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امللخص:
تسعى هذه الدراسة لتحديد مدى وعي املرأة الّسعودية اْلعاملة حبقوقها ِف قطاع التعليم 
اْلعــام والعــايل اْلكومــي مــن خــال معرفــة اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة 
حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي، كمــا ســعت هــذه الدراســة للوصــول ِإَل 
آليــات لتنميــة وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي، 
الّســعودية  وذلــك بتطبيــق الدراســة علــى أعضــاء اهليئتــن التدريســية واالداريــة ِف اْلامعــات 
اْلكومية، وقد مت اختيار عدد )5( جامعات ِف اململكة اْلعربية الّسعودية، ابإلضافة ال عينة 
مــن املعلمــات واإلدارايت مبــدارس اْلبنــات اْلكوميــة، وقــد كان عددهــا )370( مدرســة ِف 
اململكــة اْلعربيــة الّســعودية، وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن أبــرز اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى وعــي املــرأة 
الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي متثَّــل ِف غيــاب التخطيــط 
لربامــج تنميــة وعــي املــرأة اْلعاملــة حبقوقهــا املدنيــة، وقــد توصلــت الدراســة ال وضــع آليــات لتنميــة 

وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم العــام والعــايل اْلكومــي. 
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Factors Influencing The Awareness of Rights 
Among Saudi Women in the Workforce

An applied study conducted on a number of women that 
work in the government’s general and higher educational 

sectors

Abstract:

This study seeks to determine the extent of the awareness 
among Saudi women that work in the government’s general 
and higher educational sectors by recognizing the influencing 
factors. This study also sought to reach the mechanisms to 
raise that awareness by applying the study to members of the 
teaching and administrative faculties in Saudi government 
universities. There has been (5) universities selected in Saudi 
Arabia, in addition to a number of teachers and administrators 
in girls’ schools which were about (370) schools in Saudi 
Arabia. The results of the study showed that the most important 
factors affecting Saudi women’s awareness of their rights 
in the workforce are represented in the absence of planning 
the awareness programs in accordance with women’s civil 
rights. The study resulted in developing mechanisms to raise 
an awareness about the rights of women working in the 
government’s general and higher educational sectors.
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١- مشكلة الّدراسة:
ظهــر اهتمــاٌم خــاصٌّ بقضــااي حقــوق املــرأة ِف الّســنوات األخــرة ابعتبارهــا جــزًءا ال يتجــزأ 
مــن حقــوق اإلنســان، ومت تشــكيل لــان لرصــد أوضاعهــا، وإنشــاء آليــات مــن أجــل تطبيــق 
ــا وفرًصــا متســاوية مــع الّرجــل قَانُــوًن. فقضيــة حقــوق  اْلقــوق اإلنســانية للمــرأة ومنحهــا حقوًق
املــرأة الّســعودية حتظــى ابهتمــام ابلــغ َعلَــى عــدة مســتوايت، وختتلــف اآلراء حــول َهــِذِه القضيــة 
بــن مدافــع يركــز َعَلــى مــا ضمنــه املشــرع وكفلــه الّنظــام مــن تقريــر حقــوق للمــرأة، وبــن مهاجــم 
يــرى أن املــرأة مل تنــل شــيًئا مــن اْلقــوق، وبــن مــن يــرى أن الّشــريعة والنظــام قــد كفــا اْلقــوق، 
املــرأة حبقوقهــا  وعــي  ِف  بقصــور  َذلِــَك  ويفســر  واملمارســة،  التنفيــذ  ِف  قصــورًا  هنــاك  ولكــنَّ 
وواجباهتــا، وهــو موضــوع حيتــاج ِإَل دراســات علميــة موثقــة مبنيــة َعَلــى مؤشــرات ميكــن قيــاس 

وعــي املــرأة حبقوقهــا ِبَــا )العجــان، 2011م، ص3(.

وقــد اهتمــت خمتلــف دول اْلعــامل بتنظيــم عمــل املــرأة، ووضــع الّضوابــط والضمــانت الَّــِي 
)العقايلــة، 2012م،  الّشــروط  مــن  األدىن  اْلــد  أمومتهــا، وضمــان  تكفــل محايتهــا ومحايــة 
ص408(. وأكــدت دراســة )الدخيــل، 2005م( وجــود عوائــق قَانُونيــة لألنثــى ِف اململكــة 
اْلعربيــة الّســعودية، ووجــود فجــوة بــن األنظمــة وتطبيقاهتــا، والــدور املبالــغ ِفيــِه للعــادات والتقاليــد 
ومزامحتهــا للكتــاب والســنة، وأتثرهــا َعَلــى املوقــف الفقهــي، ووجــود بعــض القيــود االجتهاديــة 
غــر الازمــة لعمــل املــرأة، واقرتحــت بعــض الّدراســات مراجعــة األنظمــة الَـّـِي ال تســاوي بــن 

الّرجــل واملــرأة، وضبطهــا مبــا يتفــق مــع الّشــرع، وضــرورة وجــود دراســات فقهيــة معنيــة ِبَــا.

وأشــارت دراســة )آل ســعود، 2003م( ِإَل أن الّشــريعة اإلســامّية ِهــَي املصــدر األول 
لصنــع سياســة توظيــف املــرأة، وأن أحــكام أنظمــة اخلدمــة املدنيــة ِف اململكــة جــاءت موافقــة 
ألحــكام الّشــريعة اإلســامّية، مــن حيــث تــويل املــرأة للوظائــف اْلعامــة، ومســاواة املــرأة ابلرجــل ِف 
توليهــا، حيــث منحــت أنظمــة اخلدمــة املدنيــة املــرأة اْلــق ِف ممارســة ومزاولــة األعمــال الوظيفيــة 
ــَك  اْلعامــة، مــع بعــض االســتثناءات، حيــث خــص الّنظــام بعــض الوظائــف جبنــس معــن؛ وَذِل
إمــا ألنــه ورد ِف الّشــريعة اإلســامّية مــا يــدل َعَلــى حتــرمي تــويل جنــس معــن لتلــك الوظائــف، 
وإمــا ألن املصلحــة اْلعامــة تقتضــي َذلِــَك، كمــا منــح نظــام اخلدمــة املدنيــة للمــرأة حقوقًــا ومــزااي 
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وظيفيــة مــن حيــث الّرواتــب، والعــاوات، والبــدالت، واملكافــآت، والتعويضــات، وحقوقًــا مــن 
حيــث اإلجــازات، بــل خــص املــرأة ببعــض اإلجــازات دون الّرجــل مثــل: إجــازة الوضــع، وإجــازة 

املرافقــة، وإجــازة األمومــة، وإجــازة عــدة الوفــاة )الريــد، 2006م(.

دعــم  ِإَل  ابإلضافــة  اإلنســان،  حقــوق  وتعزيــز  ابحــرتام  اململكــة  التــزام  مــن  وانطاقًــا 
، فــإن كثــرًا ممــا يثــار حــول بعــض  اآلليــات الّدوليــة ِف َهــَذا اجملــال حــول اْلعــامل ماليًّــا ومعنــوايًّ
املمارســات املتعلقــة بوضــع املــرأة ِف اململكــة يعــود ِإَل مفاهيــم مغلوطــة، أو معلومــات تفتقــد 
الّدقــة واملوضوعيــة، أو ِإَل ممارســات خاطئــة تناقــض أحــكام وقيــم الّشــريعة اإلســامّية والقوانــن 
الوطنيــة، وملعالــة مثــل َهــِذِه الّســلوكيات فــإن الّدولــة تكــرس جهودهــا ِف جمــاالت الرتبيــة والتعليــم 
والتثقيــف ِف موضوعــات حقــوق اإلنســان، ابعتبارهــا مــن األدوات املهمــة والفاعلــة لرفــع الوعــي 
اجملتمعــي حبقــوق اإلنســان، ومنهــا حقــوق املــرأة، ومكافحــة جــذور َهــِذِه املمارســات اخلاطئــة، 
وأن وعــي املــرأة حبقوقهــا وواجباهتــا يســهم ِف حتســن أوضاعهــا ِف جمتمعهــا؛ إذ ال بــد أن تعــي 
املــرأة أن جهلهــا وجهــل جمتمعهــا حبقوقهــا وواجباهتــا ُهــَو الَـّـذي أســهم ِف زايدة املمارســات 
الّســلبية الَّــِي تعــاين ِمنـَْهــا؛ ولــذا فــإن مســؤولية وعيهــا حبقوقهــا وواجباهتــا إمنــا هــي واجــب َعَليـَْهــا 
تســتغل  أمهيــة قصــوى ِف حياهتــا؛ حــى ال  اْلانــب  َهــَذا  تُــويل  أن  فعليهــا  ابلدرجــة األول، 
وتســتغفل مــن لــدن مــن يريــد أن مينحهــا حقوًقــا ال تتناســب مــع طبيعتهــا ودورهــا الَّــذي أراده 
هَلـَـا خالقهــا ِف عمــارة الّدنيــا، فيزيــدون مــن بائهــا ومعانهتــا )تلمســاين، 2011م، ص41(.

الثّقــاف واالجتماعــي  الّنســق  الَـّـِي ال ميكــن عزهلــا عــن  الّشــخصية  فالوعــي يتأثــر بنســق 
للمجتمــع، كمــا أن الفــروق الّشــخصية ال بــد أن تســهم ســلًبا أو إجيــااًب ِف مــدى الوعــي، والفصــل 
بــن الوعــي واملمارســة ُهــَو التــوازن بــن املصلحــة الّذاتيــة واملصلحــة اْلكليــة )العجــان، 2011م(.

وبنــاًء َعلَــى مــا تقــدم، فإننــا ِف َهــَذا اْلبحــث ســنناقش اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى وعــي املــرأة 
الّســعودية حبقوقهــا؛ وَذلِــَك للوصــول ِإَل آليــات لتنميــة وعيهــا حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام 
والعــايل اْلكومــي، وحماولــة التوصــل ِإَل نتائــج متثّــل إطــارا معرفيًّــا واقعيًّــا ميكــن وضعــه أمــام 
متخــذي القــرار املشــاركن ِف عمليــة صنــع سياســات التوظيــف ِف اململكــة اْلعربيــة الّســعودية؛ 
وَذلِــَك ابلتطبيــق َعلَــى الّنســاء اْلعامــات ِف التعليــم اْلعــام والعــايل، ويشــغلن الوظائــف التعليميــة 
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واإلداريــة؛ وَذلِــَك الرتفــاع نســبتهن ابلنســبة للعامــات ِف القطاعــات اْلكوميــة األخــرى الــايت 
يعملــن ضمــن نظــام اخلدمــة املدنيــة، حيــث إنَّ فــرص العمــل للنســاء ترتكــز غالبــا ف قطــاع التعليــم 
)وزارة االقتصــاد والتخطيــط، األهــداف التنمويــة لأللفيــة، 2013م: ص53(. حيــث بلــغ عــدد 
النســاء ف قــوة العمــل الســعودية )1,396,816( تبعــاً إلحصــاءات مصلحــة االحصــاءات 
العامــة واملعلومــات لعــام 2013م، وهــو عــدد ال يســتهان بــه حيتــاج ال تعديــل ف النظــام مبــا 
يلــي احتياجاهتــا، فقــد بلــغ عــدد مــدارس البنــات ف الســعودية )18710( وبلــغ عــدد املعلمــات 
)234,363( ألــف معلمــة )وزارة االقتصــاد والتخطيــط، منجــزات خطــط التنميــة حقائــق 
وأرقــام، 2013م: ص 153-155(. أمــا ابلنســبة لتوزيــع النســاء العامــات علــى قطاعــات 
العمــل فقــد تبــن أن 85 % مــن العامــات ف الســعودية يعملــن ف القطــاع الكومــي ومــن 
هــؤالء 83.4 % يعملــن ف قطــاع التعليــم، يليــه العامــات ف القطاعــات الصحــي بنســبة %5 
)خطــة التنميــة الثامنــة ف اململكــة، وزارة التخطيــط، 2005: ص374(، وناحــظ أن هــذه 
البيــانت مل ختتلــف عــن مــا ورد ف تقاريــر وزارة اخلدمــة املدنيــة )اجنــازات وزارة اخلدمــة املدنيــة 
للعــام املــايل 1433/1432ه: ص 16(، حيــث تبــن مــن توزيــع النســاء العامــات ف الدولــة 
أن قطــاع التعليــم أيخــذ النصيــب األكــرب، حيــث بلغــت نســبة الوظائــف التعليميــة )%77,04( 

كمــا هــو واضــح ف الــدول التــايل:

النسية
املوظفات 

العام 
)مراتب( 

الوظائف 
التعليمية

الوظائف 
الصحية

عضوات 
هيئة التدريس 
واحملاضرات 
واملعيدات

الوظائف 
الدبلوماسية

عضوات 
هيئة التدريب 

ابملؤسسة 
العامة للتدريب 

التقين واملهين

اجملموع

24451228394299281310626558296463سعودايت

10 %0,19%0,009%4.4 %10,1%77,04 %8,24 %النسبة %

 وكَذلِــَك التطبيــق َعلَــى اْلعامــات ِف الوظائــف التعليميــة واإلداريــة ِف التعليــم اْلعــايل، 
ابعتبــار أن األكادمييــات يعتــربن مــن صفــوة اجملتمــع، ولديهــن القــدرة َعَلــى توظيــف حصيلتهــن 
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اْلعلميــة وخرباهتــن ِف تشــخيص الواقــع، وحتديــد اْلعاقــة بــن مســتوى وعــي املــرأة حبقوقهــا ِف 
قطــاع التعليــم اْلكومــي، وبــن واقــع َهــَذا الّنظــام، وتُبــى َهــِذِه الّدراســة َعَلــى نظريــة الــّدور مــن 
خــال منظــورات الــّدور الَّــِي تبــن أثــر تطــور اجملتمعــات َعلَــى أدوار املــرأة ووظائفهــا ِف الّنواحــي 

االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية ووصــف وحتليــل مشــكلة الّدراســة وتفســر معطياهتــا.

وف ضــوء مــا تقــدم مت حتديــد مشــكلة الّدراســة ِف الّســؤال التــايل: مــا اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى 
وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي؟

أهداف الّدراسة:
1- حتديد مدى وعي املرأة الّسعودية اْلعاملة حبقوقها ِف قطاع التعليم اْلعام والعايل اْلكومي.

2- حتديــد اْلعوامــل املؤثــرة َعَلــى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام 
والعــايل اْلكومــي.

3- الوصــول ِإَل آليــات لتنميــة وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام 
والعــايل اْلكومــي.

تساؤالت الّدراسة:
الُســَؤال األول: مــا مــدى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام والعــايل 

اْلكومي؟

الُســَؤال الثّــاين: مــا اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم 
اْلعــام والعــايل اْلكومــي؟

الُســَؤال الثّالــث: مــا آليــات تنميــة وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام 
والعــايل اْلكومي؟
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أمهية الّدراسة:
- أمهية نظرية:

تتمثــل ف اتبــاع منهــج علمــي مبــين علــى املنهــج الكيفــي واملنهــج الكمــي وينتمــي إل 
الدراســات الوصفيــة؛ مــن أجــل حتديــد مــدى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع 

التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي.

- أمهية عملية:

تتمثــل ف التوصــل إل آليــات لتنميــة وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع 
التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي، مــن خــال الوصــول ِإَل نتائــج متثّــل إطــارا معرفيًّــا واقعيًّــا ميكــن 
وضعــه أمــام متخــذي القــرار املشــاركن ِف عمليــة صنــع سياســات التوظيــف ِف اململكــة اْلعربيــة 

الّســعودية.

مفاهيم الّدراسة:
ســوف يتــم طــرح أبــرز املفاهيــم الَّــِي تشــكل متغــرات اْلبحــث بــدف الوصــول ِإَل تصــور 
إجرائــي ميكــن توظيفــه لتوجيــه اْلعمــل امليــداين، واســتخدامه ِف الوقــت نفســه كإطــار مرجعــي 

تفســري ملــا ســوف يســفر عنــه اْلعمــل امليــداين مــن نتائــج. ومــن أهــم َهــِذِه املفاهيــم مــا يلــي:
الوعي -القوق – اْلعوامل – القطاع اْلكومي.

- مفهوم الوعي اْلقوقي:
الوعــي ِف اللغــة: مبعــى حفــظ القلــب، يقــال: وعــى الّشــيء والديــث يعيــه وعًيــا وأوعــاه 
أي: حفظــه وفهمــه وقبلــه، وفــان أوعــى مــن فــان، أي أفهــم ِمْنــه، )ابــن منظــور، 1990م، 
ص396( كمــا يقصــد ابلوعــي ِف اللغــة »الفهــم وســامة اإلدراك«، واصطاًحــا ُهــَو »إدراك 
اْلعقليــة  لوظائفــه  الفــرد  إدراك  يتضمــن  املعــى  بَــَذا  بِــِه«، وهــو  احمليطــة  وللبيئــة  لنفســه  الفــرد 
والســمية، وإدراًكا خلصائص اْلعامل اخلارجي، وأخرًا إدراكه لنفســه ابعتباره عضًوا ِف اْلماعة 
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)مدكــور وآخــرون، 1975م، ص645(، وف قامــوس اخلدمــة االجتماعيــة يعــرف الوعــي أبنــه 
»َذِلَك اإلدراك الّذهين، أو َذِلَك اْلزء من الفعل الَّذي يتوســط بن اْلبيئة واملشــاعر، واملشــاعر 

.(Barke, 1987: p 32) واألفــكار

ويعــرف الوعــي اْلقوقــي: أبنــه »مجلــة مــن اآلراء الَّــِي تعكــس عاقــة اْلبشــر ابلــق القائــم، 
والتصــورات الَّــِي ميلكهــا اْلبشــر حــول حقوقهــم وواجباهتــم، وحــول شــرعية أو عــدم شــرعية َهــَذا 

الّســلوك أو ذاك« )أولــدوف، 1978، 80(.

كما يعرف أيًضا الوعي اْلقوقي أبنه »إدراك املرأة الّســعودية للحقوق املشــروعة هَلَا املتفقة 
ــة، والفهــم التــام لتلــك اْلقــوق، ويتضمــن  ــة والَعامَّ مــع ظــروف املــرأة ِف اجملتمــع الّســعودي اخلاصَّ

َذلِــَك الوعــي ابألبعــاد التاليــة: اإلدراك، والفهــم، واملمارســة« )الرويلــي، 2008م، ص28(.

املفهــوم اإلجرائــي للوعــي: ُهــَو إدراك املــرأة الّســعودية اْلعاملــة لقوقهــا املنصــوص َعَليـَْهــا 
ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة والفهــم التــام لتلــك اْلقــوق. )لاســتزادة: االطــاع علــى قانــون الئحــة 

اخلدمــة املدنيــة( 

- مفهوم اْلقوق:
تعريــف اْلــق لغــة: معــين اْلــق ِف اللغــة واضــٌح ومعلــوٌم؛ إذ ُهــَو املوجــود الثّابــت الَّــذي ال 

يســوغ إنــكاره، وهــو نقيــض اْلباطــل، تقــوُل: حــقَّ الّشــيُء حيــُق حقًّــا: وجــب وجــواًب.

والــق ُهــَو اســم مــن أمســاء هللا تبــارك وتعــال وصفتــه، قــال هللا تعــال: }َفَذِلُكــُم الّلُ َربُُّكــُم 
اْلـَـقُّ َفَمــاَذا بـَْعــَد اْلـَـقِّ ِإالَّ الّضــَاُل فَــَأىنَّ ُتْصَرفُــون{ ]يونــس:32[. والــق نقيــض اْلباطــل، قــال 

هللا تعــال: }َواَل تـَْلِبُســواْ اْلـَـقَّ اِبْلَباِطــِل َوَتْكُتُمــواْ اْلـَـقَّ َوأَنتُــْم تـَْعَلُمــون{ ]البقــرة:42[.

  تعريــف اْلــق اصطاًحــا: تطلــق »اْلقــوق« اصطاًحــا َعلَــى معــاٍن عــدة، ابعتبــارات 
خمتلفــة وترجــع ِإَل معنيــن أساســين:

املعــى األول: ابعتبــار مادهتــا جمموعــة القواعــد والنصــوص التشــريعية الَـّـِي تنظــم علــى ســبيل 
اإللــزام عائــق النــاس مــن حيــث األمــوال واألشــخاص، وهــي بـَـَذا املعــى تقــارب معــى )الكــم( 
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ِف اصطاح األصولين، ومعى القانون ف اصطاح القانونين )سعد هللا, 2003، ص42(.

املعــى الثــاين: ابعتبــار أثرهــا، ومــن جتــب لــه، فتكــون ِهــَي املطلــب الَّــذي جيــب ألحــد َعلَــى غــره 
)القيل، 1414، ص 28(.

املــرأة  ِهــَي جمموعــة حقــوق  اْلكومــي:  القطــاع  ِف  املــرأة  املفهــوم اإلجرائــي لقــوق 
الّســعودية اْلعاملــة املنصــوص َعَليـَْهــا ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة مثــل: حقهــا ِف اإلجــازات والتعيــن 
والتدريــب وتعتــرب اْلقــوق املدنيــة مــن اْلقــوق الفرديــة أي اْلقــوق الَّــِي حتمــي األفــراد ِف اجملتمــع، 

وحتفــظ هَلـُـم حقهــم ِف املشــاركة ِف جمتمعهــم دون أي متييــز أو تفرقــة فيمــا بينهــم.

- مفهوم اْلعوامل:
يشــر مفهــوم اْلعوامــل ِإَل جمموعــة املتغــرات الّــِي تؤثــر ِف املوقــف أو املشــكل، وتــؤدي ِإَل 
تكويــن مظاهــر ســلوكية أو قيميــة توجــه أداءه لــألدوار واملســؤوليات املرتبطــة ابملوقــف، وأيًضــا 
تعــرف أبهنــا املؤثــرات الظّاهــرة والكامنــة الَّــِي ميكــن أن تــؤدي مــن خــال تفاعلهــا ِإَل تعديــل أو 
تغيــر املوقــف واملكــونت الشــخصية مبــا تتضمنــه مــن أســاليب لــإدراك، وأشــكال لفهــم أمنــاط 

التقــومي، وأســاليب ردود األفعــال جتــاه املواقــف املختلفــة )الرويلــي، 2008م، ص30-29(.

مفهــوم اْلعوامــل اإلجرائيــة: ِهــَي املتغــرات الّشــخصية والثقافيــة واالجتماعيــة الَّــِي ميكــن 
أن تؤثــر ِف الوعــي وعملياتــه املختلفــة مــن إدراك وفهــم وتقييــم وممارســة.

- مفهوم القطاع اْلكومي:
يشــمل القطــاع الكومــي اإلدارات العامــة التابعــة مباشــرة للــوزارات، مؤسســات عامــة 
كمؤسســة الكهــرابء علــى ســبيل املثــال، األســاك العســكرية مــن جيــش وقــوى أمــن، األســاك 
الرتبوي من أســاتذة ومعلمن، وأســاك دبلوماســية وغرها، وكل منها يتمتع مبالك خاص به، 
لــه أحكامــه وقواعــده املختلفــة، وخيتلــف حجــم القطــاع الكومــي بــن دولــة وأخــرى، فالقطــاع 

الكومــي هــو ملكيــة الدولــة مــن حيــث النطــاق املــادي.
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 كمــا يتحــدد مفهــوم القطــاع الكومــي مبــدى ارتباطــه خبدمــة املواطــن، وهــذه اخلدمــة 
تســتجيب لاجيات املواطن وتطلعاته. وتعبر القطاع العام يســتخدم للداللة على النشــاطات 

االقتصاديــة القائمــة علــى أســاس ملكيــة الدولــة لــرأس املــال واملنتجــات.
http://asharqiaforum.com

كمــا أن القطــاع اْلكومــي ينــدرج حتــت نظــام اخلدمــة املدنيــة، وتعــرب اخلدمــة املدنيــة عــن 
اخلدمــة اْلعامــة ِف اهليئــات اْلعامــة، وأهــم فــرع ف اخلدمــة املدنيــة ُهــَو الَـّـذي يضــم اْلعاملــن ِف 

املنظمــات اْلكوميــة )املصــاحل، واملؤسســات اْلعامــة، والــوزارات(.

املفهــوم اإلجرائــي للقطــاع الكومــي: ونعــين بــه ف هــذه الدراســة القطــاع الرتبــوي الــذي 
يضــم املــدارس والامعــات ومــا حتتويــه مــن أســاتذة ومعلمــن وهيئــة إداريــة. 

٢- التوجه النظري للدراسة والدراسات الّسابقة:
ســوف تعتمــد الّدراســة َعلَــى إطــار نظــري يســتفيد قــدر اإلمــكان مــن الّدراســات الّســابقة 
الَّــِي تناولــت املوضــوع، ســواء الّدراســات املرتبطــة بنظــام اخلدمــة املدنيــة أو الّدراســات املرتبطــة 
حبقــوق املــرأة، ســواء أكانــت دراســات عربيــة أم دراســات أجنبيــة، ومــن َهــِذِه الّدراســات َعَلــى 

ســبيل املثــال، وليــس اْلصــر مــا أييت:

أواًل: الّدراسات اْلعربية:
- دراســة )الزهــراين، 2004م( بعنــوان »املشــاركة االجتماعيــة للمــرأة. حقوقهــا وواجباهتــا 
حنو األســرة واجملتمع الواقع واملأمول« وقد توصل اْلباحث ِإَل آليات ِمنـَْها: تصحيح تصورات 
الّرجــل واجملتمــع الّســعودي عــن شــخصية املــرأة. ومــن آليــات تفعيــل َذلِــَك فهــم حقــوق املــرأة الَّــِي 
أقرهتــا الّشــريعة اإلســامّية فهًمــا صحيًحــا شــامًا لميــع جوانــب حيــاة املــرأة دون أتثــر ابلعــادات 
والتقاليــد واملــورواثت املكتســبة مــن الرتبيــة التســلطية للرجــل َعلَــى املــرأة، ودون أتويــل أو تفســر 

وجتســر الفجــوة ِف املعاملــة بــن الذّكــور واإلنث، وتقنــن التشــريعات اخلاصَّــة ابملــرأة.
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- دراســة )الدخيــل، 2005م( بعنــوان »قواعــد وأنظمــة عمــل املــرأة: دراســة الواقــع واقــرتاح 
منــوذج إصاحــي لعمــل املــرأة ِف اململكــة اْلعربيــة الّســعودية«. ويتميــز َهــَذا اْلبحــث أبنــه اشــتمل 
َعلَــى مجيــع الّدراســات اْلعلميــة )الرســائل اْلامعيــة( املتعلقــة ابملــرأة الّســعودية بشــكل مباشــر 
واملنشــورة خــال مخــس عشــرة ســنة )1990-2004م(، البالــغ عددهــا )366( دراســة، وقــد 
هــدف اْلبحــث ِإَل التعــرف َعَلــى واقــع الّنتائــج والتوصيــات املتضمنــة ِف الّدراســات الّســابقة، 
وتفســر مــدى فاعليتهــا ِف معالــة موضــوع املــرأة الّســعودية اْلعاملــة، وتوصلــت الّدراســة ِإَل 

عــدة نتائــج ِمنـَْهــا مــا يلــي:
أمجعت معظم الّدراســات َعَلى وجود عوائق قَانُونية لألنثى ِف اململكة اْلعربية الّســعودية، 
وعلــى وجــود فجــوة بــن األنظمــة وتطبيقاهتــا، والــدور املبالــغ ِفيــِه للعــادات والتقاليــد ومزامحتهــا 
للكتاب والســنة، وأتثرها َعَلى املوقف الفقهي، ووجود بعض القيود االجتهادية غر الازمة، 
واقرتحــت بعــض الّدراســات مراجعــة األنظمــة الَّــِي ال تســاوي بــن الّرجــل واملــرأة، وضبطهــا مبــا 

يتفــق مــع الّشــرع، وضــرورة وجــود دراســات فقهيــة معنيــة ِبـَـا.

الّشــابة حبقوقهــا:  َعلَــى وعــي  - دراســة )الرويلــي، 2008م( بعنــوان »اْلعوامــل املؤثــرة 
دراســة اســتطاعية َعَلــى عينــة مــن طالبــات جامعــة امللــك ســعود ِف مدينــة الــّرايض« وهدفــت 
الّدراســة ِإَل التعــرف َعلَــى اْلعوامــل املؤثــرة ف درجــة وعــي الّشــابة الّســعودية حبقوقهــا، وَذلِــَك 
مــن خــال حماولــة التعــرف َعَلــى أتثــر اْلبعــد الثّقــاف واالجتماعــي واالقتصــادي ِف درجــة وعــي 
الّشــابة الّســعودية حبقوقهــا، والتعــرف َعلَــى الّدرجــة املتحصلــة للشــابة وفــق القيــاس اْلكلــي للوعــي 
اْلقــوق. وتوصلــت الّدراســة ِإَل عــدة نتائــج ِمنـَْهــا: أن مســتوى وعــي الّشــابة الّســعودية حبقوقهــا 
متــدٍن، فقــد حققــت الطّالبــات 40% فقــط مــن الوعــي اْلقوقــي. وأوصــت الّدراســة بعــدة 

توصيــات ِمنـَْهــا:
1- ضــرورة اْلــرص َعَلــى رفــع مســتوى وعــي املــرأة حبقوقهــا اإلنســانية والدينيــة واملدنيــة، 

حيــث أثبتــت َهــِذِه الّدراســة تــدين وعــي الّشــابة الّســعودية بَــِذِه اْلقــوق.
2- ضــرورة تفعيــل دور األســرة مــن خــال التنشــئة االجتماعيــة ابلــرص َعلَــى غــرس 
مفاهيــم الوعــي حبقــوق املــرأة وتوفــر الّســبل املســاعدة َعلَــى رفــع مســتوى الوعــي اْلقوقــي.
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- دراســة )الفــوزان، 2012م( بعنــوان: حقــوق املــرأة ِف األنظمــة الّســعودية«، ومت ِفيَهــا 
تناول حقوق املرأة بن األنظمة الّسعودية والشريعة اإلسامّية، وبيان حقوق املرأة ِف األنظمة 
الّســعودية وتوصلت الّدراســة ِإَل عدة نتائج، ِمنـَْها: متيز األنظمة الّســعودية، وحرصها الّشــديد 
َعلَــى حفــظ حقــوق املــرأة والدفــاع عــن مصالهــا، وتعلــن جبــاء عــن مكانــة املــرأة ِف َهــِذِه اْلبــاد 
ورفعــة قدرهــا، والضمــانت اْلكثــرة الَـّـِي وضعتهــا الّشــريعة اإلســامّية اْلغــراء لمايــة حقوقهــا 
ومصالهــا، ومراعــاة قدراهتــا وإمكانهتــا، وســد حاجاهتــا والتجــاوب مــع تطلعاهتــا، ِف بيئــة آمنــة 
مســتقرة، وجــو طاهــر نقــي. ولكــن املشــكلة تكمــن ِف مــدى التــزام النّــاس كلهــم بـَـِذِه األنظمــة، 
وف صرامة اْلهات املسؤولة ِف تطبيقها ومعاقبة اخلارجن َعَليـَْها، وف ترمجة َهِذِه األنظمة ِإَل 
واقــع عملــي ووضــع اآلليــات املناســبة لتطبيقهــا وحتقيــق أهدافهــا، كمــا تظهــر املشــكلة أيًضــا ِف 
جهــل كثــر مــن الّنســاء بـَـِذِه اْلقــوق، وعــدم معرفتهــن ابلطريقــة املناســبة للمطالبــة ِبـَـا، وأوصــت 
الّدراســة بعــدة توصيــات، ِمنـَْهــا ضــرورة تكثيــف محــات التوعيــة والتثقيــف حبقــوق املــرأة مــن 
خــال املســاجد والوامــع واملــدارس والامعــات، ووســائل اإلعــام املختلفــة املرئيــة واملســموعة 

واملقــروءة، وإقامــة املؤمتــرات وامللتقيــات والنــدوات واحملاضــرات.

اثنًيا: الّدراسات األجنبية:
- دراســة سرتاشــان (Strachan, 2010) بعنوان: »جتارب توظيف املرأة ِف أســرتاليا 
منــذ عــام 1950م«. وهدفــت َهــِذِه الّدراســة ِإَل تنــاول معــى اْليــاة اْليــدة للمــرأة ابلنســبة 
لطبيعــة اْلعمــل ِف أســرتاليا مــن خــال دراســة التشــريعات والسياســات الوطنيــة، وقــد أوصــت 
اْلباحثــة ابلعديــد مــن التوصيــات مــن بينهــا: أن توافــر اْلعديــد مــن الفــرص أمــام املــرأة لدخــول 
اإلداريــة؛ ألن  التحاقهــن ابملهــام  ِف  الفــرص  تناقــص  ِف  تتمثــل  أكــرب  بدرجــة  اْلعمــل  ســوق 
الّرجــال يشــغلون َهــِذِه الوظائــف، وابلتــايل يلــزم حماولــة حــل مشــكلة أن املــرأة مــا زالــت مقيــدة 
ِف اختياراهتــا وفًقــا لاختيــارات املتاحــة الَّــِي قدمتهــا الثّقافــات التنظيميــة اْلعدائيــة وشــرعت عــدم 
وجــود ممارســات تســاعد املــرأة ِف إدارة اْلعمــل والرعايــة األســرية مًعــا، كمــا يلــزم توفــر ســبل 

الّرعايــة األســرية بنطــاق أوســع؛ إلاتحــة الفــرص أمــام الّنســاء للعمــل بطريقــة أمشــل.



د. حصة بنت عبد الّرحمن الّسند

المجلد الحادي عشر- العدد األول- صفر ١٤٤٠ه/ نوفمبر ٢٠١٨م     ١5

- دراســة ســينها (Sinha, 2011) بعنــوان: »حقــوق املــرأة: الّنســاء التونســيات ِف 
بيئــة اْلعمــل« وقــد هدفــت َهــِذِه الّدراســة ِإَل وصــف الوضــع الرّاهــن للنســاء ِف تونــس ابلنظــر 
ِف تغــر املشــهد االجتماعــي والسياســي، وقــد اســتخدمت الّدراســة املنهــج الواثئقــي القائــم 
َعَلــى اســتعراض عــدد مــن األدبيــات الّســابقة الَّــِي توضــح )العوملــة ومتكــن املــرأة، ونظــرة عامــة 
حــول حقــوق املــرأة ِف تونــس، وحقــوق املــرأة ِف الّشــرق األوســط ومشــال إفريقيــا، والتنميــة 
واملــرأة ِف تونــس(، وقــد أوصــت الّدراســة ابلعديــد مــن التوصيــات أمههــا: جيــب إجــراء مزيــد مــن 
اْلبحــوث لدراســة األوضــاع التنظيميــة، ِف كل مــن املناطــق اْلضريــة والريفيــة لتوفــر فهــم أفضــل 
لســبب اســتمرار وجــود املــرأة ِف هامــش القــوى اْلعاملــة، َعَلــى الّرغــم مــن جناحهــا ِف اجملــاالت 

االجتماعيــة والسياســية.

- دراســة فابنيــك (Vapnek, 2013) بعنــوان: »املؤمتــر الــّدويل لعــام 1919 للمــرأة 
اْلعاملــة« وهدفــت َهــِذِه الّدراســة ِإَل حتليــل َكْيــَف أن املــرأة اْلعاملــة أخــذت شــكل فئــة اجتماعيــة 
يتــم التنــازع َعلَــى مكانتهــا ِف اللحظــة التكوينيــة للعمــل الّنســائي الوطــين، وأظهــرت الّدراســة 
اْلعديــد مــن الّنتائــج أمههــا: أن األولــوايت اخلاصَّــة ابلنســا أثنــاء اْلعمــل تضيــع بداخــل املؤسســات 
ــة األصغــر ســنًّا، وابلتــايل فــإن عمــل املــرأة  املختلطــة، كمــا أنــه يتــم جتاهــل آراء اإلنث، وخاصَّ
ِف املؤسســات املختلطــة أدى ِإَل نتائــج عكســية، ابلرغــم مــن قــدرة الّنســاء َعلَــى إتقــان واحــرتام 

اْلعمــل وختصيــص جــزء كبــر مــن وقتهــن وجمهودهــن لَــُه.

- دراســة بلــوال وآخريــن (Belwal et al., 2014) بعنــوان: »التــوازن بــن اْلعمــل 
واليــاة، والّسياســات وثيقــة الّصلــة ابألســرة وأنــواع القضــااي الَّــِي تتعلــق ابلعمــل واليــاة: دراســة 
ِإَل معرفــة مــدى أتثــر  الّدراســة  َهــِذِه  املــرأة ِف عمــان« وهدفــت  تصــورات املوظفــن لعمــل 
الّسياســات وثيقــة الّصلــة ابألســرة ِف مســاعدة املوظفــن ِف إدارة مســؤوليات أســرهم، وهتيئــة 
ظــروف عمــل مرنــة ومتكــن الّنســاء مــن أداء أفضــل ِف كلتــا اْلبهتــن ِف الّداخــل وف اْلعمــل، 
وقــد خلصــت الدراســة ال العديــد مــن التوصيــات مــن بينهــا: مشــول اْلبحــوث املســتقبلية َعَلــى 
تقييمــات لــدور املعايــر والقيــم التنظيميــة للسياســات وثيقــة الّصلــة ابألســرة وأتثرهــا علــى التــوازن 
بــن اْلعمــل واليــاة، إل جانــب أنَّ هنــاَك حاجــًة إل حتديــد املشــكات الَّــِي تواجــه املــرأة ِف قــوة 



العوامل المؤثرة على وعي المرأة الّسعودية العاملة بحقوقها

١6                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

اْلعمــل وَكْيِفيَّــة معالتهــا ووضــع التوقعــات. كمــا ينبغــي للحكومــة ُســَؤال أصحــاب اْلعمــل أبن 
حيــددوا الوظائــف املناســبة للنســاء وختصيصهــا هَلـُـن وتوفــر منصــة لقــوق اْلعمــال مبــا يتناســب 

مــع الّشــروط الازمــة لتحقيــق التــوازن ِف اْلعمــل.

بعنــوان:   (Subramaniam et al., 2015) وآخريــن  ســابرامانيام  دراســة   -
»ترتيبــات اْلعمــل املرنــة، والتــوازن بــن اْلعمــل واليــاة، والنســاء ِف ماليــزاي«. وهدفــت َهــِذِه 
الّدراســة ِإَل حبــث جتربــة وتصــور الّنســاء اْلعامــات حــول مؤسســات اْلعمــل الثّابتــة واملرنــة ِف 
ســياق التــوازن بــن اْلعمــل واليــاة، وقــد أوصــت الّدراســة ابلعديــد مــن التوصيــات أمههــا: جيــب 
املواءمــة بــن سياســات ســوق اْلعمــل والبنيــات األســرية الّســائدة املســتقبلية، كمــا جيــب إدراك 
َكْيِفيَّــة حتقيــق التــوازن بــن اْلعمــل واليــاة مــن قبــل النســاء والرجــال الَّذيــن يعملــون ِف األعمــال 

مدفوعــة األجــر.

من اســتعراض الدراســات الســابقة نســتنتج عدة نتائج، منها: أن أعلى نســبة متثيل للمرأة 
الســعودية أييت ف قطــاع التعليــم، مث العمــل اإلداري فالقطــاع الصحــي. وأن فــرص العمــل للمــرأة 
الســعودية ف القطاعــن العــام واخلــاص حمــدودة وتنحصــر ف اجملــاالت التقليديــة، كمــا أشــارت 
ال أن هنــاك اجتاهــات جمتمعيــة وأســرية حتــول دون عمــل املــرأة الســعودية، والــدور املبالــغ فيــه 
للعــادات والتقاليــد، مــع أمهيــة فهــم حقــوق املــرأة الــي أقرهتــا الشــريعة اإلســامية فهًمــا صحيًحــا 
شــامًا لميــع جوانــب حيــاة املــرأة، وأكــدت الدراســات علــى وجــود عوائــق قانونيــة لألنثــى 
بــن األنظمــة وتطبيقاهتــا، ومنهــا وجــود  العربيــة الســعودية، وعلــى وجــود فجــوة  ف اململكــة 
اختــاف فيمــا نــص عليــه نظــام التقاعــد املــدين ف الفصــل الثامــن مــن املــادة التاســعة والعشــرين 
مــن عــدم جــواز المــع بــن معاشــن أو أكثــر، والــذي يبــدو مــن النــص أنــه حكــم ال ختتــص 
بــه املــرأة وحدهــا بــل يطبّــق علــى الميــع ذكــورًا وإناًث، إال أنــه ف حالــة اســتحقاق أكثــر مــن 
معــاش ُيصــرف املعــاش األكــرب، وأن الوضــع والظــروف االجتماعيــة تفــرض علــى املــرأة أن تكــون 
الطــرف الــذي يفتقــد معاشــه، وأن مــن أبــرز املشــاكل الــي تؤثــر علــى عمــل املــرأة الســعودية ف 
القطــاع العــام مــن وجهــة نظــر العامــات ابلقطــاع العــام تتمثــل ف: عــدم وجــود وســائل نقــل 
جمانيــة، وعــدم وجــود مراكــز حضانــة لألطفــال، وضعــف مســتوى الرواتــب، وأشــارت الدراســات 
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، فقــد حققــت الطالبــات 40% فقــط  ال أن مســتوى وعــي الشــابة الســعودية حبقوقهــا متــدنٍّ
مــن الوعــي القوقــي، وأكــدت علــى ضــرورة الــرص علــى رفــع مســتوى وعــي املــرأة حبقوقهــا 
اإلنســانية والدينيــة واملدنيــة، وأمهيــة إصــدار وثيقــة وطنيــة شــاملة لميــع حقــوق املــرأة وواجباهتــا، 
أي: ما هلا وما عليها، ف ضوء الشــريعة اإلســامية واألنظمة الســعودية املســتمدة منها، حيث 
ســتكون هــذه الوثيقــة وســيلة فعالــة ف توعيــة املــرأة واجملتمــع حبقــوق املــرأة وواجباهتــا، وتعزيــز 
ــا حُيتــّج بــه، ويُعــّرف مبوقــف اململكــة  الثقافــة القوقيــة املتعلقــة ابملــرأة، كمــا ســتكون مرجًعــا مهمًّ

جتــاه القضــااي اخلاصــة ابملــرأة وحقوقهــا.

أدبيات الّدراسة:
أواًل: املفهوم الّنظري لقوق اإلنسان:

إن حقوق اإلنســان ذات طابع عاملي، وهي تنطبق َعَلى مجيع الّناس دون متييز. واحرتام 
حقوق اإلنســان واجب التعزيز دائًما، وف ظل مجيع الظّروف والنظم الّسياســية.

وهنــاك اْلعديــد مــن املفاهيــم الَّــِي ختتلــف مــن جمتمــع آلخــر أو مــن ثقافــة ِإَل أخــرى لقــوق 
اإلنســان، وقــد حــاول اْلبعــض تعريفهــا أبهنــا »فــرع مــن فــروع اْلعلــوم االجتماعيــة خيتــص بتحديــد 
اْلقــوق والرخــص الّضروريــة الَّــِي تتيــح ازدهــار شــخصية كل فــرد ِف اجملتمــع اســتناًدا ِإَل كرامتــه 

اإلنسانية« )َأمْحَد، 2012، ص، 81(.

ومــن نحيــة أخــرى هنــاك اْلعديــد مــن اجملــاالت لتعريــف اْلــق أو مــا يطلــق عليــه »املقاربــة 
اْلقوقيــة« ومــن َهــِذِه احملــاوالت التعريــف التــايل: إدمــاج املعايــر اْلقوقيــة ِف األنشــطة التنمويــة، 
وَهــَذا يعــين الّنظــر ِإَل موضوعــات تنميــة الوعــي مــن زاويــة حقوقيــة، وحتليــل املشــروعات التنمويــة 
مــن نفــس الزّاويــة، والنظــر ِإَل الّنــاس َعَلــى أهنــم أصحــاب حقــوق وفاعليــة ِف املوقــف اإلمنائــي 

)أبــو املعاطــي، 2012م، 253(.

والقــوق ِهــَي التزامــات اجملتمــع جتــاه كل أعضائــه الــي يســتحقها الفــرد قَانُونيًّــا وأخاقيًّــا 
عنــد طلبهــا، ويقصــد ابلقــوق: املصــاحل والــرايت الــِي يتوقعهــا الفــرد أو اْلماعــة مــن اجملتمــع 
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مبــا يتفــق مــع معايــر َهــَذا اجملتمــع، أي املــزااي الَّــِي يشــعر الفــرد أو اْلماعــة أن مــن حقوقهــم أن 
حيصلــوا َعَليـَْهــا مــن اجملتمــع، والــق مــن وجهــة نظــر الَقانـُـون ُهــَو ســلطة خيوهلــا الَقانـُـون لشــخص 
مــا لتمكينــه مــن القيــام أبعمــال معينــة؛ حتقيًقــا ملصلحــة يعــرتف ِبـَـا الَقانـُـون، ويقســم اْلــق ِإَل حــق 
طبيعــي وحــق وضعــي، والــق الطّبيعــي ُهــَو الــازم لطبيعــة اإلنســان مــن حيــث ُهــَو إنســان، وأمــا 
اْلــق الوضعــي فهــو الَّــذي تقــره القوانــن املكتوبــة والعــادات املقــررة )فهمــي، 2008، ص234(.

وعلــى َهــَذا جنــد أنــه إذا كانــت حقــوق اإلنســان مــن قبــل اْلكومــات ألغــراض سياســية أو 
اقتصادية ِف التعامل الّدويل، فإن َذِلَك ال يعين أن قضية حقوق اإلنسان مل تستحوذ َعَلى اهتمامات 
اْلماعات واألفراد واملنظمات ومجيع مؤسسات اجملتمع؛ إذ إهنا أصبحت قضية ضاغطة؛ مما جعل 

اْلعديد من اْلكومات توليها اهتماًما ابلًغا، كما أولتها املؤسســات أمهية قصوى.

ويعود االهتمام حبقوق اإلنسان ِف اآلونة األخرية ِإَل عدة أسباب، ِمنـَْها:

1- أن حقــوق اإلنســان مل تعــد كمــا كانــت ِف املاضــي مســألة فرديــة تعــاجل ِف نطــاق القوانــن 
واألنظمــة الّداخليــة، بــل أصبحــت اليــوم قضيــة عامليــة وإنســانية هتــم كل إنســان.

2- أن حقــوق اإلنســان أصبحــت ِف اْلعقديــن األخريــن الّشــغل الّشــاغل لــكل حكــم أو نظــام 
يطمــح ِإَل حتصــن نفســه ابلشــرعية، وإبعــاد هتمــة الّديكتاتوريــة واالســتبداد عــن ممارســاته.

3- أن عظمــة الّدولــة أو رفعتهــا تقــاس اليــوم مبــدى احرتامهــا هلـَـِذِه اْلقــوق والتزامهــا ِبـَـا، وتوفــر 
الّضمــانت الَقانُونيــة والعلميــة هَلَا.

4- أن فقــدان اْلقــوق والــرايت، أو قمعهــا أو تكبيلهــا أو وأدهــا كان َعلَــى مــر اْلعصــور ســبًبا 
مــن أســباب اهنيــار اجملتمعــات.

5- أن انتهــاك حقــوق اإلنســان ِف جمتمــع مــا يــؤدي ِإَل إضعــاف القــدرة َعَلــى اإلبــداع لــدى 
أفــراده.

6- أن انتهــاك حقــوق اإلنســان يؤثــر ســلًبا ِف الّنظــام واالقتصــاد اْلعاملــي، ويــؤدي ِإَل تعكــر 
صفــو اْلعاقــات الّدوليــة.
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7- أن حقوق اإلنسان ما زالت تعيش أزمات حادة ومتعددة ِف كثر من بلدان اْلعامل، وال يزال 
ماين الّناس جمردين من حقوقهم األساسية األولية، مبا ِفيَها اْلقوق الّسياسية واالجتماعية 
املختلفــة؛ ممــا يشــر ِإَل عــدم كفايــة اْلهــد املبــذول حــى اآلن لتغيــر واقــع اْلعاقــات اإلنســانية 

التغير الَّذي حيفظ حقوق اإلنسان وحيميها )شطناوي، 1995، ص34(.

اثنًيا: املفهوم الّنظري للوعي:
تشــر أبعــاد الوعــي ِإَل وجــود وعــي فــردي: يعــرب عــن فــرد حمــدد لَــُه ظروفــه الّنوعيــة اخلاصَّــة، 
ويعكــس وجــوًدا فــرداًي حمــدًدا، وإل وجــود وعــي مجاعــي أو مجاهــري: يعــين وعــي طبقــة حمــددة 
أو جمتمــع حمــدد، وهــو إدراك وتصــور طبقيــان للمجتمــع والطبيعــة، وإل وعــي جمتمعــي: يعكــس 
الوجــود االجتماعــي ككل، لكــن بتضاريســه وتبايناتــه وتناقضاتــه، ويشــر ِإَل إدراك وتصــور 
القضــااي اجملتمعيــة األساســية. وَهــِذِه املســتوايت واألبعــاد ال توجــد منعزلــة عــن بعضهــا، أو عــن 

اتريــخ اجملتمــع؛ ألهنــا ديناميــة متفاعلــة جدليًّــا.

وكا املســتوين الفــردي واالجتماعــي يتبــادالن التأثــر والتأثــر مــن منظــور جــديل، وحيتــاج 
أمريــن: يوضــح  بينهمــا يكشــف عــن  التمييــز  فهــم اآلخــر، إال أن  ِمنـُْهمــا إل  الواحــد  فهــم 
األول أن األبعــاد املعرفيــة املختلفــة التارخييــة واملعاصــرة، مبــا ِف َذلِــَك األيديولوجيــا، تؤثــر ِف 
الوعــي االجتماعــي، ابإلضافــة ِإَل أتثــره بتفاعــل وعــي األفــراد. ويوضــح الثّــاين درجــة انعــكاس 
للوجــود  مباشــر وعيــاين  انعــكاس  الفــردي  فالوعــي  االنعــكاس وحمتــواه.  َهــَذا  الواقــع وشــكل 
الفــردي، ِف حــن أن الوعــي االجتماعــي حيــوي درجــات أكثــر تعميًمــا وجتريــًدا، ويهــم هنــا 
متييــز الوعــي االجتماعــي أبنــه يعكــس الّروابــط والعاقــات بــن الظّاهــرات واألفــراد والماعــات 
املباشــر، ويكســبها شــكًا  الوعــي  الَـّـذي يعمــم خــربة  ُهــَو  والطبقــات، فالوعــي االجتماعــي 
وحمتــوى اجتماعيــن، يعمقهمــا وينشــرمها بــن أعضــاء اْلماعــة والطبقــة وبــن اْلماهــر، وابلتــايل 
تندمــج اإلدراكات الفرديــة وتتكامــل ِف تصــورات مجاعيــة، ممــا يكســبها طابًعــا موضوعيًّــا، ميزانــه 

مصــاحل اْلماعــة وتصوراهتــا )مــراد، 1984م، ص127(.



العوامل المؤثرة على وعي المرأة الّسعودية العاملة بحقوقها

٢٠                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

معوقات وعي املرأة حبقوقها:
من أهم معوقات وعي املرأة حبقوقها ما يلي:

- ضعــف اْلعلــم الّشــرعي عنــد كثــر مــن الّنســاء مــع غيــاب َذلِــَك ِف املناهــج الّدراســية: فــإن 
ــة األثــر اْلكبــر الَّــذي حيــول دون  لهــل الّنســاء ابألحــكام الّشــرعية عامــة، وحبقوقهــن خاصَّ
معرفــة املــرأة حبقوقهــا وواجباهتــا، فاملاحــظ ِف مناهــج التعليــم أهنــا تــكاد ختلــو مــن تعريــف 
الّنســاء وتعليمهــن بقضاايهــن األساســية، واملشــكات الَّــِي قــد يتعرضــن هَلـَـا وســبل عاجهــا؛ 

ألن مناهــج التعليــم أتثرهــا قليــل ِف التوعيــة اْلقوقيــة للمــرأة الّســعودية.
- غلبــة اْلعــادات والتقاليــد املوروثــة مــن اجملتمــع: وَهــِذِه مــن أهــم األســباب الَّــِي جتعــل املــرأة ال 
تطالــب حبقهــا؛ ملــا يغلــب َعلَــى ظنهــا أبن تِْلــَك اْلعــادات والتقاليــد واجبــة َعَليـَْهــا، وإن كانــت 
خمالفــة للشــرع كحرماهنــا مــن املــراث أو إجبارهــا َعلَــى الــّزواج مبــن ال تريــد، وغــر َذلِــَك، فقــد 
ترضــى بَذلِــَك اعتقــاًدا ِمنـَْهــا أبهنــا ال تســتطيع تغيــره أو خوفًــا مــن املطالبــة بعــدم تنفيــذ َذلِــَك 

مــن الــويل.
- قلــة التوعيــة ِف وســائل اإلعــام: فاملتتبــع لوســائل اإلعــام جيــد تغييــب القضيــة األساســية مــن 
نشــر حقــوق املــرأة وتبصرهــا مبــا هَلـَـا ومــا عليهــا، وتبصــر الّرجــل بَذلِــَك أيًضــا؛ ألنــه قــد خيفــى 
َعلَــى األوليــاء واجباهتــم جتــاه الّنســاء، وابملقابــل ياحــظ االنشــغال ِف وســائل اإلعــام أبمــور 
ــا مــع إكثارهــم مــن اْلــدال حوهلــا مثــل: )مســألة  اثنويــة وقصــور نظــر بعــض اْلكتــاب َعَليـَْه
تغطيــة الوجــه، وقيــادة املــرأة للســيارة. وغرهــا( مــع نســياهنم أو تناســيهم للقضيــة األساســية.

- ضعــف طبيعــة املــرأة مــع تســلط الّرجــل ِف بعــض اجملتمعــات: إن تســلط بعــض األوليــاء َعلَــى 
الّنســاء واســتغال ضعفهــن جيعــل املــرأة الّضعيفــة بطبعهــا ال تطالــب حبقهــا، وقــد تصمــت 

عمــا قــد يصيبهــا مــن الــويل خوفًــا مــن أن تاقــي أكثــر ممــا ِهــَي َعَلْيــِه.
- اخلــوف مــن املطالبــة ابلقــوق أو دخــول احملاكــم: وَهــَذا الّســبب متعلــق ابلســابق؛ ألن املــرأة 
قــد ال تطالــب إمــا لعــدم علمهــا مبــا هَلـَـا ومــا عليهــا، أو خلوفهــا مــن الّدخــول ِف احملاكــم، فقــد 
ترضــى مبــا ِهــَي َعَلْيــِه وتعيــش مــع ويل ظــامل، وتفضــل الّصــرب هلـَـَذا الّســبب )الصغــر،2011م(.
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اثلثًا: القطاع اْلكومي )نظام اخلدمة املدنية( ِف اململكة اْلعربية الّسعودية:
لقــد نلــت املــرأة حقوقهــا كاملــة ِف كنــف الّديــن اإلســامّي، وبــادن دؤوبــة َعَلــى كســر 
حاجز الّصمت حول حقوق املرأة ومواجهة املشكات االجتماعية بسبب اختاف الثّقافات 
والعــادات والتقاليــد الَّــِي اعتمــدت َعَلــى اْلعــرف لقبــة طويلــة مــن الّزمــن، فأصبــح للمــرأة مــواد 

وبنــود حتــدد حقوقهــا ِف خمتلــف األنظمــة الّســعودية )وزارة اخلدمــة املدنيــة، 1436هـــ(.

املــرأة عضــًوا يتمتــع  ينــص أبن تكــون  أمــر ملكــي  ففــي 12 ديســمرب 2014م صــدر 
ابلقــوق اْلكاملــة للعضويــة ِف جملــس الّشــورى، وأن تشــغل نســبة )20%( مــن مقاعــد اْلعضويــة 
هــم  أصــل 150 عضــًوا  مــن  امــرأة  ِف عضويتــه )30(  اْلــايل  اجمللــس  أدىن. ويضــم  كحــٍد 
جممــوع أعضــاء جملــس الّشــورى الّســعودي، كمــا أُقــرت مشــاركة املــرأة ِف الرتشــح واالنتخــاب 
لعضويــة اجملالــس اْلبلديــة اعتبــارًا مــن عــام 2015م، واملــرأة الّســعودية تشــغل مناصــب عليــا 
ــا ِف اْلعديــد مــن اهليئــات والمعيــات األهليــة:  ِف الوظائــف اْلعامــة، وأصبحــت شــريًكا ُمِهمًّ

كالغــرف التجاريــة، واألنديــة األدبيــة، ومجعيــات اخلدمــات االجتماعيــة.
ويعتــرب نظــام اخلدمــة املدنيــة، مــن حيــث طبيعتــه وكفــاءة اْلعنصــر اْلبشــري اْلعامــل ِفيــِه، 
وفاعليــة اخلدمــات الَّــِي يقدمهــا للجمهــور مــن املؤشــرات الّدالــة َعَلــى متاســك اْلبنــاء املؤسســي 

لــإدارة اْلعامــة ِف أي بلــد.

:)Civil service( مفهوم اخلدمة املدنية
تعــرب اخلدمــة املدنيــة مــن العمليــات التخطيطيــة والتنظيميــة والتوجيهيــة والرقابيــة املتعلقــة 
حقوقهــم  وحتديــد  ورفــع كفاءهتــم  واســتخدامهم  للدولــة  الكومــي  ابلهــاز  العاملــن  بتهيئــة 

للنظــم والتشــريعات واللوائــح مــن أجــل حتقيــق األهــداف املرســومة.  وواجباهتــم، وفقــاً 
ويعتــرب )نظــام اخلدمــة املدنيــة( ِف اململكــة اْلعربيــة الّســعودية الّصــادر ســنة )1397هـــ( 
واملعمــول بِــِه حــى اترخيــه ُهــَو الّنظــام الَـّـذي ينظــم حقــوق وواجبــات غالبيــة موظفــي الّدولــة، 
ِف  اْلعاملــن  شــرائح  بعــض  وواجبــات  حقــوق  تنظــم  الَـّـِي  واللوائــح  لألنظمــة  اْلعــام  والنظــام 

اململكــة. ِف  الّدولــة  مؤسســات 
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:)Role Theory( رابًعا: نظرية الّدور
ظهــرت َهــِذِه الّنظريــة ِف مطلــع القــرن اْلعشــرين؛ إذ تعــد مــن الّنظــرايت اْلديثــة ِف علــم 
أو  الــّدور  َعلَــى  يعتمــدان  إمنــا  االجتماعيــة،  وعاقاتــه  الفــرد  ســلوك  أبن  وتعتقــد  االجتمــاع 
األدوار االجتماعيــة الَّــِي يشــغلها ِف اجملتمــع، فضــًا عــن أن منزلــة الفــرد االجتماعيــة ومكانتــه 
تعتمــد َعَلــى أدواره االجتماعيــة. وَذلِــَك أن الــّدور االجتماعــي ينطــوي َعَلــى واجبــات وحقــوق 
اجتماعيــة، فواجبــات الفــرد حيددهــا الــّدور الَـّـذي يشــغله، أمــا حقوقــه فتحددهــا الواجبــات 
واملهــام الَّــِي ينجزهــا ِف اجملتمــع؛ علًمــا أبن الفــرد ال يشــغل دورًا اجتماعيًّــا واحــًدا، بــل يشــغل 
عــدة أدوار تقــع ِف مؤسســات خمتلفــة، وأن األدوار ِف املؤسســة الواحــدة ال تكــون متســاوية، 
بــل تكــون خمتلفــة، فهنــاك أدوار قياديــة وأدوار وســطية وأدوار قاعديــة، والــدور يعــد الوحــدة 
اْلبنائيــة للمؤسســة، واملؤسســة ِهــَي الوحــدة اْلبنائيــة للرتكيــب االجتماعــي، فضــًا عــن أن الــّدور 

ُهــَو حلقــة الوصــل بــن الفــرد واجملتمــع.

إن علماء االجتماع الَّذين يعتقدون بنظرية الّدور هم: ماكس فيرب الَّذي تناوهلا ابلدراسة 
والتحليــل ِف كتابــه املوســوم بـــ »نظريــة التنظيــم االجتماعــي واالقتصــادي«، وهانــز كــرث وســي 
رايــت ملــز ِف كتابمــا املوســوم بـــ »الطبــاع والبنــاء االجتماعــي« واتلكــوت ابرســونز ِف كتابــه 

املوســوم بـــ »النســق االجتماعــي«، وأخــرًا روبــرت مكايفــر ِف كتابــه املوســوم بـــ »اجملتمــع«.

وتستند نظرية الّدور إل عدد من املبادئ اْلعامة الَِّي أمهها ما يلي:
املؤسســة  وتتحلــل  االجتماعيــة،  املؤسســات  مــن  عــدد  ِإَل  االجتماعــي  اْلبنــاء  حتلُّــل   -1

االجتماعيــة. األدوار  مــن  عــدد  ِإَل  الواحــدة  االجتماعيــة 
2- انطــواء الــّدور االجتماعــي الواحــد علــى جمموعــة واجبــات يؤديهــا الفــرد بنــاًء َعلَــى مؤهاتــه 
وخرباتــه وجتاربــه وثقــة اجملتمــع بِــِه وكفــاءة شــخصيته، وبعــد أداء الفــرد لواجباتــه حيصــل 
َعلَــى جمموعــة حقــوق ماديــة واعتباريــة، علًمــا أبن الواجبــات ينبغــي أن تكــون متســاوية مــع 

اْلقــوق واالمتيــازات الَّــِي يتمتــع ِبـَـا.
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3- شــغُل الفرد الواحد ِف اجملتمع عدة أدوار اجتماعية وظيفية ِف آن واحد، وال يشــغل دورًا 
واحــًدا، وَهــِذِه األدوار ِهــَي الَـّـِي حتــدد منزلتــه أو مكانتــه االجتماعيــة، ومنزلتــه ِهــَي الَـّـِي 

حتــدد قوتــه االجتماعيــة وطبقتــه.
4- أن الــّدور الَّــذي يشــغله الفــرد ُهــَو الَّــذي حيــدد ســلوكه اليومــي والتفصيلــي، وهــو الَّــذي حيــدد 

عاقاتــه مــع اآلخريــن َعلَــى الّصعيديــن الّرمســي وغــر الّرمســي.
5- ســلوك الفــرد ميكــن التنبــؤ بِــِه مــن معرفــة دوره االجتماعــي؛ إذ إن الــّدور يســاعدن ِف 
التنبــؤ ابلّســلوك؛ وَذلِــَك أن ســلوك الطّالــب أو املــدرس ميكــن التنبــؤ بِــِه مــن معرفــة دوره 

االجتماعــي.
6- أنــه ال ميكــن إشــغال الفــرد للــدور االجتماعــي وأداؤه بصــورة جيــدة وفاعلــة دون التدريــب 
َعَلْيــِه، علًمــا أبن التدريــب َعلَــى القيــام ابألدوار االجتماعيــة يكــون خــال عمليــة التنشــئة 

االجتماعيــة.
7- أنَّ األدوار االجتماعية تكوُن متكاملة ِف املؤسســة عندما تؤدي املؤسســة مهامها بصورة 

جيــدة، حبيــث ال يكــون هنــاك تناقــض بــن األدوار.
8- أنَّ األدوار االجتماعيــة تكــوُن متصارعــة أو متناقضــة عندمــا ال تــؤدي املؤسســة أدوارهــا 
بصــورة جيــدة، كمــا أن تناقــض األدوار الوظيفيــة الَّــِي يشــغلها الفــرد يشــر ِإَل عــدم قــدرة 

املؤسســات، الَّــِي يشــغل ِفيَهــا الفــرد أدواره َعَلــى إدارة مهامهــا بصــورة إجيابيــة ومقتــدرة.
9- أنــُه عنــد تفاعــل دور مــع أدوار أخــرى، فــإن كل دور يقيــم الــّدور اآلخــر، وعندمــا يصــل 
تقييــم اآلخريــن لــذات الفــرد، فــإن التقييــم يؤثــر ِف تقييــم الفــرد لذاتــه، وَهــَذا مــا يــؤدي ِإَل 

فاعليــة الــّدور ومضاعفــة نشــاطه.
10- اتصــال الفــرد ابجملتمــع عــن طريــق الــدور، واتصــال اجملتمــع ابلفــرد، واالتصــال قــد يكــون 

رمسيًّــا أو غــر رمســي.
11- أنَّ الّدور ُهَو حلقة الوصل بن الّشخصية والبناء االجتماعي.

12- أنَّ الرتكيــب اخللقــي للفــرد ُهــَو مبثابــة التكامــل بــن الرتكيــب الّنفســي واألدوار االجتماعيــة 
الَّــِي يشــغلها الفــرد ِف حياتــه اليوميــة )الســن, 2010م(.
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والامعــة  واملدرســة  االجتماعــي،  والبنــاء  الّشــخصية  بــن  الوصــل  حلقــة  ُهــَو  فالــدور   -13
اجتماعيــة  مؤسســات  ومــن  ِمنـَْهــا،  جــزًءا  املوظفــة  املــرأة  تعتــرب  اجتماعيــة،  مؤسســات 
ــِه ُهــَو عبــارة عــن الواجبــات الَّــِي تؤديهــا والقــوق  أخــرى، ويكــون للموظفــة دور تقــوم ِب
الَـّـِي حتصــل َعَليـَْهــا، فحقوقهــا حتددهــا الواجبــات واملهــام الَـّـِي تنجزهــا، وعندمــا تــؤدي 
املــرأة دورهــا االجتماعــي يتحــدد ســلوكها وعاقاهتــا مــع اآلخريــن، وميكــن هنــا التنبــؤ مبــا 
ــِه مــن ســلوك بنــاًء َعَلــى دورهــا، لكــن إذا اختــل التســاوي بــن اْلقــوق  ميكــن أن تقــوم ِب
والواجبــات، أثـّـر َذلِــَك َعلَــى دور املوظفــة، فمثــًا عندمــا ال تتســاوى حقــوق املوظفــة مــع 
واجباهتــا ينعكــس َذلِــَك َعَلــى عملهــا، وينتــج عنــه مشــكات ِف اْلعمــل؛ لَذلِــَك كان ال 
بــد مــن أن يكــون لــدى املــرأة اْلعاملــة الّســعودية وعــي حبقوقهــا؛ لكــي تســتطيع أداء الــّدور 

املطلــوب ِمنـَْهــا.

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نوع الّدراسة:

تعــد َهــِذِه الّدراســة مــن الّدراســات الوصفيــة التحليليــة الَّــِي تســتهدف حتديــد وحتليــل مــدى 
وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة ِف قطــاع التعليــم اْلكومــي مــع حتديــد اْلعوامــل املؤثــرة ِف َهــَذا الوعــي، 

وصــواًل ِإَل آليــات لتنميــة وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلكومــي.

منهج الّدراسة:
اعتمدت َهِذِه الّدراسة على منهج املسح االجتماعي عن طريق اْلعينة.

حدود الّدراسة: 
- الدود اْلبشرية: 

تتحدد اْلدود اْلبشرية ِف التايل:
1- عينة من أعضاء هيئة التدريس )النساء( من اْلامعات املختارة ِف الّدراسة وعددهم )338(. 
2- عينة من أعضاء اهليئة اإلدارية ِف اْلامعات املختارة ِف الّدراسة وعددهم )384( عضوة.
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3- عينة من املعلمات اْلعامات ِف املدارس اْلكومية الّنهارية وعددهم )383( معلمة.

4- عينة من اإلدارايت اْلعامات ِف املدارس اْلكومية الّنهارية وعددهم )384( إدارية.

5- وقــد مت اســتخدام أســلوب اْلعينــة اْلعمديــة )الغرضيــة( وهــي مــن اْلعينــات غــر االحتماليــة 
الَِّي يســتخدمها اْلباحث عندما يريد دراســة جمتمع معن حمدد )الضحيان، حســن، 2002م، 
ص277( ِف حتديــد مــدارس اْلبنــات اْلكوميــة الّنهاريــة )وقــد كان اختيــار املــدارس برتشــيح 
مــن وزارة والتعليــم(، حبيــث مت اختيــار جمموعــة مــن املــدارس وتطبيــق أدوات اْلبحــث ِفيَهــا َعَلــى 

املعلمــات واإلدارايت، كمــا ُهــَو واضــح ِف اْلــدول التــايل: 

الدول رقم )1(: يوضح اْلعينة املطلوبة من املدارس واملعلمات واإلدارايت

عدد اإلدارايتعدد املعلماتعدد املدارسم

12765234,36340,400العدد *

370383384العينة عند مستوى 0,05

املــدارس  واختيــار  املعلمــات واإلدارايت؛  مــن  العمديــة  العينــة  هــذه  وقــد كان حتديــد   
التاليــة: للشــروط  وذلــك  والتعليــم  وزارة  مــن  برتشــيح 

1- متثيــل مجيــع املعلمــات واإلدارايت مــن تلــك املــدارس؛ وذلــك لضــور االجتماعــات اخلاصــة 
ابلوزارة.

2- إبدائهــن االهتمــام مبوضــوع الدراســة؛ ورغبتهــن ف اخلــروج بنتائــج معــربة عنهــن ومــن متثلهــن 
علــى مســتوى الــوزارة.

3- انتظامهن ف حضور اجتماعات الوزارة كممثات هلذه املدارس.
4- كمــا حتديــد حجــم عينــة الدراســة )مــن معلمــات وإدارايت( عنــد مســتوى 0,05 وفقــاً 

لــدول مورجــان الختيــار العينــة.
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Krejcie, Robert V., Morgan, Daryle W., “Determining 
Sample Size for Research Activities”, Educational and Psy-
chological Measurement, 1970

اختيــار عينــة عشــوائية عنقوديــة احتماليــة؛ ألهنــا تتعامــل مــع اجملتمعــات املتجانســة الَـّـِي 
تتشــابه فيمــا بينهــا ِف خصائصهــا اْلعامــة، بغــض الّنظــر عــن كوهنــا جمتمعــات صغــرة أو كبــرة، 
بشــرط أن يكــون جمتمــع الّدراســة موزًعــا ِف أكثــر مــن مــكان جغــراف )الضحيــان، حســن، 
2002م، ص272(، وحبيــث تكــون َهــِذِه اْلعينــة خمتــارة مــن اْلامعــات الّســعودية اْلكوميــة 
الَّــِي يتوافــر ِفيَهــا أعضــاء هيئــة التدريــس مــن فئــة اإلنث، وتكــون ممثلــة ملعظــم مناطــق اململكــة 

اْلعربيــة الّســعودية.

ومت حتديــد حجــم اْلعينــة تبًعــا للجــداول اإلحصائيــة الــواردة ِف املراجــع اْلعلميــة )الضحيــان، 
حســن، 2002م، ص 248( مــا بــن 335 -338 وفًقــا جملتمــع الّدراســة اْلبالــغ 2648، 

وحبســب املراحــل التاليــة:

1- حتديد جمموع أعضاء هيئة التدريس اإلنث ِف اْلامعات املختارة اْلبالغ عددهم )2648(.
2- حساب اْلجم األمثل للعينة )10%( لكل جامعة.

3- حساب نسبة كل جامعة، وابلتايل حتديد اْلعينة املطلوبة ِمنـَْها. 

اْلامعــات  ِف  اإلداريــة  اهليئــة  أعضــاء  مــن  املطلوبــة  اْلعينــة  اختيــار  مت  الكيفيــة  وبنفــس 
اْلكوميــة الّســعودية 

   كمــا ُهــَو واضــح ِف اْلــدول رقــم )2( الَـّـذي يوضــح اْلامعــات الّســعودية اْلكوميــة 
ذات اْلعاقــة ابلدراســة، اوف لــدول رقــم )3( الــذي يوضــح اْلعينــة املطلوبــة مــن أعضــاء اهليئــة 

اإلداريــة ِف اْلامعــات الّســعودية اْلكوميــة.
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اْلامعــات  ِف  التدريــس  هيئــة  أعضــاء  مــن  املطلوبــة  اْلعينــة  يوضــح  رقــم )2(:  الــدول 
اْلكوميــة الّســعودية 

الامعةم
الدرجة اْلعلمية

وع
جملم

10% ا
من 
اْلعينة

نسبة 
كل 

جامعة 
من 
اْلعينة

العينة 
املطلوبة

أستاذ أستاذ
مشارك

أستاذ 
مساعد

جامعــة امللــك ســعود مبنطقــة الــّرايض أتسســت عــام 1
2997%13776812846676276 هـ/ 1957م

مبنطقــة 2 الّرمحــن  عبــد  بنــت  نــورة  األمــرة  جامعــة 
1429هـــ/2008م. عــام  أتسســت  2585%378852364865الــّرايض 

جامعــة أم القــرى مبنطقــة مكــة املكرمــة أتسســت 3
2274%3312143459059عــام 1401هـــ/ 1979م

4

ِف  أتسســت  1430هـــ/2009م  الّدمــام  جامعــة 
املوافــق 24  عــام 1430هـــ  رمضــان  مــن  الثّالــث 
أغســطس 2009م صــدر قــرار مــن جملــس الــوزراء 
بفصل شطري جامعة امللك فيصل )1395هـ( ِف 
كل من الدمام واألحساء ِإَل جامعتن منفصلتن، 
لتحتفــظ  الّدمــام؛  جامعــة  أتسســت  وبَذلِــَك 
ابإلرث األكادميــي لكليــات جامعــة امللــك فيصــل 
ابلدمــام الَّــِي ميتــد اترخيهــا ألكثــر مــن ثاثــة عقــود. 
 (http://ar.wikipedia.org/wiki)

217937047047%1758

أتسســت 5 عســر  مبنطقــة  خالــد  امللــك  جامعــة 
1998م  / 1419هـــ 725%154511817818عام

100338%2648265اجملموع

   



العوامل المؤثرة على وعي المرأة الّسعودية العاملة بحقوقها

٢٨                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

اْلامعــات  ِف  اإلداريــة  اهليئــة  أعضــاء  مــن  املطلوبــة  اْلعينــة  يوضــح   :)3( رقــم  الــدول 
اْلكوميــة الّســعودية 

عدد الامعةم
اإلدارايت 

10% من 
اْلعينة

نسبة اإلدارايت 
من كل جامعة 

العينة 
املطلوبة

66253%137711377جامعة امللك سعود مبنطقة الّرايض1

1661%3466347جامعة األمرة نورة بنت عبد الّرمحن مبنطقة الّرايض2

519%95796جامعة أم القرى مبنطقة مكة املكرمة3

623%1257126جامعة الّدمام4

623%1238124جامعة امللك خالد مبنطقة عسر5

100384%206892070اجملموع

- الدود املكانية:

تتحدد اْلدود املكانية للدراسة اْلالية مما يلي:
1- عدد )5( جامعات ِف اململكة اْلعربية الّسعودية، كما ُهَو واضح ِف اْلدول رقم )2(.

2- عينــة مــن مــدارس اْلبنــات اْلكوميــة )370( مدرســة ِف اململكــة اْلعربيــة الّســعودية كمــا ُهــَو 
واضــح ِف اْلــدول رقــم )1(.

- الدود الّزمنية:
فــرتة مجــع اْلبيــانت مــن امليــدان كانــت ِف حــدود ثاثــة أشــهر وكانــت مــن 1439/3/7ه 

وحى 1439/6/4هـ.

أداة الّدراسة:
 مت اعتمــاد أداة االســتبانة كأداة لمــع بيــانت الّدراســة، وقــد مت تصميمهــا ابالســتفادة 
مــن اإلطــار الّنظــري والدراســات الّســابقة املشــابة، وبعــد تصميمهــا مت اتبــاع اخلطــوات التاليــة 

للتحقــق مــن صاحيتهــا للتطبيــق امليــداين.
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صدق أداة الّدراسة:
أ – الّصدق الظّاهري لألداة:

للتعــرف َعَلــى مــدى صــدق أداة الّدراســة ِف قيــاس مــا وضعــت لقياســه، مت عرضهــا َعَلــى 
جمموعــة مــن احملكمــن، وف ضــوء آرائهــم مت إعــداد أداة َهــِذِه الّدراســة بصورهتــا الّنهائيــة.

ب – صدق االتساق الّداخلي لألداة:
الّداخلــي لاســتبانة، حيــث مت  الّصــدق   مت حســاب معامــل االرتبــاط برســون ملعرفــة 
حســاب معامــل االرتبــاط بــن درجــة كل عبــارة مــن عبــارات االســتبانة ابلدرجــة اْلكليــة للمحــور 

الَّــذي تنتمــي إليــه اْلعبــارة 

ثبات أداة الدراسة:  
 (Cronbach’s Alpha (α)( )لقياس مدى ثبات أداة الدراسة مت استخدام )معادلة ألفا كرونباخ

للتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، والــدول رقــم )4( يوضــح معامــات ثبــات أداة الدراســة. 
صدق االتساق الداخلي: 

الداللةمعامل االرتباطاملتغرم

دالة عند 0.01 مبعامل برسون0.577 **وعي املرأة العاملة حبقوقها ف قطاع التعليم1
دالة عند 0.01 مبعامل برسون0.721 **العوامل الي تؤثر على وعي املرأة السعودية حبقوقها2

دالة عند 0.01 مبعامل برسون0.939 **األداة ككل

ثبات األداة:
معامل ألفا كرونباخعدد العباراتاملتغرم

80.810وعي املرأة العاملة حبقوقها ف قطاع التعليم1
120.743العوامل الي تؤثر على وعي املرأة السعودية حبقوقها2

-0.829احملوران معًاثبات األداة ككل
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أساليب املعاجلة اإلحصائية:
لتحقيــق أهــداف الّدراســة وحتليــل اْلبيــانت الَّــِي مت جتميعهــا، فقــد مت اســتخدام اْلعديــد مــن 
 Statistical األســاليب اإلحصائية املناســبة ابســتخدام الَِْزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

.(SPSS) الي يرمز هَلَا اختصارًا ابلرمز Package for Social Sciences

حتليل نتائج الّدراسة امليدانية وتفسريها:
الُسَؤال األول: »ما مدى وعي املرأة الّسعودية اْلعاملة حبقوقها ِف قطاع التعليم اْلكومي«؟

جــدول رقــم )4(: اســتجاابت مفــردات عينــة الّدراســة َعلَــى عبــارات حمــور: مــدى وعــي املــرأة 
الّســعودية اْلعاملة حبقوقها ِف قطاع التعليم اْلكومي مرتبة تنازليًّا حســب متوســطات املوافقة

رقم 
العبارةاْلعبارة

املتوسط درجة املوافقةالتكرار
اْلسايب

االحنراف 
الرتبةاملعياري

ِإَل حد نعمالنسبة 
الما

أنقش مع زميايت ابلعمل حقوقنا ِف 7
نظام اخلدمة املدنية

453598438ك
2.010.7741 %30.440.229.4

أاتبع نظام اخلدمة املدنية1
345750394ك

1.970.7282 %23.250.426.5

أعرف حقوقي ِف نظام اخلدمة املدنية2
313725451ك

1.910.7113 %21.048.730.3

أاتبع وسائل اإلعام لتنمية معرفي 8
حبقوقي ِف نظام اخلدمة املدنية

304636549ك
1.840.7394 %20.442.736.9

أرى أن نظام اخلدمة املدنية معرب عن 3
حاجات املرأة الّسعودية

186673630ك
1.700.6785 %12.545.242.3

أرى أن نظام اخلدمة املدنية منصف 5
للمرأة

99748642ك
1.640.6046 %6.650.243.1

أرى أن نظام اخلدمة املدنية مراٍع 6
لتعدد أدوار املرأة الّسعودية

155607727ك
1.620.6677 %10.440.848.8

أحرص َعَلى االحتفاظ بنسخة من 4
نظام اخلدمة املدنية

2172491023ك
1.460.7358 %14.616.768.7

1.770.450املتوسط اْلعام
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مــن خــال الّنتائــج املوضحــة أعــاه تبــن أن أبــرز مامــح وعــي املــرأة الّســعودية حبقوقهــا 
ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة الّســعودية تتمثــل ِف مناقشــتهن مــع زمياهتــن ابلعمــل لقوقهــن ِف 
نظــام اخلدمــة املدنيــة وتفســر َهــِذِه الّنتيجــة أبن املــرأة اْلعاملــة تعتمــد ِف التعــرف َعَلــى حقوقهــا 
ِف نظــام ِف اخلدمــة املدنيــة بشــكل كبــر َعلَــى مناقشــة زمياهتــا ِف اْلعمــل، وَهــَذا يتنــاىف مــع مــا 
 (Knowledge) ورد ِف أدبيــات الّدراســة حــول الوعــي املعــرف الَّــذي يؤســس َعَلــى املعرفــة
الــي تعــين اكتســاب املعلومــات وإدراك معناهــا واكتســاب اجتــاه حنوهــا، ســواء أكان إجيابيًّــا أم 
ســلبيًّا، وَهــَذا يعــين أن الوعــي يتكــون مــن توافــر املعلومــات عــن ظاهــرة أو موضــوع أو قضيــة 
معينة، وله مســتوايت تبدأ ابملعرفة الَِّي تكتســب ابالطاع على اْلعناصر اْلبســيطة، ِإَل املعرفة 
املنظمــة واملتطــورة حــول املوضــوع )الفــردي، 2002م، ص57(، الَّــِذي يتطلــب توافــر مصــادر 
املعلومــات مثــل: اْلكتــب والنشــرات وإشــراك املثقفــن ِف جمــال الوعــي حبقــوق املــرأة ِف اْلــوارات 
والنقاشــات املذاعــة واملنشــورات، وف اْلــوادث والقضــااي ذات الّصلــة املباشــرة وغــر املباشــرة 
املــرأة حبقوقهــا )عبــد املوجــود،  املــردود اإلعامــّي فيمــا خيــص وعــي  ابجملتمــع، خاصَّــة ذات 

2006م، ص68(.

كمــا اتضــح مــن الّنتائــج أن مفــردات العينــة يــرون أن نظــام اخلدمــة املدنيــة غــر منصــف 
للمــرأة، وَهــِذِه الّنتيجــة تتفــق مــع مــا أمجعــت معظــم الّدراســات َعَلْيــِه، بوجــود عوائــق قَانُونيــة 
لألنثــى ِف اململكــة اْلعربيــة الّســعودية، وعلــى وجــود فجــوة بــن األنظمــة وتطبيقاهتــا، والــدور 
املبالــغ ِفيــِه للعــادات والتقاليــد ومزامحتهــا للكتــاب والســنة، واقرتحــت بعــض الّدراســات مراجعــة 
األنظمــة الَـّـِي ال تســاوي بــن الّرجــل واملــرأة، وضبطهــا مبــا يتفــق مــع الّشــرع، وضــرورة وجــود 
دراســات فقهيــة معنيــة ِبـَـا )الدخيــل، 2005م(. كمــا تبــن مــن الّنتائــج أن نظــام اخلدمــة املدنيــة 
ال يراعــي تعــدد أدوار املــرأة الّســعودية، ويؤكــد َذلِــَك مــا أشــارت إليــه حمــددات نظريــة الــّدور، أبن 
الفــرد ال يشــغل ِف اجملتمــع دورًا واحــًدا، وإمنــا يشــغل عــدة أدوار، وَهــِذِه األدوار تكــون عــادة 
موجــودة ِف نظــم ومؤسســات اجملتمــع املختلفــة، وأن الــّدور الواحــد الَّــذي يشــغله الفــرد ينطــوي 
َعَلــى مجلــة واجبــات وحقــوق، وقــد حيــدث الّصــراع بــن األدوار (Role conflict) عندمــا 
تطلــب املؤسســات مــن الفــرد الواحــد الَّــذي يشــغل ِفيَهــا أدوارًا خمتلفــة القيــام مبهــام وواجبــات ِف 
الوقــت نفســه، والفــرد ال يســتطيع القيــام بَذلِــَك؛ للتضــارب بــن األوقــات أو حمدوديــة قــدرات 
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الفــرد وقابلياتــه، وهنــا يقــوم الفــرد بتنفيــذ مــا تريــده ِمْنــه مؤسســة واحــدة كاألســرة مثــًا، وخيفــق 
ِف تنفيــذ مــا تريــده ِمْنــه املؤسســات األخــرى )الســن، 2010م(، وقــد ينعكــس ســلًبا َعلَــى 

أداء املــرأة لعملهــا.

كمــا اتضــح مــن الّنتائــج أن مفــردات اْلعينــة ال حيتفظــون بنســخة مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة؛ 
وقــد يعــود َذلِــَك ِإَل عــدم إدراكهــم ألمهيــة االطــاع َعلَــى نظــام اخلدمــة املدنيــة، وتتفــق َهــِذِه 
الّنتائــج مــع دراســة )الرويلــي، 2008م( الــي توصلــت ِإَل أن مســتوى وعــي الّشــابة الّســعودية 
حبقوقهــا متــدٍن، فقــد حققــت 40% فقــط مــن الوعــي اْلقوقــي، وَهــَذا مــا يؤكــد أمهيــة زايدة وعــي 

املــرأة اْلعاملــة الّســعودية حبقوقهــا.

الُســَؤال الثّــاين: »مــا اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع 
التعليــم اْلكومــي؟«

جــدول رقــم )5(: اســتجاابت مفــردات عينــة الّدراســة َعلَــى عبــارات حمــور: اْلعوامــل املؤثــرة 
َعلَــى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلكومــي مرتبــة تنازليًّــا حســب 

متوســطات املوافقــة

العبارةاى
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
اْلسايب

االحنراف 
الرتبةاملعياري

ِإَل حد نعمالنسبة 
الما

غياب التخطيط لربامج تنمية وعي املرأة 12
اْلعاملة حبقوقها املدنية

111532153ك
2.73.5681 %74.921.63.6

غياب آليات تعريف املوظفة ابلتغيرات 11
ِف نظام اخلدمة املدنية

111032455ك
2.72.5402 %74.521.83.7

تعدد األدوار االجتماعية للمرأة داخل 6
وخارج املنزل

946475682.75.5343ك %63.531.94.6

ضعف دور وسائل اإلعام ِف توعية 10
املرأة حبقوقها

908468113ك
2.55.6614 %61.031.47.6

جهل املرأة ابألنظمة7
918438133ك

2.70.5665 %61.729.48.9
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العبارةاى
درجة املوافقةالتكرار

املتوسط 
اْلسايب

االحنراف 
الرتبةاملعياري

ِإَل حد نعمالنسبة 
الما

نقص املعلومات املتاحة عن نظام اخلدمة 8
املدنية

87751993ك
2.814626 %58.934.96.2

طبيعة التنشئة االجتماعية للمرأة5
773577139ك

2.636217 %51.938.89.3

العادات والتقاليد الّسائدة ِف اجملتمع4
786522181ك

2.62.6518 %52.835.112.2

االعتماد َعَلى اآلخرين دون الّرجوع 3
لنصوص الّنظام

724590175ك
2.62.6369 %48.639.611.8

نظرة اجملتمع الّسلبية لقدرات املرأة1
6415922562.49.67610ك %43.039.817.2

التواكل والسلبية واالعتماد َعَلى الّرجل2
661508320ك

2.5167811 %44.434.121.5

ضعف ثقة املرأة بنفسها9
417519553ك

2.71.55112 %28.034.937.1

2.430.382املتوسط اْلعام

مــن خــال الّنتائــج املوضحــة أعــاه فــإن أبــرز اْلعوامــل املؤثــرة َعَلــى وعــي املــرأة الّســعودية 
حبقوقهــا ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة تتمثــل ِف: غيــاب التخطيــط لربامــج تنميــة وعــي املــرأة اْلعاملــة 
حبقوقهــا وغيــاب آليــات تعريــف املوظفــة ابلتغيــرات ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة، وتعــدد األدوار 
االجتماعيــة للمــرأة داخــل وخــارج املنــزل، وَهــِذِه الّنتيجــة تؤكــد نتائــج جــدول رقــم )5( مــن 
الّدراســة اْلاليــة الــذي أشــار ِإَل أن نظــام اخلدمــة املدنيــة ال يراعــي تعــدد أدوار املــرأة الّســعودية.

وتبــن مــن الّنتائــج أيًضــا أن مــن اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى وعــي املــرأة الّســعودية حبقوقهــا ِف 
نظــام اخلدمــة املدنيــة: ضعــف دور وســائل اإلعــام ِف توعيــة املــرأة حبقوقهــا؛ ممــا يقلــل مــن 
حصــول املــرأة الّســعودية َعلَــى التوعيــة الازمــة حبقوقهــا ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة، ويــؤدي ِإَل 
جهــل املــرأة ابألنظمــة، وف َهــَذا اجملــال أشــارت دراســة ســينها (Sinha, 2011) ِإَل أنــه 
علــى الرغــم مــن أن حقــوق املــرأة مل ترتاجــع، فــإن املــرأة مل حتقــق جناحــات كبــرة ِف بيئــة اْلعمــل. 
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وأن وجــود اْلعــادات والثقافــات االجتماعيــة ُهــَو الّســبب األساســي وراء عــدم قــدرة املــرأة َعَلــى 
املشــاركة ِف االقتصــاد، وأكــدت دراســة )الفــوزان، 2012م( ضــرورة تكثيــف محــات التوعيــة 
والتثقيــف حبقــوق املــرأة مــن خــال املســاجد والوامــع واملــدارس والامعــات، ووســائل اإلعــام 

املختلفــة املرئيــة واملســموعة واملقــروءة، وإقامــة املؤمتــرات وامللتقيــات والنــدوات واحملاضــرات.

  واتضــح أن مفــردات عينــة الّدراســة موافقــات ِإَل حــد مــا َعَلــى أن مــن اْلعوامــل املؤثــرة 
َعَلــى وعــي املــرأة الّســعودية حبقوقهــا ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة -نظــرة اجملتمــع الّســلبية لقــدرات 
املــرأة، والتــواكل، والســلبية، واالعتمــاد َعلَــى الّرجــل، وضعــف ثقــة املــرأة بنفســها، وَهــِذِه الّنتائــج 
متوقعــة، فوعــي املــرأة الّســعودية حبقوقهــا ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة قــد يرتبــط بشــكل كبــر آبليــات 

توعيتهــا.

أهم نتائج الّدراسة وتوصياهتا:
- أهم نتائج الّدراسة:

الُســَؤال األول: »مــا مــدى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام 
والعــايل اْلكومــي؟«.

مفــردات عينــة الّدراســة موافقــات ِإَل حــد مــا َعلَــى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا 
ِف قطــاع التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي.

مفردات عينة الّدراســة موافقات ِإَل حد ما َعَلى مخســة من مامح وعي املرأة الّســعودية 
اْلعاملة حبقوقها ِف قطاع التعليم اْلكومي تتمثل ِف:

1- أنقش مع زميايت ابلعمل حقوقنا ِف نظام اخلدمة املدنية.
2- أاتبع نظام اخلدمة املدنية.

3- أعرف حقوقي ِف نظام اخلدمة املدنية.
4- أاتبع وسائل اإلعام؛ لتنمية معرفي حبقوقي ِف نظام اخلدمة املدنية.

5- أرى أن نظام اخلدمة املدنية معرب عن حاجات املرأة الّسعودية.
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مفــردات عينــة الّدراســة غــر موافقــات َعلَــى ثاثــة مــن مامــح وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة 
حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلكومــي تتمثــل ِف:

1- أرى أن نظام اخلدمة املدنية منصف للمرأة.
2- أرى أن نظام اخلدمة املدنية مراٍع لتعدد أدوار املرأة الّسعودية.

3- أحرص َعَلى االحتفاظ بنسخة من نظام اخلدمة املدنية.

والعــايل  اْلعــام  التعليــم  قطــاع  ِف  حبقوقهــا  اْلعاملــة  الّســعودية  املــرأة  وعــي  مامــح  أبــرز 
اْلكومــي تتمثــل ِف مناقشــتهن مــع زمياهتــن ابلعمــل حقوقهــن ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة، وتفســر 
َهــِذِه الّنتيجــة أبن مناقشــة اْلعامــات ِف اخلدمــة املدنيــة لقوقهــن ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة مــع 
زمياهتــن ابلعمــل يزيــد مــن حصوهلــن َعلَــى املعلومــات اْلكافيــة حــول حقوقهــن ِف نظــام اخلدمــة 
املدنيــة مــن خــال تبــادل املعلومــات حوهلــا مــع زمياهتــن؛ ممــا حيســن مــن وعــي املــرأة الّســعودية 

اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلكومــي.

الُســَؤال الثــاين: »مــا اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع 
التعليــم اْلعــام والعــايل الكومــي؟«.

مفــردات عينــة الّدراســة موافقــات َعلَــى اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة 
حبقوقهــا ف قطــاع التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي.

مفردات عينة الّدراســة موافقات َعَلى تســعة من اْلعوامل املؤثرة َعَلى وعي املرأة الّســعودية 
اْلعاملة حبقوقها ِف قطاع التعليم اْلعام والعايل اْلكومي، أبرزها تتمثل ِف:

1- غياب التخطيط لربامج تنمية وعي املرأة اْلعاملة حبقوقها املدنية.

2- غياب آليات تعريف املوظفة ابلتغيرات ِف نظام اخلدمة املدنية.
3- تعدد األدوار االجتماعية للمرأة داخل وخارج املنزل.
4- ضعف دور وسائل اإلعام ِف توعية املرأة حبقوقها.  

5- جهل املرأة ابألنظمة.
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مفــردات عينــة الّدراســة موافقــات ِإَل حــد مــا َعَلــى ثاثــة مــن اْلعوامــل املؤثــرة َعَلــى وعــي 
املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي تتمثــل ِف:

1- نظرة اجملتمع الّسلبية لقدرات املرأة.
2- التواكل والسلبية واالعتماد َعَلى الّرجل.

3-  ضعف ثقة املرأة بنفسها.

أبــرز اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام 
والعــايل اْلكومــي تتمثــل ِف غيــاب التخطيــط لربامــج تنميــة وعــي املــرأة اْلعاملــة حبقوقهــا املدنيــة، 
وتفســر َهــِذِه الّنتيجــة أبن غيــاب التخطيــط لربامــج تنميــة وعــي املــرأة اْلعاملــة حبقوقهــا املدنيــة 
يقلــل مــن حصــول املــرأة الّســعودية َعَلــى التوعيــة الازمــة حبقوقهــا ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة؛ ممــا 
يقلــل مــن وعيهــا حبقوقهــا ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة، وعليــه جنــد أن أبــرز اْلعوامــل املؤثــرة َعلَــى 
وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم اْلعــام والعــايل اْلكومــي تتمثــل ِف غيــاب 

التخطيــط لربامــج تنميــة وعــي املــرأة اْلعاملــة حبقوقهــا املدنيــة.

- توصيات الّدراسة:
1- وضــع آليــات لتنميــة وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع التعليــم العــام والعــايل 

اْلكومــي.
2- تبــين وزارة اخلدمــة املدنيــة لإجــراءات التاليــة لرفــع مســتوى وعــي املــرأة حبقوقهــا ِف نظــام 

اخلدمــة املدنيــة الّســعودية:
اعتمــاد صيغــة عقــد بــن املوظفــة وجهــة توظيفهــا قبــل التعيــن، حبيــث تتضمــن وثيقــة اْلعقــد 	 

توضيًحــا شــامًا لقوقهــا وواجباهتــا.
بــث رســائل إعاميّــة عــرب أدوات متنوعــة مرئيــة ومســموعة ومقــروءة حتــت إشــراف مباشــر 	 

مــن الــوزارة.
تزويد جهات توظيف املرأة بواثئق الّنظام لتسهيل االطاع والرجوع إليها.	 
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عقد اجتماعات أو ندوات دورية لتوعية املرأة حبقوقها، وما يستجد حوهلا.	 
القيــام بدراســات وافيــة حــول ســبل حتســن وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا ِف قطــاع 	 

التعليــم اْلكومــي.
3- تبــين وزارة اخلدمــة املدنيــة إلجــراءات قيــاس مســتوى وعــي املــرأة الّســعودية اْلعاملــة حبقوقهــا 

ِف نظــام اخلدمــة املدنيــة مــن خــال مــا أييت:
تصميم شبكة تواصل مركزية بن الوزارة واهليئات اْلكومية الَِّي توظف املرأة.	 
عمل مسوح استطاعية للتعرف َعَلى مدى إملام املرأة اْلعاملة حبقوقها.	 
إجراء تقييم دوري ملستوى وعي املرأة الّسعودية اْلعاملة حبقوقها ِف نظام اخلدمة الّسعودية.	 
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