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 المستخلص

المرأة السعودية ليجعلها قادرة عديدة وأخيرا جاء القرار برفع الحظر عن قيادة  ألعوامالمطالبة بالقيادة للمرأة  بعد

على التمتع بحقها في قيادة السيارة وتتخلص مشكلة الدراسة في تسليط الضوء على واقع جودة حياة المرأة في 

والسعي نحو تطويرها وتنميتها  مستوى جودة الحياةتغير المجتمع السعودي وعالقه اعطاء المرأة حق القيادة في 

من قبل الجهات المختصة مما يساعد على النهوض بجودة حياة المرأة في المجتمع السعودي وماهي التحديات 

االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها وتهدف الدراسة الى الكشف عن دور قيادة المرأة للسيارة في تحسين جودة 

رأة السعودية والتعرف على التحديات التي تحد قيادة المرأة من تحقيق المزيد من جودة الحياة ولتحقيق حياة الم

الدراسة الوصفية التي اعتمدت على االسلوبين الكمي والكيفي وقد تم استخدام هذه األهداف استخدمت الباحثة 

شخص ممن يقدن السيارة في  055ة من منهج المسح االجتماعي وتطبيق االستبيان االلكتروني على عينة مكون

المجتمع السعودي باإلضافة الى منهج دراسة الحالة من خالل المقابالت المتعمقة مع خمس نساء سعوديات يقدن 

في المجتمع السعودي ولقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج لجمع بيانات الدراسة السيارة منذ أكثر من عام 

ارتفاع  -. %8.23 بنسبة  السعودية للسيارة تم االستغناء عن السائق الخاص لتوفير أجرهبعد قيادة المرأة  -1

 دوقلة أعدا %22..بنسبة  للنساء وعدم المساواة بين المرأة والرجل في تكلفة الرخصةتكلفة اصدار الرخصة 

قيادة المرأة ساعدت على حل مشكلة  -8 عند قيادة السيارةالمدارس من هم التحديات التي تواجه المرأة 

أن قيادة  -0  %2022بنسبة  حصلت المرأة على استقالليتها التامة بعد قرار القيادة -2  %23.. المواصالت

mailto:msaeedalrefai@stu.kau.edu.sa
mailto:nnajealfaydi@stu.kau.edu.sa


 

566 
 

 وقد شعرت المرأة بعد قيادة السيارة بالرفاهية بنسبة كبيرة585.المرأة زادت من تفعيل دور المرأة ف رؤية 

ارة زادت األنشطة االجتماعية التي تمارسها المرأة ومن أهمها قضاء حاجات المنزل بعد قيادة السي -.  %.352

 2فقط %0بنسبة  أن نسبة تحرش الشباب بالنساء قليلة جداً بعد قيادة السيارة -.  %.22.بنفسها

 . قيادة المرأة ، حقوق المرأة ، جودة الحياةالكلمات المفتاحية : 

 

 

Abstract 

 

Thus, after demanding of women driving for many years, the decision to lift the ban 

on the leadership of Saudi women was finally issued allowing them to enjoy their 

rights to drive cars. The problem of the study highlights the reality women’s life 

quality in Saudi society and the link between a change life quality and the right to 

drive in addition to seeking the develop and improvement of such quality by the 

competent authorities. It helps improving the life quality of women in Saudi society 

and determining the economic and social challenges they face. 

The study, furthermore, aims to reveal the role of women driving in improving the 

Saudi women life quality and identifying the challenges that limit women's leadership 

to achieve more valuable life. In order to achieve these goals, the researcher used the 

descriptive study which relies on quantitative and qualitative methods  

Social survey method was also used, and the application of the electronic 

questionnaire was used on a sample of 500 women drivers in the Saudi society. The 

case study method was also used through conducting in-depth interviews with five 

Saudi women who have been driving for more than a year. The purpose of this 

conduct is to collect data of women in Saudi society. The study concluded a number 

of results as follows: 1. Upon Saudi women driving, there was no need for private 

drivers at a rate of 32.8%. 2. Increase of driving license fees for women and absence 

of equality between men and women in terms of the driving license fees at 26.4% and 

the few number of car-driving schools represents another challenge. 3. Women 

driving solved 27.8% of transportation problems. 4. Women got full independency at 

a rate of 54.4% when the resolution was issued. 5. Women driving increased the 

activation of women role in 2030 vision, where they experienced welfare at a rate of 

80.6% upon women driving. 6. Social activities increased practiced by women when 

women started driving, the most important of which is purchasing their home 

requirements by themselves. 7. Sexual harassment recorded a rate of 5% which is a 

lower number after enabling women to drive2 

Key words: women driving, women's rights, quality of life. 
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 مقدمة 
تعد حقوق اإلنسان من أبرز الموضوعات في العصر الحالي الذي تقاس به قوه األمم وتقدمها ولقد 

كل الدول العظمى تتنافس في رفع المعايير لحقوق اإلنسان بصفه عامه والطفل والمرأة  أصبحت

واألقليات بصفه خاصة ، فقيمه الدول بقيمه القوانين العادلة فيها وفى مقدمه الدول العظمى التي تعنى 

من أساس  باإلنسان هي المملكة العربية السعودية التي كانت وال زالت وستضل تعنى بالحقوق الن هذا

الدين اإلسالمي والشريعة اإلسالمية وهذا هو ما أوصانا به نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم فحتى حين 

وقعت المملكة العربية السعودية على اتفاقيه حقوق اإلنسان تحفظت على ما يخالف الشريعة اإلسالمية 

المرأة للسيارة من القضايا المحرجة  لقد كانت قضية قياده،  س الدستور والنظام األساسي للحكمفهي  أسا

التي في كل مناسبة تستعرضها الدول االخرى لتثبت أن المرأة السعودية مظلومة وهم في الواقع ال ينظرا 

وال يهتموا لنساء العالم المحرومات من المقومات األساسية للحياة كالتغذية والصحة والتعليم فالمرأة 

 بالرفاهية2 السعودية من قبل القرار وهي تنعم

يجب أن نشيد ونحتفي بالحقوق األخيرة التي حصلت عليها المرأة السعودية بهدف تمكينها كونها شريك 

أساسي في تنميه هذا الوطن الغالي ابتداء بقرار القيادة إلى قرار الوالية مرورا بقرارات كثيرة هدفها 

 حفظ المرأة وصيانة حقها2

تأثير قيادة النساء السعوديات للسيارات من الناحية االجتماعية تهدف هذه الدراسة في التعرف على 

واالقتصادية وما هي التحديات االقتصادية والجتماعيه التي تحد من جوده حياه النساء وكيف يمكن 

أن أي تغير في  585.التغلب عليها حيث أن جوده الحياة والتي هي ركيزة أساسيه من ركائز رؤية 

تها بالكامل وحياه أسرتها فان حق المرأة في الحرية والتنقل من أهم الحقوق التي حقوق المرأة يغير حيا

يجب أن تتمتع بها المرأة السعودية ولتحقيق هذه األهداف استخدمت الباحثة الدراسة الوصفية التي 

اعتمدت على االسلوبين الكمي والكيفي وقد تم استخدام منهج المسح االجتماعي وتطبيق االستبيان 

شخص ممن يقدن السيارة في المجتمع السعودي ، باإلضافة الى  055لكتروني على عينة مكونة من اال

منهج دراسة الحالة من خالل المقابالت المتعمقة مع خمس نساء سعوديات يقدن السيارة منذ أكثر من عام 

 لجمع بيانات الدراسة في المجتمع السعودي2
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 الفصل االول 

 اإلطار المنهجي للدراسة 

 :study problem                                                                        :مشكلة الدراسة

إذا كان يوم المرأة العالمية هو الثامن من مارس فللمرأة السعودية يومان يوم حصولها على حق التعليم 

 ..هـ ويوم حصولها على حق التنقل )قياده السيارة( بتاريخ  18.1ربيع الثاني عام  1.يوم الجمعة 

 51.2.سبتمبر 

لقد شهد التاريخ اإلنساني مساهمات عديدة للمرأة في سعيها للحصول على حقوقها منذ فجر التاريخ 

وصوال إلى عصرنا الحاضر ولقد بذل الكثير من الجهود على المستوى الدولي لتمكين المرأة وإبرام 

االتفاقيات والمعاهدات الدولية التي توفر للمرأة الحماية والدعم للحصول على حقوقها العديد من 

المشروعة مثل اتفاقيه "سيداو" التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وقد نصت 

ان وحرياته ( من بيان األمم المتحدة إن تحقيق المساواة بين الجنسين ودعم حماية حقوق اإلنس.1المادة )

األساسية هي عوامل أساسية لتحقيق التنمية والسالم واألمن2  وقد كانت قضية تعليم البنات من أكثر 

القضايا جدال في السعودية، حيث ان الناس انقسموا ما بين مؤيد لتعليم المرأة وبين معارض وكانت 

االساسية والدينية المحدودة، ووجهة  هنالك وجهتي نظر االولى كانت تدعوا الى ان تكتفي المرأة بالتعاليم

 18.1النظر االخرى كانت تدعوا الى المساواة بين البنين والبنات في التعليم لجميع المراحل ، وفي عام 

انتهى االمر بقرار انشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات، وبدا عصر جديد للمرأة السعودية ، ويأتي بعد ذلك 

اجتماعيه عرفتها المملكة بإصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود  انتهت أطول قضية 15/15يوم 

قرار السماح للمرأة بقياده السيارة وانتهاء اكبر جدل عاشه الشعب السعودي بين مؤيد ومعارض ومحايد 

ويسبق نزول قرار القيادة قرار منع التحرشات والعقوبات المطبقة عليه حفاظاً على أمن وسالمة المرأة، 

ه التواريخ أعلن إغالق أبواب الجدال والتمييز وفتح أبواب الحرية والمساواة ستبقى هذه اليومان بهذ

 محفور في عقول و قلوب النساء السعوديات لألبد 2

قد جاء قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية السعودية، تماشياً مع رؤيتها  

من أكثر المعيقات التي طالما وقفت في سبيل تمكين المرأة السعودية ، وليزيل واحد 585.الوطنية 

بالدرجة المطلوبة؛ فمن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثيراته وانعكاساته اإليجابية على تمكين المرأة 

 (5582.السعودية من القيام بدورها األسري واالجتماعي )األغا، 

أعطت اهتماماً خاصا للمرأة بوصفها الدعامة األساسية لألسرة،  قد 585.إن الرؤية الوطنية للمملكة عام 

التي هي نواة المجتمع، وأنها عنصر هام من عناصر القوة للمملكة، ثم أكدت الرؤية مواصلة تنمية 

قدراتها واستثمار طاقاتها وتمكينها من اقتناص الفرص لبناء مستقبلها والمساهمة في التنمية المجتمعية2 

 (2 .128تصاد والتخطيط، الرؤية الوطنية: )وزارة االق

يرتبط مفهوم جودة الحياة بأسلوب حياة الفرد، وبما يقوم به من نشاطات وقدرات للتحكم فيما يدور حوله 

ومستقبله، وأن هناك العديد من المعوقات التي تمنع الفرد من الوصول إلى اإلحساس بجودة الحياة، منها 

فرد، والصراع الداخلي الذي يشعر به من جراء ضعف اإلنجاز، وعدم ضغوط الحياة التي يواجهها ال

 (2 .55.القدرة على التحكم2 )ابراهيم واخرون،
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تأتي الدراسة الحالية لتبحث في مدى انعكاس ومنح المرأة السعودية الحق في القيادة وحالة التمكين 

حيث مدى جودة الحياة وبناء عليه، التي تشهدها المملكة العربية السعودية على المرأة السعودية من 

فقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على واقع جودة حياة المرأة في المجتمع السعودي وعالقه 

اعطاء المرأة حق القيادة في تغير مستوى جودة الحياة، والسعي نحو تطويرها وتنميتها من قبل 

ة في المجتمع السعودي وماهي التحديات الجهات المختصة مما يساعد على النهوض بجودة حياة المرأ

 2االقتصادية واالجتماعية التي تواجهها

 

 of studying: Importance                                                            أهمية الدراسة: 

تستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل االطالع على القرارات السياسية الحديثة في المملكة العربية 

 2030السعودية والدراسات السابقة المتعلقة بقيادة المرأة للسيارة في السعودية إضافة الى ما تبنته رؤية 

الدراسة في جانبين: األهمية  من قرارات ومبادرات متعلقة بتمكين المرأة السعودية، وتنبثق أهمية هذه

 النظرية، واألهمية التطبيقية2

 

 :Theoretical importance                                                 األهمية العلمية )النظرية(: 

قياس األثار االجتماعية واالقتصادية والتشريعات والقوانين لقيادة المرأة للسيارة ويندرج أهمية ذلك 

العديد من التخصصات مثل الخدمة االجتماعية وحقوق االنسان، وعلم اجتماع المرأة، وعلم  ضمن

اجتماع القانون، والقرارات والقوانين التي تخدم الجماعة وتحقق مبادئ حقوق االنسان والمرأة بشكل 

عدة خاص والمساهمة في إثراء الدراسات االجتماعية في موضوع حقوق اإلنسان والمرأة، ومناقشة 

 مفاهيم اجتماعية وأبرزها مفهوم قيادة المرأة وجودة الحياة2

 :Applied importance                                                       األهمية العملية )التطبيقية(:

في رفع جودة حياة المرأة السعودية، والمساهمة في  2030المساهمة الفعالة في تقويم نتائج برامج رؤية 

تطوير قوانين المرور للمحافظة على أمن وسالمة المجتمع والمساهمة في تحقيق جودة الحياة في 

ومعرفه  585.وفهم جودة الحياة بصوره دقيقه وخصوصا أنها من أهم اهداف رؤية  المجتمع السعودي

حياة وتعميم طرق تعليم المرأة للقيادة على الرجال، والمساواة األساليب الصحيحة للوصول إلى جوده ال

 في الرسوم بين النساء والرجال2

 

 

 :Goals of the study                                                                         أهداف الدراسة: 

  المرأة السعودية2الكشف عن دور قيادة المرأة للسيارة في تحسين جودة حياة 

 2التعرف على التحديات التي تحد قيادة المرأة من تحقيق المزيد من جودة الحياة 
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 :Study question                                                                          تساؤالت الدراسة: 

 االقتصادية للمرأة؟ما هو دور قيادة المرأة للسيارة في تغيير المكانة  •

 ما هو دور قيادة المرأة للسيارة في تغيير المكانة االجتماعية للمرأة؟ •

 ماهي التحديات االقتصادية التي تحد من قيادة المرأة للسيارة؟ •

 ماهي التحديات االجتماعية التي تحد من قيادة المرأة للسيارة؟ •

 

 of study: Type                                                                               نوع الدراسة: 

( بقوله " 113: 513.دراسة وصفية تعرض خصائص الظاهرة كميا وكيفيا كما أشار لها درويش )

األسلوب الوصفي يعتمد على دراسة الواقع او الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفا دقيقاً 

يوضح خصائصها، اما ويعبر عنها تعبيراً كيفياً او تعبيراً كمياً، فالتعبير الكيفي يصف لنا هذه الظاهرة و

التعبير الكمي فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة او حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر 

 االخرى "2

 

 

  of the study: Methodology                                                 منهج وأدوات الدراسة: 

لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة نستخدم منهجين هما المسح االجتماعي ألنه يتميز بجمع 

 البيانات من أكبر عدد ممكن من المبحوثين سواء من خالل االتصال المباشر او غير المباشر2 

ان هو االنسب في هذه الدراسة التي تفرض أن معظم أفراد العينة من المتعلمات فإن استخدام أداة االستبي

في الوصول ألكبر عدد ممكن من البيانات للوصول الى تعميم ذو معنى إحصائياً، فهي عبارة عن 

 مجموعة من األسئلة مرتبطة سعيا لتحقيق أهداف البحث2

 أن من أهم مميزات المسح االجتماعي: 

يع الحديثة يمكن تطبيقه عندما يكون حجم مجتمع البحث كبير وموضوع قيادة المرأة من المواض -1

التي تمت المطالبة به على مر السنين الفائتة فنرى االقبال الكبير عليه من قبل النساء فنجد أن 

 من انسب الناهج المستخدمة منهج المسح االجتماعي باستخدام أداة االستبيان2

من السهل تصنيف وتحليل بيانات المسوح ألنها مستقاة من استمارات مقننة، حيث أن عدد  -.

وثات كبير ومن خالل استخدام منهج المسح االجتماعي يسهل علينا تصنيف البيانات المبح

 وتحليلها للوصول الى نتائج دقيقة2

أما المنهج الثاني هو منهج دراسة الحالة باالعتماد على المقابلة المتعمقة مع خمس إناث من عينة البحث 

معلومات متعمقة تساعد على فهم وتحليل  لنساء قدن السيارات ألكثر من عام حيث انه يتميز بتوفير

الحالة بصورة عميقة ويساعد على تفسير نتائج التحليالت اإلحصائية حيث يبدأ الباحث بإلقاء بعض 

األسئلة العامة ومن إجابات المبحوث يتفرع إلجابات تفصليه متعمقة وهكذا لكما حصل على معلومات 
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االستبيان نسال هل تم االستغناء عن السائق وتكون تدرج في معلومات إضافية أكثر عمقا مثال في 

 اإلجابة محدد أما بالمقابلة توضح كيف استغنت ولماذا لم تستغني وكم وفرت وهكذا

إن من األدوات األكثر استخداما في جمع البيانات في المسوح االجتماعية بعد االستبيان المقابلة وتتضمن 

الستمارة في حوزة جامع البيانات حيث يقوم بطرح األسئلة المقابلة الحضور أو عبر الهاتف وتكون ا

على المبحوث واالستماع إلجابته ورصد اإلجابة ومن مزايا المقابلة أن العائد من المقابلة اعلي وذلك 

لحضور جامع البيانات يثير اهتمام المبحوث وبالتالي يزيد فرصه احتمال موافقته على المشاركة في 

لق الباحث مناخنا مريحا للنقاش في المقابلة مما يقوى ويعزز دافعيه المبحوث البحث خاصة عندما يخ

إلعطاء إجابات مفصله والمقابلة سواء كانت وجها لوجه أو عبر الهاتف تتيح للمبحوث فرصه توجيه 

األسئلة للباحث مستوضحا األسئلة الغامضة وأيضا توضيح اإلجابات الغامضة من قبل المبحوث وعدم 

ة دون إجابة وممن مميزات المقابلة أنها ال تعتمد على المستوى التعليمي للمبحوث فقد نرى ترك أسئل

قائدات للسيارات ال يملكن شهادات تعليمية كما في القرى والهجر النائية يستطيع المقابل السيطرة على 

فسه باإلجابة ترتيب طرح األسئلة الن اإلجابات في حوزته وأيضا من المميزات ضمان قيام المبحوث ن

على األسئلة والمقابلة أفضل في األسئلة المفتوحة وال تتطلب عناية فائقة باألسئلة والوضوح حيث أن 

المقابل موجود لتوضيح األمور الغامضة ويستطيع أيضا المقابل أن يتحقق من مدى صدق اإلجابات 

 ( 512.) نوري:.بمالحظه السلوك

  of study: Fields                                                                       مجاالت الدراسة: 

 تلتزم الدراسة ببعض المجاالت من حيث المجال المكاني والزماني والبشري يتم تحديدها فيما يلي:

المجال المكاني: سيتم نشر االستبيان اإللكتروني من خالل مواقع التواصل االجتماعي وبالتحديد )واتس 

 وتويتر(اب 

 المجال الزماني: سيتم جمع البيانات في مدة اسبوعين على ابعد تقدير2

 امرأة 500المجال البشري: يتم تحديد عينة عشوائية مكونه من 

اما عينة المقابلة فستكون عينة عمدية على بعض النساء الالتي لهن سنة فأكثر يمارسن قيادة السيارة 

 داخل المملكة2
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 :Concepts of the study                                                                     :راسةمفاهيم الد

 أوال: قياده المرأة السعودية للسيارة:

 المرأة: (1

"هي كيان مستقل يتمتع بالقيمة اإلنسانية كاملة أسوة بالرجل، ولها حقوق وعليها واجبات متساوية 

 ( ..، 515.لما للرجل في جميع المجاالت دون استثناء" )ابو مصلح :

 المرأة السعودية: (.

ما "هي تلك المرأة التي تكونت شخصيتها من خالل التنشئة االجتماعية في بيئة المجتمع السعودي، و

يتميز به هذا المجتمع من قيم وعادات وتقاليد توارثتها األجيال وأكسبت المرأة السعودية شخصية 

متميزة تتجلى فيها مجموعة من المهارات االجتماعية، والثقافية، ومعالم للسلوك والتصرف في 

 ( 132،  512.المواقف المختلفة تميزها عن بقية النساء في المجتمعات االخرى2" )العبد الكريم: 

 قيادة السيارة في اللغة:  (8

 (1..، 552.لغويا: " قاد، يقود، قد أي: ساقها وتولى توجيهها " )انيس :

 التعريف اإلجرائي لقيادة المرأة للسيارة: (2

قيام المرأة السعودية بقيادة السيارة داخل االراضي السعودية بناء على القرارات األخيرة التي 

 ة العربية السعودية لتتمتع المرأة في السعودية بحقها في القيادة2اتخذتها السلطات في المملك

 ثانيا: جودة الحياة:

تعرف منظمة الصحة العالمية جودة الحياة بأنها "إدراك األفراد لمراكزهم في الحياة في سياق أنظمة  (1

عاتـهم الثقافة ونسق والقيم في المجتمع الذي يعيشون فيه، وعالقة هذا اإلدراك بأهدافـهم وتوق

ومسـتوى اهتمامـهم انه مفهوم واسع يتأثر بصحته الفرد الجسمية وحالته النفسية ومستوى استقالله 

 (who:1995وعالقاته االجتماعية وعالقته بالجوانب المهمة في البيئة " )

"تعددت االتجاهات النظرية التي حاولت تفسير مفهوم جودة الحياة كمفهوم حديث من مفاهيم علم  (.

االيجابي فبينما ربط علماء النفس بين جودة الحياة وإشباع الحاجات كمكون أساسي لها فان النفس 

علماء االجتماع ركزوا على ضغوط العمل والعالقات األسرية خاصة العالقة بين الرجل والمرأة 

واألزمات والحروب وتشكيل كل هذا لنوعيه الحياة وجودتها إما علماء الطب فقد اهتموا بالخدمات 

 (8.، 551.الصحية واألنشطة الرياضية ودورها في تحسين جودة الحياة "2 )الطيب والبهاص :

"مفهوم جوده الحياة يختلف من باحث ألخر نتيجة الختالف التخصص البحثي واالتجاه النظري  (8

ولألهداف البحثية المنشود تحقيقها في دراسته لجوده الحياة لدى اإلنسان ونتيجة لذلك وجد عدد من 

لتعريفات لجوده الحياة في التراث النظري ليس محددا ولكنه متزايد باستمرار بتزايد الدراسات ا

 (..8، 553.والبحوث التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بهذا المصطلح")اسماعيل: 

" إنها وعى الفرد بتحقيق التوازن بين الجوانب النفسية والجسمية واالجتماعية لتحقيق الرضا عن  (2

ستمتاع بها والوجود االيجابي فجودة الحياة تعبر عن التوافق النفسي كنتاج لظروف الحياة واال

المعيشة الحياتية لإلفراد وعن اإلدراك الذاتي للحياة لكون هذا اإلدراك الذاتي يؤثر على تقييم الفرد 

احية للجوانب الموضوعاتية للحياة كالتعليم والعمل ومستوى المعيشة والعالقات االجتماعية من ن
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وأهمية هذه الموضوعات بالنسبة للفرد في وقت معين وفى ظروف معينه من ناحية أخرى " 

 (2.1، 550.)رمضان وعراقي: 

                                      :Explanatory theory of study        :النظرية المفسرة للدراسة

 النظرية النسوية:             

كاألرضية لبناء بحث علمي جيد تكمن أهميتها في التفسير والتحليل للحقائق وهي المدخل إن النظرية  

 العلمي لالنطالق في دراسة المشكلة بعمق2

اخترنا لهذا البحث "النظرية النسوية "لكونها تعتبر من أهم النظريات المفسرة للتفاوت الجنسي بإرجاعه 

ف العام للنسوية إلى االعتقاد بان المرأة ال تعامل على قدم إلى عمليات عميقة في المجتمع ويستند التعري

المساواة مع الرجل ولقد أدت الحركة النسوية إلى ظهور سلسله طويلة من النظريات التي تحاول أن 

 تفسر التفاوت تمهيدا للتغلب على حاله الالمساواة االجتماعية2

النسائية ليس بوصفها موضوعا من ويتضمن التعريف البسيط للنسوية دراسة النساء والحركة 

 الموضوعات ولكن بوصفها ذاتا قادرة على المعرفة2

يمكن القول أن النظرية النسوية تيار سياسي ، ثوري ، فكري ، يهدف إلى إعادة الحرية للمرأة ،  

وتوازن القوى ويكشف عن سماتها و خصائصها في الخطاب اإلنساني عامة وكتابة المرأة التي تشتغل 

هذه السمات الخاصة ، وهو بذلك نشاط إنساني يمارسه الرجل والمرأة اللذين يدافعان عن المرأة  على

وهو ما تؤكده بام موريس التي تعتبر " النسوية مفهوما سياسيا مبنيا على مقدمتين منطقيتين اساسيتين : 

نعدام العدالة في النظام (  تقوم على عدم المساوة بين النساء والرجال ، وتعاني النساء بسببها من ا1)

( ان انعدام العدالة في النظام بين الجنسين ليس نتيجة لضرورة بيولوجية ، لكنه ناتج .االجتماعي ، و)

عن الفروق التي تنشئها الثقافة بين الجنسين 2 يقدم هذا المفهوم للنسوية جدول أعمالها الذي يحتوي على 

التي تنشئ وتؤيد انعدام المساواة بين النوعين، ثم تغيير هذه مهمتين: فهم االليات االجتماعية والنفسية 

االليات "، وكما ترى يمنى طريف الخولي فإن " النسوية في أصولها حركة سياسية، تهدف الى غايات 

اجتماعية، تتمثل في حقوق المرأة، واثبات ذاتها ودورها، والفكر النسوي بشكل عام أنساق النظرية من 

يا، والتحليالت، تصف وتفسر أوضاع النساء وخبراتهن، وسبل تحسينها وتفعيلها، المفاهيم، والقضا

 (23: 511.وكيفية االستفادة المثلى منها")واصل ،

 نعني باألدب النسوي ذلك االدب الذي يكتب عن المرأة سواء كان المؤلف رجال او امرأة2

( التي كانت بعنوان النظرية النسوية ودارسة التفاوت االجتماعي أن 512.تبين دراسة عبد العظيم ) 

محاوالت تصنيف النظريات التي تدرس المرأة البد أن يكون صعب لما واجهته النظرية النسوية في 

 :بداية نشأتها، ومن خالل ذلك يمكن تحديد ثالثة انماط رئيسية تشمل النظريات النسوية

النظريات النسوية اإلصالحية: تركز هذه النظريات بشكل رئيسي على عمل المرأة في األسرة  -1

واالقتصاد ككل، ومحاولة إيجاد أشكال االستغالل التي تتعرض لها المرأة بأشكال متعددة في 

 العمل ويتم عمل ذلك لمحاولة تحسين ظروفهم المعيشية2

نظرية على العنف المستهدف ضد المرأة، وعلى النظريات النسوية المقاومة: تركز هذه ال -.

 االستفادة من خبرات النساء كعنصر محوري في المعرفة والثقافة المجتمعية2
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النظريات النسوية المتمردة: تركز هذه النظريات على العمليات والرموز التي تم انشاؤها  -8

هم بحيث ال تخضع لما وتحافظ على نسق النوع، لذلك ينصب التركيز على ما تقوله النساء أنفس

 يقوله الذكور 

يمكن القول إن النظرية النسوية تدعو الى حصول النساء على جميع حقوقهم في المجتمع سواء الحقوق 

 (515.االقتصادية او االجتماعية او السياسية والحصول على فرص متساوية مع الرجل )عمرو،

تصورات الفكرية والفلسفية التي تسعى لفهم يمكن تعريف النظرية النسوية بأنها " هي مجموعة من ال

جذور وأسباب التفرقة بين الرجال والنساء وذلك بهدف تحسين أوضاع النساء وزيادة فرصهم في كافة 

المجاالت النسوية ليست فقط أفكار نظرية وتصورات فكرية مؤسسة في الفراغ، بل هي تقوم على حقائق 

وترصد التمييز الواقع عليهن سواء من حيث توزيع الثروة  وإحصائيات حول أوضاع النساء في العالم،

أو المناصب أو الفرص وأحيانا حتى احتياجات الحياة األساسية من مأكل وتعليم ومسكن وغيره2" 

 (18: .51.)محمود ،

في بحثنا هذا سوف نقوم باستخدام النظرية النسوية في العالم الثالث " ما بعد االستعمار " التي يتم فيها 

دراسة مشاكل النساء من جميع الجوانب وتعتبر نسوية ما بعد االستعمار تياراً فكرياً جديد نسبياً ويؤكد 

 هذا االتجاه على الصراع ضد القمع والظلم الذي تعاني منه المرأة2

تسعى الحركة النسوية في التغيير والتأثير في صناع القرار من خالل التأثير فيهم لتغيير القوانين 

وعة والسياسات والتشريعات ومن خالل قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة وتمكين المرأة يمكننا الموض

 ان نرى التغيرات الحاصلة مثل وضع قانون التحرش لحماية المرأة وللحد من التحرش2

 الفصل الثاني

 المرأة السعودية من التهميش للتمكين

 المقدمة

ملكة العربية السعودية محل جدل كبير وأخذت هذه القضية الشائكة ظل موضوع قيادة المرأة للسيارة بالم

مساحات واسعة من الحوار حولها ليس على المستوى المحلى فقط بل والدولي أيضا كونها المرأة 

الوحيدة في العالم الممنوعة من القيادة المحظور عليها الجلوس خلف المقود وكان الشعب السعودي 

ين مؤيد ومعارض ومحايد وفى السادس والعشرين من سبتمبر أعلن خادم منقسم إلى ثالث أقسام ب

الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية القرار التاريخي برفع 

الحظر عن قيادة المرأة السعودية للسيارة والسماح لها باستخراج رخصه القيادة كالذكور على حد سواء 

غلق النقاش والجدل وإنهاء اكبر قضيه اجتماعيه عاشها الشعب السعودي طيلة أعوام وأسدل وبذألك أ

 الستار وانتهى الخالف2

بما أن قياده السيارة للمرأة تعتبر موضوع جديد في المملكة العربية السعودية فانه يتوقع أن تحدث تبعات 

لى جوده حياه المرأة السعودية وما هي لذلك ايجابيه وسلبيه فما هي أهم االيجابيات وكيف انعكست ع

 أكبر التحديات وكيف يمكن تالفيها2
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 تتبع تاريخي لقيادة المرأة في المملكة:

لم تكن قياده المرأة البدوية للسيارة امرأ جديدا أو غريبا على مجتمع البادية فكل من ذهب إلى الصحراء 

يجد النساء هناك لم ينتظرن قرار السماح بالقيادة فهن يقدن مركباتهن بأنفسهن فقيادة السيارة للسيدة 

تنتقل من مكان آلخر وتجوب البدوية ضرورة ملحه فقد كانت السيدة البدوية تقوم بقيادة مركبتها و

الصحارى وتقوم برعاية مصالحها ومصالح أسرتها سواء من االهتمام بوالديها أو رعاية أبناءها أو 

مسانده زوجها ،رغم أن المجتمع البدوي أكثر تحفظا وتمسكا بالعادات والتقاليد من المدن الكبرى والقيم 

ولكن اآلن بعد القرار أصبح بقن نساء المدن بالقيادة واألعراف فيه اشد واعقد ورغم ذلك نساء البادية س

واقعا يمارسنه بكل ثبات وثقة وبأوراق رسميه بدل من التخفي والتستر أو المراوغة والخوف من رجال 

الشرطة والمخالفات المرورية فالمجتمع البدوي يسمح للمرأة بقياده السيارة من قبل القرار لرعاية 

وصا في األسر التي ليس بها عائل من الذكور وهن ال يقصدن بهذا مصالح أسرتها وأبناءها خص

التصرف كسر القوانين أو تحديا للنظام أو معاندة المجتمع أو السباحة عكس التيار ولكن الن طبيعة 

الحياة القاسية في البادية تحتم على المرأة تحمل المسؤولية والقيام بواجباتها تجاه أسرتها بعد القرار 

للملك سلمان بن عبدالعزيز بالسماح للنساء بالقيادة عمت الفرحة في نفوس النساء الساكنات في  التاريخي

المراكز والقرى والهجر النائية رغم أنهم يمارسن القيادة من قبل القرار ولكن اآلن يمارسن القرار بثقة 

نساء البادية أنهن في وعدم خوف من الوقوع في قبضه رجال المرور كونها مخالفه للنظام وأكد عدد من 

أمس الحاجة لمثل هذا القرار التاريخي الذي يسهل عليهن الكثير من الصعوبات والمعوقات التي كانت 

تواجههن ويبعد عنهن شبح الخوف من المالحقة المرورية أثناء قيادتهن في السنوات الماضية للسيارة 

 وهن محل تقدير واحترام الجميع 2 للتغلب على بعض الظروف القاهرة التي تجبرهن على القيادة

 المعاهدات واالتفاقات الدولية لحقوق المرأة:

إن ملك المملكة العربية السعودية يطلق عليه اسم "خادم الحرمين الشريفين" كناية عن خدمه أقدس 

أن النظام ن مكة المكرمة والمدينة المنورة موقعين لمليار مسلم وإشارة إلى مسؤوليته عن اطهر مكاني

األساسي للحكم في للمملكـة العربية السعودية مرتبط ارتباط وثيق بالشريعة اإلسالمية كما نصت المادة 

" من نظامهـا األساسـي علـى أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة 1"

ه صــلى هللا عليــه وســلم وعليــه فقوانينــها دينـها اإلسـالم ودسـتورها كتــاب هللا تعــالى وســنة رســول

نابعة من الـشريعة اإلسـالمية ، فال يمكن بأي حال من األحوال فصل الدين عن الدولة كما في حال 

بعض الدول من فصل الكنيسة وتشريعاتها عن القوانين بالدولة فالعلمانية ليس لها وجود منطقي في 

ين الشريعة وقوانينها والدولة وقوانينها هما نسيج واحد مترابط متكامل ، التشريع اإلسالمي ال انفـصال بـ

فكل اللــوائح واألنظمة والقوانين المطبقة في المملكــة العربيــة الــسعودية وفي مقدمتــها النظـام 

 األساسـي للحكـم مـستمدة ومستسقاة مـن مصدرين أولها القـرآن الكـريم المصدر األساسي للتشريعات

وثانيها السـنة المطهرة للنبي محمـد صـلى هللا عليـه وسـلم ، ولقد حفظت المملكـة العربية السعودية 

حقوق المرأة وكانت ومازالت تسعي ألعطاها مكانتها المرموقة التي تستحق بدون تمييز عن الذكر ورفع 

المجتمع أو إقصاءها هي الظلم عنها وتفعيل القوانين التي تساهم في عدم تعرضها لإلقصاء سواء من 

لنفسها بسبب شعورها بعدم األمان واهم القوانين الجديدة  قانون التحرش الذي صدر مع قرار القيادة 

مواد إلى مكافحة  3تحسبا ألي طارئ يمنع المرأة من الخروج للمجتمع ،ويهدف القانون المؤلف من 

واألنظمة، وتطبيق العقوبة على مرتكبها  التحرش وحفظ الحقوق التي كفلتها أحكام الشريعة اإلسالمية

وحماية المجني عليها، وذلك لحفظ لكرامتها ولصيانة خصوصيتها وعدم انتهاك حريتها، العقوبات تصل 

ألف لاير  أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل من يرتكب تحرش2 ورفع  155إلى السجن سنتين وغرامة 
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ألف لاير أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت ضد  855العقوبة إلى السجن لخمس سنوات، وغرامة 

طفل أو شخص من ذوي االحتياجات الخاصة أو كان للجاني سلطة على المجني عليه أو كان الجاني 

و إذا وقعت جريمة التحرش في مكان العمل أو الدراسة أو في دار إيواء أوالمجني عليه من نفس الجنس 

 أو إذا كان المجني عليه فاقد الوعي2ورعاية أو وقت الكوارث األزمات 

صوتا  32قد دخل نظام مكافحة التحرش في السعودية حيّز التنفيذ بعد موافقة مجلس الشورى بأغلبية 

 وإقراره من مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 

جنسي تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر يعرف التحرش بأنه كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول 

يمس جسده أو عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك التقنية الحديثة، وشدد النظام على 

تغليظ العقوبة إذا وقعت في أماكن الحوادث أو العمل ، واكبر دليل على ذلك إن المملكة عازمة على 

إنها وقعت على اتفاقية "سيداو" والتي تعنى  القضاء على  تحقيق المساواة للرجال والنساء على حد سواء

جميع أشكال التمييز ضد المرأة وهى معاهدة واتفاقيه دوليه تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة لألمم 

وتصفها على إنها وثيقة الحقوق الدولية للنساء وهي إحدى االتفاقيات التي وقعت  11.1المتحدة في عام 

مـع األخـذ في االعتبار التحفظات على أي بند من بنودها 555.العربية السعودية في عام  عليها المملكة

يعارض الدين اإلسالمي فكل بنود االتفاقية مقبولة بشرط أن يكـون تطبيـق االتفاقيـة في إطار عدم مخالفة 

و تحفـظ بسبب مبادئ الشريعة اإلسالمية فالسعودية لم ترفض سيداو ولكن تحفظت على بعض البنود وه

مخالفتها للشريعة  اإلسالمية وإن قبول المملكة العربية السعودية لجميع بنود االتفاقية مع التحفظ على 

بندين فقط من بنودها الثالثين أوال التحفظ على الفقرة الثانية من البند التاسع المتعلقة " بمنح األم الجنسية 

ى من المادة التاسعة والعشرين األول المتعلقة "بإحالة النزاع بين ألطفالها "وثانيا التحفّظ على الفقرة األول

الدول لمحكمه العدل الدولية" ، ومن المهم التأكيد على أن اتفاقيه سيداو تختلف عن إعالن إنهاء التمييز 

وحماية المرأة من العنف والذي وقعت عليه المملكة العربية السعودية وتحفظت على فقرتين تتعلقان 

ثليات جنسيا" و ''الصديق الحميم'' مع تعبير المملكة رسمياً عن موقفها األساسي وهو الموافقة إال "بالم

في ما يخالف الشريعة اإلسالمية2 فتوقيع االتفاقية تأكيد على تمكين المرأة السعودية وخير برهان على 

الدول وتقدمها يكمن في منح عدم التمييز بين الجنسين والسعي لتحقيق المساواة الن من أهم أسباب نجاح 

المرأة حقوقها كاملة فكل الدول التي تسعى لرفع مكانتها اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ال يمكن أن تغفل 

 عن تعطيل حقوق نصف المجتمع2

 الجدل بين المؤيدين والمعارضين لقيادة المرأة:

لمتشدد رافض إعطاء المرأة طوال السنوات السابقة كان هناك جدل حول حقوق المرأة بين تيارين ا

حقوقها ومتقبل إلعطاء المرأة حقوقها وعلى الجانبين رجال لم يكن صوت المرأة حينها مسموع فالذي 

يرفض رجل والذي يقبل أيضا رجل وكان المرأة كيان ال يستطيع أن يقرر ما يرد بل يجب أن يتحدث 

مل حقوقها ونبينا صلى هللا عليه وسلم عندما رجل بالنيابة عنها رغم أن ديننا اإلسالمي أعطى للمرأة كا

بايع الرجل لم يكتفي بذلك ولكن خصص يوم لمبايعه النساء ، ولقد عاشــت المرأة السعودية قبل نحو 

خمســين عاما تحت مظلة العادات والتقاليد التي أخذت منها الكثير من الحقــوق، وفرضت عليها الكثير 

ـلطة األبوية والتســلط الذكوري وثقافة المجتمع الذي يحرم المرأة من من األشياء، حيث كانت تحت السـ

التمتع بحقوقهــا، ويميز بينها وبين الرجل، وكانت جزءا من هــذه الثقافة تولد وتعيش حتى تموت، وقد 

 ( 5102.تركزت مسؤوليتها في العناية بمنزلها وأبنائها2)الميرز ،
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سنه ولكن الفتيات تفوقن على الذكور في إعداد  80د تعليم الذكور اي بع1101قد بدء تعليم الفتيات عام 

الخريجات من الجامعات ، لقد كانت قضيه تعليم البنات ملحمة مثيره بكل فصولها في السعودية وقطعت 

الفتاه السعودية مشوارا طويال وعرا وشاقا وقد انطلقت الفتاه السعودية في ضوء المتاح لها واستفادت 

على توسيعه لتصبح القضية األبرز والمحور المؤثر في مسيرتها هي "الفرصة "حيث ثبت منه وعملت 

وكما حال أن المرأة السعودية إذا ما أعطت الفرصة فإنها ترتفع به إلى أقصى حاالت النجاح والتميز 

لكن كانت التعليم من المنع والحضر على الفتيات والسماح للرجال كذألك الحال بالنسبة لقياده السيارة و

هناك محاوالت من سيدات لكسر حاله الحضر والمطالبة بحقوقهن سبعه وأربعين سيده سعودية حاولن 

القيام بمسيره سلميه للمطالبة بهذا الحق قياده السيارة لقد كانت مسيره السادس من نوفمبر عام 

س انتشار النار في حدثا مدويا فقد هز هذا الحدث البالد طوال وعرضا وانتشر الحبر بين النا1115

الهشيم وانقسم المجتمع بين مؤيد ومعارض بمسيره ولكن تعرضن للتوقيف وصودرت سياراتهن وأخذن 

 2(518.)المانع وال الشيخ ، منهن تعهد ثم اخلي سبيلهم2

إن من اكبر معيقات وصول المرأة السعودية لحقوقها هو التمسك باألعراف السائدة وليس الدين 

ساوى الرجال بالنساء في كل خطاب ولم يفرق بين الذكر واألنثى سوى بالميراث اإلسالمي الذي ي

إال أن والقوامة أما السبب الرئيسي لتأخير المرأة السعودية عن نيل كافه حقوقها هو العادات والتقاليد ،

 ,Shahrani  Hazmiبعض الدراسات وضحت عقبات التمكين للمرأة السعودية كما جات في  دراسة

and Hammad( 2017)   وهي  دراسة وصفية تحليلية للتعرف على العقبات التي تواجه المرأة

السعودية في بيئة العمل المختلطة، وتوصلت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها: أن أخطر 

والمهنية  العقبات التي تواجهها المرأة السعودية في بيئة العمل المختلطة تتمثل في العقبات االجتماعية

واألخالقية وفي مقدمتها رفض نسبة كبيرة من المجتمع السعودي اختالط الرجال والنساء في العمل، 

ورفضهم لعمل المرأة فترات طويلة وفي النوبات الليلية، وكذلك رفضهم لعملها في بعض المهن بسبب 

تتفق مع دراستنا في صعوبة وخطورة هذه المهن أو الحتمال تعرضهن للتحرش الجنسي وهذه الدراسة 

نوع الدراسة والهدف من الدراسة وهو أثر السماح بالقيادة في القضاء على العقبات التي تعترض المرأة 

في بيئة العمل المختلطة، كما بينت أن تواجه عوامل عقبات اجتماعية ومهنية وأخالقية ولكن دراستنا 

 يقات مع مرور الوقت2ترى بأن إعطاءها مزيدا من الحقوق يسمح بزوال هذه المع

( التي ترى أن من أهم معوقات تمكين المرأة هو التقيد .55.كما تؤيد دراسة مخول وآخرون )

( تنميه 553.بالموروثات، وان من أكبر معوقات تمكين المرأة تقييد حريتها كما جاء في دراسة عبدهللا )

المملكة العربية السعودية توصلت هذه  المهارة القيادية لدى المرأة العاملة في األجهزة الحكومية في

الدراسة إلى أن هناك العديد من المعوقات التي تواجه المرأة العاملة منها المعوقات التنظيمية وتشمل 

 االنتقال من والى مكان العمل2

إن محاصره المرأة في حريتها وتنقلها أدى إلى تعطيل قدراتها وعدم استفادة المجتمع من إمكاناتها ولكن 

بعد قرار القيادة انفتح أمامها حيز الحركة وحرية التنقل وإمكانية تحقيق ذاتها وهذا كله أدى إلى استقاللها 

 2وبناء وكيانها ومكانتها بالمجتمع

( كشفت الدراسة أنه رغم ارتفاع مستوى الخبرة الوظيفية 511.تتفق مع هذه الفكرة دراسة األحمدي )

سعودية العاملة لتولي أدوار قيادية في المؤسسات التي تعمل فيها إال أنها واالستعداد الكامل لدى المرأة ال

تواجه العديد من التحديات في سبيل ذلك في مقدمتها التحديات االجتماعية المتمثلة في العادات والتقاليد 

 والثقافة المجتمعية السائدة والقيود على حرية تنقلها وسفرها2
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من جميع األصعدة من سياسية واجتماعيه واقتصاديه للحد من المعوقات لذلك البد تتضافر كافة الجهود 

الناجمة عن أنماط التنشئة التقليدية والموروثات الثقافية والمساهمة في زيادة الوعي لدى المرأة بحقوقها 

ومما يدعو للفخر واالعتزاز أن المرأة السعودية حققت إنجازات على لتظهر قدراتها وإمكاناتها، 

ين المحلي والدولي في ظل القيادة الرشيدة التي تدعم وتشجع وتساعد المرأة على تحقيق أهدافها الصعيد

 ".عبر تمكينها من القيام بدورها في المجتمع، بما ال يتعارض مع تعاليم دينها

 صدور القرار الذي أنهى الجدل:

إن عصرنا الحالي هو العصر الذهبي للمرأة السعودية ففيه حصلت على كل حقوقها ابتداء من حق القيادة 

وانتهاء بحق الوالية 2فقد تمكنت من االستقالل بمركبتها والوالية على نفسها وأعطيت حق السفر 

ية من قبل تملك هذا والحصول على جوازها بنفسها بدون إذن ولى األمر وموافقته فلم تكن المرأة السعود

الحق فكم من نساء في هذا الوطن تعطلت أمور في حياتهن من قبل بسبب تسلط بعض أوليائهن 

واستطاعت أن تمارس الرياضة في المدارس بعد أن كان محظورا عليها ذألك وسمح لها بدخول 

لنساء دخول المالعب ألول مره واستطاعت أن تحضر الحفالت الموسيقية بعد أن كان ممنوعا على ا

المسارح وكانت للرجال فقط واآلن افتتحت أيضا صاالت سينما واستطاعت المرأة السعودية أن تكون 

متواجدة فيها على حد سواء مع الرجل ، وإن قرار السماح بالقيادة  قد يكون الحدث األهم والتطور 

ه األجيال يوم إنهاء التمييز األبرز في الحراك النسوي السعودي ، وهذا هو اليوم التاريخي الذي ستذكر

ولقد تم بقياده السيارة والمساواة بين الرجال والنساء في حق القيادة وإنهاء معاناة دامت لعقود 

الموافق  513.يونيو  2.القرار وتم تنفيذه تنفيذ 1281 محرم .الموافق  .51. سبتمبر ..القرار اصدار

 1281 رمضان 1.الموافق  513. يونيو 2ة سعودي نسائية رخصه وقد تم اصدار اول1281 شوال15

في تمام الساعة الثانية عشر صباح يوم األحد الموافق العاشر من شوال ستكون المرأة السعودية جالسه 

في المقعد األمامي وألول مره في تاريخها وتقود مركبتها بنفسها وستكون شوارع السعودية للرجال 

ش ألي عنصر من عناصر المجتمع ويمثل هذا القرار جزءا والنساء على حد سواء دون تمييز أو تهمي

من سلسة قرارات تعزز تمكين المرأة السعودية تحت منظومة الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 

 (51.2.)وزرة االقتصاد والتخطيط ،۰۲۰۲

طاقاتها وتمكينها من قد جاءت هذه القرارات لتعطي اهتماماً خاصة بالمرأة لتنمية مواهبها واستثمار 

الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها واإلسهام في تنمية مجتمعها باعتبارها عماد األسرة التي 

هي نواة المجتمع، وأنها عنصراً مهماً من عناصر قوة المملكة وقد ساعد هذا القرار على استقالل المرأة 

بين التمسك بالموروث االجتماعي واالنفتاح الثقافي، السعودية وتمكينها من حقوقها، من خالل الموازنة 

هذا هو اليوم التاريخي الذي تصدر أخبار عناوين الصحف أول يوم تقود فيه المرأة سيارتها في ربوع 

المملكة العربية السعودية، بعد أن أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز أمراً باعتماد تطبيق أحكام نظام 

ية، بما فيها إصدار رخص القيادة للذكور واإلناث على السواء2 وبالرغم من حداثة المرور والئحته التنفيذ

موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة إال أنه يحظى باهتمام كبير ومتزايد من قبل اإلعالميين 

والصحفيين والباحثين االجتماعيين داخل وخارج المملكة العربية السعودية سواء قبل إصدار قرار منع 

لحظر أو بعده وقد احتفت الصحف العربية بصفه عامه والصحف السعودية بصفه خاصة  بقرار رفع ا

 الحظر عن قيادة السيارة للمرأة السعودية2
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 تأثيرات قرار السماح بقيادة المرأة السعودية للسيارة تتمحور حول االتي:

للنساء هو قلة االعتماد على السائقين من أهم السلبيات التي ستقل وقد تختفي بعد قرار السماح بالقيادة 

غير المبرر له، حيث يترتب على ذلك اتكاليه من قبل رب األسرة في القيام بأبسط األمور ألسرته 

أن من التأثيرات  Bel-Air Et Al (2017)والسلبية وعدم تحمل المسئولية، كما أشارت بذلك دراسة 

من االعتماد على العمالة األجنبية والتي تتفق مع دراسة  المحتملة لقيادة المرأة السعودية للسيارة الحد

( إلى ارتفاع عدد الحوادث للسائقين األجانب وذلك يرجع لجهلهم بأساليب القيادة وعدم 512.الحربي )

( بعنوان العمالة الوافدة في المملكة 511.التقيد بتعليمات المرور وتتفق دراستنا مع دراسة ابن عبيان )

دية التي توصلت الى نتيجة تؤكد أن من اآلثار السلبية للعمالة الوافدة زيادة التحويالت العربية السعو

 2الخارجية وزيادة العب المالي على األسر السعودية

أما من أهم ايجابيات قرار قيادة السيارة للمرأة هو أهمية الدور األسري واالجتماعي الذي تقوم به المرأة 

تنميته، ومن ثم أهمية وضرورة العمل على تمكين المرأة السعودية من في تحقيق استقرار المجتمع و

القيام بهذا الدور، من خالل رسم السياسات ووضع االستراتيجيات واتخاذ القرارات التي من شأنها 

الوصول إلى تمكين المرأة السعودية بالشكل والكيف المطلوبين، وإزالة المعيقات التي تقف في سبيل ذلك 

 (۰۲۲۲دليمي، كافة2 )ال

أن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة )أحد  Bel- Air Et Al (2017)كما بينت ذلك نتائج دراسة

أوجه التمكين(، وانخفاض نسبة البطالة بين النساء السعوديات كما أظهرت النتائج أن زيادة مشاركة 

 يات2المرأة في قوة العمل من التمكين للمرأة وخفض البطالة بين السعود

 الخالصة..

في هذا العصر الذهبي للمرأة السعودية فتحت لها األبواب المغلقة ومهدت ألجلها الطرق المتعرجة 

ووضعت لحمايتها القوانين وسمح لها بان تكون وليه نفسها فالسيارة والمقعد األمامي والمقود ما هي إال 

تي تليق بالمرأة السعودية لقد قلة االبحاث البداية للسير واالنطالق في طريق طويل والوصل إلى القمة ال

التي تحدثت عن قيادة المرأة وتأثير القيادة على حياتها و بعد مرور عامان تقريبا من تفعيل القرار نريد 

ان نقيس كيف هو تأثير االستقالل واالعتماد على النفس على حياة المرأة السعودية بعد القيادة وهل زادت 

بنفسها كونها اآلن تملك حق اختيار وتحديد الوجهة التي تريد االنطالق لها وهل ثقة المرأة السعودية 

زادت مساهمتها ومشاركتها المجتمعية كونها تشعر بأنها شريك في تنميه الوطن مع الرجل وهل زادت 

القيادة من رفاهيتها وجودة حياتها وحريتها أم العكس وهل تخلى الرجل عن مسؤولياته من خالل هذا 

جتماعية لحياة المرأة السعودية حث نريد االجابة على هذه التساؤالت ومعرفة التغيرات االقتصادية واالالب

2 
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 الفصل الثالث

 تمكين المرأة وجودة الحياة

 المقدمة

يقاس تقدم األمم بجودة الحياة لدى أفراد المجتمع، والفئات المستضعفة كالنساء واالطفال وكبار 

الرفاه االجتماعي او جودة الحياة من المفاهيم الحديثة في المجال االجتماعي، اذ أنه  السن، ويعتبر مفهوم

يعبر عن كمية االهتمام الذي يراه أفراد المجتمع22 وان الهدف الذي يريده أي مجتمع هو رفع جودة حياة 

 585.المملكة  االفراد الموجودين فيه والمرأة تعتبر من أهم أفراد المجتمع ومن أهم ما جاءت به رؤية

هو تمكين المرأة حيث إنها أعطت اهتمام خاص بالمرأة باعتبارها عماد األسرة التي هي نواة المجتمع، 

وأنها عنصرا مهما من عناصر قوة المملكة وفي تمكينها رفع لجودة الحياة في السعودية، وفي هذه 

 لمرأة وجودة الحياة22وهي تمكين ا 585.الدراسة سنربط بين مفهومين من أهم مفاهيم رؤية 

  أوال: جودة الحياة:

يمكن القول عن جودة الحياة "إنها وعي الفرد بتحقيق التوازن بين الجوانب النفسية والجسمية 

واالجتماعية لتحقيق الرضا عن الحياة واالستمتاع بها والوجود االيجابي فجودة الحياة تعبر عن 

هذا  التوافق النفسي كنتاج لظروف المعيشة الحياتية لإلفراد وعن اإلدراك الذاتي للحياة لكون

اإلدراك الذاتي يؤثر على تقييم الفرد للجوانب الموضوعاتية للحياة كالتعليم والعمل ومستوى 

المعيشة والعالقات االجتماعية من ناحية وأهمية هذه الموضوعات بالنسبة للفرد في وقت معين 

 (2.1: 550.وفى ظروف معينه من ناحية أخرى " )رمضان وعراقي ،

 الحياة: وجودة  0202تطلعات رؤية 

العديد من البرامج لها أهداف وتطلعات في مختلف مناطق المملكة لضمان تلبية  585.وضعت رؤية 

متطلبات جميع المجتمعات وتحسين جودة حياتهم ، كما أخذ بعين االعتبار عامل عدد السكان ومتوسط 

ب بصورة مباشرة تنص 585.دخل االسرة في كل المناطق  ولقد كانت مستهدفات برامج رؤية المملكة 

لتحقيق الرفاه االجتماعي من خالل عمل العديد من المؤشرات الخاصة بالبرامج والتي تتضمن االحداث 

الترفيهية المنتشرة في أنحاء المملكة وتنمية الجانب الثقافي من خالل المواقع التاريخية واألنشطة 

ذا الجانب في فئة الشباب في المجتمع الموجودة بهذه المناطق واالتجاه نحو العمل التطوعي إلثراء ه

  511.لتحقيق جودة عالية في جوانب المساعدة لديهم ، ولقد حققت المملكة العربية السعودية في عام 

 أكبر نقلة نوعية في حياة المرأة السعودية وتمكينها في جميع المجاالت وجعلها تتمتع بجميع حقوقها 2 

كانت بعنوان األندية النسائية وتحسين نوعية الحياة وهدفت هذه  ( التي.55.قد جاءت دراسة الجرواني )

الدراسة الى العالقة بين خدمات األندية النسائية وتحسين نوعية حياة المرأة المستفيدة من خدمات النادي 

حيث ان هذه الدراسة اتفقت من الدراسة الحالية في التركيز على جودة حياة المرأة السعودية حيث إن 

ة الحالية تهدف الى البحث عن العالقة بين قيادة المرأة السعودية وتحقيق جودة الحياة االجتماعية الدراس

 واالقتصادية2

قد حدد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية اثني عشر برنامجاً ذات أهمية استراتيجية للمملكة من أجل 

الثني عشر برنامج جودة الحياة ومن بين هذه البرامج ا 585.تحقيق األهداف التي تضمنتها رؤية 

والذي يركز بشكل أساسي على جعل المملكة أفضل وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين على حد  5.5.
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سواء2 ويُعنى برنامج تحقيق الرؤية، بناًء على وصف بطاقة البرنامج، على وجه التحديد بالجانبين 

 التاليين:

  بيئية تدعم وتسهم في توفير خيارات جديدة تعزز تطوير نمط حياة الفرد: عبر وضع منظومة

 مشاركة المواطنين والمقيمين في األنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية2

  تحسين جودة الحياة: تطوير أنشطة مالئمة تسهم في تعزيز جودة حياة األفراد والعائالت وخلق

لكة لتتبوأ مكانة متقدمة بين فرص العمل وتنويع االقتصاد، باإلضافة إلى رفع مستوى مدن المم

 (5112.،  5.5.أفضل المدن في العالم2 )وثيقة برنامج جودة الحياة

تشمل الرؤية الجوانب االجتماعية واالقتصادية مما يعني أن جميع الفئات في المجتمع ستتأثر بالرؤية 

متنوعة، تحقيق  وتؤثر بها، وتهدف الرؤية إلى معالجة البطالة وتعزيز القدرة على توفير فرص عمل

االستفادة من جميع طاقات الشباب والفتيات وإتاحة الفرص أمامهم وإكسابهم العديد من  المهارات 

خطة ستغير من المملكة خالل االعوام القادمة ،  585.الالزمة التي تزيد من قدراتهم ، ووضعت رؤية 

وظائف وان تتمتع بالعديد من حيث ركزت على دعم المرأة السعودية من خالل توفير أكبر قدر من ال

المناصب القيادية سواء في التعليم او غيره من المناصب في الوزارات المتنوعة ،كما أعلنت المملكة 

(، عن رفع نسبة مشاركة 585.( وهو أحد برامج رؤية المملكة )5.5.ضمن برنامج التحول الوطني )

جميع المعوقات التي سببت ضعف في ولتحقيق ذلك يجب أن تزال  % .2المرأة في الوظائف إلى 

 مشاركة المرأة حيث أنه يجب ان يكون هناك وعي كافي امام المجتمع بدور المرأة في جميع المجاالت 2

قد رصدت الدراسات المعوقات والتحديات التي تحول دون مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، 

وهي دراسة تحليلية على ضوء  Naseem & Dhruva (2017والتحديات التي تواجهها مثل دراسة )

، باستخدام نموذج االنحدار لتحليل معدل مشاركة المرأة السعودية في 585.الرؤية الوطنية للمملكة 

، وكيفية تمكين هذه الرؤية للمرأة 585.القوى العاملة، والتحديات التي تواجهها، ودورها في رؤية 

ت2 وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن المرأة السعودية تعاني السعودية من التغلب على هذه التحديا

معدالت بطالة مرتفعة بالرغم من وجود سعوديات متعلمات تعليما عاليا، نتيجة ميلهن إلى التركيز على 

 المهارات التي ال تحظى بطلب عال من قبل أرباب العمل، وتفضيل غالبيتهن للوظائف الحكومية2

ود مجموعة التحديات التي تواجه القوى العاملة النسائية السعودية، في كما كشفت النتائج عن وج

مقدمتها: القيود التي تفرضها التقاليد االجتماعية واألعراف الثقافية والقيود القانونية على عمل وتنقل 

النساء السعوديات، إضافة إلى نقص الخبرات والمهارات لدى السعوديات الباحثات عن عمل2 كما بينت 

تقدم دفعة قوية لالقتصاد السعودي خصوصا فيما يتعلق بتمكين  585.نتائج أن الرؤية الوطنية للمملكة ال

القوة العاملة النسائية السعودية، من خالل توفير فرص عمل للجميع نساء ورجاال، وتأكيدها على مبدأ 

ملة السعودية، من خالل التدريب مدى الحياة الذي يمكن من خالله تحقيق أقصى استفادة من القوى العا

العمل على تطوير مواهبهن، واالستثمار في قدراتهن وتمكينهن من تعزيز مستقبلهم والمساهمة في 

تطوير المجتمع ، وهذه الدراسة تتفق مع دراستنا في نوع الدراسة وأداة الدراسة والهدف من الدراسة 

، كما 585.التي تواجهها، ودورها في رؤية وهو مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة، والتحديات 

توقعت بأن هذه المشاركة سوف تنعكس ايجابيا على والمرأة السعودية ودورها وقدراتها القيادية ومكانتها 

في المجتمع السعودي حيث أن الهدف من دراستنا هو معرفة أهم التحديات التي تحد قيادة المرأة من 

ما يتفق مع دراستنا في معرفة التحديات التي تواجه المرأة من  تحقيق المزيد من جودة الحياة وهو

 النواحي االقتصادية وايضا اتفقت مع دراستنا من نوع الدراسة وصفية2 
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أن تمكين المرأة السعودية من استغالل الفرص والمشاركة في البرامج يحقق لها التوازن في حياتها 

ا مما يجعلها أكثر فاعلية وانتاجية في مركزها وتحقق أكبر الخاصة والمهنية وتعزيز من جودة الحياة لديه

 دعم لدولتها وفق المعايير االسالمية2

المؤكد أن جودة الحياة ترتبط بقد كبير بما يعيشه اإلنسان من ظروف اجتماعية واقتصادية ونفسية، ولعل 

( والتي 510.) دراسة السهليمؤشر الحصول على الخدمات هو أحد هذه المؤشرات مثل ما جاء في 

هدفت إلى الكشف عن جودة الحياة وعالقتها بسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم لدى المرأة السعودية في 

ضوء بعض المتغيرات، ولتحقيق أهداف الدراسة اختارت الباحثة عينة من الفتيات والنساء تكونت من 

اة، ومقياس )سيجمان( للتفاؤل ( امرأة، وقد اشتملت الدراسة على أداتين هما: مقياس جودة الحي105)

والتشاؤم2 وتم استخدام المتوسطات الحسابية الستخراج النتائج التي جاءت على النحو اآلتي: جودة الحياة 

لدى المرأة السعودية بشكل عام جاء ذو داللة، وتميل نحو سيكولوجية التفاؤل، وأن هناك عالقة ارتباطية 

تفاؤل والتشاؤم2 وفي جودة الحياة وسيكولوجية التفاؤل والتشاؤم موجبة بين جودة الحياة وسيكولوجية ال

( والمتزوجات والدراسات العليا2 وفي ضوء نتائج الدراسة 81-85جاءت النتائج لصالح الفئة العمرية )

 قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات التي تعزز دور جودة الحياة ونظرة التفاؤل لدى المرأة السعودية2

 

 لمفسرة لجودة الحياة:النظريات ا

ما ذكرته  ومن أبرز النظريات المفسرة لجودة الحياةتعددت االتجاهات النظرية التي تفسر جودة الحياة، 

 ( وهي:515.)خليل ،

النظرية التكاملية لنوعية الحياة: ترى هذه النظرية أن جودة الحياة تعني حياة جيدة، وهي ذاتها مثل  –

ة، وهي نظرية شاملة متعددة الجوانب تجمع ثمانية مفاهيم واقعية العيش في حياة ذات نوعية عالي

هي : الرفاه ، الرضا عن الحياة ، السعادة ، معنى الحياة ، االتزان البيولوجي ، إدراك قوة الحياة ، 

 إشباع االحتياجات ، والعوامل الموضوعية 2 

ظرية النسوية ونظرية التمكين حيث إنه من لقد قمنا باختيار هذه النظرية نظراً لشموليتها وتكاملها مع الن

خالل هذه النظريات يمكن لنا أن نفسر هذه الدراسة بشكل أشمل وأعمق حيث إن النظرية النسوية تفسر 

التغيرات الحاصلة للمرأة وكيفية تمكينها وباالستعانة بمصطلح تمكين المرأة الذي من خالله نرى 

لتكاملية لنوعية الحياة نفسر من خاللها مدى التأثير على جودة التغيرات الحاصلة للمرأة اما النظرية ا

 حياة المرأة بعد قرار القيادة وماهي تبعات هذه التغيرات الحاصلة للمرأة2 

 ثانياً: تمكين المرأة:

 :تعريف التمكين 

يعرف قاموس الخدمة االجتماعية التمكين بأنه عملية مساعدة األفراد، واألسر، والجماعات 

والتنظيمات والمجتمعات على زيادة قدراتهم الشخصية والجماعية واالقتصادية واالجتماعية 

والسياسية، واستثمارها في تحسين ظروفهم واوضاعهم االجتماعية واالقتصادية، كما يستهدف 

 (..: 550.التمكين تنمية مواطن القوة والمزايا االيجابية لديهم )قنديل ،

أن يؤخذ تمكين المرأة في االعتبار كهدف في عملية التخطيط  يؤكد المخططون على ضرورة

االقتصادي واالجتماعي لتحقيق التنمية الشاملة في المجتمع، فهي شريحة من شرائح المجتمع التي ينبغي 

 االهتمام ببذل الجهد لمزيد من تنميته2
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 تمكين المرأة 

ي تصبح النساء بموجبها قادرات "ويعرف تمكين المرأة على وجه الخصوص بأنه: هي العملية الت

على تنظيم أنفسهم لزيادة االعتماد على الذات وتأكيد حقهم في اتخاذ خيارات مستقلة والسيطرة على 

 (  Varghese,2011:37الموارد التي تساعد في القضاء على التبعية " )

التي تستهدف  كما يعرف تمكين المرأة بأنه "مجموعة من العلميات المهنية المخططة والمقصودة

تنمية القدرات االجتماعية واالقتصادية والصحية والتعليمية لمجموعة من النساء في المجتمع، بحيث 

 (12.: 512.تصبحن أكثر قدرة على اشباع احتياجاتهن وحل مشكالت مجتمعهن " )آل عوض، 

ن ذلك في العديد من قد شغل موضوع تمكين المرأة المستوى الدولي والمحلي في اآلونة االخيرة وقد تبي

المؤتمرات واالتفاقيات التي وقعت عليها الدولة مثل اتفاقية " سيداو " وهناك جهود كبير بذلتها الحكومة 

في المملكة العربية السعودية لمواجهة عقبات تمكين المرأة ، وقد ظهر التركيز على المرأة واالهتمام بها 

س الشورى عندما قال " قررنا مشاركة المرأة في مجلس في مجل -رحمه هللا –في كلمة الملك عبدهللا 

الشورى عضواً " ويظهر من خاللها البوادر االولى لتمكين المرأة ،و يعتبر مصطلح تمكين المرأة من 

ونتمكن من خالله من تفسير وربط تمكين المرأة السعودية  585.أهم المصطلحات المستخدمة في رؤية 

 ته بجودة الحياة للمرأة السعودية 2من خالل قيادة السيارة وعالق

 أهمية التمكين:

للتمكين أهمية كبيرة خاصة بالفرد سوأ على مستوى الفرد نفسه او على مستوى المجتمع ككل وتمكن هذه 

االهمية في تعزيز الشعور لدى االفراد باالنتماء الى المجتمع الذي يعيش فيه وتغذى من خيره وعمل به 

اء يتم تحقيق التماسك لدى االفراد ويصبح هنالك استقرار سياسي و اجتماعي  ومن خالل تعزيز االنتم

لدى المجتمع مما يشعر االفراد بقيمتهم لدى المجتمع الذي يعيشون فيه ، ومن أهم اساسيات تمكين المرأة 

جتمع والتي تكبر األهمية فيه هو تحقيق العدل والمساواة بين المرأة والرجل مما يزيد من ترابطهم بالم

ويقلل من التمييز الحاصل للمرأة 2 ويؤدي التمكين الى تعزيز قدرة المجتمع على التعاون مع االخرين 

من المجتمعات االخرى وتسهيل العمل الجماعي لألفراد مما يحقق التوازن في المجتمع ويمكن القول ان 

لمرأة ذات نفوذ أقوى في مواجهة  أهم السمات التي تميز فكر التمكين أن تمكين المرأة ال يعني أن تصبح ا

الرجل، أو أن تنقلب السيطرة لصالح المرأة، بل الهدف من التمكين هو  تنمية مهاراتها الذاتية، ودعم 

قدرتها في االعتماد على النفس، وهو ما ينعكس بالتالي على قدرتها على االختيار في الحياة والتأثير في 

ة المرأة ال ينظر إليها في نطاق العالقة بين الجنسين فحسب، لكنها اتجاهات التغيير في المجتمع وإن قضي

تعد قضية ذات أبعاد تنموية ومجتمعية ودولية شاملة ،وإن منهج التمكين يتفق مع منهج المساواة في 

 أهمية تحقيق العدالة االجتماعية والمساواة حسب نوع  الجنس 2 

 حق القيادة وجودة الحياة للمرأة السعودية:

فقد اهتمت به العديد من الجهات بهذا القرار  .51.بعد اإلعالن عن قرار قيادة المرأة الصادر عام 

اال أن الدراسات قليلة في هذا الجانب وسوف نقوم بهذه الدراسة بقياس التغيرات والعديد من الباحثين 

ات االقتصادية واالجتماعية الحاصلة للمرأة السعودية بعد قيادتها للسيارة وماهي أبرز التغيرات والتحدي

 التي واجهتها بعد القيادة وعليه نقرر مدى التغير في جودة حياة المرأة السعودية2
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نظرا لما لهذا القرار من دالالت وتأثيرات متعددة على المجتمع السعودي عموما، وما يتعلق بدور المرأة 

اسة أجرتها مجلة األعمال العربية السعودية على المستويين االقتصادي واالجتماعي، فقد أشارت در

واإللكترونية إلى أن المجتمع السعودي سيشهد تحوالت تاريخية بعد السماح للمرأة بقيادة السيارة في 

المملكة، حيث سيكون لهذا القرار وتأثيراته المتنوعة العديد من االنعكاسات اإليجابية على عملية تمكين 

 (2 513.ألعمال العربية، المرأة في المجتمع السعودية )مجلة ا

أن عدد كبير من السعوديات العامالت خصوصا المعلمات العامالت في قرى وبلدات صغير قد تبعد عن 

أمكان إقامتهن، سيتمكن بعد تطبيق هذا القرار من االنتقال إلى مدارسهن والعودة بسيارتهن الخاصة دون 

في أداة الدراسة وهي المقابلة وتتفق مع دراستنا وهذه الدراسة تختلف مع دراستنا  الحاجة لسائق خاص ،

في نوع الدراسة والهدف من الدراسة وهو تحديد التغييرات التاريخية المتوقعة في سوق العمل بعد 

السماح للنساء بقيادة السيارات في المملكة العربية السعودية، كما توقعت بأن هذه التغيرات سوف تزيد 

 ة السعودية وهو ما يتفق مع دراستنا2من التمكين االقتصادي للمرأ

إن مفهوم جودة الحياة يستخدم للتعبير عن رقي مستوى الخدمات المادية واالجتماعية التي تقدم ألفراد 

المجتمع2 وقد حظي موضوع جودة الحياة باهتمام الدراسات والبحوث االجتماعية، فقد قام عبد الفتاح 

والمدرسية والمجتمعية التي تتنبأ بجودة الحياة لدى األطفال ( بدراسة العوامل األسرية .55.وحسين )

( جودة حياة المعاقين، ودرست کريمة 511.ذوي صعوبات التعلم، وناقشت دراسة السرطاوي واخرون)

( جودة حياة التلميذ وعالقته بالتحصيل، وقلما تطرقت األبحاث إلى جودة الحياة لدى المرأة، 512.)

ي تناولت المجتمع بشكل عام دون األخذ بعين االعتبار فئة بعينها، اال أن المرأة فرغم توفر الدراسات الت

من الشرائح التي طال تهميشها عبر العقود الماضية، فإن االهتمام بجودة حياة المرأة هو تعبير عن مدى 

 اهتمام المجتمع بهذه الشريحة2

السعودية خطوة مهمة نحو مزيد من تمكين المرأة قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة العربية 

السعودية له دالالت وتأثيرات متعددة على المجتمع السعودي عموما، وما يتعلق بدور المرأة السعودية 

على المستويين االقتصادي واالجتماعي، فقد قوبل هذا القرار بفرح كبير من قبل المرأة السعودية، 

 الهيئات والمنظمات ووسائل اإلعالم المحلية والدولية وبتفاؤل وارتياح شديدين من قبل

 الخالصة..

من خالل االستعراض السابق يتضح إن تفسير تأثيرات وانعكاسات قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة 

للسيارة في المملكة العربية السعودية يأثر على جودة الحياة للمرأة السعودية ، ففي البداية ينبغي على 

التي ترغب في قيادة السيارة أن تدرك وتتعلم طبيعة الدور الجديد التي تطلبه منها عملية قيادة المرأة 

السيارة واالساسيات الالزمة ألداء هذا الدور، إضافة إلى ما ينبثق عن قيادتها للسيارة من قيامها بأدوار 

ام ومعرفتها جديدة تنعكس بالضرورة على جودة حياتها الشخصية والمجتمع السعودي بشكل ع

بالتحديات االقتصادية واالجتماعية التي امامها حيث أن تمكين المرأة السعودية وإعطاءها جميع حوقها 

 ينعكس على المجتمع ويزيد من تنمية المجتمع حيث أن المرأة تساعد في استقرار المجتمع ورفع مكانته 2
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 الفصل الرابع 

 واقع قيادة المرأة السعودية

 المقدمة

ي هذا الفصل سنستعرض بالتحليل عن دور القيادة في تغير جودة حياة المرأة السعودية من الناحية ف

االقتصادية واالجتماعية تحديداً والتعرف على التحديات التي تحد قيادة المرأة من تحقيق المزيد من جودة 

اسية في المملكة إضافة الى الحياة ، وتستمد هذه الدراسة أهميتها من خالل االطالع على القرارات السي

من قرارات متعلقة بتمكين المرأة السعودية وتتبع الدراسة االسلوب الوصفي بحيث  585.ما تبنته رؤية 

تعرض خصائص الظاهرة كيفياً وكمياً ، ولقد تم استخدام منهجين وهما منهج المسح االجتماعي ومنهج 

تعانة بمصطلح التمكين والنظرية التكاملية لنوعية دراسة الحالة وذلك من خالل النظرية النسوية واالس

الحياة حيث يمكن من خاللهم تفسير التغيرات الحاصلة لجودة حياة المرأة بعد قيادة السيارة ،مع االعتماد 

على منهجي المسح االجتماعي ودراسة الحالة ،حيث يتم من خاللهم جمع البيانات من أكبر عدد ممكن 

تخدام اداة االستبيان االلكتروني مع مفردات العينة كأداة أساسية للحصول على من المبحوثين كما تم اس

أكبر عدد من البيانات للوصول الى تعميم ذو معنى احصائي وقد تم نشر االستبيان االلكتروني على 

مجموعة من النساء الالتي يقدن السيارة عن طريق نشره في مواقع التواصل االجتماعي ) التويتر، 

أب ( بمساعدة مجموعة من الحسابات على برنامج التويتر، ومن أبرز هذه الحسابات كانت  الواتس

ترجع لمدربات قيادة السيارة في أنحاء المملكة اللذين يقمن بمساعدة النساء الالتي يرغبن في قيادة 

 055جمع العينة السيارة ، وايضاً تم نشره في العديد من الحسابات الداعمة لالستبيانات االلكترونية وتم 

 خالل أسبوعين2

في هذه الدراسة تم اختيار العينة العشوائية البسيطة في جمع مفردات العينة لالستبيان حيث أنه يتم اختيار 

مفردات العينة بطريقة فردية ومباشرة من خالل عملية عشوائية وتستخدم عندما تكون مفردات مجتمع 

ذات الصلة بالدراسة كما هو موضح في دراستنا انها مطبقة الباحث متجانسين فيما يتعلق بالمتغيرات 

 (    512.على النساء الالتي يقمن بقيادة السيارة )نوري:

كذلك استخدمت الدراسة أداة مساعدة وهي المقابلة العمدية المتعمقة مع خمس سيدات الالتي لهن سنة 

ف بيانات المقابلة المتعمقة بالتزامن مع فأكثر يقيدن السيارة داخل المملكة العربية السعودية وتم تصني

أسئلة االستبيان وتم توظيف بيانات المقابالت إلثراء التحليل االجتماعي لبيانات الدراسة الكميه التي تم 

جمعها باالستبيان االلكتروني وبالتالي تتكامل بيانات الدراسة للتوصل لصوره شامله للظاهرة موضوع 

سيدات لهن معرفه بالباحثة عن طريق صداقات أو معارف وتمت بطريقتين الدراسة وكانت المقابلة مع 

احدهما بطريقه مباشره وجها لوجه مع ثالث سيدات وبالهاتف مع سيدتين ومن مميزات المقابلة وجه 

لوجه أن نالحظ تعابير الوجه والحماس والفرح عند السؤال عن الرفاهية واالعتماد على النفس 

اط مثال عند السؤال عن زيادة المسؤوليات وتخلى الرجل عن مهامه أو عند السؤال والستقالليه أو اإلحب

عن التحديات والعقبات التي واجهتهن سواء من ناحية اجتماعيه ومعارضه بعض األهل في البداية أو 

اقتصاديه نتيجة ارتفاع أسعار السيارات والرخص أما مميزات المقابلة عن طريق الهاتف تمكنا من 

صل مع سيدات من المنطقة الشرقية بمنطقه بعيده عن جده والحصول على معلومات من نساء من التوا

مناطق مختلفة بسهوله ويسر وكان تسجيل اإلجابات عن طريق الكتابة وليس تسجيل من عيوبها أنها 

تأخذ وقت اكتر من التسجيل ولكن لحفظ خصوصية النساء وعدم رغبتهم في تسجيل المقابلة وال 

 المات المك
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 وذلك لمعرفة التغيرات الحاصلة لهن بعد قيادة السيارة وهل تغيرت جودة الحياة لديهم ام ال 2

لقد قمنا بمواجهة العديد من التحديات ومن أهم التحديات التي واجهتنا قلة الدراسات المتعلقة بقيادة المرأة 

ولكن اتخذنا العديد من اإلجراءات السعودية، وعدم التعاون من قبل الكثير لإلجابة على االستبيان، 

لمواجهة هذه الصعوبات حيث قمنا باالستعانة ببعض االخبار من الصحف المتعلقة بقيادة المرأة 

السعودية، وتم التعاون معنا من قبل مدربات قيادة وتم نشر الستبيان ألكبر عدد ممكن خالل فترة قصيرة 

 مدتها أسبوعين وعمل مقابالت متعددة2

 ه الدراسة على التساؤالت التالية:وتجيب هذ

 ما هو دور قيادة المرأة للسيارة في تغيير المكانة االقتصادية للمرأة؟ •

 ما هو دور قيادة المرأة للسيارة في تغيير المكانة االجتماعية للمرأة؟ •

 ماهي التحديات االقتصادية التي تحد من قيادة المرأة للسيارة؟ •

 ماهي التحديات االجتماعية التي تحد من قيادة المرأة للسيارة؟    •

 أوالً: خصائص النساء قائدات السيارة:

سيتم في هذا القسم توضيح الخصائص العامة المتعلقة بالنساء الالتي يقدن السيارة في المملكة العربية 

 السعودية المتعلقة بالبيانات األولية لمجتمع الدراسة2

مفردة من النساء الالتي يقدن السيارة تم الحصول على معلوماتهم عن  055ة الدراسة قد شملت عين

 طريق نشر االستبيان خالل مواقع التواصل االجتماعي )الواتس اب، التويتر( 

وتم عمل خمس مقابالت مع عينة عمدية على بعض النساء الالتي لهن سنة فأكثر يمارسن قيادة السيارة 

  دالل بتجاربهم بعد القيادة وماهي التحديات االقتصادية واالجتماعية التي واجهتهم2داخل المملكة لالست

 505وبذلك يكون المجموع الكلي لعينة الدراسة 

 وفيما يلي نستعرض أبرز السمات العامة لمجتمع البحث وفقا لالستبيان والمقابالت22

 خصائص قائدات السيارات عينة المقابلة )البيانات األولية(: -أ

 

 

 (1جدول )

خصائص عينة 

 1المقابلة 

 

 

                                                           
 المبحوثات الى أسماء مستعارة وذلك حفظ على خصوصيتهم .تم تغير اسامي  1

الحالة  العمر  الجنسية االسم 

 االجتماعية 

 الحالة الوظيفية منطقة اإلقامة التعليم

أعمل في قطاع التعليم  الشرقية جامعي مطلقة  85 سعودية سارة

 الخاص

أعمل بائعة في المحالت  الشرقية ثانوي أنسة  .. سعودية أمل

 التجارية 

فوق  متزوجة 88 سعودية هناء

 الجامعي

 أعملال  المدينة

فوق  أنسة  80 سعودية مها 

 الجامعي

 اعمل طبيبة جدة

 أعمل جدة ثانوي متزوجة 1. سعودية ريما
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 خصائص قائدات السيارات عينة االستبيان )البيانات األولية(: -ب

 توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنسية:  

 (0جدول )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب الجنسية

( أن النساء الالتي يقدن السيارة في .يتضح من الجدول رقم )

أي ما   %95.8السعودية أغلبهم من حاملي الجنسية السعودية بنسبة 

من مفردات العينة وهذه النسبة كبيرة حيث أنه كان من   479يقارب 

المتوقع أن النساء غير السعوديات الالتي يقمن بقيادة السيارة في دولهم ستكون نسبتهم أكبر ولكن 

 الدراسة توضح أن السعوديات نسبتهم أعلى وقد يرجع ذلك الى أن عدد اإلناث السعوديات 

( أعلى من عدد اإلناث غير 513.يات الكتاب السنوي )كما تم ذكرها في إحصائ (10.192.632)

( ومن هنا يمكننا القول أن من أسباب زيادة نسبة السعوديات على غير  (3.979.972السعوديات 

السعوديات هو زيادة عدد النساء السعوديات أضعاف النساء غير السعوديات داخل المملكة العربية 

 2 السعودية

 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب العمر:

 (0جدول )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب العمر

( ان العدد األكبر من الفئة العمرية الالتي 8يتضح من خالل جدول )

من مفردات  131( بواقع  80 – ..يقدن السيارة يقع ما بين ) 

حيث أن هذه الفئة العمرية تصنف   %37.8العينة أي انها بنسبة 

من فئة الشباب ومن أكثر الفئات احتياج لقيادة السيارة حيث أنه في 

األغلب تكون من النساء الموظفات وهذه الفئة تكون بحاجة  أكثر 

فأكثر  ..لقيادة السيارة ويتضح لنا أن اقل نسبة كانت للفئة العمرية 

ون الجنسية السعودية وهذا ما يفسر لنا حاجة فئة الشباب بواقع شخصين فقط  من مفردات العينة يحمل

فأكثر بالنسبة للمجتمع السعودي تصنف من فئة كبار  ..لقيادة السيارة أكثر حيث أن الفئة العمرية من 

السن وتكون بحاجة الى رعاية أكثر في هذه المرحلة حيث أن في الغالب يضعف لديهم النظر وتصبح 

حاجة للراحة في هذه المرحلة أكثر من غيرها ومن خالل الكتاب السنوي القيادة أصعب لهم وهم ب

 ..( اما أعمار النساء في عمر .33.218.2.0( يتبين أن عدد النساء في عمر الشباب يساوي ) 513.)

( وهذا يوضح لنا سبب ارتفاع القيادة لعمر الشباب أكثر من عمر الشيخوخة 2202.51فأكثر تبين انه ) 

( التي كانت بعنوان " قيادة المرأة السعودية للسيارة تحقيقاً للمساوة في 513.سة الميزر )وقد جات درا

( حيث إن 85 -0." حيث توصلت الى أن أعلى نسبة كانت لصالح الفئة العمرية بين )585.ظل رؤية 

النسبة  التكرار  الجنسية 

 المئوية

 %95.8 479 سعودية 

غير 

 سعودية 

21 4.2% 

 %100 500 المجموع 

 النسبة المئوية  التكرار  العمر 

11 – 

02 

166 33.2% 

02 – 

02 

189 37.8% 

02 – 

52  

122 22.4% 

52 – 

22  

27 5.4% 

22 – 

22  

4 0.8% 

 %0.4 2 فأكثر  22

 %100 500 المجموع 
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ة توزيع هذه المرحلة تتميز بالوصول لألهداف المطلوبة واالستقرار وهذا ما يتفق مع دراستنا من ناحي

 مجتمع العينة حسب العمر2 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب الحالة االجتماعية:

 (5جدول )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب الحالة االجتماعية

( المتعلق بالحالة االجتماعية أن 2يتبين لنا من خالل الجدول )

  %44.8النسبة األكبر كانت لفئة )أنسة ( حيث أن النسبة كانت 

من مفردات العينة وتلك النسبة تعتبر كبيرة  2..أي ما يقارب 

الى حد ما وقد قاربت أن تصل الى نصف العينة ونجد أن هذه 

ة المقابلة تبين أن عينتين من نفس هذه الفئة حيث أن هذه الفئة تتميز بعدم البيانات واقعية ومن خالل عين

وجود مسؤوليات كبيرة لديها وترغب في أن تحقق استقالليتها واعتمادها على نفسها من خالل القيام 

بأمورها الشخصية وقضاء حاجاتها بنفسها وال يمكن اإلغفال عن فئة المتزوجات حيث جات بنسبة كبيرة 

وتعتبر مقاربة لفئة اآلنسات حيث أن المتزوجات قد يرجع سبب  %.252هذه الفئة وبلغت نسبتهم تلي 

قيادتها للسيارة في أنها تتقاسم مع زوجها في مسؤوليات المنزل وتتساعد معه لتخفيف العبء عنه فالحياة 

لقرار أن القيادة قد الزوجية مبنية على المشاركة الفعلية بين الزوجين وقد كان الشائع من قبل صدور ا

تكون أكثر انتشار بين النساء التي ال يوجد لديها عائل يقضي لها احتياجاتها ولكن دراستنا تبين عكس 

 الفكرة السابقة 2

( التي جات بعنوان " التأثيرات المترتبة على السماح 513.وتتفق هذه المعطيات مع دراسة القحطاني )

العربية السعودية وانعكاسها على تمكين المرأة " وقد كانت نتيجتها ان للمرأة بقيادة السيارة في المملكة 

يقومون بقيادة السيارة وهذه النسبة مقاربة لنسبة دراستنا ،   53.6فئة غير المتزوجات ) عزباء ( بنسبة

 ( بعنوان " قيادة المرأة السعودية للسيارة513.ولكن تختلف هذه الدراسة مع ما جات به دراسة الميزر )

وهذه النسبة مختلفة جدا  %1.تحقيقاً للمساواة " حيث كانت نتيجة اعلى نسبة فئة المتزوجات حيث بلغت 

 عن ما وجدناه في هذه الدراسة 

 

 

 

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المستوى التعليمي:

 (2جدول )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب المستوى التعليمي

( أن فئة 0يتبين لنا من خالل النسب الموضحة بالجدول )

أي  %.2..التعليم الجامعي حققت أعلى نسبة وقد بلغت 

انها أكبر من نصف العينة وقد يرجع ذلك الى مستوى 

الحالة 

 االجتماعية 

النسبة  التكرار

 المئوية 

 %44.8 224 أنسة 

 %40.6 203 متزوجة 

 %13 65 مطلقة

 %1.6 8 أرملة 

 %100 500 المجموع 

 النسبة المئوية  التكرار  المستوى التعليمي 

 %0 0 ابتدائي 

 %2.2 11 متوسط

 %18 90 ثانوي

 %62.2 311 جامعي

 %17.6 88 فوق الجامعي

 %100 500 المجموع 
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الوعي لدى هذه الفئة من خالل العملية التعليمية ويمكن ان نرى ذلك من خالل تمكين المرأة في التعليم 

أي  % 0لمرأة جعلها أكثر وعي وإدراك بحقوقها وان فئة التعليم االبتدائي جات بنسبة حيث إن تعليم ا

انها معدومة مما يجعلنا نرى ان تعليم المرأة يرفع من شأنها ويجعلها مدركة لجميع حقوقها وتتمتع بها 

لى السماح ( التي جات بعنوان " التأثيرات المترتبة ع513.وتتفق هذه المعطيات مع دراسة القحطاني )

للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية وانعكاسها على تمكين المرأة " والتي كانت نتيجتها أن 

يقومون بقيادة السيارة وهذه النسبة مقاربة لنسبة دراستنا ، ولكن تختلف   %.0فئة التعليم الجامعي بنسبة 

عنوان " قيادة المرأة السعودية للسيارة تحقيقاً ( ب513.هذه الدراسة مع ما جات به دراسة الميزر )

وهذه النسبة مختلفة جدا  %30للمساواة " حيث بلغت النتيجة أن اعلى نسبة فئة التعليم العالي حيث بلغت 

ونجده  %.1.2عن ما وجدناه في هذه الدراسة حيث ان التعليم فوق الجامعي في هذه الدراسة جاء بنسبة 

 ستنا 2متفاوت جدا مقارنة بدرا

 توزيع مجتمع الدراسة حسب منطقة االقامة:

 (2جدول )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب منطقة االقامة

( ان أعلى نسبة كانت لمدينة .يتضح لنا من خالل الجدول رقم )

وقد اقتربت كثيرا من نصف   %.2.2جدة حيث انها بلغت نسبة 

العينة وتعتبر هذه النسبة كبيرة جدا بالنسبة لتوزيع باقي المدن 

ي المملكة حيث ان منطقة جدة تعتبر واحدة من أكبر المناطق ف

وتتمتع منطقة جدة بالكثافة السكانية العالية التي جعلتها تتصدر 

مناطق المملكة في قيادة النساء وقد يرجع ذلك الى مستوى 

االنفتاح الذي تشاهده مدينة جدة حيث انه يتواجد بها الميناء 

، ولقد كانت اول مدرسة وتتواجد بها الكثير من العمالة األجنبية التي قد يتأثرون المواطنين بعاداتهم 

 لتعليم القيادة في منطقة الرياض ولكن تصدرت جدة المركز األول في عينة الدراسة 2

 توزيع مجتمع الدراسة حسب الحالة الوظيفية:

 (7جدول )                               

توزيع مجتمع الدراسة حسب                                      

 الحالة الوظيفية

نجد أن الفئة العاملة من أكثر الفئات التي تقود السيارة حيث 

بر عالية وهنا وتلك النسبة تعت %.012( ان نسبة الفئة العاملة التي تقود .يتضح لنا من خالل الجدول )

نجد حاجة الموظفات للقيادة واهميتها لهم لما يحقق من استقرارهم باالعتماد على نفسهم وعدم االتكال 

على الغير ومن هنا يمكن القول أن النساء العامالت يمكن لقرار القيادة أن يسهل عليهم الوصول الى 

نهم ومع هذا القرار يمكن أن توفر أعمالهم حيث أن بعض النساء مقر عملهم في مناطق تبتعد عن سك

المبالغ المدفوعة للسائقين وتسهل عليهم عملية التنقل ومن هنا نرى أن المرأة العاملة لديها استقاللية 

 اقتصادية تمكنها من شراء سيارة لنفسها 2 

 (:85كما قالت سارة )

 النسبة المئوية  التكرار منطقة االقامة 

 %4.6 23 مكة

 %46.6 233 جدة

 %21.2 106 الرياض

 %10.8 54 الشرقية 

 %2.8 14 ينبع 

 %2 10 تبوك 

 %6.4 32 المدينة المنورة 

 %5.6 28 اخرى تذكر 

 %100 500 المجموع 

 النسبة المئوية  التكرار الحالة الوظيفية 

 %51.6 258 أعمل

 %25.8 129 ال أعمل

 %22.6 113 أدرس

 %100 500 المجموع 
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تأخر كثيرًا على " مع القيادة أصبحت أذهب للعمل بشكل أفضل وأسرع لقد كنت في السابق أ  

الدوام ويتم الخصم من راتبي وأغلب راتبي يروح على شركات التوصيل أوبر وغيرها بس 

 ارتحت بعد ما صرت أنا اسوق "

 ومن هنا نجد حاجة الموظفات غيرهم لقيادة السيارة للمحافظة واالستقرار في أعمالهم2

 ثانيا: بيانات رخصة القيادة:

من أهم اساسيات السالمة في القيادة هو إصدار رخصة حتى يتم الحرص على تعلم جميع األسس في 

قيادة السيارة، وفي هذا القسم سنوضح ماهي االجرات المتبعة إلصدار الرخصة وماهي الصعوبات التي 

 تواجه المرأة عند إصدار رخصة القيادة2

 توزيع مجتمع الدراسة حسب وجود الرخصة:

                                                                          

(                                                                             1جدول )

 توزيع مجتمع الدراسة حسب وجود الرخصة

( أن اغلب 3يتبين من خالل الجدول رقم )

رخصة قيادة وهذا  مفردات العينة توجد لديها

أي أكثر  %.012من المؤشرات الممتازة وغير المتوقعة وقد كانت نسبة الحاصالت على رخصة القيادة 

من النصف، وفي المقابل نرى ان الذين ينتظرون دورهم للحصول على رخصة القيادة عدد كبير نوعا 

سرع2 ونرى أن نسبة قليلة ال ما لذلك يجب توفير مقاعد شاغرة او أماكن أخرى للحصول عليها بشكل أ

تتواجد لديهم رخصة وقد يكون ذلك بسبب عدم وجود مراكز تعليم قيادة في مناطقهم ولم تقتصر القيادة 

على استخراج الرخصة رغم أهميتها فإن في بعض المناطق الصغيرة يقمن بعض الفتيات او النساء 

ذلك مع دراسة التي قامت بها مجلة الشرق  بمساعدة والدهم في القيادة وجلب النواقص للمنزل ويختلف

( بعنوان تصورات قيادة المرأة في المملكة العربية السعودية: العالقة مع االنفتاح على 513.األوسط )

يقودون السيارة  %.252فقط من العينة لديهم رخصة فقط، و % .التجربة والسعادة وكانت النتيجة انه 

 ساء يقدن السيارة بدون وجود رخصةلنويتبين من خالل دراستنا أن اغلب ا

 

                                                                                                                                توزيع العينة حسب إجراءات الحصول على رخصة القيادة:

 (9جدول )

 إجراءات الرخصة 

يتبين لنا من خالل الجدول رقم 

( أن من اغلب االجراءات 1)

المتبعة للحصول على رخصة 

قيادة هي االلتحاق بالدورة 

النظرية والعملية ثم االختبار 

للحصول على الرخصة وقد 

 النسبة المئوية  التكرار وجود الرخصة 

 %59.6 298 نعم

 %18.8 94 ال

قدمت للحصول عليها ولكن انتظر 

 دوري

108 21.6% 

 %100 500 المجموع 

 النسبة المئوية  التكرار  إجراءات الحصول على رخصة القيادة  

 %8.6 43 تم استبدال رخصتي األجنبية برخصة سعودية على الفور

 %11.6 58 تم اختبار مستوى قيادتي وإصدار الرخصة على الفور

تم االلتحاق بالدورة النظرية والعملية ثم االختبار للحصول على 

 الرخصة

149 29.8% 

 %10.4 77 االختبار والحصول على الرخصةالتدريب مع أحد أفراد العائلة ثم 

 %5.4 27 التدريب مع مدربة خاصة ثم االختبار والحصول على الرخصة

 %29.2 146 لم أحصل على الرخصة بعد

 %100 500 المجموع 
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ومن هنا يتبين لنا أهمية مدارس تعليم القيادة حيث إن االغلب كان اعتماده الكلي  %123.جات بنسبة 

يب في المدرسة وليس على المدربة الخاصة او أحد أفراد األسرة ونجد أن القليل من السيدات على التدر

 (:..كانت لديهم رخص أجنبية واستبدلت برخصة سعودية وتقول أمل )

ال يوجد موعد متاح لتحديد المستوى الن رخصتي األجنبية انتهى تاريخها وال يمكن تبديلها "  

 د مواعيد " اال بتحديد المستوى وال يوج

اال أنه تم عمل برنامج  %022وبالرغم من أن نسبة المتدربين مع مدربة خاصة قليل جداً وقد جاء بنسبة 

يتم تحميله على الجوال يطلق عليه " علميني " يتم في جمع عدد من السائقات الحاصالت على رخصة 

من الساعات وتعتبر هذه من المبادرات قيادة لتعليم المبتدئات بالقيادة مقابل مبلغ من المال لعدد معين 

الرائعة للتخفيف من الضغط الحاصل على مدارس تعليم 

 القيادة ولتوفير الوقت لدى المتدربات2

 توزيع العينة وفقاً لتكلفة إصدار رخصة القيادة: 

 (12جدول )

 تكلفة الرخصة

( يتبين لنا ان أكبر فئة 15من خالل الجدول السابق رقم )

صالح الذين لم يقدموا على الرخصة بعد بنسبة كانت من 

ولكن ال يمكننا ان نحكم على هذه النسبة حيث أن  %.12.

المؤشرات المتبقية تدل على تكلفة التقديم على الرخصة 

ولكن من جوانب وأسعار مختلفة  ، فعندما ننظر الى نسب 

المؤشرات االخرى يتبين لنا ان النسب متفاوتة ما بين 

ويأتي من بعده  %.52.وقد جاء بنسبة  855+ تكلفة اصدار الرخصة 005لمي بمبلغ التدريب الع

ومن  %1321بنسبة  855+ تكلفة إصدار رخصة  055.التدريب النظري + العملي + بالمحاكاة بمبلغ 

هنا يمكننا القول أن تكاليف إصدار الرخص للنساء تأتي بمبالغ عالية جدا مقارنة بالرجال حيث أنه ال 

إسوة بالرجال ومن هنا نستنتج أنه  205جد في أي فرد من أفراد العينة قد حصل على الرخصة بمبلغ تتوا

ال يوجد عدل او مساواة بين الرجل والنساء في تكلفة الحصول على الرخصة مما يعني أن رسوم تعليم 

 القيادة واصدار الرخصة للنساء أضعاف ما يدفعه الرجال 2

 (:  ..وتقترح أمل )

ألفضل عند الرسوب إعادة االختبار فقط وعدم التدريب ألنه إضاعة للوقت وارتفاع لتكلفة " ا  

 الدراسة والرخصة "  

لذلك نرى أنه يجب على مدارس تعليم القيادة أن يتم إعادة االختبار بدون تدريب الختصار الوقت على 

 ة2المدربات والمتدربات وإتاحة وقت لمتدربات اخريات للحصول على الرخص

 

 

 النسبة المئوية التكرار تكلفة إصدار رخصة القيادة

 %0 0 لاير إسوة برخصة الرجال  522

تبديل الرخصة االجنبية بالرخصة 

 لاير  222السعودية 

39 7.9% 

+  222( ساعات 2التدريب العملي لمدة )

 إلصدار الرخصة  022

102 20.7% 

( 10التدريب النظري + العملي لمدة )

 إلصدار الرخصة  022+1122ساعة 

79 16% 

التدريب النظري + العملي + بالمحاكاة 

إلصدار  022+ 0222( ساعة 02لمدة )

 الرخصة 

93 18.9% 

إلعادة االختبار +  022للتدريب +  0222

 إلصدار الرخصة  022

36 7.3% 

 %29.2 144 لم أقدم على إصدار الرخصة بعد

 %100 500 المجموع 
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 توزيع العينة وفقاً للصعوبات التي واجهة المرأة عند إصدار رخصة القيادة:

                                                                                                 

 (11جدول )

 صعوبات إصدار الرخصة 

 جدول خالل من يتضح

 نسبة أن (11) رقم

 تم التي الصعوبات

 عدم وهي %.. بنسبة جاء قد سابقا إجرائه تم الذي االستفتاء حسب القيادة رخصة إصدار عند مواجهتها

 نرى هنا ومن الكافية باألعداد القيادة لتعليم مراكز توفر عدم الكافية باألعداد القيادة لتعليم مراكز توفر

 يقدن اصبحن النساء ان حيث نراه الذي لالحتياج وذلك المراكز من ممكن قدر أكبر توفير في الحاجة

 ارتفاع بسبب %123. يليها ثم المملكة مناطق بعض في المراكز توفير عدم بسبب وذلك رخصة بدون

ومن اهم األسباب انه  لرجالبا مقارنة للنساء الرخص اسعار عن السابق في له تطرقنا ما وذلك االسعار

ال تتوفر أوقات كافية ومناسبة للتسجيل واللتحاق بمدرسة تعليم القيادة وقد يكون سبب هذا الضغط 

االعداد الكبيرة المقدمة على مدارس القيادة حيث انه ال تتوفر اال أربعه مدارس في الرياض وجدة وتبوك 

لنساء في المملكة المواطنات وغير المواطنات حيث بلغ والشرقية وهذا العدد غير كافي مقارنة بأعداد ا

 (:88" ولقد قالت هناء ).225..1221( " 513.عددهم في الكتاب السنوي لعام )

 عدم توفر مدارس تعليم قيادة في مدينتي منعني من التقديم على الرخصة ""     

 (:85وتقول سارة )

ذ الرخصة ولقد كان من أكثر الصعوبات " ذهبت للبحرين من أجل التدريب واالختبار واخ   

 التي واجهتني وذلك بسبب عدم توفر أوقات كافية للتقديم على الرخصة في منطقة الشرقية "

ومن هنا نرى انه من أسباب عدم التقديم على رخصة القيادة هو عدم توفر العديد من المراكز لتدريب 

 القيادة2

 

 

 االقتصادية: ثالثاً: قيادة المرأة للسيارة والمكانة

لطالما كانت مكانة المرأة االقتصادية تأخذ مكان كبير في المطالبات بحقوقها وقد جاء تمكين المرأة 

 ليعطيها حقها في االقتصاد ويفتح امامها مجاالت متعددة 

وفي هذا القسم سوف نناقش مكانة المرأة اقتصاديا بعد القيادة وهل أثرت القيادة في حياتها وماهي 

 ات الحاصلة لها22التغير

 توزيع العينة حسب االستغناء عن السائق الخاص، بعد قرار السماح بالقيادة:  

 

 النسبة المئوية التكرار الصعوبات التي واجهتك عندما تم إصدار رخصة القيادة  

 %26 135 عدم توفر مراكز لتعليم القيادة باألعداد الكافية 

 %20 100 عدم توفر أوقات متاحة إلصدار الرخصة

 %21.8 109 ارتفاع أسعار الرخصة

 %16.4 82 لم أواجه أي صعوبات

 %12 60 لم أقدم على الرخصة 

 %3.8 14 اخرى تذكر 

 %100 500 المجموع 
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 (10جدول )

 االستغناء عن السائق

( .1يتبين لنا من خالل الجدول السابق )

أن اعلى نسبة كانت في أنه تم االستغناء 

عن السائق وانه لم تعد هناك حاجة له وقد 

ومن هنا يتبين لنا  %8.23كانت النسبة 

اهمية القيادة في انه خففت من المصاريف 

 (:    1.المتعلقة بالسائق، وكما قالت ريما )

 لاير سنويا تقريبًا من الدخل " 13555ئق أصبحت اوفر أكثر من " بعد االستغناء عن السا  

 (:    85وتقول سارة ) 

" لقد استغنيت عن سائق ولكن أبقيت االخر لدي لمشاوير أطفالي فإن مدارسهم متباعدة وهذا   

 الضغط علي وحدي كوني امرأة مطلقة ومسؤولية أطفالي انا اتحملها "

في االستغناء عن السائق التي كانت من خالل توفير معدل الدخل لألسرة ونرى من هنا االهمية الكامنة  

 حيث ان االسرة أصبحت توفر من دخلها وهذا من أهم األسباب التي جعلت المرأة تطالب بحق القيادة 2

 توزيع العينة وفقاً للتغيرات االقتصادية التي طرأت على األسرة بعد قيادة المرأة:

                                                                          

(                                                                             10جدول )

 التغيرات االقتصادية

االستغناء عن السائق لتوفير أجره لقد 

( من أعلى النسب 18جات في الجدول )

وكما ذكرنا سابقا أن من اهمية القيادة للمرأة أن جعلتها توفر  %39موضح لنا وكانت النسبة كما هو 

 ( اثناء المقابلة:80االجر الذي كانت تدفعه للسائق وقد قالت مها )

" بعد االستغناء عن السائق أصبح هنالك حد من تكاليف البنزين لمشاوير السواق والذهاب   

واإلياب فكوني اقود سيارتي الخاصة وتبقى معي اينما اكون دون ان يصبح المشوار مضاعف 

 وخسارة البنزين أكثر " 

ح للسائق سيارة وللمرأة ومع ارتفاع أسعار البنزين نرى االهمية في توفير عدد السيارات فبدل ان يصب

سيارة تكون هنالك سيارة واحدة للمرأة بحيث تقضي مشاويرها الخاصة بدون الحاجة لالعتماد على 

الغير وهذا ما جات به النظرية التكاملية لنوعية الحياة من ناحية الرفاه فعند االستغناء عن السائق وتوفير 

للسائق شهرياً يتم  055.لدى االسرة فبدل من دفع راتب اجره يبقى دخل االسرة لها وتزيد رفاهية الحياة 

 (:88توفيره الحتياجات االسرة وكما قالت هناء )

 النسبة المئوية  التكرار االستغناء عن السائق الخاص

 %32.8 164 نعم تم االستغناء عنه 

 %7.8 39 لم تنتهي تأشيرة السائق بعد

 %18.4 92 وجود السائق هام من أجل طلبات المنزل 

 %9.8 49 وجود السائق هام من أجل مشاوير االطفال 

وجود السائق هام من أجل العناية بالسيارات 

 والحديقة

7 1.4% 

 %4.8 24 أحتاج السائق في المشاوير الطويلة 

 %1 5 احتاج السائق لتشغيله بتطبيق )اوبر(

 %22.4 112 ال يوجد لدي سائق

 %1.6 8 اخرى تذكر 

 %100 500 المجموع 

 النسبة المئوية لتكرارا التغيرات االقتصادية 

 %39 195 تم االستغناء عن السائق لتوفير أجره

 %21.8 109 الحد من تكاليف المواصالت العامة

 %17.8 89 زيادة عدد السيارات ومصاريفها داخل االسرة

 %19.6 98 لم تتغير المصاريف 

 %1.8 9 اخرى تذكر

 %100 500 المجموع 
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" لقد استغنيت عن السائق الخاص بي لتوفير اجره واستغنيت عن باص المدرسة الخاص    

 بابني للتوفير " 

المملكة العربية السعودية التي  ( بعنوان العمالة الوافدة في511.وتتفق دراستنا مع دراسة ابن عبيان )

توصلت الى نتيجة تؤكد أن من اآلثار السلبية للعمالة الوافدة زيادة التحويالت الخارجية وزيادة العب 

 2المالي على األسر السعودية

 توزيع العينة حسب تغير الوضع الوظيفي بعد السماح للمرأة بالقيادة في المملكة:

 (15جدول )

 الوضع الوظيفي

( أن تأثير 12يتضح من خالل الجدول رقم )

القيادة على الوضع الوظيفي أن النسبة األكبر 

من أفراد العينة حلت لديهن مشكله  23%..

المواصالت التي كانت عائق في السابق في 

تقدمهن الوظيفي إما بسبب عدم انضباط السائقين 

المواعيد أو بسبب عدم الحضور ويسبب تغيب في 

الموظفة أو تأخيرها  أو عدم رجوعها للمنزل في الوقت المحدد وتأخرها في االنصراف وانتظارها 

وهدر وقتها ، وان من أهم معيقات المرأة السعودية الوظيفية هي المواصالت والتنقالت لذلك كانت اغلب 

 ريبه من منازلهن أو لم يجدن سائق 2الفتيات ال يقدمن على عمل إن لم تكن ق

 (:80وقد قالت السيدة مها )

أكن ملتزمة بمواعيد الدوام في السابق فلقد كنت أذهب مع الباص الخاص بالدوام وفي "لم   

كثير من األحيان ال يمكنني الذهاب معه لخروجه مبكرًا واالن أصبحت منضبطة دائم وهذا مهم 

 جدا ألني طبيبه "

 (:..أمل )قالت السيدة 

توظفت بعد القيادة ألني اذهب كل يوم لطاقات لحضور الدورات التدريبية حتى حصولي  "  

 " على العمل

( التي كانت بعنوان أهم العوامل المؤثرة في اختيار 552.كما يتفق هذا مع ما جاء في دراسة عبدهللا )

أن النساء العامالت يواجهن صعوبات  وسيله النقل للمرأة العاملة توصلت الدراسة الى هذه النتيجة وهي

 ومشاكل في التنقالت من والى أعمالهن2

التي تؤيد تمكين  585.وإن من أكبر معيقات تمكين النساء اقتصاديا هو التنقل وهذا ال يتماشى مع رويه 

مكن المرأة على كل النواحي وخصوصا الناحية االقتصادية وإسهامات المرأة في تنميه اقتصاد البلد فال ي

أن ينهض وطن ونصفه مهمش اقتصاديا إن حل مشكله المواصالت يعد حل لواحد من أكبر معضالت 

 المرأة في السعودية2

 النسبة المئوية  التكرار تغير الوضع الوظيفي 

 %9.8 49 فتح مجال العمل كمدربة للقيادة

 %7.6 38 االنضباط في الحضور الصباحي

اختصار وقت رحلة العمل ذهاباً 

 وإياباً 

78 15.6% 

 %27.8 139 حل مشكلة المواصالت

 %10.6 53 موظفة من قبل القرار 

 %15.4 77 ال أعمل

 %12.4 62 لم تغير شيء 

 %1 4 اخرى تذكر

 %100 500 المجموع 
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توزيع العينة حسب مجاالت العمل التي فتحت امام المرأة بعد قرار السماح بالقيادة وممكن ان تعملي 

 بها: 

 (12جدول )

 مجاالت العمل 

 

( أن النسبة األكبر من النساء 10أوضح الجدول رقم )

أي إن قيادة  %85يمكن ان تعمل مدربه قياده بنسبه 

المرأة فتحت أمام النساء السعوديات العديد فرص 

عمل عديدة منها تدريب قياده كما قالت السيدة هناء 

 ( أثناء المقابلة:88)

لقد أصبحت أدرب النساء في على السواقة مقابل  "   

ألني ال اعمل وبعد القيادة والتدريب توفر  مبلغ مادي

 لي دخل "

 (:..وقالت السيدة أمل )

 أصبحت أوصل زميالتي للعمل مقابل مبلغ مادي نصف ما كانوا يدفعونه للسائق "2"     

أن المرأة السعودية تعانى من معدالت  ( أظهرت النتائجnaseem,dhruva,2017كما جاء في دراسة ) 

بطالة مرتفعة بالرغم من أن السعوديات العاطالت متعلمات تعليم عالي وحاصالت على درجات مرتفعة 

وان من التحديات التي واجهت المرأة السعودية لالنخراط في سوق العمل القيود االجتماعية والقيود في 

عنها والسماح لها بقيادة مركبتها بنفسها بل فتحت المجال  حق وحرية التنقل والتي زالت برفع الحظر

أمامها للحصول على مهن لم تكن متوفرة من قبل كجندي مرور كان هذا العمل في السابق حكرا على 

الرجال والعمل أيضا في نجم عند حدوت الحوادث ال سمح هللا فالقيادة فتحت للنساء أبواب كانت مغلقه 

 لبات المطاعم والعمل بأوبر وكريم وغيرها من التطبيقات2في السابق مثل توصيل ط

 رابعاً: قيادة المرأة للسيارة والمكانة االجتماعية:

تعتبر مكانة المرأة االجتماعية هي المؤشر للتغيرات الحاصلة للمرأة وقياس مدى التغيرات الحاصلة في 

 ومدى التغير في حياتها2 مجتمعها سيتم في هذا القسم معرفة التغيرات االجتماعية للمرأة 

 توزيع العينة حسب المساهمة في إيصال االبناء او االخوان الى مدارسهم بعد القرار:

                                                                                                                

(                                                                                                                     12جدول )

 الخوان إيصال األبناء او ا

يتضح من خالل جدول رقم 

( الذي يرى مدى مساهمه .1)

النساء في إيصال أبنائهم أو إخوانهم إلى المدارس إن النسبة األكبر كانت تقوم بالمشاركة في التوصيل 

 النسبة المئوية التكرار مجاالت العمل التي فتحت 

 %8 40 امرأة مرور 

 %4 20 سائقة خاصة 

 %9.8 49 تطبيق اوبر او كريم 

 %0.4 2 توصيل طلبات 

 %33 165 مدربة قيادة 

 %10.8 54 جندي في المرور 

 %1 4 سائقة باص مدرسة 

 %10.4 52 سائقة مشاوير يومية 

 %22.8 114 إدارية في مدارس القيادة 

 %0 0 تذكراخرى 

 %100 500 المجموع 

 النسبة المئوية  التكرار هل تقومين بإيصال أبناك او اخوانك الى مدارسهم 

 %43 215 نعم لتوفير الوقت  

 %23.8 119 ال نظرا لتباعد األماكن

 %24.8 124 يوجد سائق خاص لهم

 %8.4 42 أخرى تذكر

 %100 500 المجموع 
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وهذا يدل على إن النساء السعوديات إذا أعطوا الفرص ساهموا في أسرهم وفى ما يقدرون  %28بنسبه 

 ن المسؤولية التي يتحملها رب االسرة بمفره2عليه حتى يخففوا م

( التي أكدت على إن أزاله القيود التي تحد من 511.كما يتفق مع ما جاءت في نتائج دراسة األحمدي )

 تنقل المرأة السعودية يساهم في قيامها بأدوارها على أكمل وجه2

 (:88وقالت السيدة هناء )

أكثر ما فأدنى بالسواقة اطمأنت على أوالدي من الخوف من السواقين ومشاكلهم فقد أصبحت "  

 "  اوصلهم بنفسي 

ونجد ان النساء بقيادتهن سياراتهن وإيصال أبناءهم إلى المدارس سيحمون أبنائهم من تحرش السائقين 

عودية باألمان النفسي على نفسها واالنتهاكات التي تحصل مع النساء أنفسهن أو أبناءهم فشعور المرأة الس

وعلى أطفالها يزيد من جوده الحياة على عكس الخوف واالضطراب والقلق الذي يحد ويقلل من جودة 

الحياة، كما بينت عدد من الدراسات إن جودة حياه المرأة تحكم بها عدة مؤشرات من بينها الشعور 

 .باألمن

 لب النواقص الى المنزل :توزيع العينة حسب المساهمة بعد القيادة  بج

 (17جدول )                                   

جلب نواقص                                      

 المنزل 

( الذي يرى مدى .1من خالل الجدول رقم )

قيام النساء بالمساهمة في جلب طلبات المنزل إن النسبة األكبر منهن تقاسمت المهمة مع الرجل بنسبه 

ساء السعوديات بدورهن في األسرة بالرغم من سنوات التهميش وهذا يدل على وعى الن 2.22%

وتعطيل المرأة السعودية عن القيام بأي دور خارج المنزل واالكتفاء بمهام المنزل ولكن تظل المرأة 

السعودية واعية بمتطلبات دورها في األسرة من حقوق وواجبات داخل وخارج المنزل فعندما أعطيت 

بالمساهمة الفعالة وتتفق هذه النتيجة مع ما أكدت عليه نظريه "الدور حق قيادة السيارة قامت 

االجتماعي" من إن كل فرد يشغل مكانه اجتماعيه معينه يتطلب منه أن يقوم بأدوار اجتماعيه تناسب هذه 

وار المكانة وهذا ما أحدثه تأثير قرار السماح للمرأة السعودية بقياده السيارة حيث يتطلب منها أن تقوم بأد

جديدة لم تكن تقوم بها في السابق ولكن تعامل النساء السعوديات بكل مسؤولية وجديه مع هذا الدور 

( التي ترى أن .51.وقمن بأداء أدوارهن على أكمل وجه وتتفق هذه النتائج مع ما جاء في دراسة نسيم )

 من فاعليه دورها2أزاله القيود المفروضة على عمل وتنقل المرأة السعودية من شانه أن يزيد 

 (:88تقول السيدة هناء )

أنا المسئولة عن مقاضي البيت بالكامل زوجي شخصيته اتكالية فبعد القيادة حملني مسئولية "   

  جميع مقاضي البيت واالوالد "

 ( تقول:1.اما السيدة ريما )

 النسبة المئوية  التكرار هل تقومين بجلب النواقص للمنزل

 %25.8 129 نعم أصبحت المسؤولة عنها 

 %47.4 237 تم تقسيمها بيننا 

 %22.4 112 متطلبات المنزل مسؤولية األب  

 %4.4 23 أخرى تذكر ان وجدت

 %100 500 المجموع
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الزوجين تقاسمنا المسؤوليات أنا وزوجي الن الحياة الزوجية تعني الشراكة بين "      

والمساعدة والتقاسم في جميع األمور ومن بعد قيادتي أزلت من على زوجي حمل كبير فقد كان 

يمرض في بعض األحيان وال يوجد من يحضر لنا أغراض المنزل ولكن االن بعد القيادة 

 "تقاسمنا المسؤوليات

ند وكيان مهم يشعرها وهذا بالتالي يغير من جوده حياة المرأة فلقد أصبحت تشعر بأنها شريك ومسا

بالرضي وبأنها عضو فعال في األسرة وهي من مؤشرات شعور اإلنسان بجودة الحياة فالحياة الزوجية 

واالسرية تنمو وتزدهر بالتعاون بين الزوجين والمشاركة في أمور المنزل باإلنصاف وبدون اتكالية او 

 ضغط فالمرأة كائن حساس بطبعها ويجب مراعاتها2

 نة وفقاً ألبرز األثار االجتماعية لقيادة المرأة للسيارة:توزيع العي

 (11جدول )             

 االثار االجتماعية          

( من أن 13يتضح من خالل الجدول رقم )

اآلثار االجتماعية لقيادة المرأة السعودية 

للسيارة كانت النسبة األكبر من النساء 

اختارت االعتماد على النفس واالستقاللية 

  %2022بنسبه 

وهذا يدل على أن جودة حياه النساء 

ومات جودة الحياة الشعور بالحرية السعوديات ارتفعت بقياده السيارة ورفع الحظر عنهن فمن أهم مق

واالستقاللية وعدم الحاجة إلى أحد للقيام بالمهام اليومية وعدم االنتظار لساعات طويلة وهدر بالوقت 

 النتظار وصول السائق وعدم هدر بالمال ودفع مبالغ طائلة المرأة السعودية وأبناؤها أولى بها 

أة السعودية ناجحة ووليها أمرها فاشل ومتسلط فحتما سيحد في السابق وقبل قرار القيادة إذا كانت المر

من نجاحها ويقيد طموحها أما اآلن فالمرأة السعودية مسئولة بالكامل عن نجاحها وفشلها وليس هناك 

معيق ال من ولى متسلط وال من معيق للحركة والتنقل فسيارتها معها تختار الوجهة التي تريد وتحتمل 

 الختيار بحد ذاته من أهم مؤشرات جوده الحياة2نتيجة اختبارها إن ا

 (: 85وقد قالت سارة)

 " بعد قيادتي للسيارة صرت أحس إني مستقلة بنفسي وحره طليقة بدون قيود "

( إن عدم معرفه النساء السعوديات بحقوقهن الشريعة والقانونية 512.كما جاء في دراسة آل عوض )

تكون مقيده بولي أمرها إن القدرة على التحكم بحياتك واتخاذ قراراتك التي كفلها الدين اإلسالمي جعلها 

واالعتماد على ذاتك واالستقاللية فاإلنسان الذي ال يملك الحق في حياته وقراراته ال يمكن أن يصف 

 حياته على أنها جيدة فاهلل عز وجل كرم اإلنسان وأعطاه حرية االختيار2

 :0202قيادة المرأة للسيارة تساهم في تفعيل دور المرأة في رؤية  توزيع العينة وفقاً آلرائهن في أن

 النسبة المئوية  التكرار االثار االجتماعية لقيادة المرأة

 %19.6 98 توفير قدر أكبر من االمان للمرأة    

 %14.8 74 القدرة على التصرف مع الحاالت الطارئة 

 %45.4 227 االعتماد على النفس واالستقاللية  

 %0 0 المشاركة في االعمال التطوعية 

الحد من ظاهرة التحرش في المواصالت 

 العامة 

41 8.2% 

 %6.2 31 زادت المسؤوليات األسرية على المرأة 

 %4.8 24 ال يوجد أي تأثير اجتماعي 

 %1.2 5 اخرى تذكر

 %100 500 المجموع

 النسبة المئوية  التكرار 0202القيادة وتفعيل رؤية 
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 (19جدول )                                          

(                                                                                                19جدول)

 0202القيادة وتفعيل رؤية 

( الذي 11كما يتضح من الجدول رقم )

يبين مدى تفعيل دور المرأة في رويه 

من العينة ترى مساهمه القيادة في تحقيق حياه أفضل للمرأة  %5.بعد قياده السيارة يتضح أن  585.

 وأسرتها2

أنها تساهم ( أن من فوائد قيادة المرأة للسيارة .51.تتفق هذه النتيجة مع ما جاء في دراسة بن عمر )

المرأة مع أسرتها في تحقيق حياه أفضل مثل مسانده الزوج ومواجه المواقف الطارئة مثل المرض أو 

 حدوث مكروه ألحد إفراد األسرة من أطفال أو مسنين2

 (:1.قالت ريما )

" أرى أن قيادتي وقيادة غيري من النساء ساهمت بشكل كبير في تحقيق حياة أفضل للمرأة   

 السعودية "

تصب في صالح المرأة وتمكينها من حقها في جميع األصعدة قانونيه واقتصاديه  585.ونجد إن رويه 

واجتماعيه فليس من الحكمة تعطيلها فهي نصف المجتمع وتنهض بالنصف اآلخروان من أهم ما في 

جديدة لألمير محمد بن سلمان رفع وتحسين جودة الحياة الشعب السعودي فكل القرارات ال 585.رويه 

التي اتخذتها الحكومة السعودية أعطت المرأة مكانتها التي تستحق ومن أهمها قيادة السيارة ورفع الحظر 

 عن القيادة لتحصل المرأة على حق التنقل وحرية الحركة التي حتما سترفع من جودة الحياة

 في أن قيادة المرأة للسيارة زادت من رفاهيتها:  توزيع العينة وفقاً آلرائهن

 (02جدول )

 القيادة ورفاهية المرأة

( الذي 5.في هذا الجدول رقم )

امرأة سعودية  055يوضح عالقة القيادة بالرفاهية هل زادت أم نقصت النسبة األكبر من العينة المقدرة 

وقد يظن  %.،35يقدن السيارة ترى إن قياده السيارة رفعت من مستوى رفاهيتهن بنسبه تصل إلى 

م تستطع أن تحضر سائق خاص أو النساء البعض أن القيادة فقط للمحتاجات ومحدودي الدخل من ل

العازبات والمطلقات واألرامل التي ليس لديهن ذكور في عائالتهن وتضطر مجبره إن تكون مع سائقين 

مجهولين يوميا لكي تنجز مهامها أو تذهب لعملها ، ولكن قرار القيادة ليس لهؤالء النساء فحسب وان 

حق أن ينعمن بالرفاهية في سياراتهن الخاصة وان يشعرن كانت لهن األولية ولكن كل نساء الوطن يست

 إن من حقهن أن يقدن السيارات للرفاهية وليس فقط للحاجة 2 

 (: 80في إحدى المقابالت قالت السيدة مها )

 ال أرى إن القيادة رفاهية لكن هي حق من حقوقي حصلت عليه أخيرا ""      

 قالت: ( فلها رأى مختلف كما1.أما السيدة ريما )

نعم ساهمت قيادة المرأة في تحقيق حياة أفضل 

 للمرأة وأسرتها  

354 70.8% 

ساعدت قيادة المرأة في إيجاد فرص عمل 

 جديدة للنساء 

99 19.8% 

هناك عالقة بين القيادة ورؤية ال أعتقد ان 

0202 

45 9% 

 %0.4 2 أخرى تذكر

 %100 500 المجموع

 النسبة المئوية  التكرار القيادة زادت من رفاهية المرأة السعودية 

 %80.6 403 نعم

 %19.4 97 ال

 %100 500 المجموع
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 " نعم زادت رفاهيتي جدا واشعر أن حياتي قبل مختلفة تماما "      

من النساء السعوديات يشعرن أن القيادة زادت من رفاهيتهن  %35كما يتضح من هذا الجدول أن نسبه 

وليس فقط لبت احتياجاتهن األساسية وان من أهم ما يرفع من جودة الحياة اإلنسان شعوره بالرفاهية 

 معاناته من اجل الحاجات اليومية كالتنقل2وعدم 

 توزيع العينة حسب االنشطة االجتماعية التي زادت ممارسة المرأة لها بعد قيادة السيارة:

 

 (01جدول )

 األنشطة االجتماعية

( أن 1.رقم )يتضح من هذا الجدول 

األنشطة االجتماعية للمرأة السعودية التي 

تقود سيارتها بنفسها أن النسبة األكبر من 

النساء اختارت قضاء حاجات المنزل بنسبه 

ولم تكن زيارة الصديقات أو  %.22.

الذهاب للنادي أو التسوق والذهاب للسينما وغيرها من األنشطة التي تخص المرأة وحدها ولكن كان 

مام األكبر واألولوية األعظم ألسرتها ولقضاء حاجاتهم وهذا يدل على حس لمسؤولية العالي للمرأة االهت

 السعودية2

 (:88قالت السيدة هناء )

"لم أكن التزم بالرياضة والنادي لوال القيادة فالقيادة ساعدتني على تلبية جميع اموري     

 والتزاماتي "

 (:85وقالت السيدة سارة )

 " أصبحت أكثر تواصل مع الجميع فقد كثرت خرجاتي مع صديقاتي "    

ويتضح هنا بأن المرأة السعودية إذا أعطيت الفرص فإنها مساهم وشريك فعال في األسرة وبالتالي 

مساهم وشريك فعال في تنميه الوطن حيث إن تمكين المرأة االجتماعي يجعلها تتمتع بجميع حقوقها وهذا 

 تفاقية حقوق االنسان أن يتمتع الفرد بجميع حقوقه2ما نصت عليه ا

 

 خامساً: التحديات االقتصادية:

إن العقبات والتحديات االقتصادية التي تواجه النساء قد تكون كبيره لعدة أسباب منها أن نسبه النساء 

الموظفات  العاطالت عن العمل كبيره جدا مقارنه بالنساء العامالت كما في آخر إحصائية وأيضا كون أن

متوسط رواتبهن ضعيف ال يتناسب مع إمكانية شراء سيارة وأيضا أسعار الرخص مرتفعة جدا مقارنه 

 بالرجال وال مجال للمقارنة أصلن إذا أن أسعارها تفوق الضعف2

 توزيع العينة وفقاُ ألبرز التحديات االقتصادية التي واجهة المرأة بعد قرار القيادة:

 النسبة المئوية  التكرار االنشطة االجتماعية 

 %17.4 87 زيارة الصديقات أكثر

 %7.8 39 اجتماعات العائلة 

 %10.6 53 الذهاب للنادي 

 %5 25 الذهاب للسينما او المكتبات 

 %6.4 32 الذهاب للتسوق

 %24.6 123 قضاء حاجات المنزل 

 %5.8 29 التنزه مع األطفال 

لم تتغير أنشطني االجتماعية عما قبل 

 القيادة 

102 20.4% 

 %2 10 اخرى تذكر

 %100 500 المجموع 



 

777 
 

 (00جدول )

 التحديات االقتصادية

( الذي يرى أهم ..هذا الجدول رقم )

التحديات التي واجهت النساء السعوديات 

الراغبات في قيادة السيارة كانت النسبة 

األكبر الرتفاع أسعار الرخصة مقارنه 

النساء أضعاف رخص الرجال باإلضافة إلى أن مدارس (( والسبب أن رخص %22..بالرجال بنسبة ))

القيادة الخاصة بالرجال في كل مناطق المملكة أما مدرس النساء معدودة وفى المدن الكبيرة فقط 

)الرياض ، جدة ، الدمام ، تبوك ( وطوابير االنتظار طويلة وأعداد النساء ال يمكن أن تغطيها هذه 

ساء السعوديات سافرن لدول الخليج كالبحرين واإلمارات  للحصول المدارس باإلضافة إلى أن بعض الن

 على الرخصة من هناك نظرا لتوفر الوقت وقله المادة 2

 (: ..قالت أمل )

" من أكبر التحديات في تكلفة الرخصة ليش أحنا ندفع ذا المبلغ والرجال أقل منو بكثير وين    

 العدل والمساواة "

 التي واجهة المرأة مع شركات التأمين: توزيع العينة حسب المشكالت

 (00جدول ) 

 مشكالت التأمين

( أن 8.يتضح من خالل هذا الجدول رقم )

مشكالت التامين إن أعلى نسبه من النساء لم 

تواجه أي مشكالت بنسبه بلغت النصف 

(( وهذا يدل على أن القوانين واألنظمة في المملكة العربية السعودية بشكل عام تحمى  المرأة  %.052))

لالحتيال أو الظلم وتمكين المرأة من حقوقها القانونية ولكن أيضا يجب رفع الوعي وتنصفها إذا تعرضت 

لدى النساء بحقوقهن القانونية فبعضهن يجهلن ما هي حقوقهن واو ال يعرفن طريقه المرافعة القانونية 

رضن لظلم وأيضا التنشئة االجتماعية للمرأة التي ترى أن من غير الالئق ذهاب النساء للمحاكم إذا ما تع

 فتسكت المرأة عن حقها ألجل المكانة االجتماعية 2

 

 (:85قالت ساره )

" لمن سويت اول حادث قالولي التأمين ما يشمل أول حادث يبدأ من الثاني استغربت وقتها    

 بس بعدين عرفت انو بعض الشركات في عندهم تالعب في العروض "

النساء في مجال االستشارات القانونية لتوعيه باقي ( التي ترى أهمية عمل 512.في دراسة )آل عوض،

 النساء بحقوقهن ولتسهيل أمر المرافعات لهن وكسر حاجز الرهبة من المحاكم2

 النسبة المئوية  التكرار أهم التحديات االقتصادية 

 %24.4 122 ارتفاع أسعار السيارات

ارتفاع رسوم رخصة القيادة للنساء مقارنة 

 بالرجال

132 26.4% 

 %19.6 98 ارتفاع أسعار البنزين 

 %15.8 79 عدم توفر مدارس تعليم قيادة باألعداد الكافية 

 %11.8 59 ال توجد أي مشكالت   

 %2 10 اخرى تذكر

 %100 500 المجموع

 النسبة المئوية  التكرار مشكالت مع شركة التأمين 

 %7.4 37 رفض التأمين لكوني امرأة 

 %26.8 134 زيادة في األسعار على النساء 

 %11.6 58 القيام بعروض وهمية

 %50.2 251 ال لم أواجه أي مشكلة 

 %4 20 أخرى تذكر 

 %100 500 المجموع 
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 سادساً: التحديات االجتماعية:

إن كانت التحديات االقتصادية كبيره فالتحديات االجتماعية أكبر وأعمق وكونها سلسله من العادات 

مت على مر السنين وخلقت مشاكل للمرأة في الحصول على حقوقها ليس من ناحية والتقاليد التي تراك

اقتصاديه أو قانونيه فحسب بل أيضا من ناحية اجتماعيه وأصبحت من تخالف هذه العادات والتقاليد 

 مقصيه اجتماعيا2

 توزيع العينة وفقاً ألبرز التحديات االجتماعية التي واجهة المرأة بعد قيادة السيارة:

 (05جدول )

 التحديات االجتماعية

التحديات ( أن 2.يتضح جدول رقم )

االجتماعية التي واجهت المرأة السعودية عند 

رغبتها بقيادة مركبتها النسبة األكبر لم تواجه 

وهذا يعنى أن ارتفاع نسبه وعى الشعب السعودي بحقوق النساء فلم تواجه إال  %08أي تحديات بنسبه 

ت اغلب المجتمع من العينة رفض األهل وهي نسبه قليله مقارنه بالوضع قبل سنوات إذا كان% 12

 معارض لقيادة المرأة للسيارة وكان يدعى أن الذي سيسمح للنساء بالقيادة "ديوث" وغير رجل2

 (:85قالت السيدة سارة )

 رفض أهلي للسيارة في البداية ثم تقبلوا الموضوع بعد معانة ومشاكل""     

 ( فتقول:1.أما السيدة أمل )

 دعمني من اهلي "" لم أواجه مشاكل بالعكس أول من      

أما اآلن أصبح اآلباء واألخوان واألبناء واألزواج وحتى األعمام والخوال جميع الرجال في العائلة  

يعلمن نساءهم كيف يقدن السيارة ويدفعنهن نحو االعتماد على الذات والستقالل فالفرق بين مر حله 

 األصعدةالتمكين والتهميش كما الفرق بين الليل والنهار واضح على كل 

 توزيع العينة وفقاً ألبرز المواقف التي واجهة المرأة بعد القيادة:

 

 

 النسبة المئوية  التكرار أهم التحديات االجتماعية 

تخلي الرجل عن مسؤولياته في 

 المنزل 

153 30.6% 

 %14.4 72 رفض األهل لقيادتي للسيارة 

 %53 265 ال يوجد أي مشكالت  

 %2 10 أخرى تذكر

 %100 500 المجموع

 النسبة المئوية  التكرار مواقف بعد القيادة 

 %11.8 59 تعرضت للتحرش من قبل الشباب 

 %5.6 28 تعرضت لحادث مروري 

تعرضت لضغط نفسي بسبب عدم مراعاة السائقين 

 لقواعد المرور 

103 20.6% 

 %4.6 23 زيادة التكلفة االقتصادية على االسرة 

تعرضت إليذاء مقصود من أحد أفراد األسرة بسبب 

 القيادة 

11 2.2% 

تعرضت إليذاء مقصود من أحد أفراد المجتمع بسبب 

 القيادة 

14 2.8% 
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 (02جدول )

 مواقف بعد القيادة 

لم يتعرض لمواقف  %0.22( إن النسبة األكبر من النساء بلغت النصف بنسبه 0.يشير هذا الجدول )

جعلهن يتراجعن عن القرار وهذا أيضا يدل على وعى الشعب السعودي وليس كما كان يظن بعض 

ى بناتهن من القيادة المتشائمين بان النساء سيتعرضن لألذى إن قدن السيارة وخوف بعض اإلباء عل

خشيه الحوادث أو الشباب المتهور ولكن هذه النسبة تدل على إن الوعي بان النساء شقائق الرجال وان 

 للنساء الحق في القيادة كما الرجال2

 (: 85وقالت السيدة سارة )

ألني امرأة مطلقة وعايشة عند أخواني فقد تعرضت لمشاكل معهم بسبب القيادة في بداية "    

قيادتي قاموا بتحطيم سيارتي ووقفوا ضدي ولكن بعد مرور الوقت ورؤيتهم للبنات يسوقون 

 "تغيرت نظرتهم للقيادة 

 ( تقول:1.والسيدة أمل )

تعرضت لحادث مروري بسيط لكنى لم استسلم فقد كانت أسرتي تدعمني وتقف خلفي لذلك  "  

 لم أتردد او اتراجع بل زادت ثقتي بنفسي "

( التي جات بعنوان " التأثيرات المترتبة 513.ه النتيجة مع ما جاء في دراسة القحطاني )كما تتفق هذ

على السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة العربية السعودية وانعكاسها على تمكين المرأة " وكانت 

عيق األكبر يكمن نتيجتها أن نسبه تعرض النساء للتحرش أو األذى كانت األقل بين المعوقات حيث أن الم

في االيذاء النفسي الذي يتسبب فيه المجتمع او االهل للمرأة التي تقود عندما تواجه معوقات من خالل 

التصوير او االيذاء اللفظي الذي قد تواجهه المرأة أثناء ممارستها لحقها في القيادة قد يجعلها تتردد او 

رأة حتى تتمتع بجميع حقوقها لتصل الى جودة الحياة تمتنع عن القيادة لذلك يجب نشر التوعية بحقوق الم

 المطلوبة2 

 

 

 

 %52.4 262 ال لم اتعرض لموقف 

 %0 0 اخرى تذكر

 %100 500 المجموع

 النسبة المئوية  التكرار حجج المعارضين 

 %18.6 39 ازدحام الطرقات 

 %7 35 كثرة الحوادث 

 %5 25 ارتفاع نسبة التحرش 

 %5.6 28 ارتفاع نسبة الفساد بين البنات 

 %0 0 تؤثر قيادة المرأة على مبايضها 

 %0.2 1تفقد المرأة عذريتها بسبب 
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توزيع العينة وفقاً آلرائهن في مدى مصداقية 

 :حجج المعارضين 

 (02جدول )

 حجج المعارضين

( أن النسبة األكبر قالت أن الشى تحقق من حجج المعارضين للقيادة ..كما يشر هذا الجدول رقم )

كان هناك فئة من المجتمع ترفض قيادة النساء بأسباب كثيرة من ضمنها االدعاء   %.82.بنسبة  

ات سيفقدن بان القيادة سترفع نسبه الفساد بين البنات ومنهن من قال بان النساء إذا قادوا  السيار

عذريتهن وآخرون قالوا ستذهب لعشيقها إما من اغرب ما قيل في تخويف المجتمع عموما والنساء 

خصوصا إن القيادة ستوثر على المبايض وتقلل الخصوبة وان هناك نسبه من المجتمع تعارض 

كل شي في  القيادة بل وتحذر منها واغلبهم من المتشددين دينيا وهذا ليس مستغربا عليهم فهم رفضوا

بدايته مثل التعليم والرياضة واالبتعاث وغيرها ولكن المعتدلين يهتدون بهدى النبي محمد صلى هللا 

عليه وسلم الذي قال استوصوا بالنساء خيرا وقال النساء شقائق الرجال وجعل للنساء يوم يعلمهن فيه 

خد البيعة من النساء أيضا وهذا يد أمور دينهم كما انه حين اخذ البيعة من الرجال لم يكتفي بذلك بل أ

ل على إن الرسول صلى هللا عليه وسلم أكرم المرأة وأعطاها مكانتها وقال ما أكرمهن إال كريم وما 

 أهانهن إال لئيم 2

 (:..وقالت أمل )    

المعارضين للقيادة وحججهم هي التي جعلتنا نتأخر بالقيادة ولكن بعد القيادة لم تتحقق  " اههه   

 شيء من حججهم وهلل الحمد "

( التي قامت بها جمعيه المودة بعنوان حلول مقترحة لتنظيم قيادة المرأة 513.في دراسة إبراهيم )

به للعاملين في المجال التربوي للسيارة، المؤيدين للقيادة في خصائصهم الوظيفية كانت أكبر نس

 2 %2,8وكان اقل نسبه من للعاملين في المجال الشرعي بنسبه 

وهنا نرى أن العاملين بالمجال الشرعي البعض منهم لديه تخوف من قيادة المرأة قد يكون لعدة 

وا أسباب ومنها رؤيتهم ان مكان المرأة المنزل وال يوجد مساواة بين المرأة والرجل لذلك عارض

القيادة بشدة ورفضوها وقدموا حججهم التي ال يوجد مصداقية لصحتها او إمكانية االخذ بها بعين 

االعتبار حيث أن في عهد النبي صلى هللا عليه وسلم كانت النساء تركب على الدواب وهي بمنزلة 

 السيارة الن وال يوجد سبب مقنع لتحريمهم لها2 

 

 ات التي تعرضت لها المرأة بعد القيادة:توزيع العينة وفقاً ألشكال التحرش

 القيادة 

 %63.6 318 لم يتحقق منها شيء 

 %0 0 اخرى تذكر

 %100 500 المجموع

 النسبة المئوية التكرار أشكال التحرش

 %20.8 104 مضايقات من قبل الشباب

االعتداء على السيارة من قبل أحد أفراد 

 المجتمع 

37 7.4% 

 %11.2 56 التصوير من قبل الغير 

 %60.4 302 لم أتعرض ألي تحرش  
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 (07جدول )

 أشكال التحرش

( إن النسبة األكبر توضح إن ال وجود للتحرش بنسبه أكثر من النصف ..نرى من خالل الجدول رقم ) 

من النساء الالتي يقدن السيارة لم يتعرضن ألي نوع من أنواع التحرش وهذا يفند ما كان يدعيه  5%.

البعض بان الشباب السعودي متحرش وقد وضعت الحكومة السعودية قانون التحرش قبل قرار القيادة 

ع المرأة خوفا من ازدياد حاالت التحرش ولكن اثبت الشباب السعودي النبيل انه يقف جنبا إلى جنب م

يسندها ويساعدها ويحميها ويؤيدها كما كان قبل قرار القيادة وأن تخوف ورهبة بعض النساء السعوديات 

من قرارا القيادة إما بسبب قله تعليمهن وعدم وعيهن أو بسبب عدم معرفتهن بحقوقهن أو بسبب القصص 

وتشنع كل من تفكر فيه على التي الفت على يد بعض المعارضين تخوف النساء من هذا القرار وتجرم 

خبرات سابقه سمعت عنها جعل كثير من النساء تأجل فرار القيادة إلى أن يعتاد المجتمع عليه ولهذه 

امرأة ولم  .85سيده لم يتعرض لتحرش بمعدل  050النساء أقول أن أكثر من نصف العينة المكونة من 

التي كانت تروى في أروقه موقع تتعرض ألي مضايقات ولم يحصل لهن شي من القصص المرعبة 

التواصل االجتماعي كالدعوة إلحراق سيارات النساء وإتالفها فاغلب الشباب السعودي واعي متعلم 

مثقف يحمل قيم عربيه أصيله وعقيدة إسالمية متينة ومن لم يردعه الدين وال المجتمع فيردعه القانون فقد 

ة في حماية نفسها من شخص بحمل في قلبه مرض  وضعت الحكومة قانون التحرش الذي يساعد المرأ

 . الف لاير055بعقوبة سجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامه ماليه تصلى إلى 

بل أن نسبه كبيره من الدراسات تؤكد على أن التحرش الذي تعرضت له النساء كان من السائقين وان 

( بعنوان العمالة المنزلية 511.دراسة )العمري، القيادة ستخفف من حده اآلثار السلبية للعمالة الوافدة ففي

األجنبية وأثرها على األسرة توصلت الدراسة إلى أن من أكبر اثأر السلبية للعمالة الوافدة هي التحرش 

 . بالنساء واألطفال

 نجد انه من مميزات قياده المرأة السعودية للسيارة أنها ستحمي نفسها وأطفالها من التحرش  

نب األمني فقد أشارت إحصائيات دراسة وجه بها األمير نايف لمعالجه الظواهر السلبية أما من الجا

من الجرائم في المملكة العربية السعودية هو من الوافدين وكان السائقين في % 11أوضحت نتائجها إن 

 (553.)الغنيم:   المرتبة الثانية من حيث مهن الجناة

 (:  88وقالت السيدة مها )

لم أتعرض لتحرش ابدا بل العكس كان الشباب يساعدوني عندما أقع في مشكله م اممم"     

واذكر في أحد المواقف عندما تعطلت سيارتي وما كان معايا أحد وقف وساعدني أحد الشباب 

 "هللا يعطيه العافية شبابنا فيهم الخير 

وبالتالي يتضح أن القيادة ستخفف من جريمة التحرش وليس كما يدعى البعض أنها ستزيد وخصوصا 

من بعد إصدار قانون التحرش الذي يحمي حقوق المرأة ومصالحها كما نصت عليها مواثيق حقوق 

ونجد ان في  %.112المرأة، ويتضح أن نسبة الذين عانوا من التصوير من قبل الغير قد جات بنسبة 

بداية موضوع قيادة المرأة للسيارة كان هنالك استغراب من الكل بالحدث الجديد في المملكة العربية 

 %0.2 1 اخرى تذكر

 %100 500 المجموع 
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السعودية لذلك كأن الجميع في بادئ األمر يتعرض للتصوير الى ان شاهدو تطبيق االحكام الموضوعة 

 في قانون التحرش وقد بدأت تخف هذه الظاهرة تدريجياً الحمدهللا2

 الخالصة..

لنا في هذا القسم وبعد تحليل العينة أن فئة الشباب من أكبر الفئات العمرية القائدة للسيارة كون أكثر  تبين

النساء من هذه الفئة موظفات فنجد أن المرأة بعد القيادة أصبحت تخدم نفسها وتحقق استقالليتها لذلك 

متع بها جميع نساء الوطن بدون قيادة السيارة من أهم األساسيات والمهارات الحياتية التي يجب أن تت

استثناء فنجد أنه بعد قيادة المرأة تم االستغناء عن السائق الذي كان وجوده شي أساسي في أغلب العوائل 

داخل السعودية ، ويعود الفضل بذلك الى هللا تعالى ثم الى قيادتنا الرشيدة فقد أعطت المرأة جميع حقوقها 

ي حقوقها كما نصت عليها مواثيق حقوق االنسان وحقوق المرأة لتتمتع بها وتصبح مساوية للرجل ف

بصفة خاصة لتزيل جميع العراقيل والتحديات التي تحد من تمكين المرأة االقتصادي واالجتماعي وتحد 

 من تقدمها 2

 الفصل الخامس  

 قيادة المرأة للسيارة والسعي لرفع جودة الحياة  

 المقدمة

قيادة المرأة للسيارة من أبرز الموضوعات التي أثارت الجدل في المجتمع السعودي لعدة عقود  اذ 

أن المرأة تعتبر جزء أساسي في كل المجتمعات ، وأن لقيادة السيارة أهمية عالية للمرأة اذ انها تعتبر 

ودية أسهل بكثير ، إن واحدة من المهارات الحياتية الرائعة التي يمكنها أن تجعل حياة المرأة السع

النساء في عصرنا الحاضر أصبحن في أمس الحاجة لتعلم القيادة حتى تتمكن من التنقل بحرية من 

مكان ألخر، وتهدف هذه الدراسة الى الكشف عن دور قيادة المرأة للسيارة في تحسين جودة حياة 

ن تحقيق المزيد من جودة الحياة المرأة السعودية  ، والتعرف على التحديات التي تحد قيادة المرأة م

، لتجيب على هذه التساؤالت ما هو دور قيادة المرأة للسيارة في تغيير المكانة االقتصادية 

واالجتماعية للمرأة ،وماهي التحديات االقتصادية واالجتماعية التي تحد من قيادة المرأة للسيارة ، 

االسلوبين الكمي والكيفي وقد تم استخدام  وقد تم تطبيق هذه الدراسة الوصفية التي اعتمدت على

األسلوب الكيفي ألنه يقوم باستكشاف المواقف والسلوكيات بهدف دراسة عمق الظاهرة ، اما 

( " فيعطينا وصفاً رقمياً يوضح مقدار هذه 113: 513.األسلوب الكمي كما أشار له درويش )

وقد تم استخدام منهج المسح  الظاهرة او حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر االخرى "

شخص ممن يقدن السيارة  055االجتماعي وتطبيق أداة االستبيان االلكتروني على عينة مكونة من 

في المجتمع السعودي ، باإلضافة الى منهج دراسة الحالة من خالل أداة المقابلة المتعمقة مع خمس 

العقبات التي واجهتنا خالل قيامنا بهذا نساء سعوديات يقدن السيارة منذ أكثر من عام ، ومن أبرز 

البحث قلة الدراسات المتعلقة بقيادة المرأة السعودية وجودة حياتها ، ومن خالل هذه الدراسة سوف 

يتم قياس االثار االجتماعية واالقتصادية والتشريعات والقوانين لقيادة المرأة للسيارة والمساهمة في 

وع حقوق اإلنسان وحقوق المرأة المساهمة الفعالة في تقويم إثراء الدراسات االجتماعية في موض

 في رفع جودة حياة المرأة السعودية 2 2030نتائج برامج رؤية 

انطالقا من تحليل الشواهد الميدانية واستخالص النتائج منها، نتطرق في هذا الفصل إلى عرض أهم 

 النتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل المعطيات:
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 : قيادة السيارة وتحسين جودة حياة المرأة السعودية: أوال

من هذا الواقع الذي تعيشه المملكة العربية السعودية نرى أهمية تمكين المرأة ويتم ذلك من خالل 

إزالة جميع العوائق التي تحد من تمكينها ويأتي قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة ليزيل من 

قات ومن هذا المنطلق تهدف دراستنا هذه لتتعرف على دور قيادة أمام المرأة أحد أكبر المعو

 المرأة للسيارة في التغير االجتماعي واالقتصادي الحاصل للمرأة السعودية:

 األثار االقتصادية لقيادة المرأة للسيارة: -أ

على أن لقيادة المرأة السعودية للسيارة العديد من التأثيرات االقتصادية الهامة في حياة المرأة 

جميع األصعدة حيث إن هذه التغيرات يمكن أن تؤثر على حياة المرأة وحياة أسرتها أيضاً ومن 

 أبرز هذه التغيرات:

 االستغناء عن السائق الخاص:  12

لقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن من التغيرات االقتصادية التي حصلت في حياة المرأة بعد 

وأن من األسباب التي دعت  % 8.23قيادة السيارة أنه تم االستغناء عن السائق الخاص بنسبة 

ومن هنا نرى األهمية الكامنة في قيادة  % 81لالستغناء عن السائق هي لتوفير أجره بنسبة 

مرأة من الناحية االقتصادية حيث أن المرأة أصبحت توفر دخل السائق وذلك يزيد من ال

اوضحت النشرة الصادرة من إيجابيات قرار قيادة المرأة من خالل توفير راتب السائق ولقد 

( أن الـستة أشهر االولى من تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة في 513.سوق العمل )

سائق اجنبي، حيث بلغ إجمالي السائقين  23,080 ستغناء األسر السعودية عن المملكة شهد ا

سائق  3..,.1,80سائق انخفاضا من  18.,1,853بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 

ويتفق هذا مع ما توصلت له دراستنا من نتائج حيث يتبين اإلقبال الكبير على قيادة المرأة 

ومن هنا نرى تغير جودة حياة المرأة حيث أن تمكين المرأة من للسيارة وتوفير أجر السائق 

 خالل قيادة السيارة رفع من نسبة جودة حياتها وزيادة دخلها واستقرارها المادي 2 

 فتح مجاالت عمل جديدة للمرأة مرتبطة بقيادة السيارة:  2.

لسيارة أبواب كانت من النتائج المبهجة في هذه الدارسة أن القيادة فتحت للنساء الالتي يقدن ا

مغلقه ومهن كانت حكرا على الرجال وكانت مصدر رزق للنساء وأسرهن وخصوصا أن 

النساء السعوديات يعانين من بطالة بنسبه كبيره فالمرأة السعودية اليوم تعمل في المرور 

والتدريب على القيادة والتوصيل وفتحت أكثر الفرص الوظيفية في مدارس القيادة التي قامت 

توظيف النساء في كل المجاالت اإلدارية والتنظيمية والتدريبية وغيرها ونجد أن النسبة األكبر ب

أي أن قيادة المرأة للسيارة فتحت أمام النساء  % 81ترغب أن تعمل مدربة قيادة بنسبة 

السعوديات العديد من مجاالت التوظيف الممكنة حيث إنه تم عمل تطبيقات يمكن تحميلها على 

ف المحمول لعمل موعد محدد مع مدربات القيادة ومقابل مبلغ رمزي ومن هنا نرى أن الهات

القيادة ساهمت في تمكين المرأة ورفع جودة حياتها وهذا ما ينادي به مصطلح تمكين المرأة 

اقتصاديا من ناحية فتح أبواب ومجاالت متنوعة لعمل المرأة واستثمار طاقات المجتمع 

 ة المجتمع2المتنوعة لزيادة تنمي

كما أشرنا في السابق الى الدراسة التي أجرتها شركة جلف تالنت المتخصصة في التوظيف 

( وقد توصلت الى نتائج ومن أهمها الغالبية العظمى من المبحوثين 513.اإللكتروني عام )

 يعتزمون قيادة السيارة في نفس العام الذي يسمح فيه بالقيادة ويتوقعون الحصول بعد ذلك على
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وظائف كانت مخصصة للرجال في السابق ، ومن هنا نرى أن قيادة المرأة ساعدت على تمكين 

يرتبط إمكان تمتع المرأة بالحقوق المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية المرأة اقتصاديا و

والثقافية ارتباطاً وثيقاً بقضية التمييز؛ ولم يكن التمييز القائم على أساس نوع الجنس والنظام 

األبوي يعتبر في البداية من قضايا حقوق اإلنسان ويرجع عدم اعتبار التمييز على أساس نوع 

العنف المرتكب ضد المرأة من قضايا حقوق اإلنسان، إلى العجز عن إدراك الطابع الجنس و

 2السياسي لظاهرة ظلم المرأة

أن من أهم األهداف التي تسعى هذه الدراسة الى تحقيقه هو التعرف على كيفية رفع قيادة  

في المستوى المرأة السعودية من جودة الحياة لديها ومن خالل نتائج دراستنا نرى أن التغير 

االقتصادي للمرأة رفع من جودة حياتها حيث أن المرأة السعودية بعد قيادة السيارة توفرت لديها 

العديد من الفرص الوظيفية وأيضا أصبحت توفر على نفسها مسافة الطريق التي كانت تقطعها 

يوجد لديها أي يوميا مع باص الدوام ويتبين أنه بعد القيادة أصبحت هي المسؤولة عن نفسها وال 

ارتباطات أخرى مما يجعلها تتمكن من الذهاب الى دوامها بصورة أسهل واسرع مما يحقق لها 

 رفاهية أكبر في حياتها 2

هذا ما يهدف اليه التمكين االقتصادي للمرأة من ناحية ضمان حصولها على فرص عمل 

راد نتيجة لعدم حصولهم على واالستقاللية بالدخل والبعد عن حالة التبعية التي يشعر بها األف

 على تحصل حتى المرأة مساعدة (اقتصاديا المرأة بتمكين الفرص المتساوية في الحياة، ويقصد

بيدها وتتمكن من أخذها بنفسها  المادية قراراتها تصبح وحتى الرجل، عن استقاللها المادي بعيداً 

 مشاريعها وتأسيس األموال رؤوس الوصول إلى من وتتمكن دون الرجوع الى اي شخص،

 ( 510.الخاصة وقضاء حوائجها بنفسها2 )الميزر، االقتصادية

 األثار االجتماعية لقيادة المرأة للسيارة: -ب

لقيادة المرأة السعودية العديد من التأثيرات االجتماعية التي تغير حياتها ويمكن القول إن لتعليم 

النساء قائدات السيارات ممن لديهم تعليم المرأة السعودية دور كبير في قيادتها حيث بلغت نسبة 

أي ان تمكين المرأة من ناحية التعليم ساعد على تمكينها في جميع المجاالت  % .2..جامعي 

 ومن أهم التغيرات:

 قيادة المرأة للسيارة ساعدة على حل مشكلة المواصالت: 12

المرأة ساعدت على حل  من أهم التأثيرات االجتماعية التي توصلت اليها هذه الدراسة أن قيادة

حيث أن المرأة أصبحت تعتمد على نفسها وأصبحت مستقلة  % 23..مشكلة الموصالت بنسبة 

 2223بذاتها تستطيع أن تخدم نفسها حيث أن أكبر نسبة كانت لفئة الغير متزوجات وقد كانت 

لمالية التي ونجد أن المواصالت كانت عائق كبير أمام النساء العامالت إما بسبب المبالغ ا %

تدفع للسائق أو بسبب عدم انضباط السائق في المواعيد و بالتالي تأخيرها عن دوامها ويتبين لنا 

ومن هنا نرى حاجتهم للقيادة  % .012أن اغلب النساء الالتي يقدن السيارة لديهم وظائف بنسبة 

المادية ساعدتها في  في الذهاب لدواماتهم دون الحاجة لالعتماد على الغير حيث أن استقالليتها

الحصول على سيارة وتوفير مستلزماتها بنفسها ونستنج أيضا من هذه الدراسة مع رفع الحظر 

والسماح للنساء الموظفات بالقيادة فقد تحسنت أوضاعهم الوظيفية وزاد معدل انضباطهم 

اجات وإنتاجيتهم وهذا ال يختص فقط الموظفات حتى ربات البيوت ساهمن بدورهم بجلب احتي

المنزل والمساهمة في التوصيل للمدارس والعمل فع الحاالت الطارئة التي تحتاج األسرة من 
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أطفال ومسنين فالخير عن الجميع وال مساوى كبيرة تذكر ال تحرش وال إيذاء مقصود من احد 

 أفراد األسرة وان كانت موجودة ولكن بنسبه قليله جداً 2

 ساعدة القيادة على استقاللية المرأة واعتمادها على نفسها:  2.

من النتائج التي توصلت اليها هذه الدراسة أن المرأة أصبحت لديها استقالليتها الخاصة 

حيث إنها أصبحت توصل  % 523.واعتمادها على نفسها قد زاد بعد قيادتها للسيارة بنسبة 

ثم تذهب الى دوامها وايضاً أصبحت تتقاسم هي وزوجها أبنائها او اخوانها الى مدارسهم بنفسها 

 او والدها في جلب احتياجات المنزل وهنا نرى تأثير القيادة اإليجابي في حياة المرأة2

هذا ما تسعى اليه النظرية التكاملية لنوعية الحياة في أن المرأة تستطيع إشباع احتياجاتها بنفسها 

ة النسوية في مساواة المرأة مع الرجل حيث أنه يمكننا أن ويمكننا أن نرى ما تنادي به النظري

نشاهد المرأة السعودية أصبحت مساوية للرجل في الحصول على حقوقها وأهمها حقها في 

أن هذا األمر يأتي تعزيزاً لحق المرأة الحركة والتنقل الذي تنص عليه اتفاقية حقوق االنسان و

سيؤدي إلى استثمار طاقاتها في سوق العمل، والحصول  في التنقل، أن تمكين المرأة من القيادة

على الفرص المناسبة في تنمية البالد والمجتمع، وتعزيز مساهمتها الحضارية واالقتصادية في 

مسيرة التنمية المستدامة للملكة العربية السعودية ويلبي احتياجاتها، في إطار قيم المجتمع 

 2 وثوابته

نه اجتماعيه عالية ويتضح من هذه الدراسة أن نسبة كبيرة من إن القيادة أعطت للمرأة مكا

النساء شعرن بالرضا عن الذات والقدرة على االستقالل واالعتماد على النفس وهذا من 

أساسيات جوده الحياة التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى توفيره لمواطنيها ضمن رؤية 

اته وهو ال يشعر باالستقالل فاالستقالل ال يمكن أن يكون إنسان راضي عن حي 585.

واالعتماد على الذات من أهم األمور التي ساعدت المرأة السعودية على تحسين جوده حياتها 

 بعد قيادتها للسيارة وهذا ما يهدف اليه تمكين المرأة 2

قافة حيث إن التمكين االجتماعي للمرأة يعني أن تمارس المرأة كل قدراتها ومعرفتها في بناء ث

اجتماعية تحد مما يطلقون عليه السيطرة الذكورية2 ولنشر هذه الثقافة داخل المجتمع، عِملت 

عات خاصة بالنساء، وفي داخل تلك  الحركات النسوية على بناء مؤسسات وأندية ومراكز، وتجمُّ

 (51.2.األندية تُقام فعاليات وندوات تروج لمفهوم التمكين2 )الشميالن،

( كما ذكرناها سابقا ً والتي اجريت باستخدام المقابلة 2011) Al- Ahmadiقد أكدت دراسة 

( امرأة سعودية ممن يشغلن مناصب قيادية، بهدف التعرف على خبراتهن في مجال 10مع )

العمل القيادي، والتحديات التي تواجهها تمكينهن من القيام بهذا الدور2 وقد أسفرت الدراسة عن 

برزها: الدور الداعم الالمحدود الذي قدمه الملك عبد هللا بن عبد مجموعة من النتائج من أ

لتحسين أوضاع المرأة السعودية، من خالل السماح لها بالمشاركة في  -يرحمه هللا  -العزيز 

المجال السياسي والعمل العام، والمنافسة في سوق العمل والوصول إلى مناصب قيادية كانت 

 مع نتائج دراستنا2 حكرا على الرجال وذلك ما يتفق

توصلت الدراسة الى نتيجة أن من أهم النشاطات التي زادت ممارستها المرأة السعودية بعد 

أي ان القيادة ساعدت المرأة في تأدية  % .22.قيادة السيارة هي قضاء حاجات المنزل بنسبة 
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ية حيث إنها لم أمورها بنفسها وتمكينها بجميع أنشطة الحياة ونرى من هنا وعي المرأة السعود

 تأخذ القيادة الى لألمور الهامة والضرورية2

ويتضح هنا بأن المرأة السعودية إذا أعطيت الفرص فإنها مساهم وشريك فعال في األسرة 

وبالتالي مساهم وشريك فعال في تنميه الوطن فتمكين المرأة في مصلحه األسرة والوطن أي أن 

بنفسها وتمكينها بجميع أنشطة الحياة ونرى من هنا وعي  القيادة ساعدت المرأة في تأدية أمورها

 المرأة السعودية بدورها تجاه أسرتها2

 :585.مشاركة المرأة السعودية برؤية  82

الى تحسين نمط حياة الفرد واألسرة ويتم ذلك من خالل توفير أسلوب حياة  585.تهدف رؤية 

يق جودة حياة عالية للمرأة وذلك من متوازن ونجد أن قيادة المرأة للسيارة قد ساهمت في تحق

خالل رفع مستواها المعيشي، ولقد توصلنا الى نتيجة وهي أن قيادة المرأة ساهمت في تفعيل 

وهذا أهم ما تنادي به الرؤية وهو تمكين  % .352بنسبة   585.ورفع دور المرأة مع رؤية 

تها لتنمية المجتمع ، فاألمير المرأة السعودية حيث تطمح الى رفع مكانة المرأة واستثمار طاق

محمد بن سلمان قال "إنا داعم للنساء "وهذا ما يتضح من رويته التي وضع للمرأة فيها نصيب 

من التطور والتقدم والتمكين وهذا ما شعرن به النساء السعوديات بصفه عامه والنساء في 

وهى من أهم مقومات دراستنا بصفه خاصة حيث اتضح انه نسبه كبيره منهم شعرن بالرفاهية 

 جوده الحياة 2

من هنا نرى ارتباط جودة الحياة المرأة السعودية بالتمكين، حيث إن الدراسة توصلت الى نتيجة 

تبين أن رفاهية حياة المرأة قد زادت وارتفعت جودة حياتها من خالل تمكينها وأن قيادة المرأة 

مرأة للسيارة تساهم في رفع التنمية في امر ضروري لتلبية الحاجات األساسية حيث إن قيادة ال

المملكة العربية السعودية حيث انها حققت المساواة للمرأة السعودية وبذلك المرأة في السعودية 

 أصبح بإمكانها التمتع بحقوقها داخل بالدها بدون تمييز او عنصرية2 

دية وجماعيا واعية يعرف تمكين المرأة بأنه: "تلك العملية التي تصبح المرأة من خاللها فر

بالطريقة التي تؤثر من خاللها عالمات القوة في حياتها فتكتسب الثقة بالنفس والقدرة على 

 (1812: 510.التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل" )الميزر، 

من هنا نستنتج أن النساء السعوديات زادت ممارستهن ألنشطتهن االجتماعية فلم تعد 

يهن فأصبحن أكثر انفتاح على المجتمع وأكثر إقباال على الحياة فال قيود المواصالت مشكله لد

على حق الحركة والتنقل وهذا من أساسيات الحياة الكريم أن يملك اإلنسان حرية حركته 

وخصوصا اآلن مع السماح للنساء بدخول المالعب الرياضية وفتح السينما وانتشار الحفالت 

الرياضية النسائية التي كانت ممنوعة في السابق مع كل هذا  الموسيقية وإعطاء رخص للنوادي

االنفتاح ال ينبغي للنساء السعوديات البقاء في المنازل وانتظار اإلذن للخروج وال ينبغي لهن أن 

ينتظرن من يوصلهن وال يليق بالمرأة السعودية التي شغلت مناصب عليا أن تعامل كقاصر 

يدع مجال للشك أنها أهل لكل منصب توضع فيه مثلن وطنهن فالمرأة السعودية أثبتت بما ال 

خير تمثيل في الخارج وقمن بأداء مهامهن على أكمل وجه بكل القطاعات من تعليمه وصحية 

وقانونيه وشغل مناصب سياسيه كوزيرات وسفيرات وعضوات في مجلس الشورى وحصلن 

الوطن العظيم بقيادته وشعبه الذي  على كامل حقوقهن فالشكر أوال وأخيرا هلل عز وجل ثم لهذا

 أنصف المرأة أخيرا 2
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ولكن مما لفت نظرنا في هذه الدراسة أن نسبه النساء الالتي قمن بإعمال تطوعيه قليل جدا وقد 

وبرنامج جودة الحياة " العمل  585.وخصوصا أن من أهم ما ورد في رويه   %0جاء بنسبة 

اهمة في خدمه كل شرائح المجتمع فكما أعطانا هذا التطوعي " الذي يعزز من المواطنة والمس

الوطن ال بد أن نرد جزء من هذا العطاء ونقوم بالعمل التطوعي كل امرأة بحسب قدرتها 

وإمكانياتها ووقتها يجب أن تكون هناك مراكز تنظم العمل التطوعي وتساهم في رفع الوعي 

توجيههن إلى ما يناسبهن وخصوصا  المجتمعي بأهميته ومساعده النساء الراغبات في التطوع

أن المرأة هي رمز العطاء فالطبيبة تخصص جزء من وقت فراغها بالتوعية الصحية في 

المدارس  والمعلمة تخصص جزء من جهدها في عمل دروس على االنترنت لمن لم تسمحن 

سر لهن الفرص االلتحاق بالمدارس وسيدات األعمال يساهمن بدعم المشاريع الصغيرة واأل

المنتجة والنساء الالتي يقدن السيارة يساهمن بتعليم غيرهن والمحاميات ينشر الوعي حول 

الحقوق القانونية التي تغفل عنها كثير من النساء وكما قيل فزكاة العلم تبليغه ، وكل امرأة في 

ناته هذا الوطن قادرة على العطاء والعمل التطوعي في كل مجال فهذا الوطن الغالي وأبناؤه وب

 585.وكل من على أرضه يستحق أن نقدم له الغالي والنفيس وان نساهم في نجاح رويه 

لألمير محمد بن سلمان التي أشار فيها إلى رغبته في الوصل إلى مليون متطوع من أبناء 

 الوطن 2

 ثانيا: التحديات التي تحد قيادة المرأة من تحقيق المزيد من جودة الحياة: 

سعودية قائدة السيارة العديد من التحديات على جميع األصعدة من تحديات إن لدى المرأة ال

اقتصادية واجتماعية وحتى تحديات قانونية ونفسية ولكن يجب أن ندرك أن المرأة السعودية 

قطعت شوط طويل في التمكين ورفع مستوى الحياة وسبقت قريناتها العربيات الالتي كن 

ي مصر لبنان واألردن ودول المغرب العربي كن النساء بالسابق يتقدمن عليهن بمراحل فف

العربيات يسمح لهن بقيادة السيارة ومع ذلك نجد قله من النساء يمارسن هذا الحق إما بسبب 

 العراقيل االجتماعية أو االقتصادية وتدنى المستوى المادي2

 التحديات االقتصادية لقيادة المرأة للسيارة: -أ

حقوقها لم يكتفي صناع القرار بإعطاء الحق فقط ولكن شمل كل  المرأة السعودية حين أخذت

تبعاته وأولها قانون التحرش وثانيها نظام ولى األمر الذي كان معمول به في كل القطاعات 

السعودية من تعليم إلى صحة إلى محاكم وحتى البنوك ألغت هذا القرار وسمحت لها بإصدار 

بشراء سيارة بدون إذنه فاكبر معيق كان ولى األمر  الرخصة بدون إذن ولى األمر وسمحت لها

لبعض النساء ولكن من عينه دراستنا يتضح أن نسبه كبيره من النساء لديهن اسر داعمة وأولياء 

أمور جديرين بالقوامة ، ولكن ليس كل نساء السعودية لديهن هذا الحظ لذلك كان إلغاء هذا 

 ات فرص متساوية 2النظام بمثابة إعطاء جميع النساء السعودي

 ارتفاع تكلفة الرخصة للنساء: 12

توصلت هذه الدراسة الى نتيجة في أن ارتفاع تكلفة إصدار رخصة القيادة يكون من أكبر 

التي تواجه المرأة حيث أن تكلفة إصدار  % 22..التحديات االقتصادية حيث انه قد جاء بنسبة 

م اصدار رخصتها اضعاف رسوم الرخصة للرجل منخفضة جدا ، بينما المرأة يكون رسو

اصدار الرجل لرخصته ، وهذا معيق كبير لديهن للحصول على الرخص فعدد كبير من النساء 
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لم يحصلن على الرخص بعد إما بسبب األسعار المرتفعة  بنسبه كبيره، أو بسبب المواعيد 

الزمن وعند المتأخرة في مدارس القيادة فعند الحصول على الرخصة تنتظر المتقدمة مده من 

التدريب أيضا يكون على فترات متباعدة وهذا يعيق النساء وهذا يخالف ما نصت عليه اتفاقية " 

( تشجب .سيداو " التي تنص على المساواة بين النساء والرجال وعدم التمييز في المادة رقم )

ئل المناسبة الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكـل الوسا

ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، لذلك نرى ضرورة المساواة بين 

 الرجال والنساء في أسعار الرخص تحقيق للعدل 2

 قلة عدد المدارس تعليم القيادة للنساء: 2.

المملكة ال فالنساء في اغلب مدن  % ..التحدي األكبر يكمن في قله عدد مدارس القيادة بنسبة 

يوجد لديهن مدارس قياده وهذا أيضا سبب لقلة عدد النساء القائدات للسيارات الالتي لديهن 

رخصة قيادة فالنساء في المدن والمحافظات الصغيرة ال يملكن هذه الفرص المتوفرة للنساء في 

ح لهن المدن الكبيرة رغم أن لديهن حاجه اكبر للعمل بسبب ندره الفرص ومن الممكن أن تفت

قياده السيارة فرص اكبر وتساعدهن على االستقالل المادي حيث نجد أن نسبة النساء الالتي 

وهذه النسبة كبيرة جداً وتتفرع أسباب عدم  % .12.يقدن من غير وجود رخصة قد بلغت 

الحصول على رخصة القيادة ويرجع السبب األهم لعدم وجود مراكز تعليم قيادة باألعداد 

 المطلوبة 2

 ارتفاع أسعار شركات تأمين السيارات على النساء:  82

نجد أنه من أهم التحديات االقتصادية التي قد تواجه المرأة السعودية عند قيادة السيارة ارتفاع 

ومن هنا يمكن أن نشاهد  % 23..أسعار في شركات التأمين على النساء وقد بلغت النسبة 

ا منافي لما جاء في وثيقة سيداو التي تحمي حقوق التمييز العنصري الذي تتعرض له المرأة وهذ

المرأة من التمييز العنصري ونجد أنه ال ينطبق مع ما نادت به النظرية النسوية حيث أن من 

اساسياتها مساواة المرأة بالرجل ونجد هنا اختالف في األسعار المطبقة على النساء ويجب أن 

يهدف اليه متبعة في شركات تأمين السيارات وهذا ما يكون لدى المرأة ثقافة قانونية باألنظمة ال

التمكين القانوني للمرأة من حيث ضمان وعي المرأة بحقوقها ومسؤولياتها التي كفلتها لها جميع 

المعاهدات واالتفاقيات الدولية أو التشريعات والنظم المحلية، حتى يمكنها الحصول على جميع 

 حقوقهم كاملة غير منقوصة

 الجتماعية لقيادة المرأة للسيارة:التحديات ا -ب

من أهم التحديات التي قد تواجه المرأة السعودية التحديات االجتماعية حيث إن المرأة السعودية 

تعيش بداخل مجتمع لديه العادات والتقاليد من األساسيات التي تتربى عليها النساء في السعودية 

 ومن أهم هذه التحديات: 

 قلة نسبة تحرش الشباب بالنساء بعد القيادة :  12

بعكس ما كان يشاع  % 0يتضح من هذه الدارسة أن نسبه التحرش في السعودية قليله جدا 

ويعتقد انه بمجرد قياده النساء للسيارة سيتعرضن للتحرش ولكن الواقع مختلف وهذه الدارسة 

وهذا يدل على أخالق ووعى الشباب تؤكد أن نسبه النساء الالتي تعرضن للتحرش قليله جدا 

السعودي وان كل اإلشاعات كانت كاذبه وظالمه بحقهم، فالشباب السعودي النبيل متربي على 
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الشريعة اإلسالمية التي تحفظ وتصون حق وكرامه المرأة وناشئ على العادات والتقاليد العربية 

التحرش الذي تم وضعه قبل السماح  األصيلة التي تعطى المرأة المكانة العالية ، ونجد أن قانون

بالقيادة للمرأة ساعد بالتخفيف من نسبة التحرشات أي أن الدولة عندما مكنت المرأة من حقوقها 

 لم تتغافل عن حمايتها وحفظ كرامتها وحقها 2

 ضعف حجج المعارضين لقيادة المرأة للسيارة:  2.

السابقين لقيادة المرأة حيث أن  من أبرز النتائج نرى أنه لم يتحقق شي من حجج المعارضين

رأت انه لم يتحقق شي وهذه كانت من أكثر المخاوف المنتشرة في  % .8.2النسبة األكبر 

السابق حيث كان ينظر للقيادة على أنها تزيد من الفساد لدى النساء ولكن من خالل نتائجنا نرى 

للمرأة ونرى أن هذه الحجج في  أن قيادة السيارة ساعدت النساء على تحقيق قدر أكبر من األمان

السابق منعت المرأة من أخذ حقوقها والتمتع بها مثل باقي نساء العالم ونجد أن المواثيق المتعلقة 

 بحقوق المرأة نادت بالمساواة بين المرأة والرجل ونصت على تمتع النساء بحقوقهم في الحياة 2

 األسرة السعودية ودعم قيادة المرأة للسيارة:  82

هم التحديات التي تواجه المرأة السعودية هي أسرتها حيث إن دعم األسرة شي أساسي من أ

يجب أن تتحلى به جميع االسر بالسعودية ونجد أن نسبة األسر السعودية التي كانت تعارض 

أي ان اغلب االسر لديها وعي كبير ونجد أن االسرة  % .2.القيادة قليل جداً وقد جاء بنسبة 

في تمكين المرأة االجتماعي حيث انها هي أساس المجتمع وهي التي تعزز من هي التي تساعد 

مكانة المرأة من خالل عملية التنشئة وقد تغلب العادات والتقاليد على تصرفات األسر السعودية 

( بعنوان معوقات تمكين المرأة في البلدان 515.كما ذكرناها سابقاً في دراسة عبد القاسم )

أهم نتائجها أن هناك أسباب متنوعة تؤثر على المساواة بين المرأة والرجل،  العربية وكانت من

كالعوامل السياسية، واالجتماعية، واالقتصادية التي ترجع الى اختالف النظم السياسية والثقافة 

 2السائدة في المجتمع

لتخطي بذلك نرى أن جميع التحديات التي تمر بها المرأة السعودية قائدة السيارة قابلة ل

واالجتياز وذلك ما تنادي به النظرية النسوية النظرية النسوية التي تدعو الى حصول النساء 

على جميع حقوقهم في المجتمع سواء الحقوق االقتصادية او االجتماعية او السياسية والحصول 

 (515.على فرص متساوية مع الرجل )عمرو،

ناع القرار من خالل التأثير فيهم لتغيير تسعى الحركة النسوية في التغيير والتأثير في ص

القوانين الموضوعة والسياسات والتشريعات ومن خالل قرار قيادة المرأة السعودية للسيارة 

وتمكين المرأة يمكننا ان نرى التغيرات الحاصلة مثل وضع قانون التحرش لحماية المرأة وللحد 

 مرأة من تحقيق المزيد من جودة الحياة2من التحرش والتقليل من التحديات التي تحد قيادة ال

 

 

 الخاتمة
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ترجع أغلب تحديات النساء الى مسألة الوعي االجتماعي في حقوق المرأة ويمكننا القول إن تمكين المرأة 

حيث إن المرأة هي نصف المجتمع ويجب تلبية جميع حقوقها  585.من أهم البنود التي نادت بها رؤية 

 وحفظ كرامتها22

لقد توصل هذا البحث الى العديد من النتائج التي ترينا أهمية قيادة السيارة للمرأة السعودية 

لتحقيق أكبر قدر ممكن من جودة الحياة للمرأة ورفع رفاهية المرأة السعودية من خالل عالقة 

د تمكين المرأة برفع جودة حياتها ويمكن أن نرى ذلك من خالل تحقيق المرأة الستقالليتها بع

القيادة حيث أنها أصبحت تعتمد على نفسها في جميع أمور حياتها ولقد حرصت قيادة دولتنا 

العزيزة على تحقيق األمان للمرأة السعودية من خالل فرض عقوبات وقوانين ضد التحرش 

ونرى ذلك بوضوح من خالل قلة نسبة المشكالت االجتماعية التي تواجه المرأة السعودية بعد 

 أنه تم االستغناء عن السائق الخاص وتم توفير أجره2  القيادة حيث

 التوصيات:

 زيادة عدد مدارس القيادة في جميع مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية2 -1

تهيئة البيئة المناسبة لقيادة المرأة من خالل االهتمام بجودة الخدمات المقدمة في مدارس  -.

 ياة المرأة2تعليم القيادة للمساهمة في تحسين جودة ح

 إثراء الدراسات المتعلقة بحقوق المرأة2 -8

 إعادة النظر في أسعار رخص القيادة المقدمة للنساء2 -2

 تقليل المدة بين التقديم على الرخصة واالختبار2  -0

 تنوع شركات التأمين حسب الظروف المعيشية لألفراد2 -.

 زيادة وعي األفراد باإلرشادات المرورية وضرورة االلتزام بها2 -.

اء برنامج للمحافظة على سالمة المرأة وحفظ حقوقها باالرتباط مع شركات بيع إنش -3

 السيارات سيتم توضيحه في المبادرة2

إعداد اقسام نسائية داخل الجامعات في المملكة العربية السعودية والمعاهد لتعليم النساء أهم  -1

 المهارات الالزمة في الميكانيكا2

بات في تعليم القيادة للتحفيز على االعمال التطوعية فتح المجال أمام المتطوعات الراغ -15

 وتغير جودة حياة المرأة2 
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