانحراف معياري 1.63

أتابع الربامج اإلعالمية التي "السلوك املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "تفيدين لتطوير مهارايت

، وبانحراف 2.14%، وبمتوسط حسايب 40.7

 .0.97معياري 

 

 

 .التعليمي )ثانوي فام دون( ستوىامل متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(18جدول رقم )

 
 

الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية حسب متغري 

 املستوى التعليمي:

 ثانوي فام دون:

نسبة الفتيات من  ( أن  18ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 
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محلة الشهادة الثانوية فام دون اللوايت يصدر عنهن 

 أثق بقدريت عىل"الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، 69.3بلغت  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

 0.90، وبانحراف معياري 2.41وبمتوسط حسايب 

أحتمل "وباملرتبة األوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة 

باملرتبة الثانية بنسبة  "الضغوط التي أواجهها يف حيايت

، وبانحراف 2.38%، وبمتوسط حسايب 67.1

أثق يف "عبارة . وجاء الشعور املتمثل ب0.91معياري 

باملرتبة  "متيزي فيام أقوم به من أعامل مقارنة باآلخرين

، 2.25%، وبمتوسط حسايب 60.8الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل الشعور 0.95وبانحراف معياري 

عىل  "أصرب يف حالة حدوث األزمات"املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 59.9املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.96ياري ، وبانحراف مع2.21

نسبة  ( أن  18ظهر نتائج اجلدول رقم )ويف املقابل تُ 

الفتيات من محلة الشهادة الثانوية فام دون اللوايت 

أتردد "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "يصدر عنهن 

%، وبمتوسط حسايب 53.5بلغت  "يف اختاذ القرار

 وباملرتبة األوىل.  0.96، وبانحراف معياري 1.86

 

 .التعليمي )جامعي فأعىل( املستوى متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(19رقم ) جدول
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أستسلم بسهولة يف "وحل السلوك املتمثل بعبارة 

%، 53.3باملرتبة الثانية بنسبة  "املواقف الصعبة

، وبانحراف معياري 1.66وبمتوسط حسايب 

ختاذ أوكل ا". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.79

باملرتبة الثالثة بنسبة  "القرار ملن هو مسؤول عني

، وبانحراف 1.81%، وبمتوسط حسايب 50.4

. يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.89معياري 

 "أتابع الربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مهارايت"

%، وبمتوسط حسايب 44.4عىل املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.97 ، وبانحراف معياري2.05

 جامعي فأعىل: .1

نسبة الفتيات من  ( أن  19ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

محلة الشهادة اجلامعية فأعىل اللوايت يصدر عنهن 

أثق بقدريت عىل "الشعور املتمثل يف عبارة  "كثرًيا"

%، 75.4بلغت  "إنجاز ما أكلف به من أعامل

 0.85، وبانحراف معياري 2.52وبمتوسط حسايب 

أحتمل "ألوىل. وحل الشعور املتمثل بعبارة وباملرتبة ا

باملرتبة الثانية بنسبة  "الضغوط التي أواجهها يف حيايت

، وبانحراف 2.49%، وبمتوسط حسايب 73.4

أثق يف ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.85معياري 

باملرتبة  "متيزي فيام أقوم به من أعامل مقارنة باآلخرين

، 2.37وسط حسايب %، وبمت67.4الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل الشعور 0.91وبانحراف معياري 

أثق يف قدريت عىل القيام باملهام "املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 65.4عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "الصعبة

 . 0.94، وبانحراف معياري 2.32حسايب 

( أن نسبة 19ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

دة اجلامعية فأعىل اللوايت يصدر الفتيات من محلة الشها

أستسلم "السلوك املتمثل يف عبارة  "قلياًل "عنهن 

%، 58.3بلغت  "بسهولة يف املواقف الصعبة

 0.78، وبانحراف معياري 1.60وبمتوسط حسايب 

أوكل "وباملرتبة األوىل. وحل السلوك املتمثل بعبارة 

سبة باملرتبة الثانية بن "ول عنيؤاختاذ القرار ملن هو مس

، وبانحراف 1.70%، وبمتوسط حسايب 54.7

أتردد ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.84معياري 

%، 53.6باملرتبة الثالثة بنسبة  "يف اختاذ القرار

، وبانحراف معياري 1.88وبمتوسط حسايب 

أتابع ". يف حني حصل السلوك املتمثل بعبارة 0.97

عىل  "رايتالربامج اإلعالمية التي تفيدين لتطوير مها

%، وبمتوسط حسايب 43.5املرتبة الرابعة بنسبة 

 . 0.96، وبانحراف معياري 2.06

الثقة بالنفس لدى الفتاة السعودية حسب متغري 

 احلالة االجتامعية:

 عزباء: .1
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 .االجتامعية )عزباء( احلالة متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(20جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  20جلدول رقم )ظهر نتائج اتُ 

الشعور املتمثل  "كثرًيا"العازبات اللوايت يصدر عنهن 

أثق بقدريت عىل إنجاز ما أكلف به من "يف عبارة 

، 2.42%، وبمتوسط حسايب 70.4بلغت  "أعامل

وباملرتبة األوىل. وحل  0.90وبانحراف معياري 

هها أحتمل الضغوط التي أواج"الشعور املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 67.8باملرتبة الثانية بنسبة  "يف حيايت

. وجاء 0.90، وبانحراف معياري 2.39حسايب 

أثق يف متيزي فيام أقوم به من "الشعور املتمثل بعبارة 

%، 62.2باملرتبة الثالثة بنسبة  "أعامل مقارنة باآلخرين

، وبانحراف معياري 2.28وبمتوسط حسايب 

أثق يف "املتمثل بعبارة . يف حني حصل الشعور 0.94

عىل املرتبة الرابعة  "قدريت عىل القيام باملهام الصعبة

، وبانحراف 2.24%، وبمتوسط حسايب 60.8بنسبة 

 . 0.96معياري 

( أن نسبة 20ويف املقابل تظهر نتائج اجلدول رقم )

 "قلياًل "الفتيات العازبات اللوايت يصدر عنهن 

سهولة يف املواقف أستسلم ب"السلوك املتمثل يف عبارة 

، 1.65%، وبمتوسط حسايب 54.6بلغت  "الصعبة

وباملرتبة األوىل. وحل  0.78وبانحراف معياري 

باملرتبة  "أتردد يف اختاذ القرار"السلوك املتمثل بعبارة 

، 1.86%، وبمتوسط حسايب 54.3الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.96وبانحراف معياري 

 "ول عنيؤالقرار ملن هو مس أوكل اختاذ"بعبارة 
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%، وبمتوسط حسايب 51.0باملرتبة الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل 0.87، وبانحراف معياري 1.79

أتابع الربامج اإلعالمية التي "السلوك املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "تفيدين لتطوير مهارايت

، وبانحراف 2.04%، وبمتوسط حسايب 44.5

 . 0.96معياري 

 متزوجة: .2

 

 .االجتامعية )متزوجة( احلالة متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(21جدول رقم )

 
 

نسبة الفتيات  ( أن  21ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

الشعور  "كثرًيا"املتزوجات اللوايت يصدر عنهن 

أحتمل الضغوط التي أواجهها يف "املتمثل يف عبارة 

، 2.62%، وبمتوسط حسايب 80.3بلغت  "حيايت

وباملرتبة األوىل. وحل  0.77وبانحراف معياري 

أثق بقدريت عىل إنجاز ما أكلف "الشعور املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 79.2باملرتبة الثانية بنسبة  "به من أعامل

. وجاء 0.80، وبانحراف معياري 2.60حسايب 

أصرب يف حالة حدوث "الشعور املتمثل بعبارة 

%، وبمتوسط 70.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "تاألزما

. يف حني 0.89، وبانحراف معياري 2.43حسايب 

أثق يف متيزي فيام أقوم "حصل الشعور املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "به من أعامل مقارنة باآلخرين

، وبانحراف 2.40%، وبمتوسط حسايب 68.9
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 . 0.90معياري 

نسبة  ( أن  29ائج اجلدول رقم )ويف املقابل تظهر نت

 "قلياًل "الفتيات املتزوجات اللوايت يصدر عنهن 

أستسلم بسهولة يف املواقف "السلوك املتمثل يف عبارة 

، 1.58%، وبمتوسط حسايب 58.0بلغت  "الصعبة

وباملرتبة األوىل. وحل  0.76وبانحراف معياري 

ملرتبة با "أتردد يف اختاذ القرار"السلوك املتمثل بعبارة 

، 1.83%، وبمتوسط حسايب 56.3الثانية بنسبة 

. وجاء السلوك املتمثل 0.96وبانحراف معياري 

 "ول عنيؤأوكل اختاذ القرار ملن هو مس"بعبارة 

%، وبمتوسط حسايب 56.3باملرتبة الثالثة بنسبة 

. يف حني حصل 0.86، وبانحراف معياري 1.70

عالمية التي أتابع الربامج اإل"السلوك املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "تفيدين لتطوير مهارايت

، وبانحراف 2.12%، وبمتوسط حسايب 42.2

 . 0.97معياري 

 ،واملطلقات ،غري ذلك، والتي تضم األرامل .3

 كة: ل  ومُم  ،واملهجورات

 

 االجتامعية  احلالة متغري حسب السعودية الفتاة لدى بالنفس الثقة .(22جدول رقم )

 وملكة( واملهجورات واملطلقات األرامل تضم والتي ذلك، )غري
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نسبة الفتيات  ( أن  22ظهر نتائج اجلدول رقم )تُ 

والتي تضم األرامل واملطلقات  ،ضمن فئة غري ذلك

الشعور  "كثرًيا"واملهجورات اللوايت يصدر عنهن 

أثق بقدريت عىل إنجاز ما أكلف به "املتمثل يف عبارة 

%، وبمتوسط حسايب 71.5غت بل "من أعامل

وباملرتبة األوىل.  0.88، وبانحراف معياري 2.45

أحتمل الضغوط التي "وحل الشعور املتمثل بعبارة 

%، 67.8باملرتبة الثانية بنسبة  "أواجهها يف حيايت

، وبانحراف معياري 2.39وبمتوسط حسايب 

أثق يف متيزي ". وجاء الشعور املتمثل بعبارة 0.91

باملرتبة الثالثة  "ه من أعامل مقارنة باآلخرينفيام أقوم ب

، وبانحراف 2.32%، وبمتوسط حسايب 64.9بنسبة 

. يف حني حصل الشعور املتمثل بعبارة 0.94معياري 

عىل املرتبة  "أثق يف قدريت عىل القيام باملهام الصعبة"

، 2.28%، وبمتوسط حسايب 62.8الرابعة بنسبة 

 . 0.95وبانحراف معياري 

نسبة  ( أن  22ظهر نتائج اجلدول رقم )قابل تُ ويف امل

والتي تضم األرامل  ،الفتيات ضمن فئة غري ذلك

 "قلياًل "واملطلقات واملهجورات اللوايت يصدر عنهن 

أستسلم بسهولة يف املواقف "السلوك املتمثل يف عبارة 

، 1.66%، وبمتوسط حسايب 56.2بلغت  "الصعبة

األوىل. وحل وباملرتبة  0.82وبانحراف معياري 

أوكل اختاذ القرار ملن هو "السلوك املتمثل بعبارة 

%، 52.2باملرتبة الثانية بنسبة  "ل عنيؤومس

، وبانحراف معياري 1.77وبمتوسط حسايب 

أتردد يف اختاذ ". وجاء السلوك املتمثل بعبارة 0.88

%، وبمتوسط 45.4باملرتبة الثالثة بنسبة  "القرار

. يف حني 0.96اري ، وبانحراف معي2.01حسايب 

أتابع الربامج اإلعالمية "حصل السلوك املتمثل بعبارة 

عىل املرتبة الرابعة بنسبة  "التي تفيدين لتطوير مهارايت

، وبانحراف 2.05%، وبمتوسط حسايب 42.7

 .0.95معياري 

 :مناقشة نتائج الدراسة

الفتاة السعودية  تتميز   أوضحت نتائج الدراسة أن  

الة مع اآلخرين، وهذا اجتامعي فع  بمهارات تواصل 

ال يتطلب درجة عالية من  النوع من التواصل الفع 

املهارات والقدرات التي تتضمن اإلدراك الواعي 

بتوصيل األفكار إىل األطراف األخرى بأساليب 

موضوعية تساعد عىل مواجهة املواقف والتفاعل معها 

اجتامعية  بإجيابية.  وهذا له أكرب األثر يف بناء عالقات

فاعلة تسهم  يف رقي مستوى العالقات اإلنسانية يف 

املجتمع، وكلام سادت العالقات اإلنسانية الراقية 

 ،لفاضلة كالعطفااملبنية عىل التخلق بأخالق اإلسالم 

كلام ظهرت أفضل  ،واالحرتام املتبادل ،والرتاحم

وتتفق قت أسمى الغايات يف املجتمع.النتائج وحتق  

سة احلالية مع بعض ما جاء يف نتائج دراسة نتائج الدرا

 (.1428(، ودراسة الشمراين )1408السامل )
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الة  وال شك أن   مهارات التواصل االجتامعي الفع 

هلا دور أسايس يف إنجاح العالقات اإلنسانية يف خمتلف 

ا مزيج بني املهارات اإلنسانيةإحيث  ،جماالت احلياة  ،هن 

وبني القدرات العقلية  ،الذكاء االجتامعي :مثل

قدره عالية عىل  السعوديةاملختلفة. وقد أظهرت الفتاة 

االندماج والتأثري الكبري ضمن حميطها املجتمعي 

واإلنساين، وذلك من النتائج  التي أشارت اىل تكوينها 

ورغبتها بمخالطة  ة،العالقات مع اآلخرين  بسهول

اقات وامليل إىل تكوين صد ،األقارب والتواصل معهم

دائمة. وهذا ينبع من قدرهتا عىل التعامل مع اآلخرين 

حسب ظروفهم يف هذه الدائرة االجتامعية، وذلك من 

وتقديرها وفهمها  ،خالل سعيها إىل معرفة ظروفهم

والتعامل مع   ،ووضعها يف احلسبان ،هلذه الظروف

و يؤكد  ،اآلخر بناء عىل ذلك. ومم ا يرتقي هبذه املهارة

ا أيًضا تضع نفسها مكان عىل هذه الق يمة اإلنسانية أهن 

 ،ن  املوقف بعينهِ  ةمم ا جيعلها قادرة عىل رؤي ،اآلخرين

، ن  ا حني انفعاهلِ بشكل أفضل خصوًص  ن  وتفهم موقفهِ 

بالقدرة عىل التعبري عن  السعوديةمتع الفتاة تكام ت

مم ا يقوي األوارص  ؛هنا لآلخرينامشاعر امتن

نتائج الدراسة احلالية مع بعض ما  وتتفقاالجتامعية. 

 (. 1408جاء يف نتائج دراسة السامل )

بقيمة  السعودية ةمتيز الفتادت نتائج الدراسة كام أك   

نسانية هلا إلخالقية واألوامللكة ا ،الصفة هذهالتسامح 

وجتعله جمتمًعا  ،د املجتمعوحِّ آثار ملموسة، حيث تُ 

يفتح ف ،وية يف النفوستعاونًيا متامسًكا، كام هلا آثار معن

التسامح اآلفاق حلياة جديدة مبنية عىل احلب والسعادة 

ل املحبة واملودة واحرتام اآلخر. ومبدأ التسامح يؤصِّ 

وهذا يؤكد عىل  ،والتواصل الدائم بني أفراد املجتمع

فق اإلنساين للفتاة السعودية التي هتدف لذلك ألسعة ا

وقبوهلا لتوسط  ،هلان أساء من خالل تقبلها االعتذار مم  

اآلخرين من أجل الصلح حال االعرتاف هبا من 

والبعد عن العناد يف املعامالت  ،األخرى األطراف

.  ويف حال وجود اخلالفات والتحديات اإلنسانية

إدراكها العايل ألمهية إهناء اخلالفات  االجتامعية فإن  

جيعلها  تتنازل عن وجهة نظرها عندما  ؛والنزاعات

ا غري صائبةتعرف أ وال  ،وحترتم آراء اآلخرين ،هن 

تنفعل عندما تكون خمتلفة عن رأهيا، مم ا يؤكد عىل ميلها 

وصداقات دائمة من  ،إىل تكوين عالقات اجتامعية

وتتفق نتائج  وهي التسامح. ،خالل أعظم ِقَيم التعايش

الدراسة احلالية مع بعض ما جاء يف نتائج دراسة 

 (.1428الشمراين )

يام خيص حمور الثقة بالنفس،، فقد أظهرت نتائج وف 

من الثقة  الفتاة السعودية لدهيا مستوى عال   الدراسة إىل أن  

 ،من خالل احرتامها لذاهتا ذلك يظهرو ،بالنفس

وشعورها باإلجيابية واملبادرة واإلقدام عىل حتقيق أهدافها، 

علميًا وسعيها الدائم للتطور والتفوق عىل اآلخرين 

ا بام حيقق هلا  النجاح عىل الصعيدين  الذايت عمليً و

واملجتمعي عىل حد  سواء.  ويتضح ذلك من النتائج التي 
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ا صاحبة قرار من خالل تعبريها  ةوفتاة منتج ،تؤكد أهن 

الواضح عن ثقتها بقدرهتا عىل إنجاز ما تكلف به من 

 أيًضاومتيز أعامهلا عن اآلخرين، وأظهرت النتائج   ،أعامل

ا عىل اإلنجاز املتميز حتت الضغوط، والسيطرة عىل قدرهت

 ااستسالمهوعدم  ،والقيام باملهام الصعبة ،مواقفها احلياتية

بسهولة أمامها، وحتملها للضغوط التي تواجهها يف حياهتا 

وصربها يف حال حدوث األزمات. كام أوضحت النتائج 

ومتيزها  ،سعي الفتاة السعودية لتطوير ذاهتا ومهاراهتا

والقدرة عىل  ،ورسعة اختاذ القرار واإلرصار،العزيمة ب

 وسعيدة. ناجحةاألداء املتقن لألعامل التي  جتعل منها فتاة 

وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع بعض ما جاء يف نتائج 

 (.1432دراسة القبالن )

الفتاة السعودية تتميز بالتحرض فإن   وأخرًيا

 االجتامعيصلها حيث يظهر ذلك يف  توا ،واإلنسانية

ال وَ  وناضجة والثقة  ،سلوكيات اجتامعية متزنة َق ف  الفع 

و  اجتامعيلدهيا سعة أفق  العالية بالنفس، كام أن  

والعديد من اخلصائص االجتامعية واإلنسانية  ،إنساين

 ،التي تؤكد عىل نضوجها يف تقدير األمور والتحديات

 والتعامل معها ضمن منظور املصلحة العامة ال

 املصلحة الشخصية. 

 

  التوصيات

عىل  السعوديةحتصل الفتاة  ن  أتويص الباحثة  .1

جرعة مكثفة من الربامج املختصة بالتدريب عىل 

والتدريب عىل القدرة التوكيدية  االجتامعية،املهارات 

وحرية يف التعبري عن املشاعر  ةأكثر تلقائيمم ا جيعلها 

قدر ممكن من  اإلجيابية والسلبية مًعا، ولتحقق أكرب

 اجتامعيةوالنجاح عندما تدخل يف عالقات  الفاعلية

 العينة% من 40من أن   انطالًقامع اآلخرين.   وذلك 

 اال   ن  هِ رعن مشاع نَ ال يعربمن الفتيات السعوديات 

أو تأكيد  ،املشاعر التعبري عنحرية  ن  إ إذ،  قلياًل 

 (،ASSERTIVENESS)سمى بالتوكيدية وما يُ  ،الذات

هي من اجلوانب الشخصية التي هلا عالقة بالنجاح أو 

وتؤثر يف مهارات  االجتامعية،العالقات  يفالفشل 

الة مع اآلخرين.  وترتبط هذه التواصل االجتامعية الفع 

 التوصية بشكل مباش مع وزارة التعليم.

تويص الباحثة بأمهية تصميم برامج تدريبية  .2

ق املهارات للفتاة السعودية تساعدها عىل تطبي

 ،مهارات االستامع :مثل ،االجتامعية املخفضة للغضب

خرين، آلوفهم مشاعر اآلخرين والتعامل مع غضب ا

والتعامل مع ضغوطات املجموعة، والتعامل مع 

ومساعدة  ،االهتام، واالستجابة للفشل والتفاوض

خرين وتقديم شكوى. وهذا بناء عىل نتائج آلا

 % من الفتيات ينفعلنَ  30 ن  أالدراسة اىل أشارت اىل 

مع آراء اآلخرين، هذه الربامج  عندما خيتلف رأهين  

 ،سرتاتيجياتإ جتعل الفتيات السعوديات يمتلكنَ 

ووسائل إدارة الغضب، وفنون وأدوات احلوار 

والتحكم  ،والنقاش البناء، ومهارات السيطرة
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بالغضب مم ا جيعلهن حيققن االستفادة القصوى من 

السيطرة عىل الغضب من  ألن   ،تواجههن املواقف التي

وترتبط هذه  .الراقية اإلنسانية االحرتافيةاملهارات 

التوصية بشكل مباش مع مؤسسات املجتمع املدين 

واملؤسسات اخلريية، والقطاع اخلاص من خالل باب 

 خدمة املجتمع املحيل.

 السعوديةللفتاة  ةتصميم برامج تدريبي .3

القرار من  اختاذيف  للتغلب عىل مشكلة الرتدد

املشكلة بنسبة  هذهوذلك لظهور  ،التوصيات املهمة

% من 29.1 %  لدهيم، كام أشارت الدراسة أن  41.0

.  اختاذ القرار ملن هو مسؤول عنهن   الفتيات يوكلنَ 

الربامج عىل حماور  هذهحتتوي  لذلك من املهم أن  

تتضمن كيفية رسم األهداف املراد حتقيقها بوضوح 

تعطي لنفسها مهلة   ديد األولويات، وأمهية أن  وحت

وتعمل قائمة لإلجيابيات    القرار الختاذمناسبة  ةزمني

كيف  تعلم ن  أ أيًضاوالسلبيات هلذا القرار.  ومن املهم 

 املعرفة، اكتسابتواجه املخاوف يف داخلها من خالل 

احلارض، واستشارة شخص قريب له خربة  يفوالرتكيز 

كيفية اتباع املنهج  إضافة إىلار الصحيح. القر اختاذيف 

القرار بحيث ال تعيد نفسها وهي ما  اختاذالعلمي يف 

نسميها اخلربة، وال حتاكي جتارب اآلخرين عىل 

ام تقوم بدراسة تلك التجارب ومعرفة ما وإن   ،عالهتا

 فضاًل إىل معرفتها بوضع  يناسبها وما ال يناسبها منها. 

وجد اخلطط البديلة لكل وتُ  ،اخطط مستقبلي ة حلياهت

مم ا جيعلها قادرة عىل التحكم  ،قرار ترغب يف اختاذه

لدهيا  سعوديةينتج لنا فتاة فبقرارهتا ومسار حياهتا. 

كمهارة أساسية من  ،قراراهتا بنفسها يف اختاذمهارة 

املهارات احلياتية، مستخدمة املنهج العلمي الذي 

ة عىل يساعد عىل تشخيص املشكالت والقدر

وحتليلها والوقوف عىل مسبباهتا. وهذا له       ،توصيفها

القرارات املناسبة  واختاذأكرب األثر عىل حتديد وتعيني 

ستخدام طريقة العصف اللمشكالت التي تواجهها، و

واإلبداعي الذي يسهم  ،الذهني والتفكري االبتكاري

 يف اختاذ القرارات احلكيمة. والفاعليةيف رفع الكفاءة 

ترتبط هذه التوصية بشكل مباش مع وزارة العمل و

 والتنمية االجتامعية.

 

  عــــاملراج

حقوق هـ(: 1425) أبو خالد، فوزية بنت عبد اهلل

وواجباهتا يف األرسة واملجتمع بني العادات  ،املرأة

، )يف(: مؤمتر وبني األحكام الرشعية ،والتقاليد

املنعقد  "حقوق وواجبات املرأة السعودية"

-12باملدينة املنورة، مركز احلوار الوطني، الفرتة 

 .م14/6/2004

 إسهاماتهـ(: 1432) فرحات كرم حلميأمحد، 

املرأة السعودية يف التنمية الثقافية والعلمية يف عهد 

خادم احلرمني الرشيفني امللك عبد اهلل بن عبد 

، )يف(: مؤمتر تعليم املرأة العزيز آل سعود

مام حممد بن سعود إلجامعة االسعودية، 

http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/د%20كرم%20حلمي.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/إسهامات%20المرأة%20السعودية%20فى%20التنمية%20الثقافية%20والعلمية.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/إسهامات%20المرأة%20السعودية%20فى%20التنمية%20الثقافية%20والعلمية.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/إسهامات%20المرأة%20السعودية%20فى%20التنمية%20الثقافية%20والعلمية.pdf
http://www.imamu.edu.sa/agencies/Dfsa/conference/Documents/إسهامات%20المرأة%20السعودية%20فى%20التنمية%20الثقافية%20والعلمية.pdf
http://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx
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 من 9 إىل 7 ، الرياض، الفرتة مناإلسالمية

 15 إىل 13 املوافق .هـ1432 لعام صفر شهر

 .م2011/يناير شهر من

املرأة هـ(: 1428) بن عدوان، نورة بنت عبداهللا

: إنجازات وحتديات، )يف(: ميةالسعودية والتن

السادس  جملة الشورى، السنة السابعة، العدد

 .85 – 84ص  .هـ1428  صفر - والثامنون

املركز هـ(: 1431) اجلربوع ، أيوب واملحيسن، خالد

، القانوين للمرأة يف اململكة العربية السعودية 

 مطبعة مكتبة امللك فهد الوطنية ، الرياض.

 صورةهـ(: 1419) عباس احلسيكي، رشيفة بنت

، الصحافة املحلية املرأة السعودية كام تعكسها

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم الدراسات 

 االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود.

تقييم مسامهات هـ(: 1413) احلسيني، عائشة أمحد

، مركز النرش املرأة السعودية يف سوق العمل

 العزيز، جدة. عبد امللك العلمي، جامعة

هـ(: 1427) الدغيلبي، مضاوي بنت مويس عبيسان

دراسة تقويمية للربامج التدريبية واملهنية املقدمة 

: دراسة ميدانية مطبقة عىل لتأهيل املرأة الفقرية

مجعية النهضة النسائية اخلريية بمدينة الرياض، 

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم االجتامع 

لية العلوم االجتامعية، جامعة واخلدمة االجتامعية، ك

 مام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.إلا

الفرص الوظيفية هـ(: 1419) الرميزان، جواهر صالح

املتاحة للخرجيات اجلامعيات باململكة الواقع 

، رسالة ماجستري غري منشورة، والبدائل املقرتحة

 قسم اإلدارة الرتبوية، جامعة امللك سعود.

العوامل املؤثرة بوعي هـ(: 1429) الروييل، نورة

، رسالة ماجستري غري  الشابة السعودية بحقوقها

 منشورة ، جامعة امللك سعود ، الرياض.

بعض سامت شخصية املرأة (: ه1408) السامل، مي

، التعليم والعمل السعودية يف ضوء متغريي

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم علم النفس، 

 ك سعود.كلية اآلداب، جامعة املل

 تفعيل نحوهـ(: 1432) نارص بن اهلل عبد السدحان،

 تنمية اخلريية يف اجلمعيات النسائية جلهود أكرب

امللتقى  إىل ، ورقة عمل مقدمةالسعودية املرأة

الذي نظمه مركز آسية لالستشارات الرتبوية 

والتعليمية بعنوان: )املرأة السعودية والتنمية 

-7رتة الوطنية...إنجاز وطموح(، الف

 م.13/3/2011-12هـ املوافق 8/4/1432

الصورة النمطية للمرأة هـ(: 1424) السليامن، هند

اجلنس والعمر لدى  السعودية وعالقتها بمتغريي

عينة من طالب وطالبات وأعضاء هيئة التدريس 

، رسالة ماجستري غري سعود بجامعة امللك

منشورة، قسم علم النفس، كلية اآلداب، جامعة 

 عود.امللك س

http://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx
http://www.imamu.edu.sa/Pages/default.aspx


 ... حتليلية وصفية دراسة: السعودية ةللفتا والنفيس االجتامعي التواصل واقع:  اهلبدان حممد بنت مالآ                                 246

العوامل هـ(: 1432) السهيل، البندري سعود حممد

املؤدية إىل تردد املرأة السعودية عىل مؤسسات 

: دراسة لعينة من حقوق اإلنسان باململكة

املرتددات عىل اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، 

رسالة ماجستري غري منشورة، قسم الدراسات 

 االجتامعية، جامعة امللك سعود.

السامت الشخصية للشابة (: 1428) احلةالشمراين، ص

، رسالة ماجستري السعودية: دراسة استطالعية

غري منشورة، قسم الدراسات االجتامعية، كلية 

 اآلداب، جامعة امللك سعود.

تعليم (: م2007) العمري، سعاد بنت أمحد بن حممد

املرأة يف السعودية بني تشجيع الدولة ورفض 

يف املؤمتر العاملي  ، ورقة عمل للمشاركةاملجتمع

بامليزيا عن قضايا املرأة املسلمة يف املجتمعات 

 م.2007هـ/1428املعارصة آفاق وحقائق 

دور املرأة السعودية هـ(: 1432) القبالن، قبالن نجاح

بالتنمية وبناء جمتمع املعرفة: دراسة للمعوقات 

، )يف(: مؤمتر تعليم املرأة السعودية، واحللول

، بن سعود اإلسالمية مام حممدإلجامعة ا

 لعام صفر شهر من 9 إىل 7 الرياض، الفرتة من

 شهر من 15 إىل 13 املوافق هـ1432

 .م2011/يناير

 مدىهـ(: 1431) اهلل غرم بن حممد بنت املالكي، سمر

 القرى أم بجامعة العليا طالبات الدراسات إدراك

 املجتمع يف للمرأة العمل التطوعي ملجاالت

ميدانية، رسالة ماجستري غري  دراسة :السعودي

منشورة، كلية الرتبية، جامعة أم القرى، مكة 

 الكرمة.

 املرأة حقوقهـ(: 1433) سليامن املقبل، عواطف

 : ورقةواخلاص القطاع احلكومي يف االقتصادية

والقانونية  الرشعية احلامية ندوة إىل مقدمة عمل

ثراء املعرفة إاالقتصادية، مركز  املرأة حلقوق

 تشارات الرتبوية والتعليمية، الرياض.لالس

reports/382803-http://arabic.arabianbusiness.com/special 
http://www.alriyadh.com/1509903 

وكالة الوزارة للتخطيط  ليم العايل،وزارة التع

اإلدارة العامة للتخطيط  ،واملعلومات

  .( 9/1م: 0102هـ /  1341،واإلحصاء
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