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امللخص:
الســـعودية  للمـــرأة  االقتصـــادي  التمكـــن  أبعـــاد  عـــوىل  التعـــرف  إىل  الدراســـة  هدفـــت 
واملعوقـــات الـــي تواجهـــه، ومتثلـــت األبعـــاد يف: )املبـــادئ، اآلليـــات، املســـتوايت، واملؤشـــرات(، 
واســـتخدمت املنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، وتوصلـــت الدراســـة إىل عـــدة نتائـــج منهـــا: أن متكـــن 
املـــرأة الســـعودية اقتصـــادايًّ يرتكـــز علـــى مبـــدأ تنميـــة قدراهتـــا الشـــخصية، حتقيـــق العدالـــة واملســـاواة 
القانونيـــة، ومســـاعدهتا والتعامـــل معهـــا حســـب مواردهـــا املتاحـــة، ومتثلـــت اآلليـــات يف: زايدة 
الفـــرص االقتصاديـــة بتوســـيع مياديـــن فـــرص العمـــل للمـــرأة، رفـــع نســـبة مســـامهتها يف مواقـــع صنـــع 
: حصوهلـــا علـــى  القـــرار ورســـم السياســـات االقتصاديـــة، ومـــن مســـتوايت متكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ
املـــوارد والتمويـــل واخلدمـــات، مشـــاركتها بصـــورة متســـاوية مـــع الرجـــل يف كافـــة املشـــاريع التنمويـــة، 
: زايدة األنشـــطة واملشـــروعات الـــي تزيـــد مـــن  ومـــن املؤشـــرات الـــي تقيـــس متكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ
دخلهـــا، املســـاواة النوعيـــة يف األجـــور والرواتـــب، وزايدة فرصهـــا يف احلصـــول علـــى القـــروض 
: وجـــود بعـــض  والتســـهيالت االئتمانيـــة، ومـــن املعوقـــات الـــي تواجـــه متكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ
املـــورواثت اجملتمعيـــة الـــي تقلـــص مـــن مشـــاركتها يف التنميـــة، قلـــة الـــدورات التدريبيـــة املقدمـــة 

للمـــرأة العاملـــة لرفـــع كفاءهتـــا، وضعـــف الوعـــي االقتصـــادي للمـــرأة.

الكلمات املفتاحية: التمكن االقتصادي، األبعاد، املعوقات، واملرأة السعودية.
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Economic Empowerment of Saudi Women
"Dimensions and Constraints" 

Dr. Ahlam Omar

Abstract:
This study aimed to identify the dimensions of the economic 

empowerment of Saudi women and the obstacles facing them. 
The dimensions of empowerment were: Principles, mechanisms 
and indicators. The analytical descriptive method was used. The 
Paper concluded several results including the economic empow-
erment of Saudi women based on the principle of developing 
their personal potentials, personal justice, equality before the 
law,  and coping with their available resources The mechanisms 
were as follows: contribution to Saudi women’s economic em-
powerment to increase women’s economic opportunities and 
expand their employment opportunities; women’s participation 
in decision-making and economic policy-making; increase of 
activities and projects that increase women’s income, gender 
equality in wages and salaries, participation in decision-making 
and increasing women’s access to loans and credit facilities. The 
obstacles facing the economic empowerment of Saudi women 
include the existence of some societal legacies that reduce the 
participation of women in development, women’s lack of aware-
ness of their rights, lack of training courses for working women 
to raise their efficiency and poor economic awareness of women.

Keywords: Economic Empowerment, Dimensions, Con-
straints, Saudi Women.
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مقدمة:
اإلنســان هو العنصر البشــري األساســي يف التنمية وهدفها الرئيس؛ فنجاح برامج التنمية 
واســتدامتها مرتبــط بتمكــن اإلنســان وأتهيلــه، ومواكبتــه للتغــرات الــي تســهم يف جنــاح التنميــة 
الــي تســعى أغلــب الــدول لتحقيقهــا، وانطالقًــا مــن اعتبــار أن املــرأة شــريكاً فاعــاًل يف حتقيــق 

التنميــة وتطويــر اجملتمــع البــد مــن االعــراف ابلــدور اإلجيــايب ملشــاركتها. 

وتشــمل التنميــة كمنهــج  عناصــر رئيســة البــد مــن توافرهــا هــي: املســاواة إباتحــة الفــرص 
املتســاوية للجميع، واإلنتاجية الي تعين التوظيف األمثل لقدرات الناس من خالل االســتثمار 
يف تنميــة املــوارد البشــرية، واالســتدامة الــي تعــين االهتمــام ابألجيــال املســتقبلية، والتمكــن الــذي 
يعــين متكــن النــاس مــن حتقيــق مســتوى مــن التنميــة الفرديــة الــي تتيــح هلــم خيــارات مالئمــة 
)اليوســف، 2009: 45(. ويرتكــز اهتمــام هــذه الدراســة علــى العنصــر الرابــع )التمكــن(
انطالقًــا مــن متكــن املــرأة اقتصــادايًّ ابعتبــار أن املــرأة شــريًكا فاعــاًل وأساًســا يف التنميــة كمنتجــة 
ومســتفيدة، وتُعــد مشــاركتها مطلبًــا ضــرورايًّ للتنميــة يتحقــق مــن خــالل املســاواة بــن الرجــال 

والنســاء يف املــوارد واألدوار يف كل القطاعــات التنمويــة.

وقــد جــاء االهتمــام العاملــي بقضيــة متكــن املــرأة وضــرورة مشــاركتها يف خمتلــف جمــاالت 
احليــاة حتقيًقــا لعمليــات املســاواة والتنميــة والســالم ، فــكان املؤمتــر العاملــي األول للمــرأة املنعقــد 
يف املكســيك عــام )1975(، مث املؤمتــر العاملــي الثــاين للمــرأة عــام )1980( يف كوبنهاجــن، 
واملؤمتــر الثالــث يف عــام )1985( يف نــرويب. واســتمر االهتمــام بتمكــن املــرأة يف تســعينات 
القــرن العشــرين مــن خــالل الواثئــق الدوليــة اخلاصــة ابملــرأة والصــادرة عــن هيئــة األمــم املتحــدة 
وأمههــا وثيقــة مؤمتــر القاهــرة للســكان )1994(، ووثيقــة بكــن )1995( املؤمتــر الرابــع للمــرأة 
والــي أكــدت علــى ضــرورة تعــاون احلكومــات واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص يف عــدة حمــاور 
لتمكــن املــرأة اقتصــادايًّ تتمثــل يف: تعزيــز حقــوق املــرأة االقتصاديــة واســتقالهلا االقتصــادي 
مبــا يف ذلــك حصوهلــا علــى فــرص العمالــة وظــروف االســتقدام املالئمــة والســيطرة علــى املــوارد 
االقتصاديــة، وتســهيل وصــول املــرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل إىل املــوارد والعمالــة واألســواق 
والتجــارة، والقضــاء علــى التفرقــة الوظيفيــة ومجيــع أشــكال التمييــز يف العمــل )أبــو منديــل، 
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وداوود، وجنينــة، وخضــر، واملصــدر، وأبــو كــرش، 2014: 14(.

الفرص  زايدة   )Malhorta et al, 2002( للمرأة  االقتصادي  التمكن  ويتطلب 
مرنة  عمل  بيئة  هتيئة  يتضمن  مبا  االجتماعية  االجتاهات  وتطوير  للمرأة  املتاحة  االقتصادية 
تساعد على املواءمة بن مسؤوليات العمل واألسرة، وقبول اخنراط املرأة يف جماالت عديدة، 

وإجياد بيئة تشريعية مالئمة ملشاركة أكرب للمرأة يف النشاط االقتصادي.

وقد حظي موضوع متكن املرأة يف السنوات األخرة يف اململكة العربية السعودية ابهتمام 
ملحوظ من ِقَبل الدولة أبجهزهتا املختلفة، وأدرجت املرأة ضمن خططها التنموية ملنحها دورًا 
ملموًسا لإلسهام يف التنمية، وحتقيق العدل واملساواة غر املطلقة بن النساء والرجال واحرام 

خصوصية كل منهما يف ظل خصوصية اجملتمع السعودي. 

وتتحقق قوة املرأة بتمكينها من ظروفها وإاتحة الفرصة هلا يف ممارسة حقها يف االختيار 
ومبدى توافر فرص اعتمادها على نفسها، واإلسهام يف رفع مستوى وعيها، ويستلزم ذلك من 
املرأة تطوير قدراهتا وإمكانياهتا وتنمية ذاهتا ابمتالك عناصر القوة الي متكنها من اعتمادها 
على ذاهتا ويف حتسن وضعها ومشاركتها الفاعلة يف دوائر صنع القرار ويف إحداث التغير 
والعمل ضمن إطار اجلماعة، ومبا أن التمكن االقتصادي للمرأة هو زايدة الفرص االقتصادية 

املتاحة هلا فقد يقود املرأة إىل متكينها يف جماالت أخرى عديدة ومهمة. 

وابعتبار أن التمكن االقتصادي للمرأة يـَُعدُّ جمااًل ال ميكن جتاهله يف التنمية فقد جاء 
اهتمام هذه الدراسة وتركيزها على متكن املرأة السعودية اقتصادايًّ وإلقاء الضوء على املبادئ، 

واآلليات، واملستوايت، واملؤشرات الي يعتمد عليها، واملعوقات الي تواجه متكينها.  

أواًل: مشكلة الدراسة:
منذ بداية االهتمام ابألخذ ابألسلوب العلمي يف التنمية دأبت خطط التنمية املتعاقبة 
يف اململكة العربية السعودية على تطوير أوضاع املرأة عن طريق توسيع الفرص املتاحة هلا يف 
التعليم والتدريب وإجياد فرص عمل هلا بداية ابخلطة اخلمسية “األوىل: 1390- 1395هـ” 
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بزايدة  أهدافها  ضمن  وإدراجها  ابملرأة  اهتمت  الي   ”2030 اململكة  “رؤية  إىل  وصواًل 
نسبة مشاركتها يف التنمية وسوق العمل من نسبة )5(% إىل )28(%، وزايدة متوقعة بنسبة 
اقتصادايًّ والوصول  املرأة ومتكينها  الدولة السعودية إىل تفعيل دور  )30(%، وبذلك تسعى 
هبا إىل مواقع صنع القرار ومنحها احلرية الي متكنها من املسامهة اإلجيابية يف تنمية اجملتمع، 
وحتقيق العدل واملساواة يف الفرص املتاحة للجنسن خاصة وأن املرأة تشكل نصف اجملتمع 
،حيث أشارت إحصاءات اهليئة العامة لإلحصاء )2017م( إىل أن املرأة السعودية تشكل 
نصف اجملتمع تقريًبا، وقد اتضح من خالل توزيع السكان السعودين -حسب اجلنس- أن 
نسبة الذكور )50.64(%، ونسبة اإلانث )49.06(%؛ ومبا أن املرأة السعودية تشكل نصف 
اجملتمع السعودي فإن غياهبا وعدم متكينها اقتصادايًّ قد يؤثر يف تنمية اجملتمع؛ ألن مشاركتها 

ومتكينها يـَُعدُّ أداة مهمة لرفع عجلة التنمية. 

من هذا املنطلق جاء اهتمام هذه الدراسة ابلتمكن االقتصادي للمرأة السعودية ابعتباره 
يسهم إسهاًما فاعاًل يف التنمية ،ويـَُعدُّ مقدمة ضرورية ومهمة لتمكن املرأة يف جماالت أخرى 
عديدة. وميكن صياغة مشكلة هذه الدراسة يف السؤال اآليت: ما أبعاد التمكني االقتصادي 

للمرأة السعودية واملعوقات اليت تواجهه؟

اثنًيا: أمهية الدراسة:
تتجلى أمهية هذه الدراسة فيما يلي:

أ- تكمـــن أمهيـــة الدراســـة يف أهنـــا تبحـــث يف موضـــوع يســـتهدف )49.06(% مـــن ســـكان 
اجملتمـــع الســـعودي وهـــنَّ النســـاء الـــاليت يشـــكْلَن نصـــف اجملتمـــع الســـعودي تقريبًـــا، ويؤثـــْرَن 
بشـــكل كبـــر علـــى اجملتمـــع واقتصـــاده حيـــث إن زايدة التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة الـــي متتلـــك 
قـــدرات متقاربـــة مـــع الرجـــل مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إىل اســـتثمار طاقـــات كبـــرة معطلـــة ويزيـــد 
مـــن خلـــق فـــرص العمـــل ودفـــع عجلـــة النمـــو االقتصـــادي إىل األمـــام مـــن خـــالل اعرافـــه ابملـــرأة 

كعنصـــر فاعـــل يف التنميـــة.
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ب- تربز أمهية الدراسة يف أهنا تتزامن مع رؤية اململكة العربية السعودية )2030( الي 
من ضمن أهدافها حتقيق اقتصاد مزدهر يصل ابجملتمع السعودي إىل مستوى الرفاهية.

ج- زايدة الوعـــي أبمهيـــة متكـــن املـــرأة الســـعودية اقتصـــادايًّ والوقـــوف علـــى املبـــادئ واآلليـــات 
الـــي تســـهم يف ذلـــك، واملؤشـــرات الـــي ميكـــن مـــن خالهلـــا قياســـه، وكذلـــك املعوقـــات الـــي تقـــف 

. أمـــام متكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ

د- تـَُعـــدُّ هـــذه الدراســـة إضافـــة علميـــة للمكتبـــة العلميـــة واملهتمـــن بقضـــااي املـــرأة عامـــة 
واملـــرأة الســـعودية خاصـــة.

هــــ- تنبـــع أمهيـــة الدراســـة مـــن أمهيـــة املوضـــوع )التمكـــن االقتصـــادي( فهـــو يســـهم يف بنـــاء 
القـــدرات الذاتيـــة للمـــرأة الســـعودية ورفـــع مســـتوى وعيهـــا وزايدة ثقتهـــا بنفســـها أبهنـــا قـــادرة علـــى 

أداء مجيـــع األدوار يف خمتلـــف اجملـــاالت. 

و- ندرة الدراسات الي تناولت التمكن االقتصادي للمرأة السعودية - يف حدود علم الباحثة.

ز- قد تفيد نتائج الدراسة املهتمن وصناع القرار يف توسيع الفرص أمام املرأة السعودية 
. ومتكينها اقتصادايًّ وإزالة كافة املعوقات الي حتول دون متكينها اقتصادايًّ

اثلثًا: أهداف الدراسة:
التمكـــني  أبعـــاد  إىل  التعـــرف  هـــو:  رئيـــس  هـــدف  الدراســـة إىل حتقيـــق  هـــذه  تســـعى 
االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية واملعوقـــات الـــيت تواجهـــه، وميكـــن حتقيـــق هـــذا اهلـــدف مـــن 

خـــالل حتقيـــق األهـــداف الفرعيـــة التاليـــة: 
أ- التعرف إىل املبادئ الي يرتكز عليها التمكن االقتصادي للمرأة السعودية؟

؟ ب- التعرف إىل اآلليات الي تسهم يف متكن املرأة السعودية اقتصادايًّ
؟ ج- التعرف إىل املستوايت املهمة لتمكن املرأة السعودية اقتصادايًّ

؟ د- التعرف إىل مؤشرات التمكن االقتصادي للمرأة السعودية اقتصادايًّ
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هـ- التعرف إىل املعوقات الي تواجه التمكن االقتصادي للمرأة السعودية؟

رابًعا: تساؤالت الدراسة:
االقتصـــادي  التمكـــني  أبعـــاد  مـــا  هـــو:  رئيـــس  تســـاؤل  علـــى  الدراســـة  هـــذه  ترتكـــز 
للمـــرأة الســـعودية واملعوقـــات الـــيت تواجهـــه؟ وميكـــن اإلجابـــة عنـــه مـــن خـــالل اإلجابـــة عـــن 

التســـاؤالت الفرعيـــة التاليـــة: 
أ- ما املبادئ الي يرتكز عليها التمكن االقتصادي للمرأة السعودية؟

؟ ب- ما اآلليات الي تسهم يف متكن املرأة السعودية اقتصادايًّ
؟ ج- ما املستوايت املهمة لتمكن املرأة السعودية اقتصادايًّ

؟ د- ما مؤشرات التمكن االقتصادي للمرأة السعودية اقتصادايًّ
هـ- ما املعوقات الي تواجه التمكن االقتصادي للمرأة السعودية؟

خامًسا: مفاهيم الدراسة:
أ- التمكني:

يـَُعدُّ هذا املفهوم على قدر كبر من األمهية كونه عنصرًا حيوايًّ ال ميكن جتاهله يف عملية 
التنمية، ويعرف لغوايًّ أبنه: “علّو املكانة، وميكن من الشيء أي قدر عليه” )املعجم الوسيط، 
1983: 917(، ومكنته من الشيء متكيًنا أي جعلت له سلطااًن وقدرة )الفيومي، 1997: 
298(، وذلك لقوله تعاىل: )ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة 
وجنعلهم الوارثن، ومنكن هلم يف األرض...( )سورة القصص، اآلية: 5-6(، ويعين أيًضا يف 
آمنوا منكم وعملوا  الذين  تعاىل: )وعد هللا  قوله  التعزيز”، كما ورد يف  أو  اللغة: “التقوية 
الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي 

ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمناً( )سورة النور، اآلية: 55(. 

ويُعـــرف التمكـــن أبنـــه: عمليـــة يتـــم بواســـطتها متكـــن األشـــخاص ومســـاعدهتم لتطويـــر 
الشـــخصي يف متثيـــل أدوار ذات  ليؤثـــروا بتدخلهـــم  أنفســـهم وتزويدهـــم مبهـــارات تدريبيـــة 
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.)Hardina, 2007; 32( قيمـــة اجتماعيـــة

كما يُعرف أبنه: مرحلة من مراحل حتسن القدرة على صنع القرار من خالل التعاون 
والتشاركية والتدريب والتعليم والعمل بروح الفريق )زايد، 2015: 332(.

وُيشـــار إىل التمكـــن أبنـــه: العنايـــة ابألفـــراد مجاعـــات أو جمتمعـــات ليصبحـــوا قادريـــن علـــى 
ــيلة قادريـــن  ــوا بتلـــك الوسـ ــم ليصبحـ ــة هبـ ــم مـــن خـــالل حتقيـــق األهـــداف اخلاصـ حتســـن ظروفهـ
ـــوا أكثـــر حكمـــة يف حتديـــد نوعيـــة  ــهم واآلخريـــن وليكون ــاعدة أنفسـ ــاه مسـ علـــى العمـــل يف اجتـ

 .)Adams,2005; 8( حياهتـــم

ويُقصـــد بـــه إجرائيًّـــا يف هـــذه الدراســـة متكـــن األفـــراد أو اجلماعـــات واجملتمعـــات ومســـاعدهتم 
علـــى التحكـــم يف ظروفهـــم وتطويرهـــم مـــن خـــالل احلصـــول علـــى املعلومـــات وتنميـــة املهـــارات 
واالعتمـــاد علـــى الـــذات والقـــدرة علـــى اختـــاذ القـــرارات ليصبحـــوا قادريـــن علـــى حتســـن ظروفهـــم 

مـــن خـــالل حتقيـــق األهـــداف اخلاصـــة هبـــم.

ب- متكني املرأة: 
أكـــد تقريـــر التنميـــة البشـــرية لعـــام )1995( علـــى أمهيـــة متكـــن النـــاس الســـيما املـــرأة ويعتقـــد 
أبنـــه الطريـــق األكيـــد للربـــط بـــن النمـــو والتنميـــة فيمـــا لـــو اســـتطاع النـــاس أن ميارســـوا خياراهتـــم 
يف اجملـــاالت السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصاديـــة حيـــث يصبـــح مـــن احملتمـــل إىل حـــد كبـــر أن 
يكـــون النمـــو قـــوايًّ ودميقراطيًّـــا وقائًمـــا علـــى املشـــاركة وقابـــاًل للـــدوام )الربانمـــج اإلمنائـــي لألمـــم 

املتحـــدة، 1995: 123(.

ومتكن املرأة هو عملية بناء قدرة املرأة على أن تكون معتمدة على ذاهتا، وأن تنمي 
والقيادة،  واإلدارة  القرارات  اختاذ  والقدرة على  الذايت،  الداخلية واالستقالل  ابلقوة  شعورها 
وتغر السلوك واالجتاهات، واخلروج من دائرة التهميش االجتماعي )حلمي، 2003: 159(.

كذلـــك يعـــرف أبنـــه: اجتـــاه يعمـــل علـــى دعـــم نفـــوذ املـــرأة وحصوهلـــا علـــى حقوقهـــا، وتنظيـــم 
ــار  ــادرة علـــى االختيـ ــا قـ ــو جيعلهـ ــها علـــى حنـ ــا لنفسـ ــا، وتغـــر إدراكهـ ــم وضعهـ ــا علـــى فهـ قدراهتـ
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لنفســـها، وأن يكـــون هلـــا صـــوت مســـموع للدفـــاع عـــن مصاحلهـــا، وقـــدرة علـــى املشـــاركة يف اختـــاذ 
القـــرار وإحـــداث التغـــر )عبـــادة، 2011: 59(.

وهو: جمموعة من العمليات املخططة واملقصودة الي تستهدف تنمية القدرات االجتماعية 
واالقتصادية والصحية والتعليمية جملموعة من النساء حبيث يصبْحَن أكثر قدرة على إشباع 

احتياجاهتن وحل مشكالت جمتمعهن )آل عوض، 2014: 29(.

لزايدة  أنفسهن  تنظيم  على  قادرات  مبوجبها  النساء  تصبح  عملية  أبنه:  أيًضا  ويُعرف 
االعتماد على الذات، وأتكيد حقهنَّ يف اختاذ خيارات مستقلة والسيطرة على املوارد الي 

 .)Varghese, 2011; 37( تساعد يف القضاء على التبعية

الدراسة أبنه: عملية مقصودة تستهدف حتقيق  املرأة إجرائيًّا يف هذه  ويُقصد بتمكن 
املساواة من خالل مشاركة املرأة السعودية وتنمية قدراهتا ورفع مستوى وعيها وثقتها بنفسها 
االختيار  قادرة على  واملعرفة حىت تصبح  تدريبها وثقلها ابملهارات  ذاهتا من خالل  وحتقيق 

واختاذ القرار والسيطرة على املوارد املتاحة واملشاركة الفاعلة يف التنمية. 

ج- التمكني االقتصادي للمرأة:
التمكن االقتصادي هو عملية تغير هياكل القوة االقتصادية الي يعيش فيها األفراد مبا 
يتضمنه ذلك من ضرورة توافر ثقة الفرد بنفسه وبقدراته وإمكاانته ومن مث استعداده النفسي 

لالختيار بن البدائل املختلفة )سالمي، وببة، 2013: 52(.

ومتكن املرأة اقتصادايًّ امتداد له، وانتج عنه، وقد عرف البنك الدويل التمكن االقتصادي 
للمرأة أبنه :جعل األسواق تعمل ألجل املرأة )على مستوى السياسة(، ومتكن املرأة للمنافسة 

يف األسواق )على مستوى القدرة( )البنك الدويل، 2012: 4(.

ويُعـــرف أبنـــه: العمليـــة الـــي تســـتطيع املـــرأة مـــن خالهلـــا االنتقـــال مـــن موقـــع قـــوة اقتصـــادي 
ــا ابملـــوارد االقتصاديـــة  أدىن يف اجملتمـــع إىل موقـــع أعلـــى، وذلـــك مـــن خـــالل ســـيطرهتا وحتكمهـ
واملاليـــة األساســـية، وهـــي األجـــور ورأس املـــال وغرهـــا، وهـــو مـــا مينحهـــا يف الدرجـــة األوىل 
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اســـتقاللية ماديـــة مباشـــرة، ويربـــط هـــذا التعريـــف متكـــن املـــرأة مبـــدى إمكانياهتـــا يف احلصـــول علـــى 
الثـــروات االقتصاديـــة املاديـــة والعينيـــة، ومـــدى قدرهتـــا علـــى التحكـــم يف تلـــك الثـــروات ألطـــول 

فـــرة زمنيـــة ممكنـــة )أســـد، 2008: 6(.

وهـــو: عمليـــة وصـــول املـــرأة للمـــوارد االقتصاديـــة والتحكـــم هبـــا علـــى مبـــدأ املســـاواة وضمـــان 
ــة  ــراد آخريـــن لتحقيـــق التنميـ ــاة أفـ ــا وحيـ ــيطرة والتحكـــم يف تنظيـــم حياهتـ ــتخدامه لـــزايدة السـ اسـ

.)Samman, & Emma, 2016(

ويتمثل التمكن االقتصادي يف إحساس املرأة بقيمتها وحقها بتحديد خياراهتا بعد أن 
متنح هلا اخليارات وحقها يف الوصول إىل الفرص واملوارد وحقها يف الوصول إىل ضبط سر 
حياهتا داخل املنزل وخارجه وقدرهتا على التأثر يف التغرات االجتماعية خللق وضع اجتماعي 

واقتصادي أكثر إنصافًا على املستوى الوطين والعاملي )أيوب، 2010: 88(.

ــا يف هـــذه الدراســـة أبنـــه: عمليـــة مقصـــودة  ويُقصـــد ابلتمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة إجرائيًـ
وخمططـــة يرتكـــز علـــى مبـــادئ مهمـــة وآليـــات، ومســـتوايت، ويقـــاس مبؤشـــرات حمـــددة، يهـــدف 
إىل زايدة القـــدرة االقتصاديـــة احلقيقيـــة للمـــرأة الســـعودية مـــن خـــالل بنـــاء قدراهتـــا ورفـــع مســـتوى 
وعيهـــا وثقتهـــا بنفســـها ،وحتســـن وضعهـــا وتوســـيع فـــرص خياراهتـــا ومشـــاركتها يف األنشـــطة 
االقتصاديـــة مـــن خـــالل احلصـــول والســـيطرة علـــى املـــوارد االقتصاديـــة والقضـــاء علـــى التمييـــز 
وعـــدم املســـاواة، وإزالـــة كافـــة املعوقـــات الـــي تواجههـــا حـــىت مٌتّكـــن اقتصـــادايًّ ويكـــون هلـــا مســـامهة 

فاعلـــة وواضحـــة يف التنميـــة.

د- األبعاد:
أبعاد املوضوع هي مداه واتساعه وأعماقه وما يتعلق به )ابن شلهوب، 2017: 7(.

ويقصـــد أببعـــاد التمكـــن إجرائيًّـــا: )املبـــادئ، اآلليـــات، املســـتوايت، واملؤشـــرات( الـــي 
، وتناولـــت الباحثـــة املعوقـــات علـــى أهنـــا بُعـــد معـــوق  تســـهم يف متكـــن املـــرأة الســـعودية اقتصـــادايًّ
للمـــرأة الســـعودية متمثلـــة يف املعوقـــات: )الذاتيـــة، اجملتمعيـــة،  التمكـــن االقتصـــادي  لعمليـــة 

اخلاصـــة ببيئـــة العمـــل، واالقتصاديـــة(. 
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هـ- املعوقات:
هي الشيء الذي يعوق التقدم يف السر سواء بعوائق طبيعية أو مصطنعة، ويؤدي ذلك 

إىل التعثر يف اجتياز املوقف )حمفوظ، 2004: 2637(.

كانـــت  ســـواًء  والعقبـــات  الصعـــوابت  الدراســـة  هـــذه  يف  إجرائيًّـــا  ابملعوقـــات  ويقصـــد 
ــه التمكـــن  ــة( تواجـ ــة العمـــل أو اقتصاديـ ــة ببيئـ ــة متعلقـ ــة وإداريـ ــة أو تنظيميـ ــة أو جمتمعيـ )ذاتيـ

االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية وتضعـــف مـــن حتقيقـــه. 

سادًسا: منهج الدراسة:
اســـتخدم يف هـــذه الدراســـة املنهـــج الوصفـــي حيـــث يرتكـــز هـــذا املنهـــج علـــى وصـــف 
دقيـــق وتفصيلـــي كمـــي أو نوعـــي للظاهـــرة أو املوضـــوع الـــذي يـــراد دراســـته، ومـــن خاللـــه 
متـــت الدراســـة النظريـــة ألبعـــاد التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية، والـــي متثلـــت يف: 
)املبـــادئ، اآلليـــات، املســـتوايت، واملؤشـــرات( الـــي تســـهم يف التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة 

ــه. ــات الـــي تواجهـ ــعودية، وكذلـــك املعوقـ السـ

سابًعا: مصادر مجع البياانت:
ترتكـــز  الـــي  )النظريـــة(  املكتبيـــة  الدراســـات  إطـــار  ضمـــن  الدراســـة  هـــذه  تنـــدرج 
ترتبـــط  والـــي  الباحثـــن  أمـــام  املتاحـــة  االجتمـــاع  علـــم  أدبيـــات  علـــى  األوىل  ابلدرجـــة 
بشـــكل مباشـــر أو غـــر مباشـــر مبشـــكلة وأهـــداف الدراســـة، والـــي ميكـــن أن نطلـــق عليهـــا 
املصـــادر الثانويـــة الـــي تتمثـــل يف الكتـــب واملراجـــع العربيـــة واألجنبيـــة، واألحبـــاث العلميـــة 

والتقاريـــر. واملقـــاالت،  والـــدورايت،  الســـابقة،  والدراســـات 
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اإلطار النظري:
أواًل: النظرية املفسرة للدراسة:

النظرية النسوية يف التنمية:
تســـتند فلســـفة هـــذه النظريـــة إىل االعتقـــاد أبن املـــرأة ال تعامـــل علـــى قـــدم املســـاواة مـــع 
الرجـــل ألي ســـبب ســـوى كوهنـــا امـــرأة يف اجملتمـــع الـــذي ينظـــم شـــؤونه وحيـــدد أولوايتـــه حســـب 
رؤيـــة الرجـــل واهتماماتـــه، واعرافهـــا أبن للمـــرأة حقوقًـــا وفرًصـــا متســـاوية مـــع الرجـــل، ومناداهتـــا 
ابملســـاواة بـــن اجلنســـن اقتصـــادايًّ وسياســـيًّا واجتماعيًّـــا، وقـــد حظيـــت أهدافهـــا بتأييـــد يف شـــىت 

أحنـــاء العـــامل )دالل، بـــدون:70(. 

وهتتـــم هـــذه النظريـــة أبصـــول وخصائـــص وأشـــكال عـــدم املســـاواة بـــن اجلنســـن مبواضيـــع 
النســـاء يف  غيـــاب  أن  تُِقـــرُّ  إذ  النســـاء،  ِقبَـــل  مـــن  للعمـــل  املتكافئـــة  غـــر  التنميـــة كالكميـــة 
السياســـات التنمويـــة أو جمموعـــات اختـــاذ القـــرار يعـــود إىل تبعيـــة النســـاء للرجـــال، وقـــد بـــدأ 
ــر  ــع عشـ ــرن التاسـ ــن القـ ــر مـ ــة يف النصـــف األخـ ــة منظمـ ــاواة بـــن اجلنســـن كحركـ ــاط املسـ نشـ
)اخلالـــد، 1996: 54( حيـــث ركـــزت موجتـــه األوىل علـــى تســـاوي حقـــوق امللكيـــة للنســـاء، 
وكســـب الســـلطة السياســـية خصوًصـــا إدراج النســـاء يف التصويـــت، واملوجـــة الثانيـــة بـــدأت يف 
أوائـــل الســـتينات إىل أواخـــر الثمانينـــات وركـــزت علـــى املطالبـــة ابحلقـــوق املدنيـــة للنســـاء، وأخـــرًا 
املوجـــة الثالثـــة الـــي ظهـــرت يف بدايـــة القـــرن العشـــرين وتتميـــز ابلرغبـــة يف معاجلـــة صـــور اخللـــل 
االقتصـــادي والعنصـــري إىل جانـــب قضـــااي املـــرأة، ومـــن اجلماعـــات الـــي تنمـــي إىل هـــذه احلركـــة 
ائتـــالف العمـــل النســـائي واملوجـــة الثالثـــة، وكليهمـــا أتســـس يف عـــام 1992م حيـــث أصبحـــت 
املســـاواة بـــن اجلنســـن أكثـــر متيـــزاً ملطالبتهـــا هبويـــة نســـائية عامليـــة مـــع اعـــراف مبوقـــع النســـاء يف 
التنميـــة، هـــذا االعـــراف مل أيت فقـــط مـــن جهـــود مفكـــري املســـاواة بـــن اجلنســـن بـــل أيضـــاً مـــن 
قبـــل التغـــرات احلقيقيـــة يف موقـــع النســـاء يف نظـــام اإلنتـــاج العاملـــي، حيـــث إن التنميـــة العامليـــة 
ــامل الثالـــث إىل دخـــول وظائـــف غـــرت مكانتهـــنَّ  ــامل املتطـــور وحـــىت العـ ــاًء مـــن العـ دفعـــت نسـ

االجتماعيـــة واالقتصاديـــة، فقـــد ازدادت نســـب النســـاء العامـــالت خـــارج املنـــزل.
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ركـــزت النظريـــة النســـوية يف التنميـــة علـــى ثالثـــة اجتاهـــات نســـوية متثلـــت يف: )الليـــربايل، 
املاركســـي، والراديـــكايل(، وســـوف تركـــز هـــذه الدراســـة علـــى اجتـــاه النســـوية الليرباليـــة )الفرديـــة( إذ 
يقـــوم هـــذا االجتـــاه علـــى فرضيـــة أن مجيـــع النـــاس قـــد خلقـــوا متســـاوين، وال ينبغـــي حرماهنـــم مـــن 
املســـاواة بســـبب اجلنـــس، وقـــد ركـــز هـــذا االجتـــاه علـــى املعتقـــدات الـــي جـــاء هبـــا عصـــر التنويـــر 
والـــي تنـــادي ابإلميـــان ابلعقالنيـــة، وأن املـــرأة والرجـــل يتمتعـــان بنفـــس العقليـــة الرشـــيدة، وأن 
التعليـــم كوســـيلة لتغيـــر وحتويـــل اجملتمـــع، واإلميـــان مببـــدأ احلقـــوق الطبيعيـــة، وبنـــاء علـــى ذلـــك فمـــا 
دام الرجـــال والنســـاء متماثلـــن مـــن حيـــث طبيعـــة الوجـــود، إذن فـــإن حقـــوق الرجـــال ينبغـــي أن 

متتـــد لتشـــمل النســـاء أيًضـــا )دالل، بـــدون: 73(. 

ومن املالحظ أن هذا االجتاه ربط قضااي املسـاواة بن اجلنسـن مبسـاعي التنمية حيث مت 
عقـد العديـد مـن املؤمتـرات الـي أكـدت علـى الـدور الفاعـل للمـرأة يف املسـار التنمـوي، وانتقـل 
االهتمـام بـدور املـرأة عامليًّـا إىل االهتمـام هبـا عربيًّـا حيـث إن كالًّ مـن املـرأة والرجـل يسـهمان يف 
مشـاريع وبرامـج التنميـة، وأخـذ العالقـة بـن الرجـل واملـرأة يف احلسـبان لـدى املخططـن واإلقـرار 
أبدوارمهـا اإلنتاجيـة واجملتمعيـة املتكاملـة عـن طريـق اإلقـرار مبجهـودات كل مـن املـرأة والرجـل 
التنميـة،  وبرامـج  مشـاريع  والنسـاء يف  الرجـال  مـن  أتثـر كل  إىل  اجملتمـع، ابإلضافـة  بنـاء  يف 
واالسـتفادة الـي تعـود علـى الطرفـن دون متييـز بينهمـا؛ ممـا يسـهم يف متكـن املـرأة يف اجملـال 

االقتصـادي، ويف كل اجملـاالت لكـي تكـون عنصـرًا فاعـاًل يف اجملتمـع.

التمكـــن  إىل  مـــن خالهلـــا  النظـــر  ميكـــن  والـــي  النظريـــة  هـــذه  مســـلمات  مـــن  انطالقـــاً 
االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية يف مرحلـــة التغـــرات الـــي ميـــر هبـــا اجملتمـــع الســـعودي يف ظـــل “رؤيـــة 
اململكـــة العربيـــة الســـعودية2030” الـــي عـــززت مـــن حقـــوق املـــرأة االقتصاديـــة واســـتقالهلا 
االقتصـــادي، وتســـهيل ُســـبل وصوهلـــا علـــى قـــدم املســـاواة مـــع الرجـــل إىل املـــوارد واألســـواق 
والتجـــارة، وتوفـــر اخلدمـــات التجاريـــة والتدريـــب الـــكايف، ووصوهلـــا إىل املشـــاركة احلقيقيـــة يف 
صنـــع القـــرار بـــدًءا مـــن األســـرة حـــىت أعلـــى مراكـــز صنـــع القـــرار يف الدولـــة، وارتـــكازًا علـــى األبعـــاد 
املهمـــة لتمكينهـــا، واملتمثلـــة يف: )املبـــادئ، اآلليـــات، واملســـتوايت(، وكذلـــك إزالـــة املعوقـــات؛ 
فمـــن املتوقـــع أن حتقـــق املـــرأة الســـعودية جناًحـــا كبـــرًا يف اجملـــال االقتصـــادي، وبذلـــك تتســـاوى 
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املـــرأة مـــع الرجـــل يف احلقـــوق والواجبـــات؛ ممـــا يعـــين أن املـــرأة الســـعودية مكنـــت اقتصـــادايًّ 
وأصبحـــت عنصـــرًا فاعـــاًل يف التنميـــة.

اثنًيا: الدراسات السابقة:
هدفت  االقتصادي”،  النشاط  يف  املرأة  “مسامهة   ،)2009 )اجلوادي،  دراسة:   -
الدراسة إىل معرفة مدى مسامهة املرأة السعودية يف النشاط االقتصادي، واستخدمت املنهج 
الربامج  النتائج منها: ضعف  العديد من  املقارن، وتوصلت إىل  التحليلي، واملنهج  الوصفي 
التدريبية املقدمة للمرأة، عدم املساواة بن الذكور واإلانث يف األجور، وارتفاع نسبة األمية 
بن النساء. وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف اهلدف العام حيث إن مسامهة املرأة 
، وكذلك تتفق معها يف استخدام املنهج  يف النشاط االقتصادي مؤشر إىل متكينها اقتصادايًّ

الوصفي التحليلي، واألداة، ومكان وجمتمع الدراسة.  

- دراســـة: )اخلـــاروف، واحلديـــدي، 2011(، “مشـــروع ازدهـــار النســـاء التنمـــوي وعالقتـــه 
بتمكـــن املـــرأة األردنيـــة”، هدفـــت الدراســـة إىل تقييـــم مشـــروع ازدهـــار النســـاء التنمـــوي وعالقتـــه 
بتمكـــن املـــرأة مـــن خـــالل معرفـــة أوضـــاع املشـــاركات الوظيفيـــة بعـــد االلتحـــاق ابملشـــروع، ومعرفـــة 
العالقـــة بـــن االشـــراك يف املشـــروع ومتكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ واجتماعيًّـــا، اســـتخدمت املنهـــج 
الوصفـــي، وأدايت االســـتبانة واملقابلـــة، وتوصلـــت الدراســـة إىل العديـــد مـــن النتائـــج منهـــا: كفايـــة 
املشـــروع مـــن حيـــث رضـــا املشـــاركات عـــن الـــدورات التدريبيـــة املقدمـــة هلـــنَّ، كفايـــة املشـــروع يف 
زايدة وتعزيـــز متكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ واجتماعيًّـــا، زايدة قـــدرة املـــرأة علـــى اختـــاذ القـــرارات اخلاصـــة 
هبـــا وأبســـرهتا يف اجملـــاالت املختلفـــة. تتفـــق الدراســـة الســـابقة والدراســـة احلاليـــة يف اهتمـــام كليهمـــا 
بتمكـــن املـــرأة، ويف اســـتخدام املنهـــج الوصفـــي، وختتلفـــان يف أن الدراســـة احلاليـــة ركـــزت علـــى 
أبعـــاد التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية واملعوقـــات الـــي تواجهـــه، وركـــزت الدراســـة الســـابقة 
علـــى تقييـــم مشـــروع ازدهـــار التنمـــوي وعالقتـــه بتمكـــن املـــرأة األردنيـــة، وكذلـــك يف أن الدراســـة 

الســـابقة تطبيقيـــة والدراســـة احلاليـــة نظريـــة.
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- دراسـة: )سـالمي، وببـة، 2013(، “ املؤسسـات الصغـرة واملتوسـطة كأداة للتمكـن 
االقتصادي:، هدفت الدراسـة إىل معرفة الدوافع الي تشـجع املرأة اجلزائرية على إنشـاء عملها 
االسـتبانة،  وأداة  االجتماعـي،  املسـح  منهـج  اسـتخدمت  تواجههـا،  الـي  والعوائـق  اخلـاص، 
وتوصلت الدراسـة إىل العديد من النتائج منها: توافر فرص التطوير والتدريب املهين، تشـجيع 
أسـرهنَّ هلنَّ ابلعمل يف هذا اجملال، الظروف البيئية الي تعيش فيها املرأة وتدير فيها مشـروعها 
ونظـرة  والقانونيـة،  اإلداريـة  اإلجـراءات  تعقـد  املعوقـات  ومـن  قدراهتـا،  دعـم  أثـر كبـر يف  هلـا 
اجملتمع لكفاءات املرأة أبهنا أقل من الرجل، وصعوبة التوفيق بن إدارة املشـروع وأداء التزاماهتا 
العائليـة. تتفـق الدراسـتان يف تركيـز كليهمـا علـى متكـن املـرأة واملعوقـات الـي تواجهـه، وختتلفـان 
يف أن الدراسـة السـابقة ركـزت علـى املؤسسـات الصغـرة واملتوسـطة كأداة للتمكـن، والدراسـة 
احلاليـة ركـزت علـى أبعـاد التمكـن االقتصـادي للمـرأة، وكذلـك ختتلفـان يف املنهـج، ومـكان 

الدراسـة، ويف أن الدراسـة السـابقة تطبيقيـة والدراسـة احلاليـة نظريـة. 

التمكــن االقتصــادي للمــرأة يف  - دراســة: )أبومنديــل، وآخــرون، 2014(، “ واقــع 
قطــاع غــزة”، هدفــت الدراســة إىل معرفــة واقــع التمكــن االقتصــادي للمــرأة يف قطــاع غــزة، 
واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي، وأداة اإلســتبانة، وتوصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج 
كشــفت عــن املعوقــات الــي أضعفــت مــن متكــن املــرأة الفلســطينية اقتصــادايًّ منهــا: القــروض 
املقدمــة مــن مؤسســات التمويــل النســوية غــر مشــجعة لصغــر حجمهــا، تعقــد اإلجــراءات، فقــر 
القوانــن والتشــريعات، العــادات والتقاليــد اجملتمعيــة، واملعوقــات الذاتيــة. تتفــق الدراســتان يف 
اهتمــام  كلتيهمــا ابلتمكــن االقتصــادي للمــرأة، ويف املنهــج، وختتلفــان يف مــكان الدراســة، ويف 

أن الدراســة الســابقة تطبيقيــة والدراســة احلاليــة نظريــة.

- دراسـة: )حسـن، 2015(، “ استشـراف مسـتقبل التمكن االجتماعي واالقتصادي 
استشـراف مسـتقبل  الضـوء علـى  إلقـاء  إىل  الدراسـة  السـعودية”، هدفـت  للمـرأة  والسياسـي 
التمكـن االجتماعـي واالقتصـادي والسياسـي للمـرأة السـعودية خـالل الفـرة مـن )2015- 
2035(، والتعـرف إىل أهـم املتغـرات الثقافيـة واالقتصاديـة الـي مـن املتوقـع أن تؤثـر سـلًبا علـى 
مستقبل متكن املرأة خالل تلك الفرة، استخدمت الدراسة منهج املسح االجتماعي الشامل، 
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وأداة اإلسـتبانة، وتوصلـت الدراسـة إىل عـدة نتائـج منهـا: مسـتقبل املـرأة السـعودية االقتصـادي 
مرتبـط بـزايدة الدعـم املوجـه مـن قبـل الدولـة للمشـروعات الـي تديرهـا املـرأة، اسـتصدار قوانـن 
وتشريعات تسهل من عمل املرأة يف اجملال االقتصادي، إزالة كل صور التمييز االقتصادي بن 
الرجـل واملـرأة، إشـراك املـرأة يف كافـة الربامـج االقتصاديـة الـي تعدهـا الدولـة، وتدريـب املـرأة علـى 
العمـل احلـر وكيفيـة إدارة املشـروعات الصغـرة، ومـن املعوقـات العـادات واملـورواثت الـي تقلـص 
مـن حقـوق املـرأة، قلـة االهتمـام بتقـدمي الـدورات التدريبيـة للنسـاء العامـالت ورفـع كفاءهتـنَّ، 
ضعـف إدراك أفـراد اجملتمـع ابلـدور اجملتمعـي الـذي تقـوم بـه املـرأة. تتفـق الدراسـتان يف اهلـدف 
العـام التمكـن االقتصـادي للمـرأة السـعودية، وختتلفـان يف أن الدراسـة السـابقة ركـزت جبانـب 
التمكن االقتصادي على التمكن االجتماعي والسياسي للمرأة، ويف املنهج، ويف أن الدراسة 

السـابقة تطبيقيـة والدراسـة احلاليـة نظريـة.

- دراسـة: )ابـن شـلهوب، 2017(، “ أبعـاد متكـن املـرأة السـعودية” ،هدفـت الدراسـة 
املـرأة السـعودية مـن خـالل حتديـد جمـاالت واحتياجـات ومسـتوايت  إىل معرفـة أبعـاد متكـن 
املـرأة، اسـتخدمت منهـج املسـح االجتماعـي الشـامل، وأداة اإلسـتبانة، وتوصلـت الدراسـة إىل 
عدة نتائج منها: دعم قدرات املرأة الذاتية لزايدة فاعليتها يف اجملتمع، إاتحة الفرصة للمرأة يف 
املشـاركة يف اختـاذ القـرارات، احتيـاج املـرأة إىل التأهيـل والتعليـم والتدريـب، التوسـع يف جمـاالت 
العمـل للمـرأة لتحقيـق اسـتقالليتها وحصوهلـا علـى دخـل كاف لتلبيـة احتياجاهتـا، وتعزيـز القـوة 
الشـخصية واالجتماعيـة للنسـاء لتحسـن أوضاعهـن. وتتفـق الدراسـتان يف اهلـدف العـام أبعـاد 
متكـن املـرأة السـعودية، وختتلفـان يف أن الدراسـة احلاليـة ركـزت علـى أبعـاد التمكـن االقتصـادي 
والدراسـة السـابقة ركزت على أبعاد متكن املرأة بصورة عامة، وكذلك ختتلفان يف املنهج، ويف 

أن الدراسـة السـابقة تطبيقيـة والدراسـة احلاليـة نظريـة.  

- دراسـة: )عمـر، 2019(، “احتياجـات متكـن املـرأة السـعودية يف التنميـة االجتماعيـة 
واالقتصادية واملعوقات الي تواجهها”، هدفت الدراسة إىل معرفة االحتياجات الي تسهم يف 
متكن املرأة السعودية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية واملعوقات الي تواجهها، واستخدمت 
الباحثـة منهـج املسـح االجتماعـي أبسـلوب احلصـر الشـامل، واملنهـج الوصفـي التحليلـي، وأداة 
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النتائـج منهـا: زايدة وعـي اجملتمـع أبمهيـة دور  اإلسـتبانة، وتوصلـت الدراسـة إىل العديـد مـن 
املـرأة يف العمـل خـارج املنـزل، تقـدمي برامـج تدريـب وأتهيـل للمـرأة يف كافـة القطاعـات، تطبيـق 
نظام التأمينات االجتماعية يف املؤسسـات اخلاصة، تدريب املرأة على كيفية إدارة املشـروعات 
والعمـل احلـر، وتوفـر التمويـل الـكايف مـن ِقبَـل الدولـة للمشـاريع الصغـرة الـي تنشـئها املـرأة، 
ومـن املعوقـات: تقييـد حريـة املـرأة يف ممارسـة العمـل التجـاري احلـر، ضعـف الوعـي االقتصـادي 
للمرأة، حرمان النساء من ممارسة العمل يف بعض املهن وقصورها على الرجال، ووجود بعض 
املـورواثت الـي تقلـص مـن مشـاركة املـرأة يف التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة. وتتفـق الدراسـتان 
يف اهلـدف العـام حيـث متكـن املـرأة واملعوقـات الـي تواجهـه، ويف مـكان الدراسـة، ويف وحـدة 
التحليـل، وختتلفـان يف أن الدراسـة احلاليـة ركـزت علـى أبعـاد التمكـن االقتصـادي، والدراسـة 
السـابقة ركـزت علـى االحتياجـات الـي تسـهم يف التمكـن بصـورة عامـة، ويف املنهـج، ويف أن 

الدراسـة احلاليـة نظريـة والدراسـة السـابقة تطبيقيـة. 

اثلثًا: األدبيات:
أواًل: متكني املرأة:

يعـــى بتمكـــن املـــرأة: تطويـــر طاقاهتـــا وتشـــجيعها علـــى تـــرك القيـــم واملعايـــر الباليـــة الـــي 
تكبلهـــا وتعـــوق انطالقهـــا وذلـــك مـــن خـــالل رفـــع مســـتواها مـــن الناحيـــة التعليميـــة، وإاتحـــة 
الفـــرص هلـــا للعمـــل يف اجملـــاالت املختلفـــة وتزويدهـــا ابلتعليـــم والتدريـــب املهـــين الـــالزم لذلـــك، 
والعمـــل علـــى مواجهـــة املعوقـــات الـــي حتـــول دون مشـــاركتها الفعالـــة يف التنميـــة واحلـــد منهـــا 
)صنـــدوق األمـــم املتحـــدة اإلمنائـــي للمـــرأة، 2000: 47(، وقـــد أولـــت العديـــد مـــن املنظمـــات 
اإلمنائيـــة اهتمامهـــا بقضيـــة متكـــن املـــرأة كهـــدف رئيـــس، وكان لألمـــم املتحـــدة ســـبق االهتمـــام 
ــتخداًما يف سياســـات  ــر اسـ ــام )1945(، وكذلـــك أصبـــح التمكـــن أكثـ ــذ عـ ــرأة منـ ــااي املـ بقضـ
ـــا ابملـــرأة كعنصـــر فاعـــل يف  وبرامـــج معظـــم املنظمـــات غـــر احلكوميـــة، وهـــو أكثـــر املفاهيـــم اعراًف
التنميـــة، وابلتـــايل فهـــو يســـعى للقضـــاء علـــى كل مظاهـــر التمييـــز ضـــّد املـــرأة مـــن خـــالل اآلليـــات 
الـــي تعينهـــا علـــى االعتمـــاد علـــى الـــذات؛ لذلـــك تتحقـــق قـــوة املـــرأة بتمكينهـــا مـــن ظروفهـــا 
وفرصهـــا وممارســـة حقهـــا يف االختيـــار، ومبـــدى توافـــر فـــرص اعتمادهـــا علـــى نفســـها، وهلـــذا فـــإن 



التمكين االقتصادي للمرأة السعودية

20                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

التمكـــن جيعـــل التنميـــة أكثـــر تفامًهـــا ومشـــاركة بـــن الرجـــال والنســـاء، ومـــن مَثَّ ال تكـــون التنميـــة 
ــاء مـــن  ــة هتـــدف إىل متكـــن النسـ ــة اجتماعيـ ــا تكـــون التنميـ ــاء وإمنـ ــة للنسـ ــة اجتماعيـ ــرد رعايـ جمـ
امتـــالك عناصـــر القـــوة االقتصاديـــة واالجتماعيـــة متكنهـــن مـــن االعتمـــاد علـــى الـــذات يف حتســـن 
أوضاعهـــنَّ املعيشـــية واملاديـــة علـــى حنـــو متواصـــل، واملشـــاركة يف اختـــاذ القـــرارات الـــي متـــس مجيـــع 

جوانـــب حياهتـــن )آل عـــوض، 2014: 40(.

ومبا أن متكن املرأة مرتبط ابلتنمية فنجده قد مر بثالث مقارابت )سالمي، 2016: 184(: 
األوىل: تتعلق إبدماج املرأة يف التنمية )WID( والي دعت لدعم إدماج املرأة للعمل يف عدة 
قطاعـات وتقلدهـا للمناصـب ذات القـرارات املؤثـرة علـى حتسـن شـروط عمـل املـرأة، وإحـداث 
تغـرات قانونيـة وإداريـة لضمـان اإلدمـاج األحسـن للمـرأة يف النظـام االقتصـادي، ونظـرًا لعـدم 
وجود قاعدة للمساواة يف املقاربة األوىل جاءت املقاربة الثانية: املرأة والتنمية )WAD( حيث 
الركيـز يف هـذه املرحلـة علـى التفكـر يف كيفيـة تطويـر تكنولوجيـا تسـهم يف التخفيـف مـن أعبـاء 
األسـرة حىت يتوافر للمرأة وقت أطول يتم توجيهه إىل العمل اإلنتاجي، وقد تركزت السـلبيات 
يف هـذه املقاربـة يف ظهـور صـراع الـدور الـذي جنـم عـن قيـام املـرأة أبدوار متعـددة يف آن واحـد 
وعـدم قدرهتـا يف الوقـت نفسـه علـى االنتفـاع مـن مثـار عملهـا يف ضـوء عالقـات النـوع السـائدة 
والـي متيـز بـن الرجـل واملـرأة، لذلـك زادت أعبـاء املـرأة داخـل املنـزل وخارجـه دون أن يكـون 
هنـاك مـردود فعلـي هلـذا العـبء بسـبب سـيادة عـادات وتقاليـد مل تسـتطيع كثـر مـن اجملتمعـات 
التخلـص منهـا وابألخـص اجملتمعـات العربيـة، ونظـراً إلمهـال هـذه املقاربـة لـدور املرأة االقتصادي 
 )GID( التنميـة  يف  االجتماعـي  النـوع  مقاربـة  جـاءت  التقليـدي،  دورهـا  يف  فقـط  وحصـره 
والـي تؤكـد علـى مفهـوم التنميـة املسـتدامة والعدالـة االجتماعيـة واملسـاواة بـن الذكـور واإلانث 
يف احلصـول علـى املـوارد اإلنتاجيـة، يف ظـل االعـراف بوجـود مشـكلة التمييـز بـن اجلنسـن، 
وتقسـيم العمـل املؤسـس علـى مفاهيـم خاطئـة خاصـة أبدوار وإمـكاانت وصالحيـات كل مـن 

الذكـور واإلانث يف اجملتمـع.

ــة ويف  ــرأة يف التنميـ ــة للمـ ــاركة الفاعلـ ــان املشـ ــد علـــى ضمـ ــرأة يؤكـ ــإن متكـــن املـ ــبق فـ ــا سـ ممـ
صنـــع القـــرارات بكافـــة أنواعهـــا وجماالهتـــا ســـواًء كانـــت اقتصاديـــة أو اجتماعيـــة أو سياســـية 
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وغرهـــا، وابلتـــايل متّكـــن املـــرأة مـــن خـــالل عمليـــات التغيـــر الـــي ميكـــن مـــن خالهلـــا أن يكـــون 
هلـــا القـــدرة علـــى التحكـــم يف اخليـــارات اإلســـراتيجية، واملســـامهة علـــى قـــدم املســـاواة يف التغيـــر 

اإلجيـــايب واملشـــاركة الفاعلـــة يف التنميـــة. 

اثنًيا: التمكني االقتصادي للمرأة السعودية:
أطلقـت هيئـة األمـم املتحـدة يف السـنوات األخـرة مفهـوم )التنميـة املسـتدامة( شـعاراً هلـا 
وسـيلة  )اجلنـدر(  االجتماعـي  النـوع  مفهـوم  وفرضـت  الناميـة،  الـدول  يف  ولرباجمهـا وخططهـا 
لتحقيق التنمية يف هذه الدول عن طريق التماثل التام بن الرجال والنساء يف املوارد واألدوار، 
ومبتابعـة خطـط التوظيـف يف القطاعـات احملليـة، ومقارنـة البيـاانت اإلحصائيـة بـن قـوة العمـل 
النسـائية والرجاليـة ومـدى اسـتهدافها حتقيـق التسـاوي بـن اجلنسـن يف كل قطـاع مـن قطاعـات 
تلك الدول حتقيًقا ملفهوم التنمية املستدامة، وصدر تقرير بعنوان: "التنمية والنوع االجتماعي" 
عـن )صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنائـي للمـرأة، 2000( )آل عـوض، 2014: 17(، ويف هـذا 
السياق تبنت عدد من املنظمات اإلمنائية منها منظمات غر حكومية ومنظمات اتبعة لألمم 

املتحـدة مبـدأ متكـن املـرأة كهـدف رئيـس يف براجمهـا.

والغايـة مـن متكـن املـرأة اقتصـادايًّ هـو املشـاركة الفاعلـة للمـرأة يف دوائـر صنـع القـرار عـن 
طريق توسيع نطاق الفرص واخليارات والبدائل املتاحة هلا. مث إن املشاركة الفاعلة تستلزم تنمية 
املـرأة نفسـها وتطويـر قدراهتـا وإمكانياهتـا لتمتلـك عناصـر القـوة الـي متكنهـا مـن إحـداث التغيـر 
يف جمتمعهـا، وتكمـن مصـادر هـذه القـوة يف املعرفـة والثقـة ابلنفـس وقدراهتـا والعمـل ضمـن إطـار 

اجلماعـة وليـس العمـل الفـردي )عكـور، 2015: 5(. 

ومبـــا أن هـــدف األلفيـــة اإلمنائيـــة الثالـــث يســـعى لتحقيـــق املســـاواة بـــن اجلنســـن ومتكـــن 
املـــرأة فقـــد تعـــرض هـــذا اهلـــدف لكثـــر مـــن االنتقـــادات؛ ألنـــه أغفـــل حقيقـــة أنـــه ال ميكـــن حتقيـــق 
املســـاواة مـــا مل متّكـــن املـــرأة يف مجيـــع اجملـــاالت التنمويـــة، ومتكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ يـَُعـــدُّ أحـــد 
اجملـــاالت املهمـــة للتنميـــة، وحيقـــق املســـاواة بـــن اجلنســـن؛ لـــذا تـــرى الباحثـــة أن جناحـــه وحتقيقـــه 
مرتبـــط جبوانـــب ثالثـــة مهمـــة، أواًل: ابملـــرأة نفســـها وبتمكينهـــا الـــذايت، واثنيًـــا: إبطـــار التمكـــن 
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ــه دور مهـــم  ــار التمكـــن املؤسســـي، فـــكل جانـــب مـــن هـــذه اجلوانـــب لـ ــاً: إبطـ القانـــوين، واثلثـ
يف جنـــاح التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة لذلـــك البـــد مـــن اســـتعراض هـــذه اجلوانـــب ابختصـــار يف 

إطـــار التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية يف مـــا يلـــي:

أ- التمكني الذايت للمرأة:
يُقصـــد بـــه: الســـلوكيات املتعلمـــة والـــي متَّ حتقيقهـــا علـــى املســـتوى الشـــخصي والـــذايت 
للنســـاء عـــن طريـــق مشـــاركتهنَّ يف برامـــج تدريبيـــة ونوعيـــة تســـهم يف إحـــداث تغـــرات إجيابيـــة 
التاليـــة:  اجملـــاالت  الذاتيـــة يف  إمكانيتهـــنَّ وقدراهتـــنَّ  يعـــزز  ممـــا  الشـــخصي؛  املســـتوى  علـــى 

)الصنـــدوق األردين اهلامشـــي للتنميـــة البشـــرية، 2013: 12(

لتجارهبا  نفسها كنتيجة  املرأة عن  تدركها  الي  الصورة  الثقة ابلنفس والي توضح   -1
مع حميطها االجتماعي والي تظهر مدى احرام وإعجاب اآلخرين هلا من خالل االنطباع 

الداخلي الذي يتكون عند املرأة عن طريق نظرة اآلخرين هلا.

2- قـــدرة املـــرأة علـــى مواجهـــة املشـــاكل وحتمـــل املســـؤولية عـــن طريـــق اتبـــاع أســـاليب 
ــار احلـــل األمثـــل،  ــة الختيـ ــاد بدائـــل خمتلفـ ــة يف إجيـ ــباب املشـــكلة واملرونـ ــة يف حتليـــل أسـ إجيابيـ

ــها. ــاد علـــى نفسـ ــا علـــى االعتمـ ــزز قدرهتـ ــا يعـ ممـ

3- قدرة املرأة على املبادرة حنو التغير والتطور الناتج من ذات املرأة من خالل توجهات 
التدريبية هبدف معاجلة جوانب متس حياة املرأة وأدوارها  القائمن على الربامج  وإرشادات 
حيوايًّ يف  دًواً  تلعب  أن  التدريبية  الربامج  تستطيع  واجملتمعي، حيث  األسري  النطاق  على 
حّث النساء على تغر سلوكهنَّ هبدف حتقيق أهدافهن على املستوى الشخصي واجملتمعي.

4- تعتمــد هــذه القــدرات علــى امتــالك املــرأة مهــارة احلــوار مــع اآلخريــن عــن طريــق تبــادل 
األفــكار ووجهــات النظــر والقــدرة علــى إدارة النقــاش واالســتماع اجليــد؛ ممــا يــؤدي إىل فهــم 

مواقــف اآلخريــن ووجهــات نظرهــم وابلتــايل يعمــل علــى حتســن العالقــات.

إيصـــال  طريـــق  عـــن  والبنـــاء  الفعـــال  احلـــوار  نتيجـــة  اإلقنـــاع  مهـــارة  املـــرأة  متتلـــك   -5



د. أحالم العطا محمد عمر

المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤١ه/ مارس 2020م     23

أفكارهـــا وقدراهتـــا املعرفيـــة بطريقـــة حتـــوز علـــى قبـــول اآلخريـــن وتقنعهـــم آبرائهـــا وأفكارهـــا؛ ممـــا 
يســـاعدها علـــى حتقيـــق أهدافهـــا. 

ــة ابلنفـــس مـــن  ــل الثقـ ــا عامـ ــر هلـ ــد أن يتوافـ ــادايًّ البـ ــعودية اقتصـ ــرأة السـ ــن املـ ولكـــي متّكـ
علـــى حتمـــل  القـــدرة  هلـــا  تكـــون  اآلخريـــن، وأن  هبـــا وأتثرهـــا يف  املنوطـــة  أدائهـــا ألدوارهـــا 
الـــي تواجههـــا وكيفيـــة حلهـــا أبســـلوب إجيـــايب يعـــزز مـــن  املســـؤولية ومواجهـــة املشـــكالت 
قدرهتـــا واعتمادهـــا علـــى نفســـها، وأن تبـــادر وتقـــدم حنـــو التغيـــر والتطويـــر واملشـــاركة الفاعلـــة 
يف كل جمـــاالت اجملتمـــع، والبـــد أن متتلـــك مهـــارة احلـــوار والنقـــاش واإلقنـــاع والتأثـــر يف مـــن 
حوهلـــا، ويف ســـبيل حتقيـــق ذلـــك البـــد مـــن إشـــراك املـــرأة يف الربامـــج التدريبيـــة والـــدورات الـــي 
تؤهلهـــا وترفـــع مـــن كفاءهتـــا وتقـــوي مـــن قدرهتـــا يف اختـــاذ القـــرار خاصـــة الـــدورات والربامـــج 
الـــي ختـــص اجملـــال االقتصـــادي لرفـــع وعـــي املـــرأة االقتصـــادي واكتســـاهبا املهـــارات االقتصاديـــة 
املهمـــة، وتدريبهـــا علـــى كيفيـــة إدارة املشـــروعات والعمـــل احلـــر، والـــي تســـهم يف زايدة شـــعورها 

وإحساســـها أبمهيـــة مكانتهـــا ودورهـــا يف حتقيـــق التنميـــة. 

ب- التمكني القانوين:
يسعى اإلطار القانوين إىل إجياد ضماانت حتافظ على دور املرأة وتضمن حقوقها من 

خالل من خالل: )اجمللس القومي للمرأة، 2004: 310(
1- العمل على تعديل التشريعات الي حتد من دور املرأة.

2- مدى توعية املرأة حبقوقها القانونية.
3- تطبيق مجيع االتفاقيات الدولية الي تضمن احلقوق املدنية للمرأة.

ويســهم اإلطــار القانــوين  إســهاًما كبــرًا يف متكــن املــرأة الســعودية اقتصــادايًّ حيــث يتوافــر 
مــن خــالل ســن  ذلــك  ، ويتجســد  اقتصــادايًّ وتؤمــن موقفهــا  هلــا ضمــاانت حتفــظ حقوقهــا 
القوانــن والتشــريعات الــي تســهل مــن عملهــا ومتكينهــا يف اجملــال االقتصــادي، وكذلــك تســهيل 
اإلجــراءات القانونيــة واإلداريــة الــي تدعــم متكــن املــرأة اقتصــادايً، وابملقابــل البــد أن يكــون 
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للمــرأة الســعودية وعــي حبقوقهــا داخــل اجملتمــع.

وقد خصصت خطة التنمية التاسعة )2010-2014م( ضمن أهدافها العامة متكن 
املرأة السعودية للمشاركة يف حتقيق التنمية، وتطوير إسهامها يف النشاط االقتصادي، وأتمن 
اخلدمات املساندة لتمكينها من املشاركة وشرعت الدولة قوانن وقواعد انظمة لتمكن املرأة 
من املشاركة يف صنع واختاذ القرار يف اململكة، ومن أمهها ما يتعلق بتنظيم عمل املرأة الذي 
يضمن حتديد العديد من جماالت العمل هلا ووضع الضوابط واآلليات املطلوبة يف هذا اجملال، 

إضافة إىل تشريعات ومراسيم ملكية ملشاركتها السياسية واالقتصادية يف عملية التنمية. 

ج- التمكني املؤسسي:
الـــي  واهليئـــات  للمنظمـــات  األساســـية  البنيـــة  تقويـــة  إىل  املؤسســـي  التمكـــن  يهـــدف 
ــل  ــرأة والعمـ ــم ابملـ ــات الـــي هتتـ ــع املؤسسـ ــرأة وزايدة دور مجيـ ــال املـ ــعى إىل النهـــوض يف جمـ تسـ
املـــرأة يف  بـــن صانعـــي السياســـات الكفيلـــة بتحســـن وضعيـــة  علـــى إجيـــاد شـــبكة اتصـــال 

.)43  :2005 )قنديـــل،  القطاعـــات  خمتلـــف 

بــن  اتصــال  شــبكة  توجــد  عندمــا  اقتصــادايًّ  الســعودية  املــرأة  ذلــك يف متكــن  ويســهم 
صانعــي السياســات الكفيلــة بتحســن وضعيــة املــرأة يف خمتلــف القطاعــات وابألخــص القطــاع 
االقتصــادي مــن خــالل توفــر التمويــل الــكايف للمشــاريع الصغــرة الــي تنشــئها املــرأة أو مــن 
خــالل تطبيــق نظــام التأمينــات االجتماعيــة خاصــة يف املؤسســات اخلاصــة، وإعطــاء املــرأة احلريــة 
يف ممارســة العمــل التجــاري احلــر، وإشــراكها يف كافــة الربامــج االقتصاديــة الــي تعدهــا الدولــة 

وكافــة أنــواع العمــل واملهــن مســاواة مــع الرجــل. 

وفيما يلي ميكن استعراض أبعاد التمكن االقتصادي للمرأة السعودية، والي تتمثل يف: 
"املبادئ، اآلليات، املستوايت، واملؤشرات"، وكذلك املعوقات الي تواجهه، وهي: 

1- مبادئ التمكني االقتصادي للمرأة:
يف إطار حتقيق التمكن االقتصادي للمرأة السعودية هناك مبادئ مهمة من شأهنا أن 
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تسهم يف حتقيقه وجناحه، وميكن التطرق إليها فيما يلي: )عبد اللطيف، 2005: 352-351(

أ- مبـــدأ املشـــاركة: إن مدخـــل التمكـــن يبـــين أســـاس عمليـــة املشـــاركة مـــن جهـــة املـــرأة 
واإلحســـاس مبشـــكالهتا واملشـــاركة يف حلهـــا بنـــاًء علـــى قدرهتـــا واســـتثمار مواردهـــا، ويـَُعـــدُّ مبـــدأ 
املشـــاركة مـــن أهـــم املبـــادئ الـــي تناســـب التمكـــن. فالتمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية 
يتطلـــب إشـــراكها ومشـــاركتها يف مجيـــع عمليـــات التنميـــة وحتقيـــق املســـاواة دون متييـــز خاصـــة 
وأن املـــرأة الســـعودية تشـــكل نصـــف اجملتمـــع الســـعودي تقريبـــاًا، وضعـــف مشـــاركتها يؤثـــر أتثـــرا 

كبـــرًا يف تنميـــة اجملتمـــع الســـعودي. 

ب- مبـــدأ االعتمـــاد علـــى الـــذات واإلحســـاس ابملســـؤولية: يســـعى مدخـــل التمكـــن 
إىل تنميـــة قـــدرات املـــرأة الشـــخصية لكـــي تتمكـــن مـــن مواجهـــة مشـــكالهتا بنفســـها وأبقـــل 

اإلمـــكاانت املتاحـــة هلـــا.

فتمكن  ذاتيًّا،  املرأة  بتمكن  ما خيتص  ما مت ذكره يف صفحة )13( يف  يؤكد  وهذا 
املرأة السعودية ذاتيًّا جيعلها قادرة على اعتمادها على ذاهتا من خالل القدرات الي متتلكها 
والثقة الي تتمتع هبا وتستطيع أن تواجه مشكالهتا بنفسها وتسهم يف حلها أبسلوب إجيايب. 

ج- مبدأ العدالة االجتماعية: إن مدخل التمكن يسعى إىل إحداث وحتقيق املساواة 
ويتم ذلك  والضعفاء،  احملرومن  األفراد  الدفاع عن  والعمل على  اجملتمع،  أفراد  والعدالة بن 

أبسلوب موضوعي بعيًدا عن التحيز الشخصي.

وحيقق مبدأ العدالة االجتماعية  التمكن االقتصادي للمرأة السعودية؛ فمن خالله تتحقق 
، وتصبح شريًكا فاعالً يف التنمية. املساواة وعدم التمييز وبتوافر هذا املبدأ متّكن املرأة اقتصادايًّ

د- مبـــدأ البـــدء مـــع اجملتمـــع مـــن حيـــث هـــو: يتعامـــل التمكـــن مـــع املـــرأة مـــن حيـــث 
هـــي، مث حماولـــة مســـاعدهتا لتنميـــة قدراهتـــا والتعامـــل معهـــا حســـب مواردهـــا املتاحـــة فقـــط مث 

حيـــاول تنميتهـــا، وإجيـــاد مصـــادر أخـــرى لتمويلهـــا.

من خالل هذا املبدأ متّكن املرأة السعودية اقتصادايًّ خاصة املرأة الي تكون قدراهتا ضعيفة 
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حيث تتم مساعدهتا يف تنمية قدراهتا من خالل الربامج التدريبية والدورات، وكذلك يوفر هلا 
مصادر متويل قد تساعدها يف إنشاء مشروع اقتصادي خاص هبا.

ــة: ترتبـــط حقـــوق املواطنـــة واحلقـــوق والواجبـــات  ــاواة القانونيـ ــة واملسـ ــدأ العدالـ هــــ- مبـ
ــم  ــا بتبايـــن انتماءاهتـ ــريع بـــن املواطنـــن مجيًعـ ــة يف التشـ ــاواة والعدالـ ــا يتطلـــب املسـ ابلتمكـــن؛ ممـ

الفئويـــة واجلنســـية أو املهنيـــة.

2- آليات التمكني االقتصادي للمرأة:
واملرأة  عامة  بصورة  للمرأة  االقتصادي  التمكن  حتقيق  يف  تسهم  رئيسة  آليات  هناك 

السعودية على وجه اخلصوص، وهي: )عكور، د.ت، 10-9(

أ- زايدة الفرص االقتصادية املتاحة للمرأة:

يقصد بذلك توسيع ميادين عمل النساء، مبعى جعل األسواق مكااًن لنجاح املرأة على 
على  القدرة  صعيد  على  األسواق  يف  بقوة  املنافسة  من  املرأة  ومتكن  السياسات،  مستوى 
حتديد اخليارات والقرارات واملوارد اإلسراتيجية ،وبعبارة أخرى على صعيد القدرة على حتديد 
األهداف والعمل من أجل بلوغها وحتقيقها، إذ يشكل عامل القدرة البشرية املفهوم اجلوهري 
لعملية التنمية، فال تبقى الفرص االقتصادية املتوافرة للمرأة أقل من قدرهتا، بل تتناسب مع 

تلك القدرات وتدعمها ملا فيه مصلحة اجملتمع.

وإن مـــن شـــأن أســـواق العمـــل تعزيـــز متكـــن املـــرأة أو تعزيـــز الفـــوارق االجتماعيـــة، ويف 
كثـــر مـــن األحيـــان يتـــم حتديـــد الوظائـــف املختلفـــة بوصفهـــا حكـــرًا إمـــا علـــى الذكـــور أو علـــى 
اإلانث، وغالبـًــا مـــا يقـــود ذلـــك إىل زايدة الطلـــب علـــى النســـاء يف الوظائـــف متدنيـــة األجـــور الـــي 
ال تتطلـــب الكثـــر مـــن املهـــارات، ومـــن مث حصـــر النســـاء يف ســـوق العمـــل عنـــد حـــدود معينـــة 
دون فتـــح اجملـــال أمامهـــنَّ لـــزايدة فـــرص تنميـــة القـــدرات واإلمـــكاانت الـــي متكنهـــنَّ وخترجهـــنَّ 
مـــن براثـــن الفقـــر املزمـــن، ومـــن تدابـــر زايدة الفـــرص االقتصاديـــة املتاحـــة للمـــرأة التدريـــب املهـــين 
الـــذي يقصـــد بـــه كنايـــة عـــن نشـــاطات معـــدة لتوفـــر املهـــارات، واملعـــارف، والقـــدرات، واملواقـــف 
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الضروريـــة للعمـــل يف مهنـــة حمـــددة أو جمموعـــة مهـــن مرابطـــة، يف أي حقـــل مـــن حقـــول النشـــاط 
االقتصـــادي، وميكـــن أن يشـــمل:

1- تعليم الرجال والنساء وتشجيع كال اجلنسن على أداء دور متساٍو يف تغير املواقف 
التقليدية.

التطريز  املنزلية،  )الفنون  التقليدية  القطاعات  من  أبعد  إىل  التدريب  نطاق  توسيع   -2
واخلياطة، الطهي، والسكراترية...إخل(.

العمل والتدريب املهين  للفتيات والنساء إىل مجيع قنوات  3- توفر الوصول املتساوي 
لشىت أنواع املهن،وتوفر مزيد من التدريب للحرص على التنمية والتقدم الذايت.

ب- توفري ظروف عمل الئقة:

ال تكفـي زايدة الفـرص االقتصاديـة املتاحـة للمـرأة وحدهـا لتمكينهـا، إذ إن املكاسـب 
الـي مـن املمكـن أن حتققهـا مـن زايدة تلـك الفـرص تـَُعـدُّ قاصـرة وغـر كافيـة السـتثمار مـا متلكـه 
املرأة من طاقات وقدرات هائلة ما مل يتواكب ذلك مع ظروف عمل تكفل هلا احلرية واألمان 

والكرامـة البشـرية، ويتحقـق ذلـك مـن خـالل:

1- توسيع نطاق احلماية االجتماعية: 

البطالـــة ومحايـــة األمومـــة ثالثـــة جمـــاالت  مـــن  التقاعديـــة واحلمايـــة  املعاشـــات  تشـــكل 
أساســـية يف املنطقـــة العربيـــة، حيـــث اعتمـــد األردن عـــام )2010( نظـــام أتمـــن األمومـــة، 
ونقـــل هـــذا النظـــام مســـؤولية متويـــل رواتـــب النســـاء خـــالل إجـــازة األمومـــة مـــن أصحـــاب 

االجتماعـــي. التأمـــن  إىل  الفرديـــن  العمـــل 

2- خدمات الرعاية االجتماعية: )كاحلضاانت(.

َســلَّم بــه أن وضــع خدمــات رعايــة اجتماعيــة جيــدة وموثــوق هبــا ومتيســرة التكلفــة 
ُ
مــن امل

تســاعد املــرأة علــى التوفيــق بــن مقتضيــات قيامهــا بوظيفتــن: وظيفــة األمومــة ووظيفــة العمــل 
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ملصلحــة صاحــب عمــل، ولتحقيــق ذلــك كان البــد مــن محايتهــا قانونيًّــا مــن خــالل منحهــا 
إجــازة أمومــة قبــل وبعــد الوضــع ومحايــة أجرهــا خــالل هــذه الفــرة وكفالــة حــق عودهتــا إىل مــكان 

عملهــا وحظــر إهنــاء اســتخدامها خــالل فــرة محلهــا.

3- مرونة وقت العمل: 

متثل أحد املشتقات احلديثة للعمل يف املنزل، وهي طريقة مرنة لتنظيم العمل ابستخدام 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبيث ال حيتاج العامل إىل احلضور جسدايًّ يف مكان اإلنتاج 
الرئيس، وهي إحدى التدابر املهمة األخرى الي تسهل للعامالت االضطالع مبسؤولياهتنَّ 
األسرية من خالل الركيز على النتائج املنجزة بداًل من ساعات العمل، أو األفكار املتعلقة 
بكيف ومىت وأين يعمل املوظف؟، وبتمكن األفراد من تكييف أوقات عملهم مبرونة للوفاء 
اباللتزامات املنزلية الضرورية، سيعود ذلك بفائدة على العمال وأماكن عملهم وعلى اجملتمع 
ككل؛ إذ يرتب على ذلك احلد من التغيب وزايدة القدرة على جذب املهارات واستبقائهم 

وإدخال حتسينات على اإلنتاجية وإدارة الوقت. 

ج- رفع نسبة مسامهة املرأة يف مواقع صنع القرار ورسم السياسات االقتصادية:

إنَّ لذلـــك أثـــًرا كبـــرًا علـــى متكـــن املـــرأة علـــى مســـتوى اجملتمـــع، إذ إنَّ  فعاليـــة مشـــاركتها 
تتيـــح هلـــا الفرصـــة للتأثـــر يف القـــرارات املتخـــذة لصاحلهـــا ويكـــرب احتمـــال حتقيـــق هـــذه النتيجـــة 
ــام )2011(، أن الســـماح  ــرية لعـ ــة البشـ ــر التنميـ ــاء. وأكـــد تقريـ عنـــد حضـــور عـــدد مـــن النسـ
للمـــرأة ابملشـــاركة يف رســـم سياســـات الدولـــة ولـــو بـــدور حمـــدود يغـــر املفاهيـــم االجتماعيـــة عـــن 
قـــدرة املـــرأة علـــى اختـــاذ القـــرار، ويشـــجع اختـــاذ مبـــادرات أخـــرى وإنشـــاء مجعيـــات تعاونيـــة 
للنســـاء تتيـــح للمـــرأة مزيـــًدا مـــن الفـــرص ملزاولـــة أعمـــال خـــارج املنـــزل، فضـــاًل عـــن ذلـــك فـــإن 
البشـــري،  بنـــاء رأس ماهلـــا  القـــرار يؤثـــر يف قدرهتـــا علـــى  القـــدرة علـــى اختـــاذ  املـــرأة  امتـــالك 
ـــا فاعـــاًل يف  واالســـتفادة مـــن الفـــرص االقتصاديـــة، وميكـــن أن يـــؤدي متكـــن املـــرأة بوصفهـــا طرًف
اجملالـــن االقتصـــادي والسياســـي إىل تغيـــر االختيـــارات اخلاصـــة ابلسياســـات، وحتســـن مســـتوى 

متثيـــل املؤسســـات لعـــدد كبـــر مـــن األصـــوات. 



د. أحالم العطا محمد عمر

المجلد الثاني عشر- العدد الثاني- رجب ١٤٤١ه/ مارس 2020م     29

3- مستوايت التمكني االقتصادي للمرأة:
أشار بعض الباحثن إىل أن هناك مخسة مستوايت إذا متَّ االهتمام واألخذ هبا فإهنا تؤدي 
إىل متكن املرأة وتقدمها، وتغلبها على العقبات واملعوقات الي تواجهها، وهذه املستوايت 
ليست اثبتة بل تتصف بطابع التحرك والتغر والرابط املشرك ،وهذا ما يزيدها قوة يف كل 

مراحلها، وميكن استعراضها فيما يلي:

Basic Needs :1- احلاجات األساسية

التعـــرف علـــى االحتياجـــات األساســـية للمـــرأة كعضـــو يف اجملتمـــع مـــن خـــالل رفـــع   
املســـتوى املـــادي هلـــا لتحقيـــق رفاهيتهـــا مقارنـــة ابلرجـــل يف جمـــاالت )التغذيـــة، توفـــر الطعـــام، 
النـــوع  فجـــوات  علـــى  التعـــرف  وميكـــن  والصحـــة(.  والتعليـــم،  األمـــن،  املـــأوى،  امللبـــس، 
االجتماعـــي يف هـــذه احلالـــة بواســـطة االختالفـــات والفـــوارق بـــن املـــرأة والرجـــل يف مؤشـــر 

الوفيـــات وغرهـــا. الغذائيـــة أو نســـبة  األوضـــاع 

Access to Resources :2- سهولة احلصول على املوارد

املــرأة علــى اخلدمــات مثــل: )القــروض، اإلرشــاد الزراعــي،  يشــر إىل تســهيل حصــول 
التخزيــن، توفــر الســلع، زايدة الدخــل، وحتســن الوضــع املعيشــي(، وتُعــد "املســاواة يف احلصــول 
علــى املــوارد" خطــوة جتــاه تقــدم املــرأة؛ ألن درجــة إنتاجيتهــا املتدنيــة تنبــع مــن حمدوديــة حصوهلــا 
علــى مــوارد التنميــة، ووســائل اإلنتــاج املتوافــرة يف اجملتمــع مثــل: )األرض، القــروض، العمالــة، 
واخلدمــات  التعليــم  علــى  احلصــول  يف  أقــل  فــرص  هلــا  املــرأة  أن  يالحــظ  واخلدمات(،كمــا 
املســاعدة، والتدريــب يف جمــال تنميــة املهــارات مقارنــة ابلرجــل؛ ممــا جيعلهــا أقــل إنتاجيــة، وبذلــك 
فــإن متكــن املــرأة يعــين أن املــرأة قــد مت توعيتهــا وإدراكهــا أبمهيــة زايدة وفاعليــة دورهــا يف احلصــول 
علــى النصيــب العــادل واملتســاوي مــن املــوارد املختلفــة ســواًء علــى صعيــد األســرة أو اجملتمــع 

واعتبارهــا شــريًكا فاعــاًل وكامــاًل يف خمتلــف اجلهــود اإلمنائيــة.
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Gender Conscientization :3- عملية اإلدراك والوعي

النوعي  التقسيم  أبن  وإدراكها  املرأة  توعية  تعين  التمكن  يف  والوعي  اإلدراك  عملية 
التقليدي ألدوار العمل واملكانة االجتماعية واالقتصادية املتدنية الي وضعت هلا هو جزء من 
الوضع االجتماعي العام وانعكاساته والذي ينقل دائًما يف وسائل احلياة اليومية من خالل 
من  فاهلدف  وعليه  ذلك،  وغر  املدرسية  والكتب  اإلعالم،  ووسائل  االجتماعية،  التنشئة 
رفع قدرة الوعي واإلدراك هو الوصول إىل جمتمع تسود فيه العدالة واملساواة لتحقيق التنمية 
والرفاهية للمجتمع. إن التمكن يعين يف عملية إدراك املرأة ووعيها هبذه املعتقدات واملمارسات 
وأسباهبا وإدراكها أن مشاكلها ليست انجتة عن عدم كفاءهتا أو قدرهتا بقدر ما هي انجتة عن 

مواجهتها لنظام اجتماعي حيد من قدرهتا وإمكانياهتا. 

 Women’s Participation :4- املشاركة

أي  التنموية،  املشاريع  الرجل يف خمتلف  مع  متساوية  بصورة  املرأة  يعين مشاركة  وهذا 
معاملة املرأة كشريك متساٍو وكامل األهلية بداًل من النظر إليها كمستفيد فقط، وهذا يعين 
إسقاط الكثر من االعتبارات والتقاليد الي متنح الرجل احلق يف اختاذ القرار والسيطرة، كون  

املرأة ال متلك الكفاءة الكافية إلحكام السيطرة أو الختاذ القرارات. 

Control :5- التحكم

يعين أن تكون للنساء فرص متساوية مع الرجال يف التحكم يف املوارد والعائدات أي 
التوازن يف القوى بن املرأة حبيث ال يتمتع أحدهم ابملركز واهليمنة على اآلخر، وأن تشارك 
املرأة وهي متلك القوة املؤثر على مستقبلها ومستقبل اجملتمع ككل جبانب الرجل. واهلدف 
من مساواة املرأة ومتكينها جيب أن ينتج عنه مزيد من التحكم واملشاركة يف جمال اخلدمات 

األساسية وسهولة احلصول على املوارد ووسائل اإلنتاج. 

هــذه املســتوايت اخلمســة إذا مــا طبقــت يف جمــال التمكــن االقتصــادي للمــرأة الســعودية 
مــن خــالل التعــرف علــى االحتياجــات األساســية هلــا كعضــو فاعــل يف اجملتمــع وعنصــر مهــم 
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رفاهيتهــا  للمــرأة وحتقــق  املــادي  املســتوى  رفــع  تســهم يف  فإهنــا  التنميــة  ال ميكــن جتاهلــه يف 
علــى  الســعودية  املــرأة  وســهولة حصــول  األساســية،  االحتياجــات  جمــال  ابلرجــل يف  مقارنــة 
املــوارد واخلدمــات مثــل: القــروض، زايدة الدخــل، حتســن الوضــع املعيشــي، وغرهــا مــن مســاواة 
ابلرجــل، فيـَُعــدُّ ذلــك خطــوة جتــاه تقــدم املــرأة الســعودية ووعيهــا وإدراكهــا أمهيــة زايدة فاعليــة 
دورهــا يف احلصــول علــى النصيــب العــادل واملتســاوي مــن املــوارد املختلفــة ســواًء كان علــى 
صعيــد األســرة أو اجملتمــع، وهــذا حيقــق املشــاركة الفاعلــة للمــرأة وبصــورة متســاوية مــع الرجــل يف 
خمتلــف املشــاريع التنمويــة؛ ممــا ينتــج عنــه امتــالك املــرأة القــوة الــي تؤثــر علــى مســتقبلها ومســتقبل 
اجملتمــع ككل جبانــب الرجــل، ويتحقــق هلــا مزيــد مــن التحكــم واملشــاركة يف جمــال اخلدمــات 

األساســية وســهولة احلصــول علــى املــوارد ووســائل اإلنتــاج.

4- مؤشرات التمكني االقتصادي للمرأة:
تسهم املؤشرات االقتصادية يف تسهيل عملية قياس التمكن االقتصادي للمرأة بصورة 
عامة، واملرأة السعودية خاصة، وقد وضعت هذه املؤشرات من عدة جهات عاملية وعربية 
لقياس التمكن االقتصادي للمرأة، ومبا أن هذه الدراسة هتتم بتمكن املرأة السعودية اقتصادايًّ 
فيمكن قياس متكينها من خالل هذه املؤشرات، حيث أشار اجمللس القومي للمرأة يف تقريره 

األول عام )2004: 19( إىل مؤشرات التمكن االقتصادي التالية:
أ- زايدة األنشطة واملشروعات الي تساعد يف زايدة توليد الدخل للمرأة.

ب- زايدة فرص املرأة يف احلصول على دخل خاص هبا.
ج- زايدة وحتسن مهارات املرأة ومعارفها الي متكنها من املنافسة يف سوق العمل.

د- زايدة مشاركة املرأة يف تنظيم وإدارة املشروعات.
هـ- املساواة النوعية يف األجور والرواتب عن نفس العمل وبنفس الكفاءة.

و- تزايد أعداد العامالت يف مشروعات القطاع اخلاص والعام واألجهزة اإلدارية املختلفة.
ز- قدرة املرأة على التصرف يف دخلها اخلاص هبا.
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ح- زايدة فـــرص املـــرأة يف احلصـــول علـــى قـــروض وتســـهيالت ائتمانيـــة للحصـــول علـــى 
دخـــل خـــاص هبـــا. 

أمــا برامــج صنــدوق األمــم املتحــدة فقــد حــددت مؤشــرات التمكــن االقتصــادي للمــرأة 
فيمــا يلــي: )اجلربــوع، 2005: 19(

أ- املسامهة االقتصادية: مستوى البطالة، مستوى األنشطة االقتصادية، والدخل من 
دخول سوق العمل.

: نوعية املشاركة االقتصادية، نوعية الوظيفة الي تشغلها  ب- الفرص املتاحة اقتصادايًّ
املرأة، نسبة دخل املرأة إىل دخل الرجل، وعدد النساء اللوايت يشغْلَن وظائف إدارية 

مرتفعة.
ج- املشـــاركة يف اختـــاذ القـــرار: الفـــرص الوظيفيـــة يف القطـــاع اخلـــاص، مـــدى مشـــاركة 
ــرار الرمســـي، أو غـــر الرمســـي، مـــدى مشـــاركة املـــرأة يف حتديـــد  ــاذ القـ املـــرأة يف هيـــاكل اختـ

السياســـات الـــي تؤثـــر يف اجملتمـــع بكافـــة فئاتـــه.
د- التعليـــم: نوعيـــة التعليـــم، الفـــرص املتاحـــة للتطويـــر الـــذايت للمـــرأة علميـــاً، نســـبة التعليـــم 
للنســـاء، عـــدد املنتســـبات للتعليـــم مبختلـــف أطـــواره، ومعـــدل الســـنوات الـــي تقضيهـــا املـــرأة 

يف املـــدارس أو اجلامعـــات.
هـ- الصحة: العناية الصحية، حتديد وتنظيم النسل، والعناية الطبية النفسية.

وقـــد ركـــزت الوكالـــة الكنديـــة العامليـــة للتنميـــة علـــى املؤشـــرات االقتصاديـــة لتمكـــن املـــرأة يف 
النقـــاط التاليـــة: )حلمـــي، 2006: 12(

أ- التغرات الطارئة على معدالت البطالة/ العمالة بن النساء والرجال.
ب- التغرات الي حدثت على الوقت املستهلك يف بعض النشاطات املختارة خصوًصا 
املشاركة املتزايدة من قبل أعضاء العائلة يف األعمال املنزلية املأجورة ورعاية األطفال.

والنساء  الرجال  لسيطرة  واخلاضعة  التابعة  املمتلكات  يف  للتغر  املئوية  النسبة  ج- 
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)األراضي، العقارات، واملواشي( عرب الشرحية االجتماعية واالقتصادية.
د- متوسط إنفاق الوحدة املعيشية الي يرأسها الذكور واإلانث على الصحة والتعليم.

هـ- القدرة على القيام بعمليات شراء صغرة وكبرة بشكل مستقل.
الرجال  املادية والعينية إىل  التسليف وتقدمي اخلدمات  لتوفر قروض  املئوية  النسبة  و- 

والنساء من املصادر احلكومية وغر احلكومية.

5- معوقات التمكني االقتصادي للمرأة:
بعـــد اطـــالع الباحثـــة علـــى العديـــد مـــن املصـــادر الـــي أشـــارت إىل املعوقـــات االقتصاديـــة 
الـــي تواجـــه التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة، ومـــن نتائـــج الدراســـة الـــي أجرهتـــا الباحثـــة يف هـــذا 
ــة  ــاٍت أخـــرى جبانـــب املعوقـــات االقتصاديـ ــاك معوقـ ــر، 2019: 378(  أن هنـ ــياق )عمـ السـ
هلـــا دور كبـــر يف إعاقـــة التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية، ونســـبة ألمهيتهـــا البـــد مـــن 
إلقـــاء الضـــوء عليهـــا، والـــي تتمثـــل يف املعوقـــات: )الذاتيـــة، اجملتمعيـــة، والتنظيميـــة واإلداريـــة( 

وميكـــن اســـتعراضها فيمـــا يلـــي: 

أ- املعوقات الذاتية:

املعوقات الذاتية تتعلق ابملرأة نفسها -كما أشارت هذه الدراسة يف صفحة )13(- أن 
التمكن الذايت للمرأة يسهم يف متكينها اقتصادايًّ لذلك من املهم أن نستعرض بعض املعوقات 

الذاتية الي تعيق التمكن االقتصادي للمرأة، وهي:
1- عدم قدرة املرأة على اختاذ قرار التحاقها ببعض األعمال.
2- عدم شعور املرأة أبمهية مكانتها ودورها يف حتقيق التنمية.

3- خوف املرأة من عدم قدرهتا على التوفيق بن واجباهتا األسرية والتزاماهتا الوظيفية.
4- ضعف وعي املرأة حبقوقها داخل اجملتمع.

5- خضوع املرأة يف معظم األحيان لسلطة الذكور والقرارات الي ختص تعليمها وعملها.
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ب- املعوقات اجملتمعية: 
1- وجود بعض املورواثت الي تقلص من مشاركة املرأة يف التنمية.

2- ضعف الوعي االجتماعي أبمهية دور املرأة يف التنمية.
3- عدم املساواة بن الرجل واملرأة.

4- رفض أغلب األسر التحاق املرأة ابألعمال الي فيها اختالط بن اجلنسن.
5- حرمان النساء من ممارسة بعض املهن وقصورها على الرجال.

6- عدم تقدير اجملتمع جلهود املرأة العاملة.
ج- املعوقات التنظيمية واإلدارية املتعلقة ببيئة العمل:

1- قلة الدورات التدريبية املقدمة للنساء العامالت لرفع كفاءهتنَّ.
2- عدم تطبيق نظام التأمينات االجتماعية يف بعض املؤسسات اخلاصة.

3- تعقد اإلجراءات اإلدارية واألنظمة.
4- عدم توافر املعلومات بسهولة وبدرجة كافية ابلنسبة الحتياجات سوق العمل.

5-  ضعف املكافآت واحلوافز، وعدم كفاية الراتب.

د- املعوقات االقتصادية:
1- تقييد حرية املرأة يف ممارسة العمل التجاري احلر.

2- ضعف الوعي االقتصادي للمرأة.
3- ضعف القدرات واملهارات االقتصادية للمرأة.

4- ضعف فرص التمويل للمشاريع اخلاصة الي تنشئها املرأة.
5- عدم توافر التسهيالت الي ختفف من األعباء األسرية عن املرأة.

6- استهانة الرجل بقدرهتا على العمل والقدرة على التفاوض واختاذ القرار االقتصادي.
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مناقشة النتائج:
توصلـــت الدراســـة إىل العديـــد مـــن النتائـــج الـــي أجابـــت عـــن تســـاؤهلا الرئيـــس: )مـــا أبعـــاد 
ــة  ــه؟( مـــن خـــالل اإلجابـ ــيت تواجهـ ــات الـ ــعودية واملعوقـ ــرأة السـ ــادي للمـ ــني االقتصـ التمكـ
عـــن تســـاؤالهتا الفرعيـــة، وميكـــن مناقشـــة هـــذه النتائـــج يف ظـــل نتائـــج الدراســـات الســـابقة، 
ومســـلمات النظريـــة النســـوية يف التنميـــة، ابلنســـبة للســـؤال األول: مـــا  املبـــادئ الـــي يرتكـــز 
عليهـــا التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية؟ بينـــت نتائـــج الدراســـة عـــدة مبـــادئ تســـهم يف 
متكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ تتمثـــل يف: تنميـــة قـــدرات املـــرأة الشـــخصية، حتقيـــق العدالـــة االجتماعيـــة 
واملســـاواة، مســـاعدة املـــرأة وتنميـــة قدراهتـــا والتعامـــل معهـــا حســـب مواردهـــا املتاحـــة، والعدالـــة 
واملســـاواة القانونية.وتتفـــق هـــذه النتائـــج مـــع دراســـات كل مـــن: )ســـالمي، وببـــة، 2013م( 
يف أن توافـــر فـــرص التدريـــب وتنميـــة مهـــارات املـــرأة أســـهم يف متكينهـــا ودعـــم قدراهتـــا، و)ابـــن 
شـــلهوب، 2017م( يف أن األبعاد املهمة للتمكن تســـهم يف دعم قدرات املرأة الذاتية وزايدة 
فاعليتهـــا يف اجملتمـــع، و)عمـــر، 2019م( يف أن تقـــدمي برامـــج التأهيـــل والتدريـــب للمـــرأة يف كافـــة 

القطاعـــات تســـهم يف متكينهـــا.

أمــا الســؤال الثــاين: مــا اآلليــات الــي تســهم يف التمكــن االقتصــادي للمــرأة الســعودية؟ 
أظهــرت نتائــج الدراســة أن اآلليــات الــي تســهم يف متكــن املــرأة اقتصــادايًّ تتمثــل يف: زايدة 
الفــرص االقتصاديــة للمــرأة وتوســيع مياديــن العمــل هلــا، توفــر ظــروف عمــل الئقــة للمــرأة مــن 
خــالل: )توفــر نطــاق احلمايــة االجتماعيــة للمــرأة، توفــر خدمــات الرعايــة االجتماعيــة للمــرأة 
مــن حضــاانت وغرهــا، ومرونــة وقــت العمــل(، ورفــع نســبة مســامهة املــرأة يف مواقــع صنــع القــرار 
إاتحــة  أن  )ابــن شــلهوب، 2017م( يف  مــع دراســة  تتفــق  االقتصاديــة.  السياســات  ورســم 

الفرصــة للمــرأة للمشــاركة يف اختــاذ القــرارات.

بينـــت  ؟  اقتصـــادايًّ الســـعودية  املـــرأة  لتمكـــن  املهمـــة  املســـتوايت  مـــا   الثالـــث:  الســـؤال 
نتائـــج الدراســـة أن املســـتوايت املهمـــة لتمكـــن املـــرأة الســـعودية اقتصـــادايًّ تتمثـــل يف: توفـــر 
احلاجـــات األساســـية للمـــرأة، تســـهيل حصـــول املـــرأة علـــى املـــوارد والتمويـــل واخلدمـــات، إدراك 
املـــرأة ووعيهـــا بعمليـــة التمكـــن االقتصـــادي، مشـــاركة املـــرأة بصـــورة متســـاوية مـــع الرجـــل يف 
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خمتلـــف املشـــاريع التنمويـــة، وأن يكـــون للنســـاء فـــرص متســـاوية مـــع الرجـــال يف التحكـــم يف 
املـــوارد والعائدات.وتتفـــق هـــذه النتائـــج مـــع نتائـــج دراســـات كل مـــن: )أبـــو منديـــل، وآخـــرون، 
2014م( يف أن ضعـــف التمويـــل والقـــروض أضعـــف مـــن متكـــن املـــرأة، و)حســـن، 2015م(  
أن مســـتقبل التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية مرتبـــط بـــزايدة الدعـــم املوجـــه مـــن ِقبـَــل الدولـــة 
للمشـــروعات الـــي تديرهـــا املـــرأة، وإشـــراك املـــرأة يف كافـــة الربامـــج واملشـــاريع التنمويـــة، وإزالـــة كل 
صـــور التمييـــز االقتصـــادي بـــن الرجـــل واملـــرأة واملســـاواة بينهمـــا، و)عمـــر، 2019م(  ضعـــف 
الوعـــي االقتصـــادي للمـــرأة الســـعودية، وحرمـــان املـــرأة مـــن ممارســـة بعـــض املهـــن وقصورهـــا علـــى 
الرجـــال، وتتفـــق أيضـــاً مـــع فرضيـــات النظريـــة النســـوية يف التنميـــة الـــي أكـــدت علـــى املســـاواة 

بـــن اجلنســـن يف خمتلـــف املشـــاريع التنمويـــة.

وابلنســـبة للســـؤال الرابـــع: مـــا املؤشـــرات االقتصاديـــة املهمـــة لتمكـــن املـــرأة الســـعودية 
؟ كشـــفت نتائـــج الدراســـة عـــن املؤشـــرات املهمـــة لقيـــاس متكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ وقـــد  اقتصـــادايًّ
متثلـــت يف: زايدة األنشـــطة واملشـــروعات الـــي تزيـــد مـــن دخـــل املـــرأة، تدريـــب املـــرأة وحتســـن 
مهاراهتـــا ومعارفهـــا، املســـاواة النوعيـــة يف األجـــور والرواتـــب، وزايدة فـــرص املـــرأة يف احلصـــول 
علـــى تســـهيالت ائتمانيـــة واحلصـــول علـــى قـــروض. وتتفـــق مـــع دراســـة: )عمـــر، 2019م( 
التأمينـــات  القطاعـــات، وتطبيـــق نظـــام  املـــرأة يف كافـــة  يف تقـــدمي برامـــج وتدريـــب وأتهيـــل 
االجتماعيـــة يف املؤسســـات اخلاصـــة، ودراســـة: )حســـن، 2015م( يف أن مـــن املؤشـــرات 
إزالـــة كافـــة أنـــواع التمييـــز ضـــد املـــرأة، وإشـــراك املـــرأة يف كافـــة الربامـــج الـــي تعدهـــا الدولـــة، 
وكذلـــك تتفـــق مـــع فرضيـــات النظريـــة النســـوية يف التنميـــة الـــي تؤكـــد علـــى أن متكـــن املـــرأة 

يتحقـــق مـــن خـــالل املســـاواة بـــن اجلنســـن.

أمـــا الســـؤال اخلامـــس واألخـــر: مـــا املعوقـــات الـــي تواجـــه التمكـــن االقتصـــادي للمـــرأة 
، والـــي  الســـعودية؟ غأوضحـــت نتائـــج الدراســـة املعوقـــات الـــي تواجـــه متكـــن املـــرأة اقتصـــادايًّ
تتمثـــل يف: عـــدم قـــدرة املـــرأة علـــى اختـــاذ قـــرار التحاقهـــا ببعـــض األعمـــال، خـــوف املـــرأة مـــن عـــدم 
قدرهتـــا علـــى التوفيـــق بـــن واجباهتـــا األســـرية والتزاماهتـــا الوظيفيـــة، ضعـــف وعـــي املـــرأة حبقوقهـــا 
داخـــل اجملتمـــع، وجـــود بعـــض املـــورواثت الـــي تقلـــص مـــن مشـــاركة املـــرأة يف التنميـــة، رفـــض 
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أغلـــب األســـر التحـــاق املـــرأة ابألعمـــال الـــي فيهـــا اختـــالط بـــن اجلنســـن، حرمـــان النســـاء مـــن 
ممارســـة بعـــض املهـــن وقصورهـــا علـــى الرجـــال، قلـــة الـــدورات التدريبيـــة املقدمـــة للنســـاء العامـــالت 
لرفـــع كفاءهتـــن، عـــدم تطبيـــق نظـــام التأمينـــات االجتماعيـــة يف بعـــض املؤسســـات اخلاصـــة، 
تعقـــد اإلجـــراءات اإلداريـــة واألنظمـــة، وضعـــف الوعـــي االقتصـــادي للمـــرأة، ضعـــف القـــدرات 
واملهـــارات االقتصاديـــة للمـــرأة، ضعـــف فـــرص التمويـــل للمشـــاريع اخلاصـــة الـــي تنشـــئها املـــرأة. 
وتتفـــق هـــذه النتائـــج مـــع نتائـــج كل مـــن: )ســـالمي، وببـــة، 2013م( يف أن تعقـــد اإلجـــراءات 
اإلداريـــة والقانونيـــة تعيـــق مـــن متكـــن املـــرأة، ودراســـة: )أبـــو منديـــل، وآخـــرون، 2014م( يف 
ضعـــف القـــروض املقدمـــة للنســـاء، وتعقـــد اإلجـــراءات، والعـــادات والتقاليـــد اجملتمعيـــة، ودراســـة 
)حســـن، 2015م( يف أن معوقـــات التمكـــن تتمثـــل يف املـــورواثت والعـــادات الـــي تقلـــص مـــن 
حقـــوق املـــرأة، وقلـــة االهتمـــام بتقـــدمي الـــدورات التدريبيـــة للنســـاء العامـــالت، ودراســـة: )عمـــر، 
2019م( تقييـــد حريـــة املـــرأة يف ممارســـة العمـــل التجـــاري احلـــر، ضعـــف الوعـــي االقتصـــادي 

للمـــرأة، وحرمـــان النســـاء مـــن ممارســـة العمـــل يف بعـــض املهـــن وقصورهـــا علـــى الرجـــال.   
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التوصيات:
بناًء على النتائج توصي الباحثة ابآليت:

1- على املرأة السعودية أن تعزز من قدراهتا الذاتية من خالل مشاركتها يف الربامج 
التدريبية والدورات الي تؤهلها وترفع من كفاءاهتا وتزيد من قدراهتا يف اختاذ القرارات.
2- على وزارة العمل والتنمية االجتماعية توسيع فرص التدريب والتأهيل لتشمل املرأة 
السعودية العاملة وغر العاملة من خالل إنشاء مراكز تدريب وأتهيل تكون متاحة يف 

كل األوقات حىت تستطيع املرأة االلتحاق هبا وتسهم يف متكينها.
3- على وزارة الربية والتعليم إبراز دور املرأة السعودية يف اجملال االقتصادي من خالل 
املناهج الدراسية يف مجيع املراحل التعليمية لتغير الصورة النمطية عن املرأة السعودية.

4- وضع إجراءات تشريعية من قبل الدولة السعودية أو اجلهات املختصة متنع التمييز 
بن الرجال والنساء يف األعمال واملسؤوليات داخل بيئة العمل.

5- على وزارة العمل والتنمية االجتماعية أن توفر فرص عمل مناسبة تعزز من متكن 
املرأة السعودية يف اجملال االقتصادي ومن مشاركتها يف التنمية.

6- على الدولة واجلهات املسؤولة تعديل بعض النظم والقوانن الي تسهم يف متكن املرأة 
السعودية يف اجملال االقتصادي.

7- التوعية اجملتمعية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة يف تغير نظرة اجملتمع جتاه املرأة 
السعودية ودورها الفاعل يف اجملال االقتصادي وإسهامها يف التنمية.

8- على وزارة االقتصاد والتخطيط تسهيل عملية حصول املرأة على املوارد واخلدمات 
والتسهيالت االئتمانية واحلصول على قروض تساعدها على إنشاء مشروع خاص هبا.
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