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 المستخلص
Abstract 

 ع

في محاولة لتقديم الدعم والمساندة إلى الجهود المبذولة من قبلل ككوملة المملكلة العربيلة السلعودية والتلي 

تهدف إلى تعزيلز الكيلاا األسلر  ، واالقت لاد ، تقلوم للذا الدراسلة بإلقلاء الإلوء عللى إمكانيلات إقاملة 

العائلللة السللعودية ، وطللال  مللادة العلللوم األسللرية وترشلليد المشللاريع مللن قبللل النسللاء والسلليدات فللي 

تعتبللر المملكللة العربيللة . االسللتهالك ، وحصللحا  المشللاريع مللن السلليدات فللي المملكللة العربيللة السللعودية

السعودية من الدول التي يعتبر فيها الدين اإلسلالمي والقليم الخاصلة بل  ملن األملور المتشلابكة والمت للة 

وب لورة . واألسرة باعتبارلا المؤسسلة االجتماعيلة األساسلية واألوللى فلي المجتملعبكافة حوج  المجتمع 

تقليدية ، يقوم حفراد األسرة من الذكور باتخاذ القرارات بما في ذلك تلك القرارات المتعلقة بوظائف حفراد 

ث ، كيلث وقد قامت الباكثة ، باستخدام منهج وصلف الولوالر الواقعيلة فلي للذا البحل. األسرة من النساء

شخ ية نسائية ملن المملكلة العربيلة السلعودية ملن التالبلات فلي  33قامت بإجراء مقابالت شخ ية مع 

ملن سليدات األعملال السلعوديات وذللك للتعلرف ب لورة حكبلر عللى  9المركلة الجامعية ، باإلضافة إلى 

تتإلمن . مشلاريع للديهمالعوامل المؤثرة ، والت ورات التي قد تؤثر في التعلرف عللى إمكانيلات إقاملة ال

 .لذا الدراسة خمسة ف ول

E 

ABSTRACT 
In an effort to support the Saudi Arabian government’s efforts to strengthen 

the family unit and economy, this study examines the entrepreneurial potential of 

female Saudi Arabian Family and Consumer Sciences students and Saudi Arabian 

women entrepreneurs. Saudi Arabia is a country where the Islamic religion and its 

values are interwoven into every aspect of society, with family as the basic social 

institution. Traditionally, male family members made decisions including those 

regarding the careers of female family members. Using a phenomenological approach, 

the researcher interviewed 33 Saudi Arabian female undergraduate students and nine 

businesswomen to learn more about influences and perceptions affecting the 

realization of their entrepreneurial potential. The study has five chapters.  
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