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امللخص:
هدف ــت الدراس ــة إىل التع ــرف ع ــوىل أبع ــاد التمك ــن االقتص ــادي للمـ ـرأة الس ــعودية
واملعوق ــات ال ــي تواجه ــه ،ومتثل ــت األبع ــاد يف( :املب ــادئ ،اآللي ــات ،املس ــتوايت ،واملؤش ـرات)،
واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وتوصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج منهــا :أن متكــن
ـادي يرتكــز علــى مبــدأ تنميــة قدراهتــا الشــخصية ،حتقيــق العدالــة واملســاواة
املـرأة الســعودية اقتصـ ًّ
القانوني ــة ،ومس ــاعدهتا والتعام ــل معه ــا حس ــب موارده ــا املتاح ــة ،ومتثل ــت اآللي ــات يف :زايدة
الفــرص االقتصاديــة بتوســيع مياديــن فــرص العمــل للمـرأة ،رفــع نســبة مســامهتها يف مواقــع صنــع
ـادي :حصوهلــا علــى
الق ـرار ورســم السياســات االقتصاديــة ،ومــن مســتوايت متكــن امل ـرأة اقتصـ ًّ
املـوارد والتمويــل واخلدمــات ،مشــاركتها بصــورة متســاوية مــع الرجــل يف كافــة املشــاريع التنمويــة،
ـادي :زايدة األنشــطة واملشــروعات الــي تزيــد مــن
ومــن املؤشـرات الــي تقيــس متكــن املـرأة اقتصـ ًّ
دخله ــا ،املس ــاواة النوعي ــة يف األج ــور والروات ــب ،وزايدة فرصه ــا يف احلص ــول عل ــى الق ــروض
ـادي :وج ــود بع ــض
والتس ــهيالت االئتماني ــة ،وم ــن املعوق ــات ال ــي تواج ــه متك ــن املـ ـرأة اقتص ـ ًّ
امل ــورواثت اجملتمعي ــة ال ــي تقل ــص م ــن مش ــاركتها يف التنمي ــة ،قل ــة ال ــدورات التدريبي ــة املقدم ــة
للم ـرأة العامل ــة لرف ــع كفاءهت ــا ،وضع ــف الوع ــي االقتص ــادي للم ـرأة.
الكلمات املفتاحية :التمكني 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 empowerment 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 empowerment 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 awareness of their rights, lack of training courses for working women
to raise their efficiency and poor economic awareness of women.
Keywords: Economic Empowerment, Dimensions, Constraints, Saudi Women.
مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية
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مقدمة:
اإلنســان هو العنصر البشــري األساســي يف التنمية وهدفها الرئيس؛ فنجاح برامج التنمية
واســتدامتها مرتبــط بتمكــن اإلنســان وأتهيلــه ،ومواكبتــه للتغـرات الــي تســهم يف جنــاح التنميــة
الــي تســعى أغلــب الــدول لتحقيقهــا ،وانطالقًــا مــن اعتبــار أن امل ـرأة ش ـريكاً فاعـ ًـا يف حتقيــق
التنميــة وتطويــر اجملتمــع البــد مــن االعـراف ابلــدور اإلجيــايب ملشــاركتها.
وتشــمل التنميــة كمنهــج عناصــر رئيســة البــد مــن توافرهــا هــي :املســاواة إباتحــة الفــرص
املتســاوية للجميع ،واإلنتاجية اليت تعين التوظيف األمثل لقدرات الناس من خالل االســتثمار
يف تنميــة املـوارد البشـرية ،واالســتدامة الــي تعــي االهتمــام ابألجيــال املســتقبلية ،والتمكــن الــذي
يعــي متكــن النــاس مــن حتقيــق مســتوى مــن التنميــة الفرديــة الــي تتيــح هلــم خيــارات مالئمــة
(اليوســف .)45 :2009 ،ويرتكــز اهتمــام هــذه الدراســة علــى العنصــر الرابــع (التمكــن)
أساســا يف التنميــة كمنتجــة
انطالقًــا مــن متكــن املـرأة اقتصـ ًّ
ـادي ابعتبــار أن املـرأة شـري ًكا فاعـ ًـا و ً
ـروري للتنميــة يتحقــق مــن خــال املســاواة بــن الرجــال
ومســتفيدة ،وتُعــد مشــاركتها مطلبًــا ضـ ًّ
والنســاء يف امل ـوارد واألدوار يف كل القطاعــات التنمويــة.
وقــد جــاء االهتمــام العاملــي بقضيــة متكــن امل ـرأة وضــرورة مشــاركتها يف خمتلــف جمــاالت
احليــاة حتقي ًقــا لعمليــات املســاواة والتنميــة والســام  ،فــكان املؤمتــر العاملــي األول للمـرأة املنعقــد
يف املكســيك عــام ( ،)1975مث املؤمتــر العاملــي الثــاين للم ـرأة عــام ( )1980يف كوبنهاجــن،
واملؤمتــر الثالــث يف عــام ( )1985يف نــرويب .واســتمر االهتمــام بتمكــن امل ـرأة يف تســعينات
القــرن العش ـرين مــن خــال الواثئــق الدوليــة اخلاصــة ابمل ـرأة والصــادرة عــن هيئــة األمــم املتحــدة
وأمههــا وثيقــة مؤمتــر القاهــرة للســكان ( ،)1994ووثيقــة بكــن ( )1995املؤمتــر الرابــع للمـرأة
والــي أكــدت علــى ضــرورة تعــاون احلكومــات واجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص يف عــدة حمــاور
ـادي تتمثــل يف :تعزيــز حقــوق امل ـرأة االقتصاديــة واســتقالهلا االقتصــادي
لتمكــن امل ـرأة اقتصـ ًّ
مبــا يف ذلــك حصوهلــا علــى فــرص العمالــة وظــروف االســتقدام املالئمــة والســيطرة علــى امل ـوارد
االقتصاديــة ،وتســهيل وصــول املـرأة علــى قــدم املســاواة مــع الرجــل إىل املـوارد والعمالــة واألسـواق
والتجــارة ،والقضــاء علــى التفرقــة الوظيفيــة ومجيــع أشــكال التمييــز يف العمــل (أبــو منديــل،
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وداوود ،وجنينــة ،وخضــر ،واملصــدر ،وأبــو كــرش.)14 :2014 ،
ويتطلب التمكني االقتصادي للمرأة ( )Malhorta et al, 2002زايدة الفرص
االقتصادية املتاحة للمرأة وتطوير االجتاهات االجتماعية مبا يتضمن هتيئة بيئة عمل مرنة
تساعد على املواءمة بني مسؤوليات العمل واألسرة ،وقبول اخنراط املرأة يف جماالت عديدة،
وإجياد بيئة تشريعية مالئمة ملشاركة أكرب للمرأة يف النشاط االقتصادي.
وقد حظي موضوع متكني املرأة يف السنوات األخرية يف اململكة العربية السعودية ابهتمام
ِ
دورا
ملحوظ من قبَل الدولة أبجهزهتا املختلفة ،وأدرجت املرأة ضمن خططها التنموية ملنحها ً
ملموسا لإلسهام يف التنمية ،وحتقيق العدل واملساواة غري املطلقة بني النساء والرجال واحرتام
ً
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 اليت متكنها من اعتمادها
على ذاهتا ويف حتسني وضعها ومشاركتها الفاعلة يف دوائر صنع القرار ويف إحداث التغيري
والعمل ضمن إطار اجلماعة ،ومبا أن التمكني االقتصادي للمرأة هو زايدة الفرص االقتصادية
املتاحة هلا فقد يقود املرأة إىل متكينها يف جماالت أخرى عديدة ومهمة.
جمال ال ميكن جتاهله يف التنمية فقد جاء
وابعتبار أن التمكني االقتصادي للمرأة يـَُع ُّد ً
اقتصادي وإلقاء الضوء على املبادئ،
اهتمام هذه الدراسة وتركيزها على متكني املرأة السعودية
ًّ
واآلليات ،واملستوايت ،واملؤشرات اليت يعتمد عليها ،واملعوقات اليت تواجه متكينها.

أوالً :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 “األوىل1395 -1390 :هـ”
6
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وصوالً إىل “رؤية اململكة  ”2030اليت اهتمت ابملرأة وإدراجها ضمن أهدافها بزايدة
نسبة مشاركتها يف التنمية وسوق العمل من نسبة ( %)5إىل ( ،%)28وزايدة متوقعة بنسبة
اقتصادي والوصول
( ،%)30وبذلك تسعى الدولة السعودية إىل تفعيل دور املرأة ومتكينها
ًّ
هبا إىل مواقع صنع القرار ومنحها احلرية اليت متكنها من املسامهة اإلجيابية يف تنمية اجملتمع،
وحتقيق العدل واملساواة يف الفرص املتاحة للجنسني خاصة وأن املرأة تشكل نصف اجملتمع
،حيث أشارت إحصاءات اهليئة العامة لإلحصاء (2017م) إىل أن املرأة السعودية تشكل
نصف اجملتمع تقريبًا ،وقد اتضح من خالل توزيع السكان السعوديني -حسب اجلنس -أن
نسبة الذكور ( ،%)50.64ونسبة اإلانث (%)49.06؛ ومبا أن املرأة السعودية تشكل نصف
اقتصادي قد يؤثر يف تنمية اجملتمع؛ ألن مشاركتها
اجملتمع السعودي فإن غياهبا وعدم متكينها
ًّ
ومتكينها يـَُع ُّد أداة مهمة لرفع عجلة التنمية.
من هذا املنطلق جاء اهتمام هذه الدراسة ابلتمكني االقتصادي للمرأة السعودية ابعتباره
فاعل يف التنمية ،ويـَُع ُّد مقدمة ضرورية ومهمة لتمكني املرأة يف جماالت أخرى
يسهم
إسهاما ً
ً
عديدة .وميكن صياغة مشكلة هذه الدراسة يف السؤال اآليت :ما أبعاد التمكني االقتصادي
للمرأة السعودية واملعوقات اليت تواجهه؟

اثنيًا :أمهية الدراسة:

تتجلى أمهية هذه الدراسة فيما يلي:

أ -تكمــن أمهيــة الدراســة يف أهنــا تبحــث يف موضــوع يســتهدف ( %)49.06مــن ســكان
اجملتم ــع الس ــعودي وه ـ َّـن النس ــاء ال ــايت يش ــك ْل َن نص ــف اجملتم ــع الس ــعودي تقريبً ــا ،ويؤث ـ ْـر َن
بشــكل كبــر علــى اجملتمــع واقتصــاده حيــث إن زايدة التمكــن االقتصــادي للم ـرأة الــي متتلــك
ق ــدرات متقارب ــة م ــع الرج ــل م ــن ش ــأنه أن ي ــؤدي إىل اس ــتثمار طاق ــات كب ــرة معطل ــة ويزي ــد
مــن خلــق فــرص العمــل ودفــع عجلــة النمــو االقتصــادي إىل األمــام مــن خــال اعرتافــه ابمل ـرأة
كعنص ــر فاع ــل يف التنمي ــة.
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ب -تربز أمهية الدراسة يف أهنا تتزامن مع رؤية اململكة العربية السعودية ( )2030اليت
من ضمن أهدافها حتقيق اقتصاد مزدهر يصل ابجملتمع السعودي إىل مستوى الرفاهية.
ـادي والوقــوف علــى املبــادئ واآلليــات
ج -زايدة الوعــي أبمهيــة متكــن املـرأة الســعودية اقتصـ ًّ
الــي تســهم يف ذلــك ،واملؤشـرات الــي ميكــن مــن خالهلــا قياســه ،وكذلــك املعوقــات الــي تقــف
ـادي.
أمــام متكــن املـرأة اقتصـ ًّ
د -تـَُع ـ ُّـد ه ــذه الدراس ــة إضاف ــة علمي ــة للمكتب ــة العلمي ــة واملهتم ــن بقض ــااي املـ ـرأة عام ــة
واملـ ـرأة الس ــعودية خاص ــة.
هــ -تنبــع أمهيــة الدراســة مــن أمهيــة املوضــوع (التمكــن االقتصــادي) فهــو يســهم يف بنــاء
القــدرات الذاتيــة للمـرأة الســعودية ورفــع مســتوى وعيهــا وزايدة ثقتهــا بنفســها أبهنــا قــادرة علــى
أداء مجيــع األدوار يف خمتلــف اجملــاالت.
و -ندرة الدراسات اليت تناولت التمكني االقتصادي للمرأة السعودية  -يف حدود علم الباحثة.
ز -قد تفيد نتائج الدراسة املهتمني وصناع القرار يف توسيع الفرص أمام املرأة السعودية
اقتصادي.
اقتصادي وإزالة كافة املعوقات اليت حتول دون متكينها
ومتكينها
ًّ
ًّ

اثلثًا :أهداف الدراسة:

تس ــعى ه ــذه الدراس ــة إىل حتقي ــق ه ــدف رئي ــس ه ــو :التع ــرف إىل أبع ــاد التمك ــن
االقتص ــادي للم ـرأة الس ــعودية واملعوق ــات ال ــي تواجه ــه ،وميك ــن حتقي ــق ه ــذا اهل ــدف م ــن
خ ــال حتقي ــق األه ــداف الفرعي ــة التالي ــة:
أ -التعرف إىل املبادئ اليت يرتكز عليها التمكني االقتصادي للمرأة السعودية؟
اقتصادي؟
ب -التعرف إىل اآلليات اليت تسهم يف متكني املرأة السعودية
ًّ
اقتصادي؟
ج -التعرف إىل املستوايت املهمة لتمكني املرأة السعودية
ًّ
اقتصادي؟
د -التعرف إىل مؤشرات التمكني االقتصادي للمرأة السعودية
ًّ
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هـ -التعرف إىل املعوقات اليت تواجه التمكني االقتصادي للمرأة السعودية؟

ابعا :تساؤالت الدراسة:
رً

ترتك ــز ه ــذه الدراس ــة عل ــى تس ــاؤل رئي ــس ه ــو :م ــا أبع ــاد التمك ــن االقتص ــادي
للم ـرأة الســعودية واملعوقــات الــي تواجهــه؟ وميكــن اإلجابــة عنــه مــن خــال اإلجابــة عــن
التس ــاؤالت الفرعي ــة التالي ــة:
أ -ما املبادئ اليت يرتكز عليها التمكني االقتصادي للمرأة السعودية؟
اقتصادي؟
ب -ما اآلليات اليت تسهم يف متكني املرأة السعودية
ًّ
اقتصادي؟
ج -ما املستوايت املهمة لتمكني املرأة السعودية
ًّ
اقتصادي؟
د -ما مؤشرات التمكني االقتصادي للمرأة السعودية
ًّ
هـ -ما املعوقات اليت تواجه التمكني االقتصادي للمرأة السعودية؟

خامسا :مفاهيم الدراسة:
ً
أ -التمكني:

حيوي ال ميكن جتاهله يف عملية
عنصرا ًّ
يـَُع ُّد هذا املفهوم على قدر كبري من األمهية كونه ً
“علو املكانة ،وميكن من الشيء أي قدر عليه” (املعجم الوسيط،
التنمية ،ويعرف ًّ
لغوي أبنهّ :
سلطان وقدرة (الفيومي:1997 ،
 ،)917 :1983ومكنته من الشيء متكينًا أي جعلت له
ً
 ،)298وذلك لقوله تعاىل( :ونريد أن منن على الذين استضعفوا يف األرض وجنعلهم أئمة
أيضا يف
وجنعلهم الوارثني ،ومنكن هلم يف األرض( )...سورة القصص ،اآلية ،)6-5 :ويعين ً
اللغة“ :التقوية أو التعزيز” ،كما ورد يف قوله تعاىل( :وعد هللا الذين آمنوا منكم وعملوا
الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي
ارتضى هلم وليبدلنهم من بعد خوفهم آمناً) (سورة النور ،اآلية.)55 :
ويُعــرف التمكــن أبنــه :عمليــة يتــم بواســطتها متكــن األشــخاص ومســاعدهتم لتطويــر
أنفس ــهم وتزويده ــم مبه ــارات تدريبي ــة ليؤث ــروا بتدخله ــم الش ــخصي يف متثي ــل أدوار ذات
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قيم ــة اجتماعي ــة (.)Hardina, 2007; 32

كما يُعرف أبنه :مرحلة من مراحل حتسني القدرة على صنع القرار من خالل التعاون
والتشاركية والتدريب والتعليم والعمل بروح الفريق (زايد.)332 :2015 ،
ويُشــار إىل التمكــن أبنــه :العنايــة ابألفـراد مجاعــات أو جمتمعــات ليصبحـوا قادريــن علــى
حتس ــن ظروفه ــم م ــن خ ــال حتقي ــق األه ــداف اخلاص ــة هب ــم ليصبح ـوا بتل ــك الوس ــيلة قادري ــن
عل ــى العم ــل يف اجت ــاه مس ــاعدة أنفس ــهم واآلخري ــن وليكون ـوا أكث ــر حكم ــة يف حتدي ــد نوعي ــة
حياهت ــم (.)Adams,2005; 8
ويُقصــد بــه إجرائيًّــا يف هــذه الدراســة متكــن األفـراد أو اجلماعــات واجملتمعــات ومســاعدهتم
عل ــى التحك ــم يف ظروفه ــم وتطويره ــم م ــن خ ــال احلص ــول عل ــى املعلوم ــات وتنمي ــة امله ــارات
واالعتمــاد علــى الــذات والقــدرة علــى اختــاذ الق ـرارات ليصبح ـوا قادريــن علــى حتســن ظروفهــم
مــن خــال حتقيــق األهــداف اخلاصــة هبــم.

ب -متكني املرأة:
أكــد تقريــر التنميــة البشـرية لعــام ( )1995علــى أمهيــة متكــن النــاس الســيما املـرأة ويعتقــد
أبنــه الطريــق األكيــد للربــط بــن النمــو والتنميــة فيمــا لــو اســتطاع النــاس أن ميارس ـوا خياراهتــم
يف اجملــاالت السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة حيــث يصبــح مــن احملتمــل إىل حــد كبــر أن
وقائم ــا عل ــى املش ــاركة وقاب ـ ًـا لل ــدوام (الربانم ــج اإلمنائ ــي لألم ــم
يك ــون النم ــو ق ـ ًّ
ـوي ودميقراطيًّــا ً
املتح ــدة.)123 :1995 ،
ومتكني املرأة هو عملية بناء قدرة املرأة على أن تكون معتمدة على ذاهتا ،وأن تنمي
شعورها ابلقوة الداخلية واالستقالل الذايت ،والقدرة على اختاذ القرارات واإلدارة والقيادة،
وتغري السلوك واالجتاهات ،واخلروج من دائرة التهميش االجتماعي (حلمي.)159 :2003 ،
كذلــك يعــرف أبنــه :اجتــاه يعمــل علــى دعــم نفــوذ املـرأة وحصوهلــا علــى حقوقهــا ،وتنظيــم
قدراهت ــا عل ــى فه ــم وضعه ــا ،وتغ ــر إدراكه ــا لنفس ــها عل ــى حن ــو جيعله ــا ق ــادرة عل ــى االختي ــار
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لنفســها ،وأن يكــون هلــا صــوت مســموع للدفــاع عــن مصاحلهــا ،وقــدرة علــى املشــاركة يف اختــاذ
الق ـرار وإحــداث التغــر (عبــادة.)59 :2011 ،
وهو :جمموعة من العمليات املخططة واملقصودة اليت تستهدف تنمية القدرات االجتماعية
يصبح َن أكثر قدرة على إشباع
واالقتصادية والصحية والتعليمية جملموعة من النساء حبيث
ْ
احتياجاهتن وحل مشكالت جمتمعهن (آل عوض.)29 :2014 ،
أيضا أبنه :عملية تصبح النساء مبوجبها قادرات على تنظيم أنفسهن لزايدة
ويُعرف ً
حقهن يف اختاذ خيارات مستقلة والسيطرة على املوارد اليت
االعتماد على الذات ،وأتكيد
َّ
تساعد يف القضاء على التبعية (.)Varghese, 2011; 37
ويُقصد بتمكني املرأة إجرائيًّا يف هذه الدراسة أبنه :عملية مقصودة تستهدف حتقيق
املساواة من خالل مشاركة املرأة السعودية وتنمية قدراهتا ورفع مستوى وعيها وثقتها بنفسها
وحتقيق ذاهتا من خالل تدريبها وثقلها ابملهارات واملعرفة حىت تصبح قادرة على االختيار
واختاذ القرار والسيطرة على املوارد املتاحة واملشاركة الفاعلة يف التنمية.

ج -التمكني االقتصادي للمرأة:
التمكني االقتصادي هو عملية تغيري هياكل القوة االقتصادية اليت يعيش فيها األفراد مبا
يتضمنه ذلك من ضرورة توافر ثقة الفرد بنفسه وبقدراته وإمكاانته ومن مث استعداده النفسي
لالختيار بني البدائل املختلفة (سالمي ،وببة.)52 :2013 ،
اقتصادي امتداد له ،وانتج عنه ،وقد عرف البنك الدويل التمكني االقتصادي
ومتكني املرأة
ًّ
للمرأة أبنه :جعل األسواق تعمل ألجل املرأة (على مستوى السياسة) ،ومتكني املرأة للمنافسة
يف األسواق (على مستوى القدرة) (البنك الدويل.)4 :2012 ،
ويُعــرف أبنــه :العمليــة الــي تســتطيع املـرأة مــن خالهلــا االنتقــال مــن موقــع قــوة اقتصــادي
أدىن يف اجملتم ــع إىل موق ــع أعل ــى ،وذل ــك م ــن خ ــال س ــيطرهتا وحتكمه ــا ابمل ـوارد االقتصادي ــة
واملالي ــة األساس ــية ،وه ــي األج ــور ورأس امل ــال وغريه ــا ،وه ــو م ــا مينحه ــا يف الدرج ــة األوىل
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اســتقاللية ماديــة مباشــرة ،ويربــط هــذا التعريــف متكــن املـرأة مبــدى إمكانياهتــا يف احلصــول علــى
الث ــروات االقتصادي ــة املادي ــة والعيني ــة ،وم ــدى قدرهت ــا عل ــى التحك ــم يف تل ــك الث ــروات ألط ــول
ف ــرة زمني ــة ممكن ــة (أس ــد.)6 :2008 ،
وهــو :عمليــة وصــول املـرأة للمـوارد االقتصاديــة والتحكــم هبــا علــى مبــدأ املســاواة وضمــان
اس ــتخدامه ل ـزايدة الس ــيطرة والتحك ــم يف تنظي ــم حياهت ــا وحي ــاة أف ـراد آخري ــن لتحقي ــق التنمي ــة
(.)Samman, & Emma, 2016
ويتمثل التمكني االقتصادي يف إحساس املرأة بقيمتها وحقها بتحديد خياراهتا بعد أن
متنح هلا اخليارات وحقها يف الوصول إىل الفرص واملوارد وحقها يف الوصول إىل ضبط سري
حياهتا داخل املنزل وخارجه وقدرهتا على التأثري يف التغريات االجتماعية خللق وضع اجتماعي
واقتصادي أكثر إنصافًا على املستوى الوطين والعاملي (أيوب.)88 :2010 ،
ويُقص ــد ابلتمك ــن االقتص ــادي للم ـرأة إجرائيًــا يف ه ــذه الدراس ــة أبن ــه :عملي ــة مقص ــودة
وخمططــة يرتكــز علــى مبــادئ مهمــة وآليــات ،ومســتوايت ،ويقــاس مبؤش ـرات حمــددة ،يهــدف
إىل زايدة القــدرة االقتصاديــة احلقيقيــة للمـرأة الســعودية مــن خــال بنــاء قدراهتــا ورفــع مســتوى
وعيه ــا وثقته ــا بنفس ــها ،وحتس ــن وضعه ــا وتوس ــيع ف ــرص خياراهت ــا ومش ــاركتها يف األنش ــطة
االقتصادي ــة م ــن خ ــال احلص ــول والس ــيطرة عل ــى املـ ـوارد االقتصادي ــة والقض ــاء عل ــى التميي ــز
ـادي ويكــون هلــا مســامهة
وعــدم املســاواة ،وإزالــة كافــة املعوقــات الــي تواجههــا حــى ٌت ّكــن اقتصـ ًّ
فاعل ــة وواضح ــة يف التنمي ــة.

د -األبعاد:
أبعاد املوضوع هي مداه واتساعه وأعماقه وما يتعلق به (ابن شلهوب.)7 :2017 ،
ويقص ــد أببع ــاد التمك ــن إجرائيًّ ــا( :املب ــادئ ،اآللي ــات ،املس ــتوايت ،واملؤشـ ـرات) ال ــي
ـادي ،وتناولــت الباحثــة املعوقــات علــى أهنــا بُعــد معــوق
تســهم يف متكــن امل ـرأة الســعودية اقتصـ ًّ
لعملي ــة التمك ــن االقتص ــادي للمـ ـرأة الس ــعودية متمثل ــة يف املعوق ــات( :الذاتي ــة ،اجملتمعي ــة،
اخلاص ــة ببيئ ــة العم ــل ،واالقتصادي ــة).
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هـ -املعوقات:
هي الشيء الذي يعوق التقدم يف السري سواء بعوائق طبيعية أو مصطنعة ،ويؤدي ذلك
إىل التعثر يف اجتياز املوقف (حمفوظ.)2637 :2004 ،
ويقص ــد ابملعوق ــات إجرائيًّ ــا يف ه ــذه الدراس ــة الصع ــوابت والعقب ــات سـ ـواءً كان ــت
(ذاتي ــة أو جمتمعي ــة أو تنظيمي ــة وإداري ــة متعلق ــة ببيئ ــة العم ــل أو اقتصادي ــة) تواج ــه التمك ــن
االقتص ــادي للمـ ـرأة الس ــعودية وتضع ــف م ــن حتقيق ــه.

سادسا :منهج الدراسة:
ً

اس ــتخدم يف ه ــذه الدراس ــة املنه ــج الوصف ــي حي ــث يرتك ــز ه ــذا املنه ــج عل ــى وص ــف
دقي ــق وتفصيل ــي كم ــي أو نوع ــي للظاه ــرة أو املوض ــوع ال ــذي يـ ـراد دراس ــته ،وم ــن خالل ــه
مت ــت الدراس ــة النظري ــة ألبع ــاد التمك ــن االقتص ــادي للمـ ـرأة الس ــعودية ،وال ــي متثل ــت يف:
(املبــادئ ،اآلليــات ،املســتوايت ،واملؤش ـرات) الــي تســهم يف التمكــن االقتصــادي للم ـرأة
الس ــعودية ،وكذل ــك املعوق ــات ال ــي تواجه ــه.

سابعا :مصادر مجع البياانت:
ً

تن ــدرج ه ــذه الدراس ــة ضم ــن إط ــار الدراس ــات املكتبي ــة (النظري ــة) ال ــي ترتك ــز
ابلدرج ــة األوىل عل ــى أدبي ــات عل ــم االجتم ــاع املتاح ــة أم ــام الباحث ــن وال ــي ترتب ــط
بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر مبشــكلة وأهــداف الدراســة ،والــي ميكــن أن نطلــق عليهــا
املص ــادر الثانوي ــة ال ــي تتمث ــل يف الكت ــب واملراج ــع العربي ــة واألجنبي ــة ،واألحب ــاث العلمي ــة
والد راس ــات الس ــابقة ،وال ــدورايت ،واملق ــاالت ،والتقاري ــر.
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اإلطار النظري:

أول :النظرية املفسرة للدراسة:
ً

النظرية النسوية يف التنمية:

تس ــتند فلس ــفة ه ــذه النظري ــة إىل االعتق ــاد أبن املـ ـرأة ال تعام ــل عل ــى ق ــدم املس ــاواة م ــع
الرجــل ألي ســبب ســوى كوهنــا ام ـرأة يف اجملتمــع الــذي ينظــم شــؤونه وحيــدد أولوايتــه حســب
وفرصــا متســاوية مــع الرجــل ،ومناداهتــا
رؤيــة الرجــل واهتماماتــه ،واعرتافهــا أبن للم ـرأة حقوقًــا ً
ـادي وسياس ـيًّا واجتماعيًّــا ،وقــد حظيــت أهدافهــا بتأييــد يف شــى
ابملســاواة بــن اجلنســن اقتصـ ًّ
أحن ــاء الع ــامل (دالل ،ب ــدون.)70:
وهتتــم هــذه النظريــة أبصــول وخصائــص وأشــكال عــدم املســاواة بــن اجلنســن مبواضيــع
التنمي ــة كالكمي ــة غ ــر املتكافئ ــة للعم ــل م ــن قِبَ ــل النس ــاء ،إذ تُِق ـ ُّـر أن غي ــاب النس ــاء يف
السياس ــات التنموي ــة أو جمموع ــات اخت ــاذ القـ ـرار يع ــود إىل تبعي ــة النس ــاء للرج ــال ،وق ــد ب ــدأ
نش ــاط املس ــاواة ب ــن اجلنس ــن كحرك ــة منظم ــة يف النص ــف األخ ــر م ــن الق ــرن التاس ــع عش ــر
(اخلال ــد )54 :1996 ،حي ــث رك ــزت موجت ــه األوىل عل ــى تس ــاوي حق ــوق امللكي ــة للنس ــاء،
خصوص ــا إدراج النس ــاء يف التصوي ــت ،واملوج ــة الثاني ــة ب ــدأت يف
وكس ــب الس ــلطة السياس ــية
ً
ـرا
أوائــل الســتينات إىل أواخــر الثمانينــات وركــزت علــى املطالبــة ابحلقــوق املدنيــة للنســاء ،وأخـ ً
املوج ــة الثالث ــة ال ــي ظه ــرت يف بداي ــة الق ــرن العش ـرين وتتمي ــز ابلرغب ــة يف معاجل ــة ص ــور اخلل ــل
االقتصــادي والعنصــري إىل جانــب قضــااي املـرأة ،ومــن اجلماعــات الــي تنمــي إىل هــذه احلركــة
ائتــاف العمــل النســائي واملوجــة الثالثــة ،وكليهمــا أتســس يف عــام 1992م حيــث أصبحــت
املســاواة بــن اجلنســن أكثــر متي ـزاً ملطالبتهــا هبويــة نســائية عامليــة مــع اع ـراف مبوقــع النســاء يف
التنميــة ،هــذا االعـراف مل أيت فقــط مــن جهــود مفكــري املســاواة بــن اجلنســن بــل أيضـاً مــن
قبــل التغ ـرات احلقيقيــة يف موقــع النســاء يف نظــام اإلنتــاج العاملــي ،حيــث إن التنميــة العامليــة
دفع ــت نس ــاءً م ــن الع ــامل املتط ــور وح ــى الع ــامل الثال ــث إىل دخ ــول وظائ ــف غ ــرت مكانته ـ َّـن
االجتماعي ــة واالقتصادي ــة ،فق ــد ازدادت نس ــب النس ــاء العام ــات خ ــارج املن ــزل.
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رك ــزت النظري ــة النس ــوية يف التنمي ــة عل ــى ثالث ــة اجتاه ــات نس ــوية متثل ــت يف( :الليـ ـرايل،
املاركســي ،والراديــكايل) ،وســوف تركــز هــذه الدراســة علــى اجتــاه النســوية الليرباليــة (الفرديــة) إذ
يقــوم هــذا االجتــاه علــى فرضيــة أن مجيــع النــاس قــد خلق ـوا متســاوين ،وال ينبغــي حرماهنــم مــن
املســاواة بســبب اجلنــس ،وقــد ركــز هــذا االجتــاه علــى املعتقــدات الــي جــاء هبــا عصــر التنويــر
وال ــي تن ــادي ابإلمي ــان ابلعقالني ــة ،وأن املـ ـرأة والرج ــل يتمتع ــان بنف ــس العقلي ــة الرش ــيدة ،وأن
التعليــم كوســيلة لتغيــر وحتويــل اجملتمــع ،واإلميــان مببــدأ احلقــوق الطبيعيــة ،وبنــاء علــى ذلــك فمــا
دام الرجــال والنســاء متماثلــن مــن حيــث طبيعــة الوجــود ،إذن فــإن حقــوق الرجــال ينبغــي أن
أيضــا (دالل ،بــدون.)73 :
متتــد لتشــمل النســاء ً
ومن املالحظ أن هذا االجتاه ربط قضااي املسـاواة بني اجلنسين مبسـاعي التنمية حيث مت
عقـد العديـد مـن املؤمتـرات التي أكـدت علـى الـدور الفاعـل للمـرأة يف املسـار التنمـوي ،وانتقـل
االهتمـام بـدور املـرأة عامليًّـا إىل االهتمـام هبـا عربيًّـا حيـث إن ًّ
كل مـن املـرأة والرجـل يسـهمان يف
مشـاريع وبرامـج التنميـة ،وأخـذ العالقـة بين الرجـل واملـرأة يف احلسـبان لـدى املخططين واإلقـرار
أبدوارمهـا اإلنتاجيـة واجملتمعيـة املتكاملـة عـن طريـق اإلقـرار مبجهـودات كل مـن املـرأة والرجـل
يف بنـاء اجملتمـع ،ابإلضافـة إىل أتثير كل مـن الرجـال والنسـاء يف مشـاريع وبرامـج التنميـة،
واالسـتفادة التي تعـود علـى الطرفين دون متييـز بينهمـا؛ ممـا يسـهم يف متكين املـرأة يف اجملـال
فاعلا يف اجملتمـع.
االقتصـادي ،ويف كل اجملـاالت لكـي تكـون عنص ًـرا ً

انطالقـ ـاً م ــن مس ــلمات ه ــذه النظري ــة وال ــي ميك ــن النظ ــر م ــن خالهل ــا إىل التمك ــن
االقتصــادي للمـرأة الســعودية يف مرحلــة التغـرات الــي ميــر هبــا اجملتمــع الســعودي يف ظــل “رؤيــة
اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ”2030ال ــي ع ــززت م ــن حق ــوق املـ ـرأة االقتصادي ــة واس ــتقالهلا
االقتص ــادي ،وتس ــهيل ُس ــبل وصوهل ــا عل ــى ق ــدم املس ــاواة م ــع الرج ــل إىل املـ ـوارد واألسـ ـواق
والتج ــارة ،وتوف ــر اخلدم ــات التجاري ــة والتدري ــب ال ــكايف ،ووصوهل ــا إىل املش ــاركة احلقيقي ــة يف
ـكازا علــى األبعــاد
صنــع القـرار بــدءًا مــن األســرة حــى أعلــى مراكــز صنــع القـرار يف الدولــة ،وارتـ ً
املهم ــة لتمكينه ــا ،واملتمثل ــة يف( :املب ــادئ ،اآللي ــات ،واملس ــتوايت) ،وكذل ــك إزال ــة املعوق ــات؛
ـرا يف اجمل ــال االقتص ــادي ،وبذل ــك تتس ــاوى
فم ــن املتوق ــع أن حتق ــق امل ـرأة الس ــعودية ً
جناح ــا كب ـ ً
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ـادي
املـ ـرأة م ــع الرج ــل يف احلق ــوق والواجب ــات؛ مم ــا يع ــي أن املـ ـرأة الس ــعودية مكن ــت اقتص ـ ًّ
وأصبح ــت عنص ـ ًـرا فاع ـ ًـا يف التنمي ــة.

اثنيًا :الدراسات السابقة:

 دراسة( :اجلوادي“ ،)2009 ،مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي” ،هدفتالدراسة إىل معرفة مدى مسامهة املرأة السعودية يف النشاط االقتصادي ،واستخدمت املنهج
الوصفي التحليلي ،واملنهج املقارن ،وتوصلت إىل العديد من النتائج منها :ضعف الربامج
التدريبية املقدمة للمرأة ،عدم املساواة بني الذكور واإلانث يف األجور ،وارتفاع نسبة األمية
بني النساء .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف اهلدف العام حيث إن مسامهة املرأة
اقتصادي ،وكذلك تتفق معها يف استخدام املنهج
يف النشاط االقتصادي مؤشر إىل متكينها
ًّ
الوصفي التحليلي ،واألداة ،ومكان وجمتمع الدراسة.
 دراســة( :اخلــاروف ،واحلديــدي“ ،)2011 ،مشــروع ازدهــار النســاء التنمــوي وعالقتــهبتمكــن املـرأة األردنيــة” ،هدفــت الدراســة إىل تقييــم مشــروع ازدهــار النســاء التنمــوي وعالقتــه
بتمكــن املـرأة مــن خــال معرفــة أوضــاع املشــاركات الوظيفيــة بعــد االلتحــاق ابملشــروع ،ومعرفــة
ـادي واجتماعيًّ ــا ،اس ــتخدمت املنه ــج
العالق ــة ب ــن االشـ ـراك يف املش ــروع ومتك ــن املـ ـرأة اقتص ـ ًّ
الوصفــي ،وأدايت االســتبانة واملقابلــة ،وتوصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج منهــا :كفايــة
املشــروع مــن حيــث رضــا املشــاركات عــن الــدورات التدريبيــة املقدمــة هلـ َّـن ،كفايــة املشــروع يف
ـادي واجتماعيًّــا ،زايدة قــدرة املـرأة علــى اختــاذ القـرارات اخلاصــة
زايدة وتعزيــز متكــن املـرأة اقتصـ ًّ
هبــا وأبسـرهتا يف اجملــاالت املختلفــة .تتفــق الدراســة الســابقة والدراســة احلاليــة يف اهتمــام كليهمــا
بتمكــن امل ـرأة ،ويف اســتخدام املنهــج الوصفــي ،وختتلفــان يف أن الدراســة احلاليــة ركــزت علــى
أبعــاد التمكــن االقتصــادي للمـرأة الســعودية واملعوقــات الــي تواجهــه ،وركــزت الدراســة الســابقة
علــى تقييــم مشــروع ازدهــار التنمــوي وعالقتــه بتمكــن املـرأة األردنيــة ،وكذلــك يف أن الدراســة
الســابقة تطبيقيــة والدراســة احلاليــة نظريــة.
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 دراسـة( :سلامي ،وببـة “ ،)2013 ،املؤسسـات الصغيرة واملتوسـطة كأداة للتمكيناالقتصادي ،:هدفت الدراسـة إىل معرفة الدوافع اليت تشـجع املرأة اجلزائرية على إنشـاء عملها
اخلـاص ،والعوائـق التي تواجههـا ،اسـتخدمت منهـج املسـح االجتماعـي ،وأداة االسـتبانة،
وتوصلت الدراسـة إىل العديد من النتائج منها :توافر فرص التطوير والتدريب املهين ،تشـجيع
هلن ابلعمل يف هذا اجملال ،الظروف البيئية اليت تعيش فيها املرأة وتدير فيها مشـروعها
ـرهن َّ
أس َّ
هلـا أثـر كبير يف دعـم قدراهتـا ،ومـن املعوقـات تعقـد اإلجـراءات اإلداريـة والقانونيـة ،ونظـرة
اجملتمع لكفاءات املرأة أبهنا أقل من الرجل ،وصعوبة التوفيق بني إدارة املشـروع وأداء التزاماهتا
العائليـة .تتفـق الدراسـتان يف تركيـز كليهمـا علـى متكين املـرأة واملعوقـات التي تواجهـه ،وختتلفـان
يف أن الدراسـة السـابقة ركـزت علـى املؤسسـات الصغيرة واملتوسـطة كأداة للتمكين ،والدراسـة
احلاليـة ركـزت علـى أبعـاد التمكين االقتصـادي للمـرأة ،وكذلـك ختتلفـان يف املنهـج ،ومـكان
الدراسـة ،ويف أن الدراسـة السـابقة تطبيقيـة والدراسـة احلاليـة نظريـة.
 دراســة( :أبومنديــل ،وآخــرون “ ،)2014 ،واقــع التمكــن االقتصــادي للم ـرأة يفقطــاع غــزة” ،هدفــت الدراســة إىل معرفــة واقــع التمكــن االقتصــادي للم ـرأة يف قطــاع غــزة،
واســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليلــي ،وأداة اإلســتبانة ،وتوصلــت الدراســة إىل عــدة نتائــج
ـادي منهــا :القــروض
كشــفت عــن املعوقــات الــي أضعفــت مــن متكــن امل ـرأة الفلســطينية اقتصـ ًّ
املقدمــة مــن مؤسســات التمويــل النســوية غــر مشــجعة لصغــر حجمهــا ،تعقــد اإلجـراءات ،فقــر
القوانــن والتش ـريعات ،العــادات والتقاليــد اجملتمعيــة ،واملعوقــات الذاتيــة .تتفــق الدراســتان يف
اهتمــام كلتيهمــا ابلتمكــن االقتصــادي للمـرأة ،ويف املنهــج ،وختتلفــان يف مــكان الدراســة ،ويف
أن الدراســة الســابقة تطبيقيــة والدراســة احلاليــة نظريــة.
 دراسـة( :حسـن “ ،)2015 ،استشـراف مسـتقبل التمكني االجتماعي واالقتصاديوالسياسـي للمـرأة السـعودية” ،هدفـت الدراسـة إىل إلقـاء الضـوء علـى استشـراف مسـتقبل
التمكين االجتماعـي واالقتصـادي والسياسـي للمـرأة السـعودية خلال الفترة مـن (-2015
 ،)2035والتعـرف إىل أهـم املتغيرات الثقافيـة واالقتصاديـة التي مـن املتوقـع أن تؤثـر سـلبًا علـى
مستقبل متكني املرأة خالل تلك الفرتة ،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 التي تديرهـا املـرأة ،اسـتصدار قوانين
وتشريعات تسهل من عمل املرأة يف اجملال االقتصادي ،إزالة كل صور التمييز االقتصادي بني
الرجـل واملـرأة ،إشـراك املـرأة يف كافـة الربامـج االقتصاديـة التي تعدهـا الدولـة ،وتدريـب املـرأة علـى
العمـل احلـر وكيفيـة إدارة املشـروعات الصغيرة ،ومـن املعوقـات العـادات واملـورواثت التي تقلـص
مـن حقـوق املـرأة ،قلـة االهتمـام بتقـدمي الـدورات التدريبيـة للنسـاء العاملات ورفـع كفاءهت َّـن،
ضعـف إدراك أفـراد اجملتمـع ابلـدور اجملتمعـي الـذي تقـوم بـه املـرأة .تتفـق الدراسـتان يف اهلـدف
العـام التمكين االقتصـادي للمـرأة السـعودية ،وختتلفـان يف أن الدراسـة السـابقة ركـزت جبانـب
التمكني االقتصادي على التمكني االجتماعي والسياسي للمرأة ،ويف املنهج ،ويف أن الدراسة
السـابقة تطبيقيـة والدراسـة احلاليـة نظريـة.
 دراسـة( :ابـن شـلهوب “ ،)2017 ،أبعـاد متكين املـرأة السـعودية” ،هدفـت الدراسـةإىل معرفـة أبعـاد متكين املـرأة السـعودية مـن خلال حتديـد جمـاالت واحتياجـات ومسـتوايت
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 لتحسين أوضاعهـن .وتتفـق الدراسـتان يف اهلـدف العـام أبعـاد
متكين املـرأة السـعودية ،وختتلفـان يف أن الدراسـة احلاليـة ركـزت علـى أبعـاد التمكين االقتصـادي
والدراسـة السـابقة ركزت على أبعاد متكني املرأة بصورة عامة ،وكذلك ختتلفان يف املنهج ،ويف
أن الدراسـة السـابقة تطبيقيـة والدراسـة احلاليـة نظريـة.
 دراسـة( :عمـر“ ،)2019 ،احتياجـات متكين املـرأة السـعودية يف التنميـة االجتماعيـةواالقتصادية واملعوقات اليت تواجهها” ،هدفت الدراسة إىل معرفة االحتياجات اليت تسهم يف
متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية واملعوقات اليت تواجهها ،واستخدمت
الباحثـة منهـج املسـح االجتماعـي أبسـلوب احلصـر الشـامل ،واملنهـج الوصفـي التحليلـي ،وأداة
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اإلسـتبانة ،وتوصلـت الدراسـة إىل العديـد مـن النتائـج منهـا :زايدة وعـي اجملتمـع أبمهيـة دور
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 ،وتوفير التمويـل الـكايف مـن قِبَـل الدولـة للمشـاريع الصغيرة التي 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 التي تقلـص مـن مشـاركة املـرأة يف التنميـة االجتماعيـة واالقتصاديـة .وتتفـق الدراسـتان
يف اهلـدف العـام حيـث متكين املـرأة واملعوقـات التي تواجهـه ،ويف مـكان الدراسـة ،ويف وحـدة
التحليـل ،وختتلفـان يف أن الدراسـة احلاليـة ركـزت علـى أبعـاد التمكين االقتصـادي ،والدراسـة
السـابقة ركـزت علـى االحتياجـات التي تسـهم يف التمكين بصـورة عامـة ،ويف املنهـج ،ويف أن
الدراسـة احلاليـة نظريـة والدراسـة السـابقة تطبيقيـة.

اثلثًا :األدبيات:

أول :متكني املرأة:
ً

يع ــى بتمك ــن املـ ـرأة :تطوي ــر طاقاهت ــا وتش ــجيعها عل ــى ت ــرك القي ــم واملعاي ــر البالي ــة ال ــي
تكبله ــا وتع ــوق انطالقه ــا وذل ــك م ــن خ ــال رف ــع مس ــتواها م ــن الناحي ــة التعليمي ــة ،وإاتح ــة
الف ــرص هل ــا للعم ــل يف اجمل ــاالت املختلف ــة وتزويده ــا ابلتعلي ــم والتدري ــب امله ــي ال ــازم لذل ــك،
والعم ــل عل ــى مواجه ــة املعوق ــات ال ــي حت ــول دون مش ــاركتها الفعال ــة يف التنمي ــة واحل ــد منه ــا
(صنــدوق األمــم املتحــدة اإلمنائــي للم ـرأة ،)47 :2000 ،وقــد أولــت العديــد مــن املنظمــات
اإلمنائي ــة اهتمامه ــا بقضي ــة متك ــن امل ـرأة كه ــدف رئي ــس ،وكان لألم ــم املتح ــدة س ــبق االهتم ــام
ـتخداما يف سياس ــات
بقض ــااي امل ـرأة من ــذ ع ــام ( ،)1945وكذل ــك أصب ــح التمك ــن أكث ــر اس ـ ً
وبرامــج معظــم املنظمــات غــر احلكوميــة ،وهــو أكثــر املفاهيــم اعرتافًــا ابمل ـرأة كعنصــر فاعــل يف
التنميــة ،وابلتــايل فهــو يســعى للقضــاء علــى كل مظاهــر التمييــز ضـ ّد املـرأة مــن خــال اآلليــات
ال ــي تعينه ــا عل ــى االعتم ــاد عل ــى ال ــذات؛ لذل ــك تتحق ــق ق ــوة املـ ـرأة بتمكينه ــا م ــن ظروفه ــا
وفرصهــا وممارســة حقهــا يف االختيــار ،ومبــدى توافــر فــرص اعتمادهــا علــى نفســها ،وهلــذا فــإن
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التمكــن جيعــل التنميــة أكثــر تفامهًــا ومشــاركة بــن الرجــال والنســاء ،ومــن َثَّ ال تكــون التنميــة
جم ــرد رعاي ــة اجتماعي ــة للنس ــاء وإمن ــا تك ــون التنمي ــة اجتماعي ــة هت ــدف إىل متك ــن النس ــاء م ــن
امتــاك عناصــر القــوة االقتصاديــة واالجتماعيــة متكنهــن مــن االعتمــاد علــى الــذات يف حتســن
أوضاعهـ َّـن املعيشــية واملاديــة علــى حنــو متواصــل ،واملشــاركة يف اختــاذ القـرارات الــي متــس مجيــع
جوان ــب حياهت ــن (آل ع ــوض.)40 :2014 ،
ومبا أن متكني املرأة مرتبط ابلتنمية فنجده قد مر بثالث مقارابت (سالمي:)184 :2016 ،
األوىل :تتعلق إبدماج املرأة يف التنمية ( )WIDواليت دعت لدعم إدماج املرأة للعمل يف عدة
قطاعـات وتقلدهـا للمناصـب ذات القـرارات املؤثـرة علـى حتسين شـروط عمـل املـرأة ،وإحـداث
تغيرات قانونيـة وإداريـة لضمـان اإلدمـاج األحسـن للمـرأة يف النظـام االقتصـادي ،ونظ ًـرا لعـدم
وجود قاعدة للمساواة يف املقاربة األوىل جاءت املقاربة الثانية :املرأة والتنمية ( )WADحيث
الرتكيـز يف هـذه املرحلـة علـى التفكير 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
والتي متيـز بين الرجـل واملـرأة ،لذلـك زادت أعبـاء املـرأة داخـل املنـزل وخارجـه دون أن يكـون
هنـاك مـردود فعلـي هلـذا العـبء بسـبب سـيادة عـادات وتقاليـد مل تسـتطيع كثير مـن اجملتمعـات
التخلـص منهـا وابألخـص اجملتمعـات العربيـة ،ونظـراً إلمهـال هـذه املقاربـة لـدور املرأة االقتصادي
وحصـره فقـط يف دورهـا التقليـدي ،جـاءت مقاربـة النـوع االجتماعـي يف التنميـة ()GID
والتي تؤكـد علـى مفهـوم التنميـة املسـتدامة والعدالـة االجتماعيـة واملسـاواة بين الذكـور واإلانث
يف احلصـول علـى املـوارد اإلنتاجيـة ،يف ظـل االعتراف بوجـود مشـكلة التمييـز بين اجلنسين،
وتقسـيم العمـل املؤسـس علـى مفاهيـم خاطئـة خاصـة أبدوار وإمـكاانت وصالحيـات كل مـن
الذكـور واإلانث يف اجملتمـع.
مم ــا س ــبق ف ــإن متك ــن امل ـرأة يؤك ــد عل ــى ضم ــان املش ــاركة الفاعل ــة للم ـرأة يف التنمي ــة ويف
صن ــع القـ ـرارات بكاف ــة أنواعه ــا وجماالهت ــا سـ ـواءً كان ــت اقتصادي ــة أو اجتماعي ــة أو سياس ــية
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وغريه ــا ،وابلت ــايل مت ّك ــن امل ـرأة م ــن خ ــال عملي ــات التغي ــر ال ــي ميك ــن م ــن خالهل ــا أن يك ــون
هلــا القــدرة علــى التحكــم يف اخليــارات اإلس ـراتيجية ،واملســامهة علــى قــدم املســاواة يف التغيــر
اإلجي ــايب واملش ــاركة الفاعل ــة يف التنمي ــة.

اثنيًا :التمكني االقتصادي للمرأة السعودية:

أطلقـت هيئـة األمـم املتحـدة يف السـنوات األخيرة مفهـوم (التنميـة املسـتدامة) شـعاراً هلـا
ولرباجمهـا وخططهـا يف الـدول الناميـة ،وفرضـت مفهـوم النـوع االجتماعـي (اجلنـدر) وسـيلة
لتحقيق التنمية يف هذه الدول عن طريق التماثل التام بني الرجال والنساء يف املوارد واألدوار،
ومبتابعـة خطـط التوظيـف يف القطاعـات احملليـة ،ومقارنـة البيـاانت اإلحصائيـة بين قـوة العمـل
النسـائية والرجاليـة ومـدى اسـتهدافها حتقيـق التسـاوي بين اجلنسين يف كل قطـاع مـن قطاعـات
تلك الدول حتقي ًقا ملفهوم التنمية املستدامة ،وصدر تقرير بعنوان" :التنمية والنوع االجتماعي"
عـن (صنـدوق األمـم املتحـدة اإلمنائـي للمـرأة( )2000 ،آل عـوض ،)17 :2014 ،ويف هـذا
السياق تبنت عدد من املنظمات اإلمنائية منها منظمات غري حكومية ومنظمات اتبعة لألمم
املتحـدة مبـدأ متكين املـرأة كهـدف رئيـس يف براجمهـا.
ـادي هـو املشـاركة الفاعلـة للمـرأة يف دوائـر صنـع القـرار عـن
والغايـة مـن متكين املـرأة اقتص ًّ
طريق توسيع نطاق الفرص واخليارات والبدائل املتاحة هلا .مث إن املشاركة الفاعلة تستلزم تنمية
املـرأة نفسـها وتطويـر قدراهتـا وإمكانياهتـا لتمتلـك عناصـر القـوة التي متكنهـا مـن إحـداث التغيير
يف جمتمعهـا ،وتكمـن مصـادر هـذه القـوة يف املعرفـة والثقـة ابلنفـس وقدراهتـا والعمـل ضمـن إطـار
اجلماعـة وليـس العمـل الفـردي (عكـور.)5 :2015 ،
ومب ــا أن ه ــدف األلفي ــة اإلمنائي ــة الثال ــث يس ــعى لتحقي ــق املس ــاواة ب ــن اجلنس ــن ومتك ــن
املـرأة فقــد تعــرض هــذا اهلــدف لكثــر مــن االنتقــادات؛ ألنــه أغفــل حقيقــة أنــه ال ميكــن حتقيــق
ـادي يـَُع ـ ُّـد أح ــد
املس ــاواة م ــا مل مت ّك ــن املـ ـرأة يف مجي ــع اجمل ــاالت التنموي ــة ،ومتك ــن املـ ـرأة اقتص ـ ًّ
اجملــاالت املهمــة للتنميــة ،وحيقــق املســاواة بــن اجلنســن؛ لــذا تــرى الباحثــة أن جناحــه وحتقيقــه
مرتبــط جبوانــب ثالثــة مهمــة ،أوالً :ابمل ـرأة نفســها وبتمكينهــا الــذايت ،واثنيًــا :إبطــار التمكــن
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القان ــوين ،واثلث ـاً :إبط ــار التمك ــن املؤسس ــي ،ف ــكل جان ــب م ــن ه ــذه اجلوان ــب ل ــه دور مه ــم
يف جنــاح التمكــن االقتصــادي للم ـرأة لذلــك البــد مــن اســتعراض هــذه اجلوانــب ابختصــار يف
إط ــار التمك ــن االقتص ــادي للم ـرأة الس ــعودية يف م ــا يل ــي:

أ -التمكني الذايت للمرأة:
يُقص ــد ب ــه :الس ــلوكيات املتعلم ــة وال ــي متَّ حتقيقه ــا عل ــى املس ــتوى الش ــخصي وال ــذايت
كتهن يف برامــج تدريبيــة ونوعيــة تســهم يف إحــداث تغ ـرات إجيابيــة
للنســاء عــن طريــق مشــار َّ
عل ــى املس ــتوى الش ــخصي؛ مم ــا يع ــزز إمكانيته ـ َّـن وقدراهت ـ َّـن الذاتي ــة يف اجمل ــاالت التالي ــة:
(الصن ــدوق األردين اهلامش ــي للتنمي ــة البشـ ـرية)12 :2013 ،
 -1الثقة ابلنفس واليت توضح الصورة اليت تدركها املرأة عن نفسها كنتيجة لتجارهبا
مع حميطها االجتماعي واليت تظهر مدى احرتام وإعجاب اآلخرين هلا من خالل االنطباع
الداخلي الذي يتكون عند املرأة عن طريق نظرة اآلخرين هلا.
 -2ق ــدرة املـ ـرأة عل ــى مواجه ــة املش ــاكل وحتم ــل املس ــؤولية ع ــن طري ــق اتب ــاع أس ــاليب
إجيابي ــة يف حتلي ــل أس ــباب املش ــكلة واملرون ــة يف إجي ــاد بدائ ــل خمتلف ــة الختي ــار احل ــل األمث ــل،
مم ــا يع ــزز قدرهت ــا عل ــى االعتم ــاد عل ــى نفس ــها.
 -3قدرة املرأة على املبادرة حنو التغيري والتطور الناتج من ذات املرأة من خالل توجهات
وإرشادات القائمني على الربامج التدريبية هبدف معاجلة جوانب متس حياة املرأة وأدوارها
حيوي يف
دواً ًّ
على النطاق األسري واجملتمعي ،حيث تستطيع الربامج التدريبية أن تلعب ً
كهن هبدف حتقيق أهدافهن على املستوى الشخصي واجملتمعي.
حث النساء على تغري سلو َّ
ّ
 -4تعتمــد هــذه القــدرات علــى امتــاك املـرأة مهــارة احلـوار 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.
 -5متتل ــك املـ ـرأة مه ــارة اإلقن ــاع نتيج ــة احلـ ـوار الفع ــال والبن ــاء ع ــن طري ــق إيص ــال
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أفكارهــا وقدراهتــا املعرفيــة بطريقــة حتــوز علــى قبــول اآلخريــن وتقنعهــم آبرائهــا وأفكارهــا؛ ممــا
يس ــاعدها عل ــى حتقي ــق أهدافه ــا.
ـادي الب ــد أن يتواف ــر هل ــا عام ــل الثق ــة ابلنف ــس م ــن
ولك ــي مت ّك ــن امل ـرأة الس ــعودية اقتص ـ ًّ
أدائه ــا ألدواره ــا املنوط ــة هب ــا وأتثريه ــا يف اآلخري ــن ،وأن تك ــون هل ــا الق ــدرة عل ــى حتم ــل
املس ــؤولية ومواجه ــة املش ــكالت ال ــي تواجهه ــا وكيفي ــة حله ــا أبس ــلوب إجي ــايب يع ــزز م ــن
قدرهت ــا واعتماده ــا عل ــى نفس ــها ،وأن تب ــادر وتق ــدم حن ــو التغي ــر والتطوي ــر واملش ــاركة الفاعل ــة
يف كل جم ــاالت اجملتم ــع ،والب ــد أن متتل ــك مه ــارة احل ـوار والنق ــاش واإلقن ــاع والتأث ــر يف م ــن
حوهلــا ،ويف ســبيل حتقيــق ذلــك البــد مــن إش ـراك امل ـرأة يف الربامــج التدريبيــة والــدورات الــي
تؤهله ــا وترف ــع م ــن كفاءهت ــا وتق ــوي م ــن قدرهت ــا يف اخت ــاذ الق ـرار خاص ــة ال ــدورات والربام ــج
الــي ختــص اجملــال االقتصــادي لرفــع وعــي املـرأة االقتصــادي واكتســاهبا املهــارات االقتصاديــة
املهمــة ،وتدريبهــا علــى كيفيــة إدارة املشــروعات والعمــل احلــر ،والــي تســهم يف زايدة شــعورها
وإحساس ــها أبمهي ــة مكانته ــا ودوره ــا يف حتقي ــق التنمي ــة.

ب -التمكني القانوين:
يسعى اإلطار القانوين إىل إجياد ضماانت حتافظ على دور املرأة وتضمن حقوقها من
خالل من خالل( :اجمللس القومي للمرأة)310 :2004 ،
 -1العمل على تعديل التشريعات اليت حتد من دور املرأة.
 -2مدى توعية املرأة حبقوقها القانونية.
 -3تطبيق مجيع االتفاقيات الدولية اليت تضمن احلقوق املدنية للمرأة.
ـادي حيــث يتوافــر
ـرا يف متكــن املـرأة الســعودية اقتصـ ًّ
ويســهم اإلطــار القانــوين إسـ ً
ـهاما كبـ ً
ـادي ،ويتجســد ذلــك مــن خــال ســن
هلــا ضمــاانت حتفــظ حقوقهــا وتؤمــن موقفهــا اقتصـ ًّ
القوانــن والتشـريعات الــي تســهل مــن عملهــا ومتكينهــا يف اجملــال االقتصــادي ،وكذلــك تســهيل
اإلج ـراءات القانونيــة واإلداريــة الــي تدعــم متكــن امل ـرأة اقتصــادايً ،وابملقابــل البــد أن يكــون
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للم ـرأة الســعودية وعــي حبقوقهــا داخــل اجملتمــع.
وقد خصصت خطة التنمية التاسعة (2014-2010م) ضمن أهدافها العامة متكني
املرأة السعودية للمشاركة يف حتقيق التنمية ،وتطوير إسهامها يف النشاط االقتصادي ،وأتمني
اخلدمات املساندة لتمكينها من املشاركة وشرعت الدولة قوانني وقواعد انظمة لتمكني 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:
يه ــدف التمك ــن املؤسس ــي إىل تقوي ــة البني ــة األساس ــية للمنظم ــات واهليئ ــات ال ــي
تس ــعى إىل النه ــوض يف جم ــال امل ـرأة وزايدة دور مجي ــع املؤسس ــات ال ــي هتت ــم ابمل ـرأة والعم ــل
عل ــى إجي ــاد ش ــبكة اتص ــال ب ــن صانع ــي السياس ــات الكفيل ــة بتحس ــن وضعي ــة املـ ـرأة يف
خمتل ــف القطاع ــات (قندي ــل.)43 :2005 ،
ـادي عندمــا توجــد شــبكة اتصــال بــن
ويســهم ذلــك يف متكــن امل ـرأة الســعودية اقتصـ ًّ
صانعــي السياســات الكفيلــة بتحســن وضعيــة املـرأة يف خمتلــف القطاعــات وابألخــص القطــاع
االقتصــادي مــن خــال توفــر التمويــل الــكايف للمشــاريع الصغــرة الــي تنشــئها امل ـرأة أو مــن
خــال تطبيــق نظــام التأمينــات االجتماعيــة خاصــة يف املؤسســات اخلاصــة ،وإعطــاء املـرأة احلريــة
يف ممارســة العمــل التجــاري احلــر ،وإش ـراكها يف كافــة الربامــج االقتصاديــة الــي تعدهــا الدولــة
وكافــة أن ـواع العمــل واملهــن مســاواة مــع الرجــل.
وفيما يلي ميكن استعراض أبعاد التمكني االقتصادي للمرأة السعودية ،واليت تتمثل يف:
"املبادئ ،اآلليات ،املستوايت ،واملؤشرات" ،وكذلك املعوقات اليت تواجهه ،وهي:

 -1مبادئ التمكني االقتصادي للمرأة:
يف إطار حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة السعودية هناك مبادئ مهمة من شأهنا أن
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تسهم يف حتقيقه وجناحه ،وميكن التطرق إليها فيما يلي( :عبد اللطيف)352-351 :2005 ،
أ -مبــدأ املشــاركة :إن مدخــل التمكــن يبــي أســاس عمليــة املشــاركة مــن جهــة امل ـرأة
واإلحســاس مبشــكالهتا واملشــاركة يف حلهــا بنــاءً علــى قدرهتــا واســتثمار مواردهــا ،ويـَُعـ ُّـد مبــدأ
املش ــاركة م ــن أه ــم املب ــادئ ال ــي تناس ــب التمك ــن .فالتمك ــن االقتص ــادي للم ـرأة الس ــعودية
يتطل ــب إش ـراكها ومش ــاركتها يف مجي ــع عملي ــات التنمي ــة وحتقي ــق املس ــاواة دون متيي ــز خاص ــة
وأن املـرأة الســعودية تشــكل نصــف اجملتمــع الســعودي تقريبـاًا ،وضعــف مشــاركتها يؤثــر أتثـرا
ـرا يف تنميــة اجملتمــع الســعودي.
كبـ ً
ب -مبــدأ االعتمــاد علــى الــذات واإلحســاس ابملســؤولية :يســعى مدخــل التمكــن
إىل تنمي ــة ق ــدرات املـ ـرأة الش ــخصية لك ــي تتمك ــن م ــن مواجه ــة مش ــكالهتا بنفس ــها وأبق ــل
اإلمــكاانت املتاحــة هلــا.
وهذا يؤكد ما مت ذكره يف صفحة ( )13يف ما خيتص بتمكني املرأة ذاتيًّا ،فتمكني
املرأة السعودية ذاتيًّا جيعلها قادرة على اعتمادها على ذاهتا من خالل القدرات اليت متتلكها
والثقة اليت تتمتع هبا وتستطيع أن تواجه مشكالهتا بنفسها وتسهم يف حلها أبسلوب إجيايب.
ج -مبدأ العدالة االجتماعية :إن مدخل التمكني يسعى إىل إحداث وحتقيق املساواة
والعدالة بني أفراد اجملتمع ،والعمل على الدفاع عن األفراد احملرومني والضعفاء ،ويتم ذلك
بعيدا عن التحيز الشخصي.
أبسلوب موضوعي ً
وحيقق مبدأ العدالة االجتماعية التمكني االقتصادي للمرأة السعودية؛ فمن خالله تتحقق
اقتصادي ،وتصبح شري ًكا فاعالً يف التنمية.
املساواة وعدم التمييز وبتوافر هذا املبدأ مت ّكن املرأة
ًّ
د -مب ــدأ الب ــدء م ــع اجملتم ــع م ــن حي ــث ه ــو :يتعام ــل التمك ــن م ــع امل ـرأة م ــن حي ــث
ه ــي ،مث حماول ــة مس ــاعدهتا لتنمي ــة قدراهت ــا والتعام ــل معه ــا حس ــب موارده ــا املتاح ــة فق ــط مث
حي ــاول تنميته ــا ،وإجي ــاد مص ــادر أخ ــرى لتمويله ــا.
اقتصادي خاصة املرأة اليت تكون قدراهتا ضعيفة
من خالل هذا املبدأ مت ّكن املرأة السعودية
ًّ
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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.
هــ -مب ــدأ العدال ــة واملس ــاواة القانوني ــة :ترتب ــط حق ــوق املواطن ــة واحلق ــوق والواجب ــات
مجيع ــا بتباي ــن انتماءاهت ــم
ابلتمك ــن؛ مم ــا يتطل ــب املس ــاواة والعدال ــة يف التش ـريع ب ــن املواطن ــن ً
الفئوي ــة واجلنس ــية أو املهني ــة.

 -2آليات التمكني االقتصادي للمرأة:
هناك آليات رئيسة تسهم يف حتقيق التمكني االقتصادي للمرأة بصورة عامة واملرأة
السعودية على وجه اخلصوص ،وهي( :عكور ،د.ت)10-9 ،
أ -زايدة الفرص االقتصادية املتاحة للمرأة:
مكان لنجاح املرأة على
يقصد بذلك توسيع ميادين عمل النساء ،مبعىن جعل األسواق ً
مستوى السياسات ،ومتكني املرأة من املنافسة بقوة يف األسواق على صعيد القدرة على
حتديد اخليارات والقرارات واملوارد اإلسرتاتيجية ،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 م ــن ش ــأن أسـ ـواق العم ــل تعزي ــز متك ــن املـ ـرأة أو تعزي ــز الفـ ـوارق االجتماعي ــة ،ويف
كثــر مــن األحيــان يتــم حتديــد الوظائــف املختلفــة بوصفهــا حكـ ًـرا إمــا علــى الذكــور أو علــى
اإلانث ،وغالبًــا مــا يقــود ذلــك إىل زايدة الطلــب علــى النســاء يف الوظائــف متدنيــة األجــور الــي
ال تتطلــب الكثــر مــن املهــارات ،ومــن مث حصــر النســاء يف ســوق العمــل عنــد حــدود معينــة
دون فت ــح اجمل ــال أمامه ـ َّـن ل ـزايدة ف ــرص تنمي ــة الق ــدرات واإلم ــكاانت ال ــي متكنه ـ َّـن وخترجه ـ َّـن
مــن براثــن الفقــر املزمــن ،ومــن تدابــر زايدة الفــرص االقتصاديــة املتاحــة للمـرأة التدريــب املهــي
الــذي يقصــد بــه كنايــة عــن نشــاطات معــدة لتوفــر املهــارات ،واملعــارف ،والقــدرات ،واملواقــف
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الضروريــة للعمــل يف مهنــة حمــددة أو جمموعــة مهــن مرتابطــة ،يف أي حقــل مــن حقــول النشــاط
االقتصــادي ،وميكــن أن يشــمل:
 -1تعليم الرجال والنساء وتشجيع كال اجلنسني على أداء دور متسا ٍو يف تغيري املواقف
التقليدية.
 -2توسيع نطاق التدريب إىل أبعد من القطاعات التقليدية (الفنون املنزلية ،التطريز
واخلياطة ،الطهي ،والسكراترية...إخل).
 -3توفري الوصول املتساوي للفتيات والنساء إىل مجيع قنوات العمل والتدريب املهين
لشىت أنواع املهن،وتوفري 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
التي مـن املمكـن أن حتققهـا مـن زايدة تلـك الفـرص تـَُع ُّـد قاصـرة وغير 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 خلال:
 -1توسيع نطاق احلماية االجتماعية:
تش ــكل املعاش ــات التقاعدي ــة واحلماي ــة م ــن البطال ــة ومحاي ــة األموم ــة ثالث ــة جم ــاالت
أساس ــية يف املنطق ــة العربي ــة ،حي ــث اعتم ــد األردن ع ــام ( )2010نظ ــام أتم ــن األموم ــة،
ونق ــل ه ــذا النظ ــام مس ــؤولية متوي ــل روات ــب النس ــاء خ ــال إج ــازة األموم ــة م ــن أصح ــاب
العم ــل الفردي ــن إىل التأم ــن االجتماع ــي.
 -2خدمات الرعاية االجتماعية( :كاحلضاانت).
مــن امل َسـلَّم بــه أن وضــع خدمــات رعايــة اجتماعيــة جيــدة وموثــوق هبــا ومتيســرة التكلفــة
ُ
تســاعد امل ـرأة 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 خــال منحهــا
إجــازة أمومــة قبــل وبعــد الوضــع ومحايــة أجرهــا خــال هــذه الفــرة وكفالــة حــق عودهتــا إىل مــكان
عملهــا وحظــر إهنــاء اســتخدامها خــال فــرة محلهــا.
 -3مرونة وقت العمل:
متثل أحد املشتقات احلديثة للعمل يف املنزل ،وهي طريقة مرنة لتنظيم العمل ابستخدام
جسدي يف مكان اإلنتاج
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت حبيث ال حيتاج العامل إىل احلضور
ًّ
لياهتن
الرئيس ،وهي إحدى التدابري املهمة األخرى اليت تسهل للعامالت االضطالع مبسؤو َّ
بدل من ساعات العمل ،أو األفكار املتعلقة
األسرية من خالل الرتكيز على النتائج املنجزة ً
بكيف ومىت وأين يعمل املوظف؟ ،وبتمكني األفراد من تكييف أوقات عملهم مبرونة للوفاء
اباللتزامات املنزلية الضرورية ،سيعود ذلك بفائدة على العمال وأماكن عملهم وعلى اجملتمع
ككل؛ إذ يرتتب 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:
ـرا علــى متكــن امل ـرأة علــى مســتوى اجملتمــع ،إذ َّ
َّ
إن فعاليــة مشــاركتها
إن لذلــك أثـ ًـرا كبـ ً
تتيــح هلــا الفرصــة للتأثــر يف الق ـرارات املتخــذة لصاحلهــا ويكــر احتمــال حتقيــق هــذه النتيجــة
عن ــد حض ــور ع ــدد م ــن النس ــاء .وأك ــد تقري ــر التنمي ــة البش ـرية لع ــام ( ،)2011أن الس ــماح
للم ـرأة ابملشــاركة يف رســم سياســات الدولــة ولــو بــدور حمــدود يغــر املفاهيــم االجتماعيــة عــن
ق ــدرة املـ ـرأة عل ــى اخت ــاذ القـ ـرار ،ويش ــجع اخت ــاذ مب ــادرات أخ ــرى وإنش ــاء مجعي ــات تعاوني ــة
للنس ــاء تتي ــح للم ـرأة مزي ـ ًـدا م ــن الف ــرص ملزاول ــة أعم ــال خ ــارج املن ــزل ،فض ـ ًـا ع ــن ذل ــك ف ــإن
امت ــاك املـ ـرأة الق ــدرة عل ــى اخت ــاذ القـ ـرار يؤث ــر يف قدرهت ــا عل ــى بن ــاء رأس ماهل ــا البش ــري،
واالســتفادة مــن الفــرص االقتصاديــة ،وميكــن أن يــؤدي متكــن امل ـرأة بوصفهــا طرفًــا فاعـ ًـا يف
اجملالــن االقتصــادي والسياســي إىل تغيــر االختيــارات اخلاصــة ابلسياســات ،وحتســن مســتوى
متثي ــل املؤسس ــات لع ــدد كب ــر م ــن األص ـوات.
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 -3مستوايت التمكني االقتصادي للمرأة:
أشار بعض الباحثني إىل أن هناك مخسة مستوايت إذا متَّ االهتمام واألخذ هبا فإهنا تؤدي
إىل متكني املرأة وتقدمها ،وتغلبها على العقبات واملعوقات اليت تواجهها ،وهذه املستوايت
ليست اثبتة بل تتصف بطابع التحرك والتغري والرتابط املشرتك ،وهذا ما يزيدها قوة يف كل
مراحلها ،وميكن استعراضها فيما يلي:
 -1احلاجات األساسيةBasic Needs :

التع ــرف عل ــى االحتياج ــات األساس ــية للمـ ـرأة كعض ــو يف اجملتم ــع م ــن خ ــال رف ــع
املســتوى املــادي هلــا لتحقيــق رفاهيتهــا مقارنــة ابلرجــل يف جمــاالت (التغذيــة ،توفــر الطعــام،
امللب ــس ،امل ــأوى ،األم ــن ،والتعلي ــم ،والصح ــة) .وميك ــن التع ــرف عل ــى فجـ ـوات الن ــوع
االجتماع ــي يف ه ــذه احلال ــة بواس ــطة االختالف ــات والفـ ـوارق ب ــن املـ ـرأة والرج ــل يف مؤش ــر
األوض ــاع الغذائي ــة أو نس ــبة الوفي ــات وغريه ــا.
 -2سهولة احلصول على املواردAccess to Resources :

يشــر إىل تســهيل حصــول امل ـرأة علــى اخلدمــات مثــل( :القــروض ،اإلرشــاد الزراعــي،
التخزيــن ،توفــر الســلع ،زايدة الدخــل ،وحتســن الوضــع املعيشــي) ،وتُعــد "املســاواة يف احلصــول
علــى املـوارد" خطــوة جتــاه تقــدم املـرأة؛ ألن درجــة إنتاجيتهــا املتدنيــة تنبــع مــن حمدوديــة حصوهلــا
علــى م ـوارد التنميــة ،ووســائل اإلنتــاج املتوافــرة يف اجملتمــع مثــل( :األرض ،القــروض ،العمالــة،
واخلدمات)،كمــا يالحــظ أن امل ـرأة هلــا فــرص أقــل يف احلصــول علــى التعليــم واخلدمــات
املســاعدة ،والتدريــب يف جمــال تنميــة املهــارات مقارنــة ابلرجــل؛ ممــا جيعلهــا أقــل إنتاجيــة ،وبذلــك
فــإن متكــن املـرأة يعــي أن املـرأة قــد مت توعيتهــا وإدراكهــا أبمهيــة زايدة وفاعليــة دورهــا يف احلصــول
علــى النصيــب العــادل واملتســاوي مــن امل ـوارد املختلفــة س ـواءً علــى صعيــد األســرة أو اجملتمــع
واعتبارهــا ش ـري ًكا فاعـ ًـا وكامـ ًـا يف خمتلــف اجلهــود اإلمنائيــة.
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 -3عملية اإلدراك والوعيGender Conscientization :

عملية اإلدراك والوعي يف التمكني تعين توعية املرأة وإدراكها أبن التقسيم النوعي
التقليدي ألدوار العمل واملكانة االجتماعية واالقتصادية املتدنية اليت وضعت هلا هو جزء من
دائما يف وسائل احلياة اليومية من خالل
الوضع االجتماعي العام وانعكاساته والذي ينقل ً
التنشئة االجتماعية ،ووسائل اإلعالم ،والكتب املدرسية وغري ذلك ،وعليه فاهلدف من
رفع قدرة الوعي واإلدراك هو الوصول إىل جمتمع تسود فيه العدالة واملساواة لتحقيق التنمية
والرفاهية للمجتمع .إن التمكني 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.
 -4املشاركةWomen’s Participation :

وهذا يعين مشاركة املرأة بصورة متساوية مع الرجل يف خمتلف املشاريع التنموية ،أي
بدل من النظر إليها كمستفيد فقط ،وهذا يعين
معاملة املرأة كشريك متسا ٍو وكامل األهلية ً
إسقاط الكثري من االعتبارات والتقاليد اليت متنح الرجل احلق يف اختاذ القرار والسيطرة ،كون
املرأة ال متلك الكفاءة الكافية إلحكام السيطرة أو الختاذ القرارات.
 -5التحكمControl :

يعين أن تكون للنساء فرص متساوية مع الرجال يف التحكم يف املوارد والعائدات أي
التوازن يف القوى بني 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 للمـرأة الســعودية
مــن خــال التعــرف علــى االحتياجــات األساســية هلــا كعضــو فاعــل يف اجملتمــع وعنصــر مهــم
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ال ميكــن جتاهلــه يف التنميــة فإهنــا تســهم يف رفــع املســتوى املــادي للم ـرأة وحتقــق رفاهيتهــا
مقارنــة ابلرجــل يف جمــال االحتياجــات األساســية ،وســهولة حصــول امل ـرأة الســعودية علــى
املـوارد واخلدمــات مثــل :القــروض ،زايدة الدخــل ،حتســن الوضــع املعيشــي ،وغريهــا مــن مســاواة
ابلرجــل ،فيـَُعـ ُّـد ذلــك خطــوة جتــاه تقــدم امل ـرأة الســعودية ووعيهــا وإدراكهــا أمهيــة زايدة فاعليــة
دورهــا يف احلصــول علــى النصيــب العــادل واملتســاوي مــن امل ـوارد املختلفــة س ـواءً كان علــى
صعيــد األســرة أو اجملتمــع ،وهــذا حيقــق املشــاركة الفاعلــة للمـرأة وبصــورة متســاوية مــع الرجــل يف
خمتلــف املشــاريع التنمويــة؛ ممــا ينتــج عنــه امتــاك املـرأة القــوة الــي تؤثــر علــى مســتقبلها ومســتقبل
اجملتمــع ككل جبانــب الرجــل ،ويتحقــق هلــا مزيــد مــن التحكــم واملشــاركة يف جمــال اخلدمــات
األساســية وســهولة احلصــول علــى امل ـوارد ووســائل اإلنتــاج.

 -4مؤشرات التمكني االقتصادي للمرأة:
تسهم املؤشرات االقتصادية يف تسهيل عملية قياس التمكني االقتصادي للمرأة بصورة
عامة ،واملرأة السعودية خاصة ،وقد وضعت هذه املؤشرات من عدة جهات عاملية وعربية
اقتصادي
لقياس التمكني االقتصادي للمرأة ،ومبا أن هذه الدراسة هتتم بتمكني املرأة السعودية
ًّ
فيمكن قياس متكينها من خالل هذه املؤشرات ،حيث أشار اجمللس القومي للمرأة يف تقريره
األول عام ( )19 :2004إىل مؤشرات التمكني االقتصادي التالية:
أ -زايدة األنشطة واملشروعات اليت تساعد يف زايدة توليد الدخل للمرأة.
ب -زايدة فرص املرأة يف احلصول على دخل خاص هبا.
ج -زايدة وحتسني مهارات املرأة ومعارفها اليت 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 ف ــرص امل ـرأة يف احلص ــول عل ــى ق ــروض وتس ــهيالت ائتماني ــة للحص ــول عل ــى
دخ ــل خ ــاص هب ــا.
أمــا برامــج صنــدوق األمــم املتحــدة فقــد حــددت مؤش ـرات التمكــن االقتصــادي للم ـرأة
فيمــا يلــي( :اجلربــوع)19 :2005 ،
أ -املسامهة االقتصادية :مستوى البطالة ،مستوى األنشطة االقتصادية ،والدخل من
دخول سوق العمل.
اقتصادي :نوعية املشاركة االقتصادية ،نوعية الوظيفة اليت تشغلها
ب -الفرص املتاحة
ًّ
املرأة ،نسبة دخل املرأة إىل دخل الرجل ،وعدد النساء اللوايت يشغ ْل َن وظائف إدارية
مرتفعة.
ج -املش ــاركة يف اخت ــاذ الق ـرار :الف ــرص الوظيفي ــة يف القط ــاع اخل ــاص ،م ــدى مش ــاركة
امل ـرأة يف هي ــاكل اخت ــاذ الق ـرار الرمس ــي ،أو غ ــر الرمس ــي ،م ــدى مش ــاركة امل ـرأة يف حتدي ــد
السياس ــات ال ــي تؤث ــر يف اجملتم ــع بكاف ــة فئات ــه.
د -التعليــم :نوعيــة التعليــم ،الفــرص املتاحــة للتطويــر الــذايت للمـرأة علميـاً ،نســبة التعليــم
للنســاء ،عــدد املنتســبات للتعليــم مبختلــف أطـواره ،ومعــدل الســنوات الــي تقضيهــا املـرأة
يف املــدارس أو اجلامعــات.
هـ -الصحة :العناية الصحية ،حتديد وتنظيم النسل ،والعناية الطبية النفسية.
وقــد ركــزت الوكالــة الكنديــة العامليــة للتنميــة علــى املؤشـرات االقتصاديــة لتمكــن املـرأة يف
النقــاط التاليــة( :حلمــي)12 :2006 ،
أ -التغريات الطارئة على معدالت البطالة /العمالة بني النساء والرجال.
خصوصا
ب -التغريات اليت حدثت على الوقت املستهلك يف بعض النشاطات املختارة
ً
املشاركة املتزايدة من قبل أعضاء العائلة يف األعمال املنزلية املأجورة ورعاية األطفال.
ج -النسبة املئوية للتغري يف املمتلكات التابعة واخلاضعة لسيطرة الرجال والنساء
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(األراضي ،العقارات ،واملواشي) عرب الشرحية االجتماعية واالقتصادية.
د -متوسط إنفاق الوحدة املعيشية اليت يرأسها الذكور واإلانث على الصحة والتعليم.
هـ -القدرة على القيام بعمليات شراء صغرية وكبرية بشكل مستقل.
و -النسبة املئوية لتوفري قروض التسليف وتقدمي اخلدمات املادية والعينية إىل الرجال
والنساء من املصادر احلكومية وغري احلكومية.

 -5معوقات التمكني االقتصادي للمرأة:
بعــد اطــاع الباحثــة علــى العديــد مــن املصــادر الــي أشــارت إىل املعوقــات االقتصاديــة
ال ــي تواج ــه التمك ــن االقتص ــادي للم ـرأة ،وم ــن نتائ ــج الدراس ــة ال ــي أجرهت ــا الباحث ــة يف ه ــذا
الس ــياق (عم ــر )378 :2019 ،أن هن ــاك معوق ـ ٍ
ـات أخ ــرى جبان ــب املعوق ــات االقتصادي ــة
هل ــا دور كب ــر يف إعاق ــة التمك ــن االقتص ــادي للمـ ـرأة الس ــعودية ،ونس ــبة ألمهيته ــا الب ــد م ــن
إلق ــاء الض ــوء عليه ــا ،وال ــي تتمث ــل يف املعوق ــات( :الذاتي ــة ،اجملتمعي ــة ،والتنظيمي ــة واإلداري ــة)
وميك ــن اس ــتعراضها فيم ــا يل ــي:
أ -املعوقات الذاتية:
املعوقات الذاتية تتعلق ابملرأة نفسها -كما أشارت هذه الدراسة يف صفحة ( -)13أن
اقتصادي لذلك من املهم أن نستعرض بعض املعوقات
التمكني الذايت للمرأة يسهم يف متكينها
ًّ
الذاتية اليت تعيق التمكني االقتصادي للمرأة ،وهي:
 -1عدم قدرة املرأة على اختاذ قرار التحاقها ببعض األعمال.
 -2عدم شعور املرأة أبمهية مكانتها ودورها يف حتقيق التنمية.
 -3خوف املرأة من عدم قدرهتا على التوفيق بني واجباهتا األسرية والتزاماهتا الوظيفية.
 -4ضعف وعي املرأة حبقوقها داخل اجملتمع.
 -5خضوع املرأة يف معظم األحيان لسلطة الذكور والقرارات اليت ختص تعليمها وعملها.
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ب -املعوقات اجملتمعية:
 -1وجود بعض املورواثت اليت تقلص من مشاركة املرأة يف التنمية.
 -2ضعف الوعي االجتماعي أبمهية دور املرأة يف التنمية.
 -3عدم املساواة بني الرجل واملرأة.
 -4رفض أغلب األسر التحاق املرأة ابألعمال اليت فيها اختالط بني اجلنسني.
 -5حرمان النساء من ممارسة بعض املهن وقصورها على الرجال.
 -6عدم تقدير اجملتمع جلهود املرأة العاملة.
ج -املعوقات التنظيمية واإلدارية املتعلقة ببيئة العمل:
كفاءهتن.
 -1قلة الدورات التدريبية املقدمة للنساء العامالت لرفع
َّ
 -2عدم تطبيق نظام التأمينات االجتماعية يف بعض املؤسسات اخلاصة.
 -3تعقد اإلجراءات اإلدارية واألنظمة.
 -4عدم توافر املعلومات بسهولة وبدرجة كافية ابلنسبة الحتياجات سوق العمل.
 -5ضعف املكافآت واحلوافز ،وعدم كفاية الراتب.
د -املعوقات االقتصادية:
 -1تقييد حرية املرأة يف ممارسة العمل التجاري احلر.
 -2ضعف الوعي االقتصادي للمرأة.
 -3ضعف القدرات واملهارات االقتصادية للمرأة.
 -4ضعف فرص التمويل للمشاريع اخلاصة اليت تنشئها املرأة.
 -5عدم توافر التسهيالت اليت ختفف من األعباء األسرية عن املرأة.
 -6استهانة الرجل بقدرهتا على العمل والقدرة على التفاوض واختاذ القرار االقتصادي.
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مناقشة النتائج:
توصلــت الدراســة إىل العديــد مــن النتائــج الــي أجابــت عــن تســاؤهلا الرئيــس( :مــا أبعــاد
التمك ــن االقتص ــادي للمـ ـرأة الس ــعودية واملعوق ــات ال ــي تواجه ــه؟) م ــن خ ــال اإلجاب ــة
ع ــن تس ــاؤالهتا الفرعي ــة ،وميك ــن مناقش ــة ه ــذه النتائ ــج يف ظ ــل نتائ ــج الدراس ــات الس ــابقة،
ومس ــلمات النظري ــة النس ــوية يف التنمي ــة ،ابلنس ــبة للسـ ـؤال األول :م ــا املب ــادئ ال ــي يرتك ــز
عليه ــا التمك ــن االقتص ــادي للم ـرأة الس ــعودية؟ بين ــت نتائ ــج الدراس ــة ع ــدة مب ــادئ تس ــهم يف
ـادي تتمثــل يف :تنميــة قــدرات امل ـرأة الشــخصية ،حتقيــق العدالــة االجتماعيــة
متكــن امل ـرأة اقتصـ ًّ
واملس ــاواة ،مس ــاعدة امل ـرأة وتنمي ــة قدراهت ــا والتعام ــل معه ــا حس ــب موارده ــا املتاح ــة ،والعدال ــة
واملس ــاواة القانونية.وتتف ــق ه ــذه النتائ ــج م ــع دراس ــات كل م ــن( :س ــامي ،وبب ــة2013 ،م)
يف أن تواف ــر ف ــرص التدري ــب وتنمي ــة مه ــارات امل ـرأة أس ــهم يف متكينه ــا ودع ــم قدراهت ــا ،و(اب ــن
شــلهوب2017 ،م) يف أن األبعاد املهمة للتمكني تســهم يف دعم قدرات املرأة الذاتية وزايدة
فاعليتهــا يف اجملتمــع ،و(عمــر2019 ،م) يف أن تقــدمي برامــج التأهيــل والتدريــب للمـرأة يف كافــة
القطاع ــات تس ــهم يف متكينه ــا.
أمــا الس ـؤال الثــاين :مــا اآلليــات الــي تســهم يف التمكــن االقتصــادي للم ـرأة الســعودية؟
ـادي تتمثــل يف :زايدة
أظهــرت نتائــج الدراســة أن اآلليــات الــي تســهم يف متكــن امل ـرأة اقتصـ ًّ
الفــرص االقتصاديــة للم ـرأة وتوســيع مياديــن العمــل هلــا ،توفــر ظــروف عمــل الئقــة للم ـرأة مــن
خــال( :توفــر نطــاق احلمايــة االجتماعيــة للمـرأة ،توفــر خدمــات الرعايــة االجتماعيــة للمـرأة
مــن حضــاانت وغريهــا ،ومرونــة وقــت العمــل) ،ورفــع نســبة مســامهة املـرأة يف مواقــع صنــع القـرار
ورســم السياســات االقتصاديــة .تتفــق مــع دراســة (ابــن شــلهوب2017 ،م) يف أن إاتحــة
الفرصــة للم ـرأة للمشــاركة يف اختــاذ الق ـرارات.
ـادي؟ بين ــت
السـ ـؤال الثال ــث :م ــا املس ــتوايت املهم ــة لتمك ــن املـ ـرأة الس ــعودية اقتص ـ ًّ
ـادي تتمث ــل يف :توف ــر
نتائ ــج الدراس ــة أن املس ــتوايت املهم ــة لتمك ــن املـ ـرأة الس ــعودية اقتص ـ ًّ
احلاجــات األساســية للم ـرأة ،تســهيل حصــول امل ـرأة علــى امل ـوارد والتمويــل واخلدمــات ،إدراك
املـ ـرأة ووعيه ــا بعملي ــة التمك ــن االقتص ــادي ،مش ــاركة املـ ـرأة بص ــورة متس ــاوية م ــع الرج ــل يف
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خمتل ــف املش ــاريع التنموي ــة ،وأن يك ــون للنس ــاء ف ــرص متس ــاوية م ــع الرج ــال يف التحك ــم يف
امل ـوارد والعائدات.وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج دراســات كل مــن( :أبــو منديــل ،وآخــرون،
2014م) يف أن ضعــف التمويــل والقــروض أضعــف مــن متكــن امل ـرأة ،و(حســن2015 ،م)
أن مســتقبل التمكــن االقتصــادي للمـرأة الســعودية مرتبــط بـزايدة الدعــم املوجــه مــن قِبَــل الدولــة
للمشــروعات الــي تديرهــا املـرأة ،وإشـراك املـرأة يف كافــة الربامــج واملشــاريع التنمويــة ،وإزالــة كل
ص ــور التميي ــز االقتص ــادي ب ــن الرج ــل وامل ـرأة واملس ــاواة بينهم ــا ،و(عم ــر2019 ،م) ضع ــف
الوعــي االقتصــادي للمـرأة الســعودية ،وحرمــان املـرأة مــن ممارســة بعــض املهــن وقصورهــا علــى
الرجــال ،وتتفــق أيض ـاً مــع فرضيــات النظريــة النســوية يف التنميــة الــي أكــدت علــى املســاواة
ب ــن اجلنس ــن يف خمتل ــف املش ــاريع التنموي ــة.
وابلنس ــبة للسـ ـؤال الراب ــع :م ــا املؤشـ ـرات االقتصادي ــة املهم ــة لتمك ــن املـ ـرأة الس ــعودية
ـادي وقــد
ـادي؟ كشــفت نتائــج الدراســة عــن املؤشـرات املهمــة لقيــاس متكــن املـرأة اقتصـ ًّ
اقتصـ ًّ
متثل ــت يف :زايدة األنش ــطة واملش ــروعات ال ــي تزي ــد م ــن دخ ــل امل ـرأة ،تدري ــب امل ـرأة وحتس ــن
مهاراهت ــا ومعارفه ــا ،املس ــاواة النوعي ــة يف األج ــور والروات ــب ،وزايدة ف ــرص امل ـرأة يف احلص ــول
عل ــى تس ــهيالت ائتماني ــة واحلص ــول عل ــى ق ــروض .وتتف ــق م ــع دراس ــة( :عم ــر2019 ،م)
يف تق ــدمي برام ــج وتدري ــب وأتهي ــل املـ ـرأة يف كاف ــة القطاع ــات ،وتطبي ــق نظ ــام التأمين ــات
االجتماعي ــة يف املؤسس ــات اخلاص ــة ،ودراس ــة( :حس ــن2015 ،م) يف أن م ــن املؤشـ ـرات
إزال ــة كاف ــة أنـ ـواع التميي ــز ض ــد املـ ـرأة ،وإشـ ـراك املـ ـرأة يف كاف ــة الربام ــج ال ــي تعده ــا الدول ــة،
وكذل ــك تتف ــق م ــع فرضي ــات النظري ــة النس ــوية يف التنمي ــة ال ــي تؤك ــد عل ــى أن متك ــن املـ ـرأة
يتحق ــق م ــن خ ــال املس ــاواة ب ــن اجلنس ــن.
أم ــا السـ ـؤال اخلام ــس واألخ ــر :م ــا املعوق ــات ال ــي تواج ــه التمك ــن االقتص ــادي للمـ ـرأة
ـادي ،وال ــي
الس ــعودية؟ غأوضح ــت نتائ ــج الدراس ــة املعوق ــات ال ــي تواج ــه متك ــن املـ ـرأة اقتص ـ ًّ
تتمثــل يف :عــدم قــدرة املـرأة علــى اختــاذ قـرار التحاقهــا ببعــض األعمــال ،خــوف املـرأة مــن عــدم
قدرهت ــا عل ــى التوفي ــق ب ــن واجباهت ــا األس ـرية والتزاماهت ــا الوظيفي ــة ،ضع ــف وع ــي امل ـرأة حبقوقه ــا
داخ ــل اجملتم ــع ،وج ــود بع ــض امل ــورواثت ال ــي تقل ــص م ــن مش ــاركة املـ ـرأة يف التنمي ــة ،رف ــض
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أغلــب األســر التحــاق امل ـرأة ابألعمــال الــي فيهــا اختــاط بــن اجلنســن ،حرمــان النســاء مــن
ممارســة بعــض املهــن وقصورهــا علــى الرجــال ،قلــة الــدورات التدريبيــة املقدمــة للنســاء العامــات
لرف ــع كفاءهت ــن ،ع ــدم تطبي ــق نظ ــام التأمين ــات االجتماعي ــة يف بع ــض املؤسس ــات اخلاص ــة،
تعق ــد اإلج ـراءات اإلداري ــة واألنظم ــة ،وضع ــف الوع ــي االقتص ــادي للم ـرأة ،ضع ــف الق ــدرات
وامله ــارات االقتصادي ــة للم ـرأة ،ضع ــف ف ــرص التموي ــل للمش ــاريع اخلاص ــة ال ــي تنش ــئها امل ـرأة.
وتتفــق هــذه النتائــج مــع نتائــج كل مــن( :ســامي ،وببــة2013 ،م) يف أن تعقــد اإلج ـراءات
اإلداري ــة والقانوني ــة تعي ــق م ــن متك ــن املـ ـرأة ،ودراس ــة( :أب ــو مندي ــل ،وآخ ــرون2014 ،م) يف
ضعــف القــروض املقدمــة للنســاء ،وتعقــد اإلج ـراءات ،والعــادات والتقاليــد اجملتمعيــة ،ودراســة
(حســن2015 ،م) يف أن معوقــات التمكــن تتمثــل يف املــورواثت والعــادات الــي تقلــص مــن
حقــوق امل ـرأة ،وقلــة االهتمــام بتقــدمي الــدورات التدريبيــة للنســاء العامــات ،ودراســة( :عمــر،
2019م) تقيي ــد حري ــة املـ ـرأة يف ممارس ــة العم ــل التج ــاري احل ــر ،ضع ــف الوع ــي االقتص ــادي
للم ـرأة ،وحرم ــان النس ــاء م ــن ممارس ــة العم ــل يف بع ــض امله ــن وقصوره ــا عل ــى الرج ــال.
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التوصيات:
بناءً على النتائج توصي الباحثة ابآليت:

 -1على املرأة السعودية أن تعزز من قدراهتا الذاتية من خالل مشاركتها يف الربامج
التدريبية والدورات اليت تؤهلها وترفع من كفاءاهتا وتزيد من قدراهتا يف اختاذ القرارات.
 -2على وزارة العمل والتنمية االجتماعية توسيع فرص التدريب والتأهيل لتشمل املرأة
السعودية العاملة وغري العاملة من خالل إنشاء مراكز تدريب وأتهيل تكون متاحة يف
كل األوقات حىت تستطيع املرأة االلتحاق هبا وتسهم يف متكينها.
 -3على وزارة الرتبية والتعليم إبراز دور املرأة السعودية يف اجملال االقتصادي من خالل
املناهج الدراسية يف مجيع املراحل التعليمية لتغيري الصورة النمطية عن املرأة السعودية.
 -4وضع إجراءات تشريعية من قبل الدولة السعودية أو اجلهات املختصة متنع التمييز
بني الرجال والنساء يف األعمال واملسؤوليات داخل بيئة العمل.
 -5على وزارة العمل والتنمية االجتماعية أن توفر فرص عمل مناسبة تعزز من متكني
املرأة السعودية يف اجملال االقتصادي ومن مشاركتها يف التنمية.
 -6على الدولة واجلهات املسؤولة تعديل بعض النظم والقوانني اليت تسهم يف متكني املرأة
السعودية يف اجملال االقتصادي.
 -7التوعية اجملتمعية من خالل وسائل اإلعالم املختلفة يف تغيري نظرة اجملتمع جتاه املرأة
السعودية ودورها الفاعل يف اجملال االقتصادي وإسهامها يف التنمية.
 -8على 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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املصادر واملراجع
املصادر:

	-القرآن الكرمي.
	-املعجم الوسيط ،جممع اللغة العربية (1983م) ،دار املعارف ،ط ،3القاهرة :مجهورية مصر العربية.
	-الفيومي ،أمحد حممد علي (1997م) ،معجم املصباح املنري،ط ،2املكتبة العصرية ،لبنان.

املراجع العربية:
	-آل عــوض ،جنــاء (2014م) ،معوقــات متكــن املـرأة حقوقهــا القانونيــة يف اململكــة العربيــة الســعودية،
مركــز األحبــاث الواعــدة يف البحــوث االجتماعيــة ودراســات املـرأة ،جامعــة األمــرة نــورة بنــت عبــد الرمحــن،
ال ـرايض :اململكــة العربيــة الســعودية.
	-ابن شلهوب ،هيفاء عبد الرمحن صاحل (2017م) ،أبعاد متكني املرأة السعودية :دراسة مسحية من وجهة
نظر أعضاء جملس الشورى وعينة من أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات السعودية ،اجمللة العربية للدراسات
األمنية والتدريب ،مج،33ع ،70اململكة العربية السعودية.
	-أبو منديل ،غسان ،وداوود ،نرمني عبد اللطيف ،وجنينة ،روال عبد السالم ،وخضر ،بيسان سليمان،
واملصدر ،جنوى ،وأبوكرش ،أمساء (2014م) ،واقع التمكني االقتصادي للمرأة يف قطاع غزة ،مركز شؤون
املرأة ،برانمج األحباث واملعلومات ،غزة :فلسطني.
	-أسد ،أيهم (2008م) ،التمكني االقتصادي للمرأةكمدخل للتمكني االجتماعي ،الندوة العلمية بتنظيم
مرصد نساء سوراي والنادي السرايين ،محص :سوراي.
	-أيوب ،رائدة (2010م) ،اجلدوى االجتماعية للمشاريع املتناهية الصغر وأتثرياهتا على النساء يف الريف
السوري ،رسالة دكتوراه غري منشورة يف علم االجتماع ،جامعة سانت كليمنتس للتعليم املفتوح عن بعد،
بريطانيا.
	-الربانمج اإلمنائي لألمم املتحدة ،تقرير التنمية البشرية لعام (1995م) ،دار العلم العريب للطباعة ،القاهرة:
مجهورية مصر العربية.
	-البنك الدويل (2012م) ،تقرير عن التنمية يف العامل ،عرض عام املساواة بني اجلنسني والتنمية ،البنك
الدويل ،واشنطن ،الوالايت املتحدة األمريكية.
	-اجلربوع ،أيوب منصور ،وآخرون (2005م) ،املسامهة االقتصادية للمرأة يف اململكة العربية السعودية،
منتدى الرايض االقتصادي الثاين ،الرايض :اململكة العربية السعودية.
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	-اجلوادي ،زينب حممد (2009م) ،مسامهة املرأة يف النشاط االقتصادي“ :دراسة مقارنة” ،جملة مصر
املعاصرة ،مج،100ع ،496مجهورية مصر العربية.
	-ـاحلسيين ،ابسل ،والسوداين ،طالب ( ،)2005املرأة والتنمية املستدامة (يف ضوء مقررات مؤمتر بكني
عام  ،)1995دراسة حتليلية لواقع املرأة العراقية ،رسالة دكتوراه منشورة ،جامعة بغداد ،بغداد :العراق.
	-اخلاروف ،أمل حممد علي ،واحلديدي ،مسر عبد العزيز ( ،)2011مشروع ازدهار النساء التنموي
وعالقته بتمكني املرأة األردنية“ :دراسة تقييمية” ،جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مج،38ع،1
األردن.
	-اخلالد ،كورنيليا (1996م)“ ،الكفاح النسوي حىت اآلن” ،جملة الطريق ،ع.2
	-الصندوق األردين اهلامشي للتنمية البشرية (جهد) (2013م) ،مؤشرات متكني املرأة اقتصادايً يف األردن:
متكني املرأة االقتصادي بني الكم والنوع ،األردن.
	-اجمللس القومي للمرأة (2004م) ،املرأة يف مصر ،القاهرة :مجهورية مصر العربية.
	-اهليئة العامة لإلحصاء ،اململكة العربية السعودية (2017م).
	-اليوسف ،نورة عبد الرمحن (2009م) ،متكني املرأة السعودية.
	-حلمي ،إجالل إمساعيل (2003م) ،العوملة وقضااي املرأة والعمل ،الندوة العلمية ملركز الدراسات
والبحوث اخلدمات املتكاملة بكليات البنات جامعة عني مشس ،مطبوعات مركز البحوث والدراسات
االجتماعية ،جامعة القاهرة ،القاهرة :مجهورية مصر العربية.
	-حلمي ،إجالل إمساعيل (2006م) ،رؤية مستقبلية للمرأة املصرية يف حمافظة القاهرة ،املؤمتر السادس
للمجلس القومي للمرأة ،القاهرة :مجهورية مصر العربية.
	-دالل ،حبري (د ،ت) ،النظرية النسوية يف التنمية ،جملة الفكر ،ع ،11جامعة حممد خضر بسكرة،
اجلزائر.
	-زايد ،أمرية عبد السالم عبد اجمليد ( ،)2015االجتاهات احلديثة يف متكني املرأة لتنمية اجملتمع ،جملة
دراسات عربية يف الرتبية وعلم النفس ،العدد  ،67اململكة العربية السعودية.
	-سالمي ،منرية (2016م) ،املرأة وإشكالية التمكني االقتصادي يف اجلزائر ،اجمللة اجلزائرية للتنمية
االقتصادية ،ع ،5اجلزائر.
	-سالمي ،منرية ،وببة ،إميان (2013م) ،املؤسسات الصغرية واملتوسطة كأداة للتمكني االقتصادي للمرأة
يف اجلزائر ،جملة أداء املؤسسات اجلزائرية  ،جامعة قاصدي مرابح ،ع ،3اجلزائر.
	-صندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة (2000م) ،املرأة والرجل يف زمن متغري( ،حالة سكان العامل
2000م).
40

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .أحالم العطا محمد عمر

	-عبادة ،مدحية أمحد (2011م) ،قضااي املرأة املعاصرة بني حتدايت الواقع وطموحات املستقبل ،دار
الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة :مجهورية مصر العربية.
	-عبد اللطيف ،سوسن عثمان (2005م) ،التمكني وأجهزته ،املعهد العايل للخدمة االجتماعية ،القاهرة:
مجهورية مصر العربية.
	-عكور ،إميان (2015م) ،التمكني االقتصادي للمرأة الواقع واآلفاق :وزارة العمل األردنية منوذجاً ،وزارة
العمل األردنية ،األردن.
	-عمر ،أحالم العطا حممد (2019م) ،احتياجات متكني املرأة السعودية يف التنمية االجتماعية واالقتصادية
واملعوقات اليت تواجهها ،املؤمتر األول لدراسات املرأة السعودية ،السجل العلمي والبحوث واحملكمة،
اجلزء األول ،مركز األحباث الواعدة يف البحوث ودراسات املرأة ،جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،
الرايض :اململكة العربية السعودية.
	-قنديل ،أماين (2005م) ،املنظمات األهلية العربية ومتكني املرأة ،التقرير السنوي الرابع للمنظمات
األهلية العربية ،الشبكة العربية للمنظمات ،القاهرة :مجهورية مصر العربية.
	-حمفوظ ،ماجدي عاطف (2004م) ،معوقات ممارسة الربامج واألنشطة اجلماعية مبراكز الشباب ،املؤمتر
العلمي السابع عشر ،مج ،5جامعة حلوان ،كلية اخلدمة االجتماعية ،مجهورية مصر العربية.

املراجع األجنبية:
- Adams, Robert (2005), Social Work Empowerment third Edition Palgrave Mak
- Hardina, Donna (2007), an Empowering Approach to Managing social service organizations, srringer, publishing company, New York.
- Samman, h, and Emma (2016), Women economic empowerment navigating enablers and constraints-development progress overseas development institute
- Malhorta, A. et al (2002), measuring women’s Empowerment as variable in International Development, paper paned for The World Bank
workshop on poverty and
- Gender, New perspectives, Final version.
- Varghese, T, (2011), Women Empowerment in Oman; shiudy based
on Women.

			
المجلد الثاني عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤1ه /مارس 2020م

41

