
3

أبعاد متكني املرأة السعودية
دراسة مسحية من وجهة نظر عينة من أعضاء جملس الشورى 
وعينة من أعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات السعودية
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أستاذ التخطيط االجتامعي ـ كلية اخلدمة االجتامعية ـ جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

قدم للنرش يف 2015/5/13... وقبل يف 2015/10/22

هتـدف

dr.haifaa2000@hotmail.com املراسالت اخلاصة هبذا البحث توجه إىل هيفاء بنت عبد الرمحن بن شلهوب )*(

امللخص
الدراســة إىل حماولة حتديد أبعاد متكني املرأة السعودية، من خالل 
حتديد مفهوم التمكني وجماالته واحتياجاته ومستوياته، وتعد هذه 
الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي اعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي 
الشــامل ألعضاء اللجان املختارة من جملس الشورى واملسح االجتامعي عن طريق 
العينة ألعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات السعودية، واعتمدت الدراسة عىل 
أداتني مها: اســتبانة تم توجيهها للخرباء من أعضاء جلان جملس الشــورى، واستبانة 
أخرى تم توجيهها إىل عينة مــن األكاديميات من أعضاء هيئة التدريس  باجلامعات 
السعودية، وتوصلت الدراســة إىل عدة نتائج منها: أن من أبرز مالمح مفهوم متكني 
املرأة السعودية عملية إتاحة الفرصة للمرأة للحصول عىل حقوقها الرشعية يف املجتمع 
وتعزيز القوة الشــخصية واالجتامعية للنساء لتحسني حياهتن، وأن من أهم جماالت 
متكني املرأة الســعودية التمكني التعليمي والتمكني االقتصادي وحصوهلا عىل دخل 
كـاٍف لتلبية احتياجاهتا. وأن من أهم احتياجات متكني املرأة السعودية: االحتياجات 
التأهيلية )تعليم وتدريب( واالحتياجات االجتامعية، وأن من أهم مســتويات متكني 
املرأة الســعودية: مستوى املشــاركة الذي يعتمد عىل حتقيق املشاركة اإلجيابية للمرأة 
يف عملية صنع اختاذ القرار، ومســتوى اإلمكانية الذي يعتمد عىل رفع قدرة املرأة يف 

التحليل املوضوعي والنقد الواعي ألنظمة التمييز بني الرجل واملرأة.

الكلامت املفتاحية: أبعاد، متكني، املرأة السعودية.
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يعّد التمكني من أكثر اإلسرتاتيجيات املستخدمة حاليًّا يف جماالت االهتامم باملرأة، 
فهو يلبي احتياجات فئات نسائية حمددة. لذلك ُيعرف التمكني بأنه العملية التي بواسطتها 
تصبح النســاء قادرة عىل التعرف عىل أوضاعهن، بحيث يتمكنَّ من اكتســاب املهارة 
واخلــربة، ويطورن قدراهتن باالعتامد عىل الــذات )قنديل، ٢٠٠٧(. وذلك من خالل 
متكــني Empowerment املرأة من التنمية؛ وهو أكثر املناهج تــداواًل باعتباره يعرتف 
باملرأة عنرًصا فاعاًل يف التنمية، وبالتايل يســعى إىل القضاء عىل كل مظاهر التمييز ضدها 
من خالل توفري األدوات التي تضمن إنجاح مشاركتها باالعتامد عىل الذات. ويعزز هذا 
املدخل مكانة املرأة يف املجتمع، ويزيل املعوقات القانونية التي تعرقل مسريهتا التنموية. 
وترجع جذور مفهوم التمكني لعقد الستينيات من القرن املايض، حيث ارتبط ظهور هذا 
املفهوم باحلركات االجتامعية املنادية باحلقوق املدنية واالجتامعية للمواطنني، ومنذ ذلك 
احلني استخدم مفهوم التمكني بعدة معاٍن، وكذلك استخدم يف عدة جماالت، كاالقتصاد، 
والعمل االجتامعي والســيايس، وكذلك يف التنمية. كام امتد مفهوم التمكني كمصطلح 
للتعبري عن عملية فردية يأخذ فيها الفرد املسؤولية والسيطرة عىل حياته ووضعه، ويعترب 
التمكني عملية سياســية ملنح املجموعات املهمشة حقوقهم وتوفري العدالة االجتامعية 
هلم )كســبة، ٢٠١3(. ويف حقيقة األمر فإن االلتباس احلاصل يف تعريف مفهوم متكني 
املرأة، نابع من املنطلقات الفكريــة والعقائدية، وربام األيديولوجية التي حتيط بوضعية 
املــرأة يف املجتمعات الرشقية، وكذلك املجتمعات الغربية. وتتحدد أهداف متكني املرأة 
يف أن تتمكن من صنع قراراهتا بنفســها، وأن تكون قادرة عىل إدماج نفسها يف عمليات 
التطوير والتغيري املستمرة، وأن متلك زمام املبادرة الذاتية، وتعزيز تصّورها الذايت لنفسها 

رة عنها. والتغلب عىل الصورة التقليدية املتصوَّ

مشكلة الدراسـة
يعترب متكني املرأة وحتسني وضعها هدفني مهمني ورضويني لتحقيق التنمية املستدامة 
وحتقيق املســاواة واإلنصاف بني الرجــل واملرأة. ومتكينها من حتقيــق إمكاناها كاملة، 
وإرشاكها متاًما يف عملية إقرار السياســات وصنع القرار يف مجيع جوانب احلياة السياسية 
واالقتصادية والثقافية بصفتها صانعة قرار ومشــاركة ومســتفيدة، وعليه فإن التمكني 
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نهن من إثبات قدراهتن  يسعى إىل رفع املهارات وإعطاء النساء من املوارد والفرص ما يمكِّ
)البغدادي، ٢٠١3(. كام يعني التمكني أن تصبح النساء قويات يف مواجهة مشكالهتن، 
وذلك من خالل منحهن القدرة والســيطرة والرقابة عــىل حياهتن وإنجاز مصاحلهن، 
وذلك من خالل تدعيــم حقوقهن وقدرهتن عىل الوصول إىل املوارد التي حيتجن إليها، 
ومســاعدهتن عىل احلصول عىل املعلومات واملهــارات املطلوبة؛ ليصبحن قادرات عىل 
العمل واالعتامد عىل أنفسهن لتحقيق التغيري املطلوب، وممارسة حقوقهن كافة )فاروق، 
٢٠٠١(. هذا وقد عنيت األمم املتحدة بوضع عدد من املؤرشات الكمية والقابلة للقياس 
ملفهــوم التمكني حتى يمكن قياس مدى متكن املــرأة يف املجتمعات املختلفة، ومن هذه 
املؤرشات: مشاركة النساء يف املواقع القيادية ويف اختاذ القرارات وإتاحة فرص التدريب 
غري التقليدية للنساء وتغيري مفاهيمهن حول إمكانية مشاركتهن الفعالة يف األعامل خارج 
املنزل وتغيري مفاهيم الرجال حول مقدرة النســاء يف تقلد املناصب العامة وتقّلد النساء 
ملناصب ومواقع ليست خاصة بمشاريع نسائية ونسبة مشاركة النساء يف سوق العمل ممن 
هن يف ســن العمل )اخلميش، ٢٠١٠( كام أن مشاركة املرأة يف التنمية ومتكينها يعد أحد 
املؤرشات التي يقاس عليها تقدم األمم وهنوضها، ومن املؤرشات املهمة يف ترتيب الدول 
يف أدلة التنمية البرشية املختلفة. فقد أصبحت احلاجة ملّحة لتمكني املرأة من املشاركة يف 
صناعة القرار يف مجيع التنظيامت املجتمعية فتمكني املرأة يعّد أداة ال غنى عنها لدفع عجلة 
التنمية واحلد من الفقر، حيث يسهم يف تعزيز صحة وإنتاجية األرس واملجتمعات كاملة.

وبناًء عىل ما تقدم يتضح أن من الصعوبات التي تعرتض حتديد أبعاد التمكني أنه 
ال يوجــد مفهوم موحد للتمكني، وقد تنوعــت املفاهيم املطروحة، حيث ربط البعض 
مفهــوم التمكني بدور املرأة االقتصادي وبمقدار التحكم يف مواردها وقرارات حياهتا، 
أو عن طريق مؤرشات حمددة مثل اإلسهام يف سوق العمل، والصحة، ومستوى التعليم 
واملعرفة. ويف هذا اإلطار حتاول الدراسة احلالية توفري نتائج متّثل إطاًرا معرفيًّا حول أبعاد 
متكني املرأة من حيث مفهوم التمكني وجماالته واحتياجاته ومستوياته حسب رأي أعضاء 
بعض جلان جملس الشــوررى وأعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات الســعودية.
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أهـداف الدراسـة
هتدف الدراسة الراهنة إىل حماولة حتديد أبعاد متكني املرأة السعودية من خالل حتديد 
جماالت واحتياجات ومستويات املرأة السعودية وحماولة الوصول إىل مقرتحات لتحديد 

أبعاد متكني املرأة السعودية.

أسئلة الدراسة:
الســؤال الرئيس: ما أبعاد متكني املرأة الســعودية؟ ويمكن اإلجابة عن هذا السؤال من 

خالل التساؤالت الفرعية التالية:

السؤال األول: ما مفهوم متكني املرأة السعودية؟

السؤال الثاين: ما جماالت متكني املرأة السعودية؟

السؤال الثالث: ما احتياجات متكني املرأة السعودية؟

السؤال الرابع: ما مستويات متكني املرأة السعودية؟

أمهية الدراسة:
ـ األمهية النظرية: تتمثل يف دراســة قضية علمية مهمة متّس املرأة السعودية، وهي 
التمكني الذي يعترب من أهم املفاهيم التي القت رواجًا يف السنوات األخرية، وهو 
أكثر املناهج تداواًل باعتباره يعرتف باملرأة عنرًصا فاعاًل يف التنمية؛ لذلك جاءت 
هذه الدراسة لإلسهام يف حتسني املعرفة حول أبعاد متكني املرأة من حيث مفهوم 

التمكني وجماالته واحتياجاته ومستوياته للباحثني والدارسني. 

ـ األمهيــة التطبيقية: تتمثل يف اتباع منهج علمــي مبني عىل املنهج الكيفي واملنهج 
الكمــي، وينتمي إىل الدراســات الوصفية؛ من أجل حتديد أبعــاد متكني املرأة 

السعودية. والتوصل إىل مقرتحات لتحديد أبعاد متكني املرأة السعودية.
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حدود الدراسة:
1 ـ احلدود البرشية: تتحدد يف التايل: 

ـ عضوات بعض جلان جملس الشورى املختارة يف الدراسة وعددهن )55( عضوة.
ـ عينة من أعضاء هيئة التدريس )النساء( من اجلامعات املختارة يف الدراسة وعددهن 

)338( عضوة.
2 ـ احلدود املكانية: تتحدد احلدود املكانية للدراســة احلالية يف )5( جلان من جلان 
جملس الشــورى و)5( جامعات يف اململكة العربية السعودية، كام هو واضح 

يف اجلدولني )١ ـ ٢(.
3 ـ احلــدود الزمنيــة: فــرتة مجع البيانــات من امليــدان مــن ١435/٢/3 إىل 

١435/6/3هـ.

مصطلحات الدراسة:
ُق بِِه.  ١ ـ مفهوم أبعاد: أبعاد املْوُضوِع: هي َمَداُه ، واتَِّساُعُه، وأْعاَمُقُه َوَما َيَتَعلَّ

ا: مفهوم التمكني وجماالته واحتياجاته ومستوياته. ويقصد بأبعاد التمكني إجرائيًّ
٢ـ  مفهــوم التمكني والتفويض: يعرف التمكــني لغة بأنه علو املكانة، ومتّكن من 
الــيشء قدر عليه، وتدل أيًضا عىل القــدرة، ومن ذلك مّكنه من اليشء جعل 
عليه سلطاًنا وقدرة، وعرف معجم »وبسرت« التمكني بأنه »ما يمكن عمله وما 

.)http://www.almaany.com :ُيسمح بفعله« )معجم املعاين

كام يعرف التمكني بأنه »العملية التي وفًقا هلا يصبح الشــخص قادًرا عىل االعتامد 
عىل نفسه، وتأكيد استغالله لقدراته، واالختيار والتحكم يف موارده«.

ولقد وردت كلمة التمكني يف القرآن العظيم يف قوله تعاىل: ﴿ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   
ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ ﴾ )النور: 55(.
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ويقصد بالتمكني إجرائيًّا يف هذه الدراسة ما يأيت:
ـ عملية إتاحة الفرصة للمرأة للحصول عىل حقوقها الرشعية يف املجتمع.

ـ عملية تعزيز القوة الشخصية واالجتامعية للنساء لتحسني حياهتن.
ـ عملية إلتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة يف اختاذ القرارات.

ـ عملية تدعيم قدرات املرأة الذاتية لزيادة فاعليتها يف املجتمع.
ـ عملية مساعدة النساء للمطالبة بحقوقهن يف اخلدمات. 

ـ نشاط من أنشطة احلقوق املدنية.
ـ عملية إتاحة فرص متكافئة للنساء مع الرجال يف املنظامت احلكومية واألهلية.

ـ عملية زيادة فرص املرأة يف مشاركة الرجل يف القوة والسلطة.

أدبيات الدراسة:
التمكني  empowerment يعني تنظيم املجتمع وأنشطته االجتامعية هبدف مساعدة 
مجاعة معينة أو املجتمع بكامله من خالل التأثري عىل القوى السياسية أو السلطات القانونية 

.)Barker, 2003(

وقد ظهر مفهوم التمكني أو التفويض منذ عهود مبكرة يف اخلدمة االجتامعية؛ وذلك 
ألجل محاية العمالء من االضطهاد واالغرتاب عن اجلامعات ذات القوة والنفوذ يف املجتمع. 
وتقتــي عملية التمكني التعرف عىل اجلامعات التي متثل أقليات عرقية أو التي يلتصق هبا 
مفهوم الوصم االجتامعي social stigma نتيجة الضعف أو العجز )Payne, 1997(. وعىل 
هذا يرتبط مفهوم التمكني بالعجز املكتســب الذي يشري إىل السلوك الذي ظهر مع بعض 
بات. وهو سلوك سلبي يف طبيعته إال أنه ال يدفع ألي تأثري ضار  األطفال والزوجات املعذَّ

.)Barker, 2003( العتقاده بعدم جدوى االنفعال مع انعدام أمل املساعدة

ويعّد التمكني من أهم املفاهيم التي أدت إىل تطوير نامذج علمية عىل مستوى األفراد 
واجلامعات واملجتمعات؛ تلبية حلاجة الضعفاء والعاجزين، ورفع الظلم عن املظلومني 
واملضطهدين، واضًعا مهمة احلامية كدور ريادي يقع عىل عاتق مهنة اخلدمة االجتامعية 

.)Payne, 1997(
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مبادئ التمكني

تتحدد مبادئ التمكني معتمدة عىل التداخل والرتابط بني عنارص التمكني يف:
ـ زيادة وحتسني اخلدمات األساسية.

ـ املشاركة يف التخطيط.
ـ املسؤولية.

ـ العدالة واملساواة القانونية )الرسوجي، ٢٠١١(.

أهداف متكني املرأة

هناك وجهات نظر خمتلفة حول أهداف متكني املرأة يمكن عرضها يف ما ييل:
ـ أن تتمكن املرأة من صنع قراراهتا بنفسها.

ـ أن تتوافر هلا املصادر واملعلومات التي مُتكنها من صنع القرار املناسب.
ـ أن تكون قادرة عىل تغيري أفكار اآلخرين بالوسائل الديموقراطية.

ـ أن تعمل عىل إدماج نفسها يف عمليات التطوير والتغيري املستمرة، وأن متلك زمام 
املبادرة الذاتية.

رة  ـ أن تعمل عىل تعزيز تصٌورها الذايت لنفسها والتغلب عىل الصورة التقليدية املتصوَّ
عنها )قنديل، ٢٠٠٧(.

خصائص التمكني:

1 ـ التمكني عملية ثالثية األبعاد
حيث تأخذ يف اعتبارها الفرد واجلامعة واملجتمع، ويشمل ذلك:

ـ تقوية األفراد ومساعدهتم عىل حتسني البيئة املحيطة هبم. 
ـ العمل اجلامعي ملواجهة قضايا الفقر واملساواة االجتامعية.
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ـ العمل املجتمعي عىل تعبئة املوارد املجتمعية ومنها املؤسسات األهلية واحلكومية؛ 
من أجل بناء املجتمع والعدالة االجتامعية )البغدادي، ٢٠١3(.

2 ـ التمكني وسيلة لتحقيق العدالة االجتامعية

يعمل التمكني عىل مواجهة حاالت الالمساواة االجتامعية واالقتصادية والسياسية، 
ول دون حتقيق ذلك، وأبرزها: ويواجه التحديات التي حَتُ

ـ فقدان القوة لتأثريها عىل عمليات صنع القرار، ســواء عىل املســتوى املحيل، أو 
املؤســي، أو عىل مســتوى النوع ذكًرا أو أنثى، حيث توجد بعض املجتمعات 

ول دون مشاركة النساء. التي حَتُ
ا، وغالًبا ما توجد هذه  ا وسياسيًّ ا واقتصاديًّ ـ عدم االهتامم بالفئات الضعيفة اجتامعيًّ

الفئات مع كل حتول اقتصادي )عبد اللطيف، ٢٠١3(.
ـ التمكني قوة وسلطة وتأثري يرتبط بالقدرات واإلمكانات.

ـ يتوقف التمكني عىل اإلطار الثقايف والقيمي يف املجتمع.
ـ التمكني حرية وإبداع.

ـ يرتبط التمكني باملبادرة واجلودة واملسؤولية الكاملة يف األداء )الرسوجي، ٢٠١١(.

الدراسات السابقة:
ـ دراســة )Wakoko, 2003( بعنوان: »التمويل الضئيل ومتكني املرأة يف أوغندا: 

هنج اجتامعي واقتصادي«.

هدفت الدراســة إىل فحص طبيعة متكني املــرأة من خالل قياس قدرهتا عىل اختاذ 
القرار، كام درســت اجلوانب املتعــددة لطبيعة عملية التمكني، التي تشــمل اجلوانب 
الشخصية، واالجتامعية، والسياسية. وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها: 
من أهم مصادر الدخل الصغرية التي تســاعد عــىل متكني دور املرأة الريفية يف املجتمع 

األوغندي هي مشاركة النساء يف اختاذ القرارات.

وقد خلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات من أمهها:



١١

أبعاد متكني املرأة السعودية... أ. د. هيفاء بنت عبد الرمحن بن شلهوب

ـ أمهية أن يقيس مقياس املتغري التابع بالدراســات املســتقبلية مؤرشات التمكني، 
وكذلك مظاهر اخلضوع أو التبعية التي تأمل النســاء يف تغيريها عىل املستويني: 

الفردي واملجتمعي.
ـ دراسة )حممود، 2004( بعنوان »املنظامت غري احلكومية ومتكني املرأة من املشاركة 

يف تنمية املجتمع املحيل«. 
وهدفت إىل التعرف عىل آليات متكني املرأة من املشــاركة يف تنمية املجتمع املحيل، 
وتوصلت إىل عدة نتائج منها ما ييل: أن أهم اجلوانب التي تؤدي دوًرا يف متكني املرأة من 
املشاركة يف تنمية املجتمع املحيل ترتكز يف تشجيع االتصال املستمر بني املرأة ومؤسسات 
املجتمع املختلفة، وحتســني قدرات املرأة من خالل الدورات التدريبية املستمرة؛ لزيادة 

قدراهتا عىل املشاركة.
ـ دراسة )رشــوان، 2005( بعنوان »التكامل بني اجلمعيات األهلية ومتكني املرأة 

العاملة«.
وهدفت إىل التعرف عىل طبيعة العالقة بني التكامل بني اجلمعيات األهلية ومتكني 
املرأة املعيلة، وتوصلت إىل عدة نتائج منها: أن اجلمعيات األهلية أصبحت تشكل قطاًعا 

ال يستهان به يف التمكني االجتامعي واالقتصادي للمرأة عامة واملرأة املعيلة خاصة. 
ـ دراسة )Mhina, 2005( بعنوان »التعليم االجتامعي لتمكني املرأة الريفية يف تنزانيا«. 

وهدفت إىل استكشاف قدرات النساء االجتامعية والسياسية يف التعامل مع املشكالت 
احلياتية التي تواجههن؛ من أجل مساعدهتن عىل فهم حقوقهن ومسؤولياهتن جتاه املجتمع. 
ا،  وقد توصلت الدراســة إىل عدد من النتائج من أمهها: قدرة النســاء عىل التعامل فكريًّ
ا مع مشــكالهتن. وقد خلصت الدراسة إىل عدد من التوصيات من  ا، وسياســيًّ واجتامعيًّ
أمهها: رضورة أن تتناول الدراسات املستقبلية أثر إسرتاتيجيات التمكني عىل عمليات اختاذ 
القرار يف املجتمع، وحتديد كيف يمكن إدراج هذه اإلسرتاتيجيات يف السياسة العامة للبالد.
ـ دراســة )فرج، 2007(، وجاءت بعنوان »استخدام التمكني لتنمية قدرات املرأة 

املهمشة باملناطق العشوائية«.

وهدفت إىل معرفة تأثري استخدام التمكني يف تنمية القدرات االجتامعية والتعليمية 
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والصحية واالقتصادية للمرأة املهمشة باملناطق العشوائية. وتوصلت إىل عدة نتائج، منها 
انخفاض مســتوى القدرات االجتامعية، والتعليميــة، والصحية، واالقتصادية للمرأة 
املهمشة باملناطق العشوائية. وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات، منها أمهية توعية الرأي 
العام لتغيري االجتاهات الســالبة جتاه املرأة وأوضاعها يف املجتمعات العشوائية بام يؤدي 

إىل حتسني وضع املرأة يف هذه املجتمعات.
ـ دراســة )Moore, 2010( بعنوان »اخلــرات التعليمية يف ما بعد املرحلة الثانوية 
حول إعادة إدراج النســاء البالغات منتصف العمــر: التمكني والفاعلية الذاتية 

خالل عالقات العمل والعالقات الشخصية«.

وهدفت هذه الدراسة إىل حتديد مدى إسهام إعادة مشاركة املرأة يف التعليم اجلامعي 
يف تعزيز كل من الكفاءة الذاتية املدركة، والتمكني يف العمل، واإلعدادات األرسية.

وقد توصلت الدراســة إىل عدد من النتائج من أمههــا ما ييل: أن الدعم األرسي 
يؤدي دوًرا مهامًّ وبارًزا يف مســاعدة النساء عىل ختطي العقبات التي تواجههن يف أماكن 
العمــل، وأنَّ التفاعل بني األقران، وبني أعضاء هيئة التدريس يف البيئة املدرســية، يعّد 
من العوامل التي تســهم يف تعزيز شعور التمكني لدى املرأة، والتوجيه الذايت، واحرتام 

الذات، والثقة بالنفس لدهيا.
ـ دراســة )Safiya Kegudu et al., 2011( بعنوان »مهارات االستحواذ، وبناء 
القدرات ومتكني املرأة اقتصاديًّا: دراسة حالة ملركز تعليمي للنساء يف برنني كيبي«.

وقــد توصلت إىل عدد مــن النتائج من أمهها ما ييل: وجــود عدد من التحديات 
ا تتمثل يف: قيود الزوج، وعدم املعرفة  واملعوقات التي حتول دون متكني املــرأة اقتصاديًّ
باملهارات الالزمة للعمل، وعدم وجود رأس املال الكايف، وعدم توافر كفاية املساعدات 

احلكومية، وعدم التفاين من ِقبل بعض النساء.
ـ  دراســة )KHAN et al., 2011( بعنوان »متكني املرأة االجتامعي واالقتصادي 
خالل هنج تشاركي: تقييم نقدي«.وقد خلصت الدراسة إىل عدد من النتائج من 

أمهها ما ييل: أن لتمكني املرأة دوره وتأثريه اإلجيايب والبارز يف احلّد من الفقر.

وقد خلصت هذه الدراســة إىل عدد من التوصيــات من أمهها ما ييل: أمهية إقامة 
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املزيد من الدورات التدريبية للنساء لتعزيز مهارات وقدرات التمكني لدهين بام يساعد 
يف احلد من الفقر يف تلك املناطق بطريقة أكثر فاعلية.

ـ دراسة )Grabe, 2012( بعنوان »دراسة جتريبية حول متكني املرأة والتغيري التحوييل 
يف سياق التنمية الدولية«

وقد توصلت الدراســة إىل عدد من النتائج من أمهها: أمهية دور منظامت املرأة يف 
تقديم الدعم للنساء؛ حيث إهنا تعد وسائل مهمة وفعالة يف تغيري القوانني املتعلقة بحقوق 

املرأة، كام أهنا تساعد عىل متكني املرأة للقيام بدورها يف املجتمع.

ـ دراسة )Rahman et al., 2012( بعنوان »متكني املرأة للتنمية االجتامعية )دراسة 
حالة عن شريى ماهيال جرهيا يودوغ ليجات باباد، مقاطعة حيدر أباد(«.

وقد توصلت إىل عدد من النتائج من أمهها ما ييل: أن ملنظمة شــريى ماهيال دوًرا 
ا مهامًّ وبارًزا يف تعزيز العوامل النفسية، واالجتامعية، واالقتصادية اخلاصة بتطوير  إجيابيًّ
متكني املرأة، كام أن هلا دوًرا يف تعزيز االعتامد عىل الذات، والثقة بالنفس، وتثقيف النساء 
للحصول عىل حقوقهن األساســية، ويف توليد الدخل، واإلســهام يف تعليم األطفال، 

والصحة والزواج.

ـ دراســة )Shoaib et al., 2012( بعنوان »التعليم ومتكني املرأة عىل املســتويني 
األرسي واملنزيل: دراسة حالة النساء يف املناطق الريفية يف شينيوت، باكستان«.

وهدفت هذه الدراســة إىل فهم العالقة بني التعليــم ومتكني املرأة، والتعرف عىل 
أثر التعليم يف متكني املرأة، وحتليل اخلصائص االجتامعية واالقتصادية للنســاء، وحتليل 
مستوى كل من التعليم ومتكني املرأة يف املناطق الريفية يف شينيوت بباكستان. وقد توصلت 
الدراســة إىل عدد من النتائج من أمهها ما ييل: وجود عالقة ذات داللة إحصائية إجيابية 
بني التعليم ومتكني املرأة عىل الصعيد األرسي. وقد خلصت هذه الدراســة إىل عدد من 
التوصيات من أمهها ما ييل: أمهية إجراء املزيد من الدراســات املستقبلية التي تعمل عىل 

إحداث حركات للنهوض والتنمية والتمكني للمرأة.
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ـ دراســة )Haque et al. 2013( بعنــوان »حمددات أبعــاد متكني املرأة يف منطقة 
راجشاهي، بنجالديش«.

وقد توصلت الدراســة إىل عدد من النتائج من أمهها ما ييل: أن لكل من: التعليم، 
واملهنة، واحلالة االجتامعية، وحجم األرسة، وحالة الســكن، واحلالة املادية تأثرًيا مهامًّ 
وبارًزا عىل متكني املرأة، كام تم اإلشارة إىل أن عدم التمكني االقتصادي والقوانني الصارمة 

هلام دور بارز يف الفوارق وعدم املساواة االجتامعية.
وقــد خلصت هذه الدراســة إىل عدد من التوصيات من أمهها مــا ييل: أمهية قيام 
احلكومة بتوفري املزيد من فرص العمل للنســاء التــي متكنهن من مواصلة حياهتن بكل 

األبعاد املختلفة.
ـ دراسة )Elsheikh et al., 2013( بعنوان »التمكني االقتصادي للمرأة يف املناطق 

احلرضية يف السودان: حتليل ميداين«.

وقد توصلت إىل عدد من النتائج من أمهها ما ييل: أن التمكني االقتصادي للمرأة 
يتأثر إىل حد كبري باخلدمات املالية، واالستفادة من فرص اإلنتاج والتعليم. وقد خلصت 
هذه الدراســة إىل عدد من التوصيات من أمهها ما ييل: أمهية تسليط الضوء عىل التعليم 
ا  وأمهيــة التقدم العلمي؛ ملا له من دور فعــال يف تعزيز متكني املرأة، كام أن له دوًرا حيويًّ
يف إحداث تغيريات ســلوكية مرغوبة لدى النســاء وإعدادهن جيًدا من حيث املعرفة، 

والكفاءة والقدرة عىل التعامل مع املشكالت االقتصادية املختلفة.
ـ دراسة )Lakshmi et al., 2013( بعنوان »دور قلة التمويل يف متكني املرأة: دراسة 

ميدانية مع اإلشارة املميزة إىل منطقة كريشنا، والية اندرا براديش«.

وقد توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج من أمهها ما ييل: أن متكني املرأة يعّد أداة 
ال غنى عنها لدفع عجلة التنمية واحلد من الفقر، حيث يسهم متكني املرأة يف تعزيز صحة 

وإنتاجية األرس واملجتمعات بأكملها، ويف حتسني آفاق اجليل القادم.

منهجية الدراسة
نوع الدراسة: تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية التي تستهدف 
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حماولة حتديد أبعاد متكني املرأة الســعودية من خالل حتديد مفهوم متكني املرأة السعودية 
وجماالته واحتياجاته ومستوياته. 

منهج الدراسة: تعتمد هذه الدراسة عىل منهج املسح االجتامعي الشامل، واملسح 
االجتامعي عن طريق العينة. 

جمتمع الدراسة - العينة

يتحدد جمتمع الدراسة ) العينة( يف التايل: 
ـ أعضاء بعض جلان جملس الشورى املختارة يف الدراسة وعددهن )55( عضوة.

ـ عينة مــن أعضاء هيئة التدريس )النســاء( من اجلامعات املختارة يف الدراســة 
وعددهن )338( عضوة. وتم اســتخدام أســلوب العينة العمدية )الغرضية( 
وهي من العينات غري االحتاملية التي يســتخدمها الباحث عندما يريد دراســة 
جمتمع معني حمدد )الضحيان، حســن، ٢٠٠٢، ص ٢٧٧( يف حتديد جلان جملس 
الشورى موضع الدراسة، التي هلا عالقة بتحقيق أهدافها، وبحيث تم استخدام 
أسلوب احلرص الشامل ألعضاء اللجان اخلمس املحددة. واهلدف من استخدام 
أسلوب احلرص الشامل هو االستفادةـ  بقدر اإلمكانـ  من اخلربات املتفاوتة لدى 
أعضاء اللجان من اجلنسني فيام خيص اجلوانب الترشيعية والتنفيذية ذات االرتباط 

بموضوع البحث. كام هو واضح يف اجلدول التايل:

اجلدول رقم )1( يوضح جلان جملس الشورى
عدد األعضاء يف اللجنة اسم اللجنةم
١١ جلنة الشؤون اإلسالمية والقضائية١
١١جلنة الشؤون االجتامعية واألرسة والشباب٢
١١جلنة اإلدارة واملوارد البرشية 3
١٢جلنة اإلسكان واملياه واخلدمات العامة.4
١٠جلنة حقوق اإلنسان والعرائض.5

55املجموع
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وتم اختيار عينة عشوائية عنقودية احتاملية؛ ألهنا تتعامل مع املجتمعات املتجانسة 
التي تتشــابه فيام بينها يف خصائصها العامة ، بغض النظر عن كوهنا جمتمعات صغرية أو 
كبرية، برشط أن يكون جمتمع الدراســة موزًعا يف أكثر مــن مكان جغرايف )الضحيان، 
حســن، ٢٠٠٢، ص ٢٧٢(، وبحيث تكون هذه العينة خمتارة من اجلامعات السعودية 
احلكوميــة التي يتوافر فيها أعضاء هيئة التدريس من فئــة اإلناث، وتكون ممثلة ملعظم 

مناطق اململكة العربية السعودية.

وتــم حتديد حجم العينة تبًعــا للجداول اإلحصائية الــواردة يف املراجع العلمية 
)الضحيان، حسن، ٢٠٠٢م، ص ٢48( ما بني 335ـ  338 وفًقا ملجتمع الدراسة البالغ 

٢648، وبحسب املراحل التالية:
ـ حتديد جمموع أعضاء هيئة التدريس من اإلناث يف اجلامعات املختارة البالغ عددهن 

.)٢648(
ـ حساب احلجم األمثل للعينة )١٠%( لكل جامعة.

ـ حساب نسبة كل جامعة، وبالتايل حتديد العينة املطلوبة منها، كام هو واضح يف اجلدول 
رقم )٢( الذي يوضح اجلامعات السعودية احلكومية ذات العالقة بالدراسة.

اجلدول رقم )2( يوضح اجلامعات السعودية احلكومية

اجلامعةم
الدرجة العلمية

١٠% من املجموع
العينة

نسبة كل 
جامعة 

من العينة

العينة 
املطلوبة أستاذ أستاذ

مشارك
أستاذ 
مساعد

جامعة امللك سعود بمنطقة ١
٢99٧%68١٢8466٧6٢٧6الرياض١3٧٧هـ/١95٧     

جامعة األمرية نورة بنت ٢
عبد الرمحن بمنطقة الرياض 

١39٠هـ/١9٧٠.
3٧885٢364865%٢585

جامعة أم القرى بمنطقة مكة 3
٢٢٧4%33١٢١43459٠59املكرمة ١4٠١هـ/١9٧9

١٧58%٢١٧93٧٠4٧٠4٧جامعة الدمام ١43٠هـ/٢٠٠9 4
٧٢5%١545١١8١٧8١8جامعة امللك خالد بمنطقة عسري5

١٠٠338%٢648٢65املجموع



١٧

أبعاد متكني املرأة السعودية... أ. د. هيفاء بنت عبد الرمحن بن شلهوب

أدوات الدراسة
تم تصميم استبانة تم تطبيقها عىل عينة من أعضاء جلان جملس الشورى ذات العالقة 
بموضوع الدراسة ومن األكاديميات من أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية 

املحددة يف )جمتمع الدراسة(.

صدق أداة الدراسة:

أ ـ  الصــدق الظاهري لألداة: للتعرف عىل مدى صدق أداة الدراســة يف قياس ما 
وضعت لقياســه تم عرضها عىل جمموعة من املحّكمني، ويف ضوء آرائهم تم 

إعداد أداة هذه الدراسة بصورهتا النهائية.
بـ  صدق االتساق الداخيل لألداة: بعد التأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة 
ا، وبناًء عىل بيانات العينة تم حساب معامل االرتباط بريسون  تم تطبيقها ميدانيًّ
بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 
إليــه العبارة ملعرفة الصدق الداخيل لالســتبانة، وتبني أن القيم موجبة ودالة 
ا عند مســتوى الداللة )٠.٠١( فأقل، ما يدل عىل صدق اتساقها مع  إحصائيًّ

حماورها كام يوضح ذلك اجلدول التايل:

اجلدول رقم )3( معامالت ارتباط بريسون لعبارات حمور متكني املرأة بالدرجة الكلية 
للمحور

رقم 
العبارة

معامل االرتباط ملحور
مفهوم متكني املرأة

رقم 
العبارة

معامل االرتباط ملحور
مفهوم متكني املرأة

٠**١.5٠46**٠.٧١8
٠.٧٢**٢4٠**٧.68٢
3**٠.6٧68**٠.٧٠٠
4**٠.٧١٧9**٠.698
5**٠.٧59٠**١٠.435
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رقم 
العبارة

معامل االرتباط ملحور جماالت متكني 
املرأة

رقم 
العبارة

معامل االرتباط ملحور جماالت متكني 
املرأة

٠**١.65٧4**٠.٧٧3
٠.٧**٢935**٠.488
3**٠.٧٧5--

رقم 
العبارة

معامل االرتباط ملحور احتياجات 
متكني املرأة

رقم 
العبارة

معامل االرتباط ملحور احتياجات 
متكني املرأة

٠.٧**١364**٠.654
٠**٢.85٢5**٠.5٠٧
3**٠.86٧--

رقم 
العبارة

معامل االرتباط ملحور مستويات متكني 
املرأة

رقم 
العبارة

معامل االرتباط ملحور مستويات متكني 
املرأة

٠.٧**١553**٠.8٠6
٠**٢.8٠54**٠.٧38

يالحظ ** دال عند مستوى الداللة ٠.٠١ فأقل.

ثبات أداة الدراسة: لقياس مدى ثبات أداة الدراسة )االستبانة( تم استخدام )معادلة 
ألفا كرو نباخ( )Cronbach’s Alpha )α؛ للتأكد من ثبات أداة الدراسة، وتبني أن معامل 
الثبات العام ملحاور الدراسة عاٍل، حيث بلغ )٠.89(، وهذا يدل عىل أن االستبانة تتمتع 

بدرجة عالية من الثبات يمكن االعتامد عليها يف التطبيق امليداين للدراسة.

إجراءات الدراسة: تم التواصل مع إدارة العالقات يف جملس الشورى واالستعانة 
هبم يف مجع البيانات، أما بالنسبة للجامعات، فقد متت االستعانة بجامعي بيانات يف كل 

جامعة من أعضاء هيئة التدريس.

حتليل بيانات الدراسة ومناقشة نتائجها
أواًل: مفهوم متكني املرأة

للتعرف عىل مفهوم متكني املرأة تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات 



١9

أبعاد متكني املرأة السعودية... أ. د. هيفاء بنت عبد الرمحن بن شلهوب

احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة عىل عبارات 
حمور مفهوم متكني املرأة، وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل: 

اجلدول رقم )4( يوضح استجابات مفردات عينة الدراسة عىل عبارات حمور مفهوم 
متكني املرأة مرتبة تنازليًّا حسب متوسطات املوافقة

العبارةم
املتوسط درجة املوافقةالتكرار

احلسايب
االنحراف 

الرتبةاملعياري
غري موافقحمايدموافقالنسبة %

3

رأة 
لم

ة ل
ص

فر
ة ال

اح
ة إت

ملي
ع

ية 
رشع

ا ال
وقه

حق
ىل 

ل ع
صو

لح
ل

مع 
جت

يف امل

أعضاء هيئة 
التدريس

3٠9١3١6ك
٢.8٧٠.459

١

%9١.43.84.٧

أعضاء جملس 
الشورى

-464ك
٢.9٢٠.٢٧4

%9٢.٠8.٠-

الكيل
355١٧١6ك

٢.8٧٠.44٠
%9١.54.44.١

9

ية 
ص

شخ
ة ال

قو
ز ال

عزي
ة ت

ملي
ع

ني 
حس

ء لت
سا

للن
ية 

امع
جت

اال
و

هتن
حيا

أعضاء هيئة 
التدريس

3٠9١٢١٧ك
٢.86٠.468

٢

%9١.43.65.٠

أعضاء جملس 
الشورى

-464ك
٢.9٢٠.٢٧4

%9٢.٠8.٠-

الكيل
355١6١٧ك

٢.8٧٠.448
%9١.54.١4.4

١٠

رأة 
لم

ة ل
ص

فر
ة ال

اح
إلت

ية 
مل

ع
ت 

ارا
قر

ذ ال
ختا

يف ا
كة 

شار
لم

أعضاء هيئة ل
التدريس

3١5١3١٠ك
٢.9٠٠.384

3

%93.٢3.83.٠

أعضاء جملس 
الشورى

35١١4ك
٢.6٢٠.635

%٧٠.٠٢٢.٠8.٠

الكيل
35٠٢4١4ك

٢.8٧٠.434
%9٠.٢6.٢3.6
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العبارةم
املتوسط درجة املوافقةالتكرار

احلسايب
االنحراف 

الرتبةاملعياري
غري موافقحمايدموافقالنسبة %

8

ية 
ذات

ة ال
ملرأ

ت ا
درا

م ق
دعي

ة ت
ملي

ع
مع 

جت
يف امل

ها 
ليت

فاع
دة 

زيا
أعضاء هيئة ل

التدريس
3٠٧١6١5ك

٢.86٠.455

4

%9٠.84.٧4.4

أعضاء جملس 
الشورى

-4٢8ك
٢.84٠.3٧٠

%84.٠١6.٠-

الكيل
349٢4١5ك

٢.86٠.445
%89.96.٢3.9

4

بة 
طال

لم
ء ل

سا
 الن

دة
ساع

ة م
ملي

ع
ت 

دما
اخل

يف 
ن 

وقه
حق

ب

أعضاء هيئة 
التدريس

3٠١٢3١4ك
٢.85٠.46٠5

%89.١6.84.١

أعضاء جملس 
الشورى

-43٧ك
٢.86٠.35١

%86.٠١4.٠-

الكيل
3443٠١4ك

٢.85٠.44٧
%88.٧٧.٧3.6

5

ير 
قر

يف ت
اء 

نس
ة ال

عد
سا

ة م
ملي

ع
ن 

ريه
ص

م
أعضاء هيئة 

التدريس
٢834٠١5ك

٢.٧9٠.5٠4

6

%83.٧١١.84.4

أعضاء جملس 
الشورى

-4٢8ك
٢.84٠.3٧٠

%84.٠١6.٠-

الكيل
3٢548١5ك

٢.8٠٠.488
%83.8١٢.43.9

١

ية 
ملدن

ق ا
قو

احل
طة 

نش
ن أ

ط م
شا

أعضاء هيئة ن
التدريس

٢8١3٧٢٠ك
٢.٧٧٠.543

٧

%83.١١٠.95.9

أعضاء جملس 
الشورى

-4٢8ك
٢.84٠.3٧٠

%84.٠١6.٠-

الكيل
3٢345٢٠ك

٢.٧8٠.5٢4
%83.٢١١.65.٢



٢١

أبعاد متكني املرأة السعودية... أ. د. هيفاء بنت عبد الرمحن بن شلهوب

العبارةم
املتوسط درجة املوافقةالتكرار

احلسايب
االنحراف 

الرتبةاملعياري
غري موافقحمايدموافقالنسبة %

6

ئة 
كاف

 مت
ص

 فر
حة

 إتا
لية

عم
ت 

ظام
املن

يف 
ال 

رج
ع ال

ء م
سا

للن
ية 

هل
األ

ة و
ومي

حلك
ا

أعضاء هيئة 
التدريس

٢653835ك
٢.68٠.653

8

%٧8.4١١.٢١٠.4

أعضاء جملس 
الشورى

36١٠4ك
٢.64٠.63١

%٧٢.٠٢٠.٠8.٠

الكيل
3٠١4839ك

٢.68٠.649
%٧٧.6١٢.4١٠.١

٢

ق 
قو

احل
يف 

ق 
رو

الف
حة 

 إتا
لية

عم
رأة 

وامل
ل 

رج
ني ال

ب

أعضاء هيئة 
التدريس

٢4١4453ك
٢.56٠.٧5٠

9

%٧١.3١3.٠١5.٧

أعضاء جملس 
الشورى

-38١٢ك
٢.٧6٠.43١

%٧6.٠٢4.٠-

الكيل
٢٧95653ك

٢.58٠.٧٢٠
%٧١.9١4.4١3.٧

٧

رأة 
ص امل

 فر
ادة

 زي
لية

عم
وة 

الق
يف 

ل 
رج

ة ال
رك

شا
يف م

طة 
سل

وال

أعضاء هيئة 
التدريس

٢١٢636٢ك
٢.45٠.٧85

١٠

%6٢.9١8.٧١8.4

أعضاء جملس 
الشورى

4١54ك
٢.٧4٠.6٠٠

%8٢.٠١٠.٠8.٠

الكيل
٢536866ك

٢.48٠.٧٧٠
%65.4١٧.6١٧.١

٢.٧6٠.358املتوسط العام

تبــني من النتائج أن مفردات عينة الدراســة اتفقت عىل أن مفهوم متكني املرأة هو 
عملية إتاحة الفرصــة للمرأة للحصول عىل حقوقها الرشعية يف املجتمع، وأكدت هذا 
املفهوم دراســة )فاروق، ٢٠٠١( التي توصلت إىل رضورة وضع سياســات واضحة 
تســهم يف متكني املرأة وتشجيعها عىل اإلسهام الفعال والتدريب املخطط؛ لتمكينها من 

ممارسة حقوقها كافة.
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كام اتـفقت عينة الدراسة عىل أن التمكني عملية تعزيز للقوة الشخصية واالجتامعية 
للنساء لتحسني حياهتن، وهذه النتيجة تتفق مع دراسة )آل الشيخ، ١99٠( التي أشارت 
إىل أن للتنشــئة االجتامعية دوًرا كبرًيا يف تكوين وضع املرأة االجتامعي من أجل غرس 
القيم املرتبطة باحلياة، وتربيتها بأسلوب يعمق إحساسها بالدونية وتبعيتها للذكر، وبذلك 
فإن القيم والعادات الســائدة هلا دور كبري يف إعاقة املرأة عن اإلسهام الفعال يف التنمية 
املجتمعيــة، فذلك يؤكد أن التمكني هو تعزيز وتقوية شــخصية املرأة، ما ينعكس عىل 

حتسني حياهتا االجتامعية عامة.

كام وافقت مفردات العينة عىل أن مفهوم التمكني هو عملية إلتاحة الفرصة للمرأة 
يف املشاركة يف اختاذ القرارات، ويؤكد ذلك دراسة )اإلبراهيم، ١99١( التي توصلت إىل 
أن الدور الذي تقوم به املرأة غري كاٍف للتأثري عىل القرارات اخلاصة بأوضاعها، وأن املرأة 
أثبتت فاعلية ألدوارها من خالل الوظائف التي أسندت إليها يف جمال التعليم والصحة 
واخلدمــات االجتامعية واإلدارية، فهذه النتيجة تؤكد أن املــرأة بحاجة إىل متكينها من 

املشاركة يف اختاذ القرارات اخلاصة بأوضاعها.

ووافقــت أيًضا مفردات العينة عىل أن مفهــوم التمكني هو عملية تدعيم قدرات 
)Wakoko, 2003( املرأة الذاتية لزيادة فاعليتها يف املجتمع، ويؤكد هذه النتيجة دراسة
التي قاســت قدرة املرأة الذاتية عىل اختاذ القرارات، وتوصلت إىل أن متكني املرأة يكون 

من خالل إرشاكها يف عملية اختاذ القرارات.

كام وافقت مفردات العينة عىل أن مفهوم التمكني عملية ملساعدة النساء للمطالبة 
بحقوقهن يف اخلدمات. وترتبط هبذه النتيجة دراســة )الزهراين، ٢٠٠4( التي توصلت 
إىل أن من العوامل واآلليات التي جيب مراعاهتا، حتى حتفظ لألنثى الســعودية هويتها 
وتعطى حقوقها التي كفلها هلا الرشع: تصحيح تصورات الرجل واملجتمع الســعودي 
عن شــخصية املرأة، وذلك من خالل فهم حقوقها التي أقرهتا الرشيعة اإلسالمية فهاًم 
صحيًحا شاماًل جلميع جوانب حياهتا، دون تأثر بالعادات والتقاليد واملوروثات املكتسبة 
من الرتبية التســلطية للذكر عىل املرأة، ودون تأويل أو تفسري وجتسري الفجوة يف املعاملة 
بــني الذكور واإلنــاث. ويف نفس املجال أكدت دراســة )Grabe, 2012( أن من أهم 
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العوامل التي متكن املرأة يف املجتمع هي وعيها بحقوقها االجتامعية والسياســية، حيث 
كان للنســاء الاليت لدهين وعي بحقوقهن تأثري أكرب يف جمتمعاهتن أكثر من النساء الاليت 

ليس لدهين وعي بحقوقهن.

ثانًيا: جماالت متكني املرأة

للتعرف عىل جماالت متكني املرأة تم حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات 
احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة عىل عبارات 

حمور جماالت متكني املرأة، وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )5( يوضح استجابات مفردات عينة الدراسة عىل عبارات حمور جماالت 
متكني املرأة مرتبة تنازليًّا حسب متوسطات املوافقة
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٢.٧8٠.3٧3املتوسط العام

  تبني من النتائج أن مفردات عينة الدراســة يرون أن جماالت متكني املرأة تتمثل يف 
التمكني التعليمي الذي يركز عىل زيادة مشــاركة املرأة يف النظام التعليمي واالستفادة 
من برامج تنمية املوارد البرشية. وتتفق هذه النتيجة مع دراســة )Moore, 2010( التي 
توصلت إىل أن التفاعل بني األقران، وبني أعضاء هيئة التدريس يف البيئة املدرســية، من 
العوامل التي تسهم يف تعزيز شعور التمكني لدى املرأة، والتوجيه الذايت، واحرتام الذات، 
والثقة بالنفس لدى النساء، وأكدت أمهية توفري بيئة أكاديمية تعزز كالًّ من الكفاءة الذاتية 
 )Shoaib et al., 2012( املدركة، والتمكني يف العمل، واإلعدادات األرسية. أما دراسة
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التي اهتمت بالتعليم ومتكني املرأة فتوصلت إىل أن التعليم يعد نقطة حمورية تســهم يف 
الدخول إىل فرص أخرى، وباإلضافة إىل ذلــك يمكن أن يكون لإلنجازات التعليمية 

للمرأة آثار متعددة داخل األرسة وعرب األجيال.

وييل التمكني التعليمي يف األمهية حسب رأي مفردات العينة التمكني االقتصادي 
الذي يركز عىل التوســع يف جماالت العمل للمرأة؛ لتحقيق استقالليتها وحصوهلا عىل 
 Safiya Kegudu et al.,( دخــل كاٍف لتلبية احتياجاهتا. ويف هذا املجال فإن دراســة
ا، توصلت إىل وجود عدد من  2011( التي اهتمت ببناء القدرات ومتكني املرأة اقتصاديًّ

التحديات واملعوقات التي حتول دون متكني املرأة اقتصاديًّا، تتمثل يف قيود الزوج، وعدم 
املعرفة واملهارات الالزمة للعمل، وعدم وجــود رأس املال الكايف، وعدم توافر كفاية 
املساعدات احلكومية، وعدم التفاين من قبل بعض النساء. وذلك يؤكد أمهية متكني املرأة 
ا. وأشارت دراسة )Haque et al, 2013( إىل أن لكل من التعليم، واملهنة، واحلالة  اقتصاديًّ
االجتامعية، وحجم األرسة، وحالة السكن، واحلالة املادية تأثرًيا مهامًّ وبارًزا عىل متكني 
املرأة، كام متت اإلشارة إىل أن عدم التمكني االقتصادي والقوانني الصارمة هلا دور مهم 
يف الفوارق وعدم املســاواة االجتامعية، وأن كل امرأة جيب أن تشارك يف األنشطة املدرة 
ا للدخل يف األرسة. للدخل، حتى ربة املنزل عليها العمل كام ينبغي لُتحسب شخًصا مدرًّ

وفيام يتعلق بالتمكني الشــخيص للمرأة الذي يعني مســاعدة املرأة عىل مواجهة 
العادات املجتمعية الســلبية جتاهها، أشارت دراســة )حممود، ٢٠٠4( إىل أن السامت 
االجتامعيــة للمرأة تؤدي دوًرا حيويًّا يف متكينها من املشــاركة يف تنمية املجتمع املحيل، 
وتتمثل هذه الســامت يف عدم اســتهداف احلصول عىل ربح مادي، والســمعة الطيبة، 
والقدرة عىل تكوين عالقات جيدة، وتغليب املصلحة العامة عىل مصاحلها اخلاصة، وأن 
أهم اجلوانب التي تؤدي دوًرا يف متكني املرأة من املشاركة يف تنمية املجتمع املحيل ترتكز 
يف االستعانة باخلرباء أو املتخصصني يف وضع اخلطط والربامج الكفيلة بدعم دور املرأة 
يف التنمية، وتشــجيع االتصال املستمر بني املرأة ومؤسسات املجتمع املختلفة، وحتسني 

قدرات املرأة من خالل الدورات التدريبية املستمرة؛ لزيادة قدرهتا عىل املشاركة.

كام وافقت مفردات العينة عىل التمكني الســيايس الذي يركز عىل زيادة مشــاركة 
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املرأة يف اختاذ القرارات، وقد أكدت ذلك دراسة )Mhina, 2005( التي اهتمت بقدرات 
النساء االجتامعية والسياسية يف التعامل مع املشكالت احلياتية التي تواجههن؛ من أجل 
مســاعدهتن عىل فهم حقوقهن ومســؤولياهتن جتاه املجتمع. وقد توصلت الدراسة إىل 
ا مع مشكالهتن، وأن قدرة النساء  ا، وسياسيًّ ا، واجتامعيًّ قدرة النســاء عىل التعامل فكريًّ
عىل اختاذ القرار السليم يف الظروف املناسبة تكمن يف معرفتهن بالضوابط االجتامعية التي 
تتحكم يف جمتمعاهتن. كام أشارت دراسة )Duru, 2011( إىل أن السيطرة املهيمنة للرجال 
تيء وتؤثر سلًبا عىل متكني املرأة، ما يوضح أمهية مشاركة املرأة يف عمليات اختاذ القرار 

وعمليات النهوض دون قيود السلطة األبوية أو التمييز اجلني.

وفيام يتصل بالتمكني االجتامعي الذي يتضمن إحداث تغيريات يف القيم واملعتقدات 
املرتبطة بصنع القرار يف مؤسسات املجتمع، توصلت دراسة )زهران، ٢٠٠9( إىل أن من 
املعوقات االجتامعية التي حَتول دون تقدم املرأة لشــغل الوظائف القيادية يف املحليات 
معوقات أرسية تتعلق باألبناء والزوج، وعوامل تتعلق بالعادات والتقاليد للمرأة القيادية، 
والرغبة يف االســتقرار، وفقدان املســاندة االجتامعية من املجتمع أو العائلة، أو للتقدم 
لشغل الوظائف القيادية. وأكدت دراسة )Duru, 2011( رغبة الرجال يف اهليمنة وعدم 
املساواة، حيث يعتمدون عىل األيديولوجيات الثقافية، والتقاليد، والدين يف احلفاظ عىل 

ا. السيطرة املهيمنة، ما قد يعوق متكني املرأة اجتامعيًّ

 وعامة تتفق النتائج مع ما ورد يف أدبيات الدراسة  فيام يتعلق بمجاالت متكني املرأة، 
ما يؤكد أمهية متكني املرأة التعليمي واالقتصادي والشخيص والسيايس واالجتامعي.

ثالًثا: احتياجات متكني املرأة

للتعــرف عىل احتياجــات متكني املرأة تم حســاب التكرارات والنســب املئوية 
واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة 
عىل عبارات حمور احتياجات متكني املرأة، وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:
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اجلدول رقم )6( يوضح استجابات مفردات عينة الدراسة عىل عبارات حمور 
احتياجات متكني املرأة مرتبة تنازليًّا حسب متوسطات املوافقة
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وقد تبني من النتائج موافقة مفردات عينة الدراسة عىل احتياجات متكني املرأة، حيث 
أخذت االحتياجات التأهيلية )تعليم وتدريب( األولوية من وجهة نظر مفردات العينة، 
وقد يعود ذلك إىل أن املرأة هلا فرص أقل يف احلصول عىل التعليم واخلدمات املســاعدة 
والتدريــب يف جمال تنميــة املهارات مقارنة بالرجل، ما جيعلها أقل إنتاًجا )الســكري، 
٢٠٠٠(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )Shoaib et al., 2012( التي أشارت إىل أمهية 
ضامن املساواة يف احلصول عىل التعليم للنساء والفتيات، والعمل عىل اختاذ تدابري خاصة 
للقضاء عىل التمييز، وتعميم التعليــم والقضاء عىل األمية، وزيادة معدالت االلتحاق 
باملدارس، واحلفاظ عىل معدالت الفتيات الدارســات وحتسني نوعية التعليم؛ لتسهيل 
التعلم مدى احلياة، فضاًل عن تطوير الوظيفة واملهنة واملهارات الفنية من قبل النســاء؛ 
لتقليل الفجوة بني اجلنسني يف التعليم. كام يؤكد ذلك دراسة )Haque et al, 2013( التي 
أوصت بأمهية توفري التعليم والتدريب للمرأة بام يمكنها من اللحاق بالركب، والتكيف 
مع الظروف االقتصادية املتغرية، مع إتاحة الفرص للمرأة يف مجيع جماالت العمل، وحتقيق 

التكافؤ واملساواة مع الرجل يف هذا اخلصوص.

 )KHAN et al., 2011( أما فيام يتصل باالحتياجات االجتامعية فقد أكدت دراسة
التي اهتمت بتمكني املــرأة االجتامعي واالقتصادي عىل أن لتمكني املرأة دوره وتأثريه 
اإلجيايب يف تعزيز التمكني االجتامعي هلا؛ مثل معرفتها بقوانني املجتمع، ما سيكون له آثار 
إجيابية عىل الوضع االقتصادي واالجتامعي للنساء، كام أشارت إىل أن للتمكني االجتامعي 
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دوًرا يف العمــل عىل إحداث تغيريات إجيابية تتعلق بالوعي، والصحة، والنظافة، ومياه 
الرشب النقية وتأثريها عىل الصحة.

 )Elsheikh et al., 2013( وفيام يتعلق باالحتياجات االقتصادية أشارت دراسة
إىل أن التمكني االقتصادي للمرأة هو عملية متعددة األبعاد، وهناك حاجة ملحة لتحقيق 
حتّسن يف اخلصائص االجتامعية واالقتصادية للنساء. ويتأثر ذلك إىل حد كبري باخلدمات 
املالية، واالســتفادة من فرص اإلنتاج والتعليم. وأن السياســات واإلســرتاتيجيات 
ا، وتعزيز قدراهتا بشكل إجيايب، تسهم  املستخدمة يف حتسني وتطوير متكني املرأة اقتصاديًّ

يف التنمية االقتصادية.

وأما ما يتصل باالحتياجات الترشيعية فقد أكدت دراســة )Grabe, 2012( أمهية 
دور منظامت املرأة يف تقديم الدعم للنســاء، حيث إهنا تعد وسائل مهمة وفعالة يف تغيري 
القوانني املتعلقة بحقوق املرأة، كام أهنا تساعد عىل متكني املرأة للقيام بدورها يف املجتمع. 
وإن مــن أهم العوامل التي متكن املــرأة يف املجتمع هي وعي املرأة بحقوقها االجتامعية 
والسياســية، حيث كان للنساء الاليت لدهين وعي بحقوقهن تأثري أكرب يف جمتمعاهتن من 

النساء الاليت ليس لدهيم وعي بحقوقهن.

ويف جمال االحتياجات السياسية فقد أشارت العديد من الدراسات والبحوث إىل 
وجود العديد من املعوقات الشخصية واملجتمعية التي حتول دون اندماج املرأة يف العمل 
الســيايس، أمهها جهل املرأة بحقوقها االجتامعية والسياســية، وغياب القدوة النسائية 
السياســية، وعدم وجود الوقت الكايف للعمل السيايس، وغياب التوعية السياسية، كام 

أن العادات والتقاليد تقف حائاًل دون مشاركة املرأة يف العمل السيايس.

وتبني من النتائج أن احتياجات املرأة للتمكني بحســب رؤية مفردات عينة الدراسة 
تتمثل يف االحتياجات التأهيلية بشكل أكرب من غريها من االحتياجات، وقد يعود ذلك إىل 
حاجة املرأة يف املجتمع السعودي إىل التدريب والتأهيل الذي يتيح هلا فرصة احلصول عىل 
عمل، حيث أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام ١434هـ أن متثيل اإلناث يف قوة العمل 
السعودي نسبته ١٢.4% فقط، ما يؤكد حمدودية فرص العمل املتاحة أمام املرأة السعودية.
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للتعرف عىل مســتويات متكــني املرأة تم حســاب التكرارات والنســب املئوية 
واملتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والرتب الستجابات مفردات عينة الدراسة 

عىل عبارات حمور مستويات متكني املرأة، وجاءت النتائج كام يوضحها اجلدول التايل:

اجلدول رقم )7( يوضح استجابات مفردات عينة الدراسة عىل عبارات حمور 
مستويات متكني املرأة مرتبة تنازليًّا حسب متوسطات املوافقة
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املتوسط درجة املوافقةالتكرار

احلسايب
االنحراف 

الرتبةاملعياري
غري موافقحمايدموافقالنسبة %

4

ىل 
د ع

عتم
 )ي

كة
شار

ى امل
ستو

م
رأة 

لم
ة ل

جيابي
اإل

كة 
شار

ق امل
حتقي

ر(
قرا

ذ ال
ختا

 وا
نع

ص
ية 

مل
أعضاء هيئة يف ع

التدريس
٢963١١١ك

٢.84٠.445

١

%8٧.69.٢3.3

أعضاء جملس 
الشورى

4-46ك
٢.84٠.548

%9٢.٠-8.٠

الكيل
34٢3١١5ك

٢.84٠.459
%88.١8.٠3.9

3

رة 
 قد

فع
ىل ر

د ع
عتم

ي )ي
وع

ى ال
ستو

م
قد 

والن
ي 

وع
وض

ل امل
حلي

 الت
 يف

رأة
امل

أة(
املر

ل و
رج

ني ال
ز ب

ميي
 الت

مة
ألنظ

ي 
واع

ال
أعضاء هيئة 

التدريس
٢8١45١٢ك

٢.8٠٠.484

٢

%83.١١3.33.6

أعضاء جملس 
الشورى

4-46ك
٢.84٠.548

%9٢.٠8.٠-

الكيل
3٢٧45١6ك

٢.8٠٠.49٢
%84.3١١.64.١

٢

ىل 
د ع

عتم
 )ي

نية
كا

إلم
ى ا

ستو
م

ية 
امع

جت
اال

ظم 
للن

ي 
صد

الت
ني(

مك
 الت

دم
 لع

دية
ملؤ

أعضاء هيئة ا
التدريس

٢635٧١8ك
٢.٧٢٠.554

3

%٧٧.8١6.95.3

أعضاء جملس 
الشورى

3884ك
٢.68٠.6٢١

%٧6.٠١6.٠8.٠

الكيل
3٠١65٢٢ك

٢.٧٢٠.56٢
%٧٧.6١6.85.٧



3١

أبعاد متكني املرأة السعودية... أ. د. هيفاء بنت عبد الرمحن بن شلهوب

العبارةم
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وتبني من النتائج أن مســتويات متكني املرأة حسب رأي مفردات العينة تتمثل يف 
مستوى املشاركة الذي يعتمد عىل حتقيق املشاركة اإلجيابية للمرأة يف عملية صنع القرار، 
حيث كان له األولوية من وجهة نظر مفــردات العينة، وقد تعود هذه النتيجة إىل أمهية 
مشــاركة املرأة يف صنع القرارات وخصوًصا ما يتعلق بشــؤوهنا، فقد أمجعت القيادات 
النســوية عــىل أن الدور الذي تقوم به املــرأة غري كاٍف للتأثري عــىل القرارات اخلاصة 
بأوضاع املرأة، وأن املرأة أثبتت فاعلية ألدوارها من خالل الوظائف التي أسندت إليها 
يف جمــاالت: التعليم والصحة واخلدمات االجتامعيــة واإلدارية )اإلبراهيم، ١99١(. 
وأشارت دراســة )Wakoko, 2003( إىل أن املرأة تستطيع أن تتخذ القرارات يف املنزل 
يف بعض النواحي مثل: إعداد الطعــام، ومواعيد احلصاد، وحتديد نوعية الطعام الذي 
سيتناوله أعضاء األرسة، بينام يتخذ الرجال القرارات املتعلقة بالعمل، ومصادر الدخل 
مثل: رشاء متطلبــات املزرعة، واحتياجات املنزل من املنتجات، فهذه النتيجة تؤكد أن 

مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات يكاد ينحرص يف بعض املجتمعات عىل حميط أرسهتا.

وفيام يتصل بمستوى الوعي الذي يعتمد عىل رفع قدرة املرأة يف التحليل املوضوعي 
والنقد الواعي ألنظمة التمييز بني الرجل واملرأة، الســائدة ضد األفراد، واملامرســات 
االجتامعية اخلاطئة التي تؤدي إىل استمرار تلك النظم، ويتطلب ذلك معرفة الفرق بني 
اإلدارة التي يامرسها األفراد، والتي ال يمكن تغيريها، وهي ما تفرضه الثقافة االجتامعية 

والتقليدية يف املجتمع )ناجي، ٢٠١4(.
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وفيام يتعلق بمستوى اإلمكانية الذي يعتمد عىل التصدي للنظم االجتامعية املؤدية 
لعدم متكني املرأة، والذي هيدف إىل استثامر الفرص واملوارد املتاحة، فريفع ُقدرات املرأة، 
وحيقق تكافؤ الفرص )ناجي، ٢٠١4(، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )فرج، ٢٠٠٧( التي 
توصلت إىل انخفاض مســتوى القدرات االجتامعية والتعليمية والصحية واالقتصادية 
للمرأة، وأوصت الدراســة بأمهية توعية الرأي العام لتغري االجتاهات السالبة جتاه املرأة 

وأوضاعها، بام يؤدي إىل حتسني وضع املرأة يف املجتمعات.

وأما فيام يتصل بمســتوى املساواة الذي يتعامل مع احتياجات املرأة املادية هبدف 
إشــباعها وحتديد وسائل حتقيق هذا اهلدف، فتشــري هذه النتيجة إىل أن املطالبة بتمكني 
املرأة ليس هبدف الوصول إىل املســاواة بالرجل، وإنام لتعزيز قدراهتا وتفعيل دورها يف 
اختاذ القرارات يف املجتمع وإشــباع احتياجاهتا املادية، وختتلف هذه النتيجة مع دراسة 
ا يف  )حممود، ٢٠٠4( التي أوضحت أن الســامت االجتامعية للمــرأة تؤدي دوًرا حيويًّ
متكينها من املشــاركة يف تنمية املجتمع املحيل، وتتمثل هذه الســامت يف عدم استهداف 

احلصول عىل ربح مادي.

نتائج الدراسة:

1 ـ مفهوم متكني املرأة:

أـ  إن أفراد عينة الدراســة موافقون عىل مفهوم متكني املرأة بمتوسط حسايب )2.76 
من 3.00(.

وأبرز مالمح مفهوم متكني املرأة تتمثل يف أنه عملية:
ـ إتاحة الفرصة للمرأة للحصول عىل حقوقها الرشعية يف املجتمع.

ـ تعزيز القوة الشخصية واالجتامعية للنساء لتحسني حياهتن.
ـ إتاحة الفرصة للمرأة يف املشاركة يف اختاذ القرارات.

ـ تدعيم قدرات املرأة الذاتية لزيادة فاعليتها يف املجتمع.
ـ مساعدة النساء للمطالبة بحقوقهن يف اخلدمات.
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2 ـ جماالت متكني املرأة:

أ ـ إن أفراد عينة الدراسة موافقون عىل جماالت متكني املرأة بمتوسط حسايب )2.78 
من 3.00( وتتمثل يف:

ـ التمكــني التعليمي الــذي يركز عىل زيادة مشــاركة املرأة يف النظــام التعليمي 
واالستفادة من برامج تنمية املوارد البرشية.

ـ التمكــني االقتصادي الذي يركز عىل التوســع يف جماالت العمل للمرأة لتحقيق 
استقالليتها وحصوهلا عىل دخل كاٍف لتلبية احتياجاهتا.

ـ التمكني الشــخيص الذي يعني مســاعدة املرأة عىل مواجهة العادات املجتمعية 
السلبية جتاهها.

ـ التمكني السيايس الذي يركز عىل زيادة مشاركة املرأة يف اختاذ القرارات.
ـ التمكني االجتامعي الذي يتضمن إحداث تغيريات يف القيم واملعتقدات املرتبطة 

بصنع القرار يف مؤسسات املجتمع.

3 ـ احتياجات متكني املرأة:

أ ـ إن أفراد عينة الدراســة موافقون عىل احتياجات متكني املرأة بمتوسط )2.76 
من 3.00(.

تتمثل يف:
ـ االحتياجات التأهيلية )تعليم وتدريب(.

ـ االحتياجات االجتامعية.
ـ االحتياجات االقتصادية.

ـ االحتياجات الترشيعية.
ـ االحتياجات السياسية.
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4 ـ مستويات متكني املرأة:

أ ـ إن أفراد عينة الدراسة موافقون عىل مستويات متكني املرأة بمتوسط )2.76 من 
.)3.00

وتتمثل يف:
ـ مستوى املشاركة الذي يعتمد عىل حتقيق املشاركة اإلجيابية للمرأة يف عملية صنع 

اختاذ القرار.
ـ مستوى اإلمكانية الذي يعتمد عىل رفع قدرة املرأة يف التحليل املوضوعي والنقد 

الواعي ألنظمة التمييز بني الرجل واملرأة.
ـ مســتوى اإلمكانية الذي يعتمــد عىل التصدي للنظم االجتامعيــة املؤدية لعدم 

التمكني.
ـ مستوى املساواة الذي يتعامل مع احتياجات املرأة املادية؛ هبدف إشباعها وحتديد 

حتقيق هذا اهلدف.

توصيات الدراسة
ـ وضع برامج توعية املرأة وتدعيم قدراهتا ضمن أولويات مؤسسات الدولة.

ـ رفــع قدرة املرأة يف التحليل املوضوعي والنقد الواعي ألنظمة التمييز بني الرجل 
واملرأة.

ـ تدعيم قدرات املرأة الذاتية لزيادة فاعليتها يف املجتمع.
ـ العمل عىل حتسني الثقافة احلقوقية لدى املرأة.

ـ العمل عىل تعزيز اهتامم صناع القرار عامة بالتغيري يف أوضاع املرأة يف املجتمع.
ـ تكثيف جهود وزارة الثقافة واإلعالم يف جماالت توعية وتثقيف املجتمع بحقوق 

املرأة.
ـ التوجه ملناقشــة قضايا املرأة عرب مؤسســات الدولة الرسمية )وسائل اإلعالم، 

ومراكز احلوار الوطني(.
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ـ إتاحة الفرصة للمرأة يف املشاركة يف اختاذ القرارات.
ـ إتاحة الفرصة للمرأة للحصول عىل حقوقها الرشعية يف املجتمع.

ـ العمل عىل مواكبة االجتاهات العاملية يف عدم التمييز بني املرأة والرجل. 
ا. ـ تشجيع املرأة املتميزة يف جماالت البحث واالخرتاع واالبتكار وتوظيف متيزها حمليًّ
ـ إتاحة الفرصة للمرأة للحصول عىل املراكز القيادية التي تناســب قدراهتا لتفعيل 

دورها يف املجتمع.
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املــراجــع

أواًل: مراجع الدراسة باللغة العربية:

اإلبراهيم، ســهيلة )١99١(. العوامل املؤثرة عىل مشــاركة املرأة السعودية املتعلمة يف 
التنمية، رســالة دكتوراه، غري منشورة، الرئاســة العامة لتعليم البنات، كلية 

اخلدمة االجتامعية.
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