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مؤشــرات تخطيطيــة لتمكيــن المــرأة الســعودية في مجاالت االســتثمار 
الســياحي فــي ضوء رؤيــة 2030

يشكر الفريق البحثي مركز األحباث الواعدة يف البحوث االجتماعية ودراسات املرأة 
جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن يف اململكة العربية السعودية على متويل هذا 

املشروع يف عام 1439ه/2018
أ.د. غادة بنت عبد الرحمن الطريف

أ.د. عبد الونيس الرشيدي

امللخص:
االستثمار  جماالت  السعودية يف  املرأة  متكني  فرص  على  التعرف  إىل  الدراسة  هدفت 
السياحي يف ضوء رؤية 2030، وحتديد املعوقات اليت قد تواجهها هبدف صياغة مؤشرات 
لنوع   وابلنسبة  السياحي.  االستثمار  جماالت  يف  السعودية  املرأة  لتمكني  مقرتحة  ختطيطية 
الدراسة فهي دراسة وصفية  تعتمد على منهج املسح االجتماعي لعينة من املستثمرات وعينة 
من املسئولني هبيئة االستثمار السياحي، والغرف التجارية. ومتَّ مجع البياانت بواسطة االستبيان 
املرأة  متكني  واقع  مؤشرات  على  موافقات  املبحواثت  أان  إاىل  الدراسة  وتوصلت  واملقابلة. 
السعودية يف جماالت االستثمار السياحي، إاال أن هناك جمموعه من  املعوقات اليت تواجههنَّ، 
واقرتحت الدراسة عدًدا من املؤشرات التخطيطية لتمكني املرأة يف جمال االستثمار السياحي 
البحوث  يف  الواعدة  األحباث  مركز  البحثي  الفريق  ويشكر  ململكة 2030.  رؤية  مبا حيقق 
االجتماعية ودراسات املرأة جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن يف اململكة العربية السعودية 

على متويل هذا املشروع يف عام 2018/1439.

الكلمات املفتاحية: ختطيط، متكني، املرأة، االستثمار السياحي، رؤية اململكة.
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Planning Indicators for Empowering Saudi 
Women in the Fields of Tourism Investment 

in Light of the Vision
Dr. Ghada Al-Tarif

Dr. Abdul Wanees Al-Rasheedy

Abstract:

The objective of the study is to identify the opportunities 
of empowering Saudi women in the fields of tourism invest	
ment in the light of Vision 2030 and identify obstacles that 
may be encountered in order to formulate proposed planning 
indicators to empower Saudi women in the fields of tourism 
investment. Officials of the Tourism Investment Authority and 
Chambers of Commerce. Data were collected by questionnaire 
and interview. The study found that the respondents agreed on 
the indicators of the reality of empowering Saudi women in the 
fields of tourism investment, but there are a number of obsta	
cles facing them. The study suggested a number of planning in	
dicators to enable women in the field of tourism investment to 
achieve a vision for the Kingdom of 2030. The research team is 
grateful to the Research Center for Social Research and Wom	
en Studies at Princess Noura Bint Abdulrahman University in 
Saudi Arabia for funding this project in 1439/2018.

Keywords: Planning, Empowerment, Women, Tourism 
Investment, Saudi Vision 2030.
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مشكلة الدراسة:
تويل اجملتمعات العربية يف الوقت احلاضر اهتماًما كبريًا ببناء هنضتها وتقدمها يف اجملاالت 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية كاّفة، وحتقيق رفاهية أبنائها وسعادهتم وحتسني 
مستوى حياهتم، وذلك من خالل وضع اإلاسرتاتيجيات واخلطط التنموية، واستثمار طاقات 
أبنائها مجيًعا يف خمتلف التخصصات، ومن هنا فإن احلديث عن إشراك العنصر النسائي يف 
مجيع جماالت التنمية، ومراحلها أصبح من األمور الضرورية وامللحة لتحقيق التقدم املنشود.

أولويــة  اقتصــاديًّ وسياســيًّا واجتماعيًّــا  املــرأة ومتكينهــا،  ولقــد أصبــح االهتمــام بقضــاي 
متقدمــة يف فكــر القيــادة الســعودية، حيــث حتتــل قضيــة متكــني املــرة موقًفــا متقدًمــا مــن بــني 
شــواغل الفكــر التنمويــة االقتصــادي واالجتماعــي احلديــث مــن منطلــق اإلميــان أبمهيــة الــدور 
الــذي ميكــن أن تؤديــه املــرأة يف خدمــة وطنهــا ودفــع مســريته التنمويــة إىل األمــام. وقــد كان 
التطور الذي طرأ على أوضاع ودور النســاء مكواًن أساســيًّا يف التنمية االقتصادية واالجتماعية 
للمملكــة العربيــة الســعودية علــى مســتوى خمتلــف القطاعــات، وحقيقــة األمــر أن هــذا االهتمــام 
املتعاظــم مــن ِقبَــل الدولــة بــدور املــرأة مل يقتصــر علــى دعــم املــرأة الســعودية يف الداخــل بــل تعــداه 
إىل املســتوى العــريب مــن خــالل دعــم كافــة املبــادرات واخلطــط الراميــة للنهــوض ابملــرأة الســعودية 

وتعزيــز مكانتهــا ابجملتمــع وإشــراكها ابلتنميــة ) الطريــف، 2012(. 

  وتلعــب الســياحة دورًا مهًمــا يف حتقيــق التنميــة االقتصاديــة للــدول مــن خــالل مــا حتققــه 
مــن مــزاي وفوائــد عديــدة تعــود علــى اجملتمــع بواســطة االســتثمارات املختلفــة املوجهــة إاىل القطــاع 
الســياحي ممــا حيــدث تقدًمــا كبــريًا. وتعتمــد الكثــري مــن الــدول علــى الســياحة كمصــدر مهــام مــن 
مصــادر الدخــل الوطــي نظــرًا ملــا تتمتــع بــه مــن ثقــل كبــري يف اقتصــاديت هــذه الــدول وينعكــس 
العديــد مــن املشــكالت االقتصاديــة  التــوازن يف ميــزان املدفوعــات، وحــل  أثــرة علــى حتقيــق 
ارتباطًــا كبــريًا،  ترتبــط ابلتنميــة االقتصاديــة  الســياحة  الــيت تواجههــا فأصبحــت  واالجتماعيــة 
فهــي عنصــر أساســي مــن عناصــر النشــاط االقتصــادي. ولالســتثمار الســياحي عائــد إجيــايب 
علــى مســتوى الفــرد واجملتمــع، حيــث يعــاجل العديــد مــن املشــكالت كالبطالــة  مــن خــالل توفــري 
الفــرص الوظيفيــة، ومعاجلــة الركــود االقتصــادي، ويعمــل علــى إعــادة توزيــع الســكان بشــكل 
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تُقــام يف مناطــق جديــدة، إضافــة إىل جتميــل  الــيت  املشــروعات اجلديــدة  مــن خــالل  أفضــل 
املناطــق، وحتســني اخلدمــات  املقدمــة، واحملافظــة علــى احِلــَرف اليدويــة وتســويقها.  فالســياحة 

هــي قاطــرة التنميــة الــيت جتــر خلفهــا األنشــطة األخــرى )السيســي، 2004(.

وحرصــت رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية 2030 يف كافــة منطلقاهتــا علــى حتقيــق التنميــة 
يف اجملتمــع الســعودي، وركــزت علــى أمهيــة تطويــر قطــاع الســياحة هبــدف تنويــع مصــادر الدخــل 
مــن خــالل جــذب وتشــجيع اســتثمارات القطــاع اخلــاص، حيــث تـَُعــدُّ الســياحة أحــد أهــم 
احملــاور االقتصاديــة املهمــة يف الرؤيــة للعمــل علــى زيدة احلركــة الســياحية مبــا يكفــل حتقيــق النمــو 

االقتصــادي والــذي يــؤدى بــدوره لتحقيــق التنميــة الشــاملة.

ونظــرًا للــدور املهــم الــذي تقــوم بــه املــرأة الســعودية، وإميــااًن مــن القيــادة هبــا كعنصــر مهــم 
مــن عناصــر قــوة اجملتمــع، ســعت إىل  متكينهــا اجتماعيًّــااً واقتصــاديًّ يف شــى اجملــاالت، واالرتقــاء 
مبســتواها الثقــايف واالقتصــادي والصحــي مبــا يتوافــق مــع مبــادئ وقيــم الشــريعة اإلســالمية، وتوفــري 
مناخ آمن وخدمات تسهل عليها القيام بواجباهتا الوطنية، مع ضمان متتعها حبقوقها الكاملة 
يف مجيــع اجملــاالت ممــا يســهم يف دفــع عجلــة التنميــة وحيقــق رؤيــة اململكــة للتنميــة املســتدامة 
.وحــى تتمكــن املــرأة مــن اإلســهام احلقيقــي يف عمليــة تقــدمي اجملتمــع وازدهــاره، وتقــدمي أفضــل 
إمكاانهتــا وخرباهتــا، وإبــراز قدراهتــا ومهاراهتــا  البُــّد مــن متكينهــا مــن القيــام أبدوارهــا املختلفــة، 
الوعــي مبشــكالهتا، وحــث  رفــع  هبــدف  هلــا  تتعــرض  الــيت  املعوقــات  أو  املشــكالت  وحتديــد 
أصحــاب القــرار واملخططــني لالســتفادة مــن طاقاهتــا، وإشــراكها يف عمليــة اختــاذ القــرارات 
التنمويــة، وكذلــك وضــع اإلجــراءات الكفيلــة إبزالــة كافــة املعوقــات الــيت حتــّد مــن مشــاركتها يف 
ســوق العمــل وتقــف يف طريــق تقدمهــا )الطريــف، 2014(، والعمــل علــى متكينهــا يف جمــاالت 
االســتثمار الســياحي مــن خــالل تقــدمي الدعــم املــادي واملعنــوي وتوفــري فــرص اســتثمارية وتدريبيــة 

لســيدات األعمــال الســعوديت لتمكينهــنَّ مــن املشــاركة فعليًّــا يف قطــاع الســياحة.

وتتلخــص مشــكلة الدراســة يف التســاؤل الرئيــس التــايل: مــا املؤشــرات التخطيطيــة املقرتحــة 
لتمكــني املــرأة الســعودية يف جمــاالت االســتثمار الســياحي  يف ضــوء رؤيــة 2030؟.
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أمهية الدراسة:
األمهية النظرية:

تتفـــق هـــذه الدراســـة مـــع خطـــط التنميـــة وتوجهـــات الرؤيـــة ابململكـــة 2030 والـــيت   -1
املـــرأة مـــن املســـامهة يف االســـتثمار الســـياحي ممـــا يســـهم يف خلـــق العديـــد  تســـعى لتمكـــني 
مـــن الفـــرص الوظيفيـــة، وحتقيـــق تنميـــة اقتصاديـــة متوازنـــة، وتنويـــع القاعـــدة االنتاجيـــة واملصـــادر 

االقتصاديـــة ابململكـــة.

تساهم هذه الدراسة يف سّد النقص املعريف حول ندرة الدراسات املتاحة حول متكني   -2
املرأة السعودية، وتعزيز مشاركتها يف جمال التنمية االقتصادية بشكل عام وفرص االستثمار 

السياحي بشكل خاص، وأثر ذلك على التنمية السياحية ابململكة.

والتوظيـــف  التعليـــم  مســـتوى  علـــى  الســـعودية  يف  للمـــرأة  الوطـــي  املشـــهد  يرســـم   -3
واالســـتثمار، مناًخـــا يتيـــح أمامهـــا فرًصـــا تنمويـــة واعـــدة تســـتطيع التحـــرك مـــن خالهلـــا، وإذا 
ــادة وطموحـــات املـــرأة يف الســـعودية لتتبلـــور “هندســـة  ــة تالقـــي تطلعـــات القيـ ــا معادلـ ــا حللنـ مـ
الشـــراكة التنمويـــة الوطنيـــة” جندهـــا متوازيـــة مبـــا حيقـــق ويصـــب يف مصلحـــة تنميـــة الوطـــن، مـــع 
ضـــرورة هنـــوض املـــرأة مبســـؤولية الشـــراكة يف تطويـــر ومتهيـــد العقبـــات وقيـــادة احلـــراك الراهـــن املتعلـــق 

وبقضايهـــا، مبـــا حيقـــق تطلـــع ورؤيـــة القيـــادة الســـعودية.

4- بـــدأت املـــرأة الســـعودية  يف اســـتيعاب فكـــرة أن متغـــريات احليـــاة والواقـــع الراهـــن ورؤيـــة 
القيـــادة، ومكانـــة اململكـــة العربيـــة الســـعودية كدولـــة حموريـــة هلـــا ثقلهـــا الديـــي واالقتصـــادي حتتـــم 
حمـــاوالت االلتقـــاء يف منتصـــف الطريـــق والتفاعـــل اهلـــادئ، وقـــراءة العقبـــات ودراســـة طـــرق 
مواجهاهتـــا مـــع تفـــادي الصـــدام مـــع شـــرائح اجملتمـــع املختلفـــة نوًعـــا مـــا مـــع هـــذا التوجـــه، وقـــد 
بـــدأت يف العمـــل واملشـــاركة يف اجملتمـــع الســـعودي يف كافـــة اجملـــاالت وزيدة شـــعورهنَّ ابملواطنـــة 
يف ظـــل القيـــادة احلكيمـــة للمجتمـــع الســـعودي، ومـــن بـــني تلـــك اجملـــاالت هـــو جمـــال االســـتثمار 

الســـياحي املعـــي ابلدراســـة احلاليـــة.
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األمهية التطبيقية:
1- علـــى اعتبـــار إدراك القيـــادة الســـعودية أن عمـــل املـــرأة يف االســـتثمار يـَُعـــدُّ إســـهاًما 
حقيقيًّـــا يف تنميـــة االقتصـــاد، وقـــد يفـــوق يف قيمتـــه املضافـــة للناتـــج احمللـــي اإلمجـــايل مـــا يضيفـــه 
أي نـــوع آخـــر مـــن مشـــاركات املـــرأة يف التنميـــة, وإباتحـــة الفرصـــة األكـــرب للمـــرأة الســـتثمار 
مدخراهتـــا الكبـــرية الـــيت تقـــدر )بعشـــرات املليـــارات( اجملمـــدة يف البنـــوك واملعطلـــة عـــن اســـتخدامها 
يف االســـتثمار، جـــاءت سياســـات زيدة معـــدل مشـــاركة املـــرأة إبصـــدار قـــرار جملـــس الـــوزراء 
التارخيـــي رقـــم )120( الصـــادر عـــام 2004م، ابملوافقـــة علـــى عـــدد مـــن القـــرارات تكفـــل زيدة 

فـــرص وجمـــاالت عمـــل املـــرأة الســـعودية.

السياسات  رسم  يف  القرار  وصناع  واملسئولني  املخططني  الدراسة  نتائج  تفيد   -2
واإلاسرتاتيجيات اليت تساهم يف تعزيز متكني املرأة  ومسامهتها يف جانب االستثمار السياحي، 

حيث تـَُعدُّ أحد اجملاالت احلديد املتاحة للمرأة وفًقااً لرؤية اململكة 2030.

3-  زيدة الوعي اجملتمعي بدور االستثمارات السياحية يف تنويع مصادر دخل االقتصاد 
الوطـي، واحلـّد مـن اعتمـاده علـى النفـط لكوهنـا صناعـةه غـري تقليديـة تسـتقطب االيـرادات، 
وحتافـظ علـى املـوارد املتوفـرة، والتشـجيع علـى املسـامهة يف حتقيـق أهـداف رؤيـة اململكـة العربيـة 
السـعودية 2030، حيـث تـري الرؤيـة أنـه يف جمـال بنـاء القـدرات، جيـب فتـح جمـاالت متعـددة 
لعمل املرأة السعودية، واليت من بينها جماالت عمل املرأة يف االستثمار السياحي، والذي يـَُعدُّ 

قطاًعـا مـن القطاعـات الناشـطة يف االقتصـاد السـعودي.

أهداف الدراسة:
يتحدد اهلدف الرئيسي للدراسة يف التوصل إلىي مؤشرات ختطيطية لتمكني املرأة السعودية 
مبجاالت االستثمار السياحي يف ضوء رؤية 2030م؟ ويتفرع من هذا اهلدف الرئيسي جمموعة 

األهداف الفرعية التالية:
1- حتديد واقع متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي.
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2- حتديد املعوقات اليت قد تواجه متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي.
3- صياغـــة مؤشـــرات ختطيطيـــة لتمكـــني املـــرأة الســـعودية يف جمـــاالت االســـتثمار الســـياحي 

يف ضـــوء رؤيـــة 2030م.

تساؤالت الدراسة:
املرأة  لتمكني  املقرتحة  التخطيطية  املؤشرات  ما  للدراسة يف:  الرئيسي  التساؤل  يتحدد 
السعودية يف جماالت االستثمار السياحي يف ضوء رؤية 2030م؟ ويتفرع من هذا التساؤل 

الرئيسي جمموعة التساؤالت الفرعية التالية:
1- ما واقع متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي؟

2- ما جماالت االستثمار السياحي املتاحة للمرأة؟
3- ما املعوقات اليت تواجه متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي؟

4- هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني واقع متكني املرأة و احلالة االجتماعية، 
العمر املؤهل التعليمي، واخلربة يف جمال االستثمار لدى املبحواثت؟

5- هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني معوقات االستثمار السياحي اليت تواجهه 
املرأة السعودية ابختالف كل من: احلالة االجتماعية، العمر، املؤهل التعليمي، واخلربة يف 

جمال االستثمار لدى املبحواثت؟
االستثمار  جماالت  يف  السعودية  املرأة  لتمكني  املقرتحة  التخطيطية  املؤشرات  ما   -6

السياحي يف ضوء رؤية 2030م؟

مفاهيم الدراسة:
أواًل: مفهوم املؤشرات التخطيطية:

رات، وهي اسم فاعل من  رون ومؤشِّ ر، واجلمع منها: مؤشِّ املؤشرات لغة: هي مجع ُمَؤشِّ
ر أداة تستخدم للضبط أو تدّل على اجتاهات التطور  ر  يعي عالمة، واملَؤشِّ أشََّر على .وُمَؤشِّ
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والتحسني املستمر للخدمة، وهو مقياس يستخدم للمساعدة يف إدارة عملية ما أو خدمة 
)املعجم الوسيط، 2004(، واملؤشر يعىن: احملك أو املعيار الذي عن طريقة ميكن قياس التقدم 

أو التخلف )اجلوهري، 2004، ص24(. 

وتعرف املؤشرات أبهنا: مقاييس كمية تستخدم يف حتديد األوضاع االجتماعية املهامة 
يف اجملتمع، وللمؤشرات مالمح أساسية، فإما أهنا تقديرات كمية تتم بشكل تصنيفي، أو أهنا 
متثل مقياًسا الهتمامات اجتماعية.)السكري، 2000، ص55(. ويستخدم املؤشر على أنه 
الشيء الذي يوضح أو يشري أو يدل على البياانت اإلحصائية اليت تعرب عن احلقائق املتعلقة 

ابملتغريات اجملتمعية وما إىل ذلك.)سامل، 2006، ص256(. 

وترجع أمهية املؤشرات يف متابعة التغري االجتماعي ورصده، وتدل على الواقع اجملتمعي، 
وتستخدم هذه املؤشرات يف رسم السياسات االجتماعية، وتساعد يف صنع القرار التخطيطي، 
فاخلطة ابعتبارها نشاطًا أو عمليات تعتمد على املعرفة واملؤشرات اليت تواجه اخلطة وخريطة 

 .)Tomes, 2004, P10( .األنشطة التخطيطية

والتخطيط كأسلوب علمي يقدر وحيسب ويتنبأ ويعمل على تكيف ومواءمة الوسائل 
للوصول إىل األهداف من خالل املؤشرات التخطيطية. )منصور، 2009، ص107(. 

حيـــث إن التخطيـــط يعتـــرب طريًقـــا للوصـــول لتحقيـــق األهـــداف املرجـــوة مـــن الربانمـــج القائـــم 
أو املـــراد القيـــام بـــه، وحيثنـــا علـــى االســـتخدام الفعـــال ملختلـــف املـــوارد املتاحـــة لتالفـــى احتمـــال 
)غـــري مؤكـــد( إىل احتمـــال )مؤكـــد( ممـــا حيملـــه املســـتقبل. ومـــن انحيـــة أخـــرى ميكننـــا القـــول 
إن التخطيـــط يوفـــر علـــى املســـئول الوقـــوع يف مشـــاكل مســـتقبلية ال تعـــرف نتائجهـــا. )خمتـــار 

وآخـــرون، 2006، ص19(. 

وتوجد صعوابت يف استخدام املؤشرات التخطيطية، منها الصعوبة يف القياس من انحية، 
كما أن بعض املفاهيم واملتغريات تستخدم أبكثر من معىن من انحية أخرى وخاصة يف العلوم 
االجتماعية، وتتضمن املؤشرات التخطيطية يف اجملال التخطيطي ماذا جيب عمله؟ وكيف؟ 
وكذلك حتديد املهام ومناطق العمل وحتديد أغراض حمددة، وتنمية وتطوير السياسات والربامج 
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واإلجراءات لتحقيق هذه األغراض. )السروجي، 2009، ص218(. 

وتعرف املؤشرات التخطيطية بصفة عامة أبهنا: جمموعة من البياانت الكمية أو الكيفية 
املختلفة سواء االجتماعية  أو أكثر من جوانبها  احلياة، وتشري إيل جانب  اليت تستمد من 
منها أو االقتصادية أو السياسية، وتستهدف التوصل إيل إجاابت كاملة ودقيقة للعديد من 
ولذا  اجملتمع،  يف  والبارزة  اخلطرية  املشكالت  لتحديد  وسيلة  وهي  االجتماعية،  التساؤالت 
تستخدم يف رسم السياسات احملافظة عليها ودعمها وتطويرها، أو تعديلها للتواؤم مع التغريات 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية، أو احتياجات فئات معينة يف اجملتمع تقتضي الضرورة 
االجتماعية التعامل معها لسد احتياجاهتا ومواجهة مشكالهتا وتنميتها، كما تعكس جمموعة 
الشروط الواجب توافرها يف سياسة اجتماعية معينة عند العمل علي حتديدها أو صياغتها أو 

رمسها للتأكد من احتمالية حاجتها املستقبلية. )اجلوهري، 2000، ص149(. 

وتعرف املؤشرات التخطيطية إجرائيًّا يف هذه الدراسة أبهنا: جمموعة من البياانت الكمية 
اإلاحصائية اليت ترصد متكني املرأة  السعودية من االستثمار يف جماالت االستثمار السياحي 
واإلارشاد  والسياحة،  السفر  وكاالت  السياحية،  الرحالت  منظمو  السياحي،  كاإليواء 
السياحي، وحتديد الصعوابت اليت تواجهها هبدف التوصل إىل عدد من املؤشرات التخطيطية 
اليت تسلط الضوء على اخلطوات والسبل والوسائل  الكفيلة اليت تقود  حنو  تعزيز متكني املرأة 

يف جمال االستثمار السياحي مبا حيقق رؤية اململكة 2030.

Empowerment اثنًيا: مفهوم التمكني
ـــن الّشـــخَص مـــن التصـــرُّف يف ُشـــُئونه أمكنـــه،  ـــَن( أي مكَّ التمكـــني لغـــة: )مصـــدر َمكَّ
وَســـعى إىَل مَتِْكينِـــِه ِمـــَن النََّجـــاِح، َجْعلُـــُه ُمَتَمكِّنـــاً ِمـــَن النََّجـــاِح )املعجـــم الوســـيط، 2004(. 
والتمكـــني مفهـــوم حديـــث ظهـــر يف هنايـــة تســـعينات القـــرن العشـــرين وأصبـــح أكثـــر اســـتخداًما يف 
سياســـات وبرامـــج معظـــم املنظمـــات غـــري احلكوميـــة، وهـــو أكثـــر املفاهيـــم اعرتافـًــا ابملـــرأة كعنصـــر 
فعـــال يف التنميـــة، وابلتـــايل فهـــو يســـعى للقضـــاء علـــى كل مظاهـــر التمييـــز ضدهـــا مـــن خـــالل 
اآلليـــات الـــيت تعينهـــا علـــى االعتمـــاد علـــى الـــذات. وتكشـــف األدبيـــات حـــول املفهـــوم مـــن أنـــه 



مؤشرات تخطيطية لتمكين المرأة السعودية في مجال االستثمار السياحي...

١٢                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

رغـــم التبايـــن يف توســـيع أو تضييـــق جمـــاالت تطبيقـــه إال أنـــه يلتقـــي عنـــد مفهـــوم القـــوة مـــن حيـــث 
مصادرهـــا وأمنـــاط توزيعهـــا ابعتبـــار أن ذلـــك أمـــر ضـــروري إلدراك طبيعـــة التحـــوالت االجتماعيـــة 
الـــيت أصبحـــت تعمـــل لصـــاحل الفئـــات احملرومـــة واملهمشـــة والبعيـــدة عـــن مصـــادر القـــوة؛ لذلـــك 
تتحقـــق قـــوة املـــرأة بتمكينهـــا مـــن ظروفهـــا وفرصهـــا وممارســـة حقهـــا يف االختيـــار، ومبـــدى توافـــر 

فـــرص اعتمادهـــا علـــى نفســـها )حلمـــي، 2012(.

وهلــذا فــإن مدخــل التمكــني جيعــل التنميــة أكثــر تفاعــاًل ومشــاركة الرجــال والنســاء، ومــن 
مث ال تكــون التنميــة جمــرد رعايــة اجتماعيــة للنســاء وإمنــا تكــون التنميــة اجتماعيــة هتــدف إىل 
متكــني النســاء مــن امتــالك عناصــر القــوة االقتصاديــة واالجتماعيــة متكنهــنَّ مــن االعتمــاد علــى 
الــذات يف حتســني أوضاعهــنَّ املعيشــية واملاديــة علــى حنــو متواصــل، واملشــاركة يف اختــاذ القــرارات 
الــيت متــّس مجيــع جوانــب حياهتــنَّ، فالتمكــني يهــدف إىل خلــق ســياق تنمــوي مــوات للمشــاركة 
والتفاعــل يعتمــد علــى تطويــر املهــارات والقــدرات وفــرص التطويــر املهــي، كمــا أنــه يعتمــد علــى 
تطويــر العالقــات االجتماعيــة يف اجتــاه مزيــد مــن التــوزان واالســتقرار، وتعزيــز عالقــات النــوع 
بعيــًدا عــن التمييــز، واالهتمــام األساســي ابلتمكــني االقتصــادي الــذي يعــد مقدمــة ضروريــة 

للتمكــني يف اجملــاالت األخــرى )الطريــف، 2012(.

كمــا يعــرف التمكــني أبنــه: مفهــوم يعــرتف ابملــرأة كعنصــر فاعــل يف التنميــة، ويســعى إىل 
القضــاء علــى مظاهــر التمييــز ضدهــا مــن خــالل آليــات متكنهــا مــن تقويــة قدرهتــا واالعتمــاد 
علــى الــذات، ويســعى إىل متليــك النســاء لعناصــر القــوة االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية 
واملعرفيــة ومتكينهــم مــن التأثــري يف العمليــة التنمويــة وممارســة حــق االختيــار وذلــك مــن خــالل: 
متكــني النســاء مــن التحكــم "توفــري اخليــارات والبدائــل"، توفــري الفــرص لــدى النســاء لدعــم 
شــبكات األمان االجتماعي، الوصول إىل زيدة حقيقية يف دخل النســاء، ومتكني النســاء من 

أن يكونــوا قــوة تفاوضيــة لتحســني مكانتهــم.

يعي هذا املفهوم امتالك الفرد قوة ليصبح عنصرًا مشارًكا بفعالية يف شى جماالت احلياة 
االقتصادية واالجتماعية، أي امتالكه القدرة على إحداث تغيري يف اآلأخر الذي قد يكون فرًدا 
ومجاعة أو جمتمًعا أبكمله. من هنا فإن مفهوم التمكني يرتبط ارتباطًا وثيًقا مبفهوم حتقيق الذات 
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أو حضورها، وتعزيز قدراهتا يف املشاركة واالختيار احلر، أو ما خيتصره مفهوم "تعزيز القدرات"، 
ويقاس التمكني على مستوى مفهومي من خالل ثالث نواح أساسية هي : املشاركة السياسية 

للمرأة، واملشاركة االقتصادية، والسيطرة على املوارد االقتصادية )بلول،2009م(.

أما املقصود ابلتمكني االقتصادي فهو التغري يف نسبة معدالت التوظيف، مشاركة أفراد 
النساء والرجال،  املرتبات واألجور بني  الفرق يف  البيت ورعاية األطفال،  األسرة يف أعمال 
النسبة املئوية للملكية، النسبة املئوية للمصروفات على الصحة واجلسم، والنسبة املئوية للفرص 

املتوفرة للمرأة لتطوير قدراهتا التقنية كاخلدمات الفنية.

من خالل التعريفات السابقة جند أن هناك ثالث مستويت للتمكني: 
إدراكهنَّ  حياهتنَّ،  على  السيطرة  على  النساء  قدرة  عن  يعرب  الفردي:  املستوى   -1

وإحساسهنَّ بقيمتهنَّ وقدراهتنَّ، وقدرة املرأة على حتديد هدفها والعمل على حتقيقه. 
اجلماعي  والعمل  أنفسهنَّ،  تنظيم  على  النساء  قدرة  يعكس  اجلماعي:  املستوى   -2

وإحساسهنَّ بقوهتنَّ يف جتمعهنَّ. 
3- املستوى الثالث: يشري للمناخ السياسي واالجتماعي والقواعد االجتماعية، واحلوار 

العام حول ما ميكن أو ال ميكن للمرأة القيام به )اجمليدل، 2002(.

الســـعودية  للمـــرأة  الســـماح  أبنـــه  الدراســـة:  هـــذه  إجرائيًّـــا يف  املـــرأة  بتمكـــني  ويقصـــد   
ابالســـتثمار يف جمـــاالت غـــري تقليديـــة كاالســـتثمار الســـياحي، وقدرهتـــا علـــى حتديـــد االختيـــارات 
االســـتثمارية املناســـبة هلـــا، وإشـــراكها يف قطاعـــات االســـتثمار املختلفـــة ومنحهـــا حريـــة االختيـــار 

واالعتمـــاد علـــى نفســـها يف إدارة اســـتثماراهتا.

اثلثًا: مفهوم السياحة:
يف  وســـاح  للعبـــادة،  األرض  يف  "الذهـــاب  تعـــي  العربيـــة  اللغـــة  معاجـــم  يف  الســـياحة 
األرض أي ذهـــب"، وهـــي مشـــتقة مـــن الفعـــل ســـاح يســـيح ســـياحة وســـيوحا مبعـــىن التطـــواف 

والتجـــوال )حلـــام، 2007(.
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الرتفيه  إىل  وهتدف   ، اختياريًّ تتّم  اليت  االجتماعية  "احلركة  أبهنا:  السياحة  وتعرف 
واالستمتاع الذهي والعقلي والبدين، وتعرف أبهنا: جمموعة العالقات واخلدمات املرتبطة بعملية 
تغيري للمكان تغريًا وقتيًّا وتلقائيًّا، وليس ألسباب جتارية أو حرفية"، كما تعرف أبهنا: "احلركة 
والتنقل الذي يضم جمموعة من األفراد بغرض االنتقال من مكان آلخر وليس بغرض اإلقامة". 
ويعرف السائح أبنه: زائر مؤقت للبلد ألي غرض غري اإلقامة، وال تتجاوز مدة إقامته عن 12 
شهرًا وال تقل عن 24 ساعة، أييت فيها لزيرة أو مهرجان أو عالج )السيسي، 2004(.

رابًعا: مفهوم االستثمار السياحي:
االسـتثمار لغـة: اسـتثمَر يسـتثمر، اسـتثمارًا، فهـو ُمسـتثِمر، واملفعـول ُمسـتثَمر.  ِاْسـتـَْثَمَر 
أَْمَواَله: ِاْستـََغلََّها َوَجَعَلَها تـُْثِمُر. ِاستثمار: )اسم( اجلمع: استثمارات مصدر ِاْستـَْثَمَر يـَْرَغُب يف 

اْسـِتْثَماِر أَْمَوالِـِه: االنِْتَفـاُع هِبَـا يف َعَمـٍل مَّـا لتحقيـق النمـاء )املعجـم الوسـيط، 2004(

تقوم اإلدارة العامة لالسـتثمار السـياحي ابملسـامهة يف تعزيز وتطوير عملية االسـتثمار يف 
اجملـال السـياحي، نظـرًا ألن هـذه هـي املسـؤولية الـيت حنملهـا بـكل جديـة، ابعتبارهـا أحـد أفضـل 
السـبل لدفـع عجلـة التنميـة السـياحية يف اململكـة، حيـث يعمـل قطـاع االسـتثمار ابلتعـاون مـع 
كافـة األطـراف املعنيـة واجلهـات واهليئـات احلكوميـة، علـى أتسـيس وتطويـر منـوذج لسلسـلة مـن 

املشـاريع السـياحية الكربى، واالسـتثمار فيها.

وفـــق املنظمـــة العامليـــة للســـياحة )1993(، فـــإن الســـياحة عبـــارة عـــن: "نشـــاطات األفـــراد 
املســـافرين إىل أماكـــن خـــارج حميطهـــم العـــادي ملـــدة معينـــة هبـــدف التمتـــع، أو مزاولـــة األعمـــال، 

أو غـــايت أخـــرى". )املســـند، 2009(.

الداخليـة  العاملـة، وتتأثـر ابلعوامـل  لليـد  املسـتخدمة  أو  املكثفـة  النشـاطات  مـن  وتعتـرب 
واخلارجية، وتؤثر عدة جوانب )بيئة، ثقافة، سلوك...إخل(، كل وجهة سياحية منه توفر جتربة 

فريـدة وخمتلفـة، وهـي تتصـف ابملومسيـة. )القاضـي، 2004(. 
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الثالثة عامليًّا بعد  وجتدر اإلشارة إىل أن أمهية السياحة تتجلى يف كوهنا أتيت يف املرتبة 
الصناعات البرتولية واإللكرتونية، كما ميكن أن تكون مصدرًا للمزاي التنافسية مقاسة مبؤشر 

التنافسية يف السفر والسياحة. )الفقري، 2012(.

واالســـتثمار هـــو اجملـــال الـــذي يســـمح خبلـــق ثـــروة جديـــدة وجتديـــد الثـــروات القائمـــة، وهـــو 
أحـــد املراحـــل الرئيســـية يف الـــدورة االقتصاديـــة. ولقـــد أوضـــح أحـــد االقتصاديـــني أن: "التحـــول 
احلاســـم يف حيـــاة اجملتمعـــات ال يبـــدأ مـــع احرتامهـــا للثـــروة، ولكـــن عندمـــا تضـــع هـــذه اجملتمعـــات 

يف املقـــام األول االســـتثمار املنتـــج، ومـــن مث مـــا يرتتـــب علـــى ذلـــك مـــن ثـــروة".

ميكن  حالية  مبنفعة  "التضحية  أنه:  على  فعرف  السياحي،  االستثمار  تعاريف  وتعدد 
استهالك  منفعة مستقبلية من  استهالكي حايل، واحلصول على  إشباع  حتقيقها من خالل 

مستقبلي أكرب" )القاضي، 2004(.

كما عرفت املنظمة العاملية للسياحة االستثمار السياحي على أنه: "التنمية االستثمارية 
الفرص  وتوفري  إىل جانب محاية  املضيفة،  واملواقع  السياح،  احتياجات  تليب  واليت  للسياحة 
املسائل  متطلبات  فيها  بطريقة حتقق  املوارد  إدارة  املرشدة يف جمال  القواعد  إهنا  للمستقبل، 
والتنوع  البيئية،  والعوامل  الثقايف  التكامل  معها  ويتحقق  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية 
.)http://cf.cdn.unwto.org العاملية،  السياحة  احلياة" )منظمة  احليوي ودعم نظم 

وابلتايل، يعد االستثمار السياحي من األنشطة الواعدة اليت تتيح فرًصا استثمارية قادرة 
على املنافسة يف سوق السياحة العاملية، ذلك أن رواج صناعة السياحة يؤثر بشكل مباشر 
على اقتصاديت الدول، ومنو الصناعات واألنشطة املرتبطة بصناعتها، كما يرتبط االستثمار 
السياحي بتوفري مناخ مالئم من اكتمال البىن األساسية والتشريعات املسرية، واحلوافز املشجعة، 

واملعلومات املتاحة بشفافية ونظم اإلدارة العامة املتطورة.
ويتميز االستثمار السياحي مبا يلي:

• متثل األصول الثابتة نسبة عالية من إمجايل األصول.
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• ارتفاع نسبة املكون األجنيب يف االستثمار السياحي، ألن أغلب احتياجات االستثمار 
السياحي تكون مستوردة وغالية الثمن وابلعملة الصعبة.

• ارتفاع تكلفة التأسيس، وهي التكاليف االستثمارية والرأمسالية.
• فرتة اسرتداد رأس مال املشروع تكون طويلة.

• مصادر التمويل تكون معظمها أجنبية وطويلة األجل.
• التكامل مع أوجه االستثمار األخرى سواء مشروعات بنية أساسية أو غريها، وفالبد 

من وجود تكامل بني القطاع السياحي والقطاعات األخرى )القاضي، 2004(.
منـــو االســـتثمار  إعاقـــة  مـــن شـــأهنا  والـــيت  الســـياحي  أمـــا ابلنســـبة حملـــددات االســـتثمار 

فهـــي: الســـياحي، 
• اخنفاض الكفاية احلدية لرأس املال.

• اخنفاض مستوى الوعي والثقافة السياحية لدى األجهزة السياحية واملواطن.
• ارتفاع درجة املخاطرة.

• عدم توفر االستقرار االقتصادي والسياسي واملناخ االستثماري.
• ضعف اإلاسرتاتيجية التسويقية املتبعة )الفقري، 2012(.

ويُعرف االستثمار السياحي إجرائيًّا يف الدراسة  احلالية أبنه:

جمموعة من األنشطة الواعدة اليت تتيح فرًصا استثمارية للمرأة السعودية  يف قطاع السياحة 
السعودية من خالل متكينها من  االستثمار يف عدد من األنشطة منها: اإلايواء السياحي، 
منظمو الرحالت السياحية، وكاالت السفر والسياحة، واإلرشاد السياحي، ويتطلب متكني 
املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي توفري مناخ مالئم من اكتمال البي األساسية 
والتشريعات امليسرة، واحلوافز املشجعة، واملعلومات املتاحة بشفافية ونظم اإلدارة العامة املتطورة 

لتعزيز مشاركة املرأة السعودية يف هذا اجملال مبا حيقق رؤية اململكة 2030م.
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خامساً: رؤية اململكة 2030م:
واْرأَتَيـُْته  ورِْئياانً  ورَأْيًَة  وراَءًة  ورَْأيً  ُرْؤيًَة  ورأيُته  وابلَقْلِب،  ابلَعنْيِ  النََّظُر  ُرْؤيَُة  لغة:  الرؤية 
واْستـَْرأَيـُْته، وهي بيان ملا تنوي املؤسسة أن تصري إليه يف املستقبل. ويتم وضع الرؤية بواسطة 

اإلدارة العليا، حيث تستخدم لتساعد يف توجيه والتخطيط )املعجم الوسيط، 2004(.

احليوي  اجملتمع  ،وهي  ثالثة حماور  على  السعودية 2030  العربية  اململكة  رؤية  تعتمد 
واالقتصاد املزدهر والوطن الطموح، وهذه احملاور تتكامل وتّتسق مع بعضها يف سبيل حتقيق 

أهدافنا وتعظيم االستفادة من مرتكزات هذه الرؤية.

وتبـــدأ رؤيـــة 2030 مـــن اجملتمـــع، وإليـــه تنتهـــي، وميثـّــل احملـــور األول أساًســـا لتحقيـــق هـــذه 
ــة  ــا أبمهيـ ــاران االقتصـــادي. ينبثـــق هـــذا احملـــور مـــن إمياننـ الرؤيـــة وأتســـيس قاعـــدة صلبـــة الزدهـ
بنـــاء جمتمـــع حيـــوي، يعيـــش أفـــراده وفـــق املبـــادئ اإلســـالمية ومنهـــج الوســـطية واالعتـــدال، 
ــر  ــة، تتوافـ ــة وجاذبـ ــة إجيابيـ ــايف العريـــق، يف بيئـ ــم الثقـ ــة وفخوريـــن إبرثهـ ــم الوطنيـ معتّزيـــن هبويتهـ
فيهـــا مقّومـــات جـــودة احليـــاة للمواطنـــني واملقيمـــني، ويســـندهم بنيـــان أســـري متـــني ومنظومـــيت 

رعايـــة صحيـــة واجتماعيـــة ممّكنـــة.

ويف احملور الثاين االقتصاد املزدهر، نرّكز على توفري الفرص للجميع، عرب بناء منظومة 
تعليمية مرتبطة ابحتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع من رّواد األعمال واملنشآت 
الصغرية إىل الشركات الكربى. ونؤمن بتطوير أدواتنا االستثمارية، إطالق إمكاانت قطاعاتنا 
االقتصادية الواعدة، وتنويع االقتصاد وتوليد فرص العمل للمواطنني. وإلمياننا بدور التنافسية 
يف رفع جودة اخلدمات والتنمية االقتصادية، نرّكز جهودان على ختصيص اخلدمات احلكومية 
وحتسني بيئة األعمال، مبا يسهم يف استقطاب أفضل الكفاءات العاملّية واالستثمارات النوعّية، 

وصواًل إىل استغالل موقعنا اإلسرتاتيجي الفريد.

وألن الفاعليـــة واملســـؤولية مفهومـــان جوهـــرين نســـعى لتطبيقهمـــا علـــى مجيـــع املســـتويت 
لنكـــون وطنًـــا طموًحـــا إبنتاجـــه ومنجزاتـــه؛ ولذلـــك نركـــز يف احملـــور الثالـــث مـــن الرؤيـــة علـــى 
القطـــاع العـــام، حيـــث نرســـم مالمـــح احلكومـــة الفاعلـــة مـــن خـــالل تعزيـــز الكفـــاءة والشـــفافية 
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واملســـاءلة وتشـــجيع ثقافـــة األداء لتمكـــني مـــواردان وطاقاتنـــا البشـــرية، وهنيـــئ البيئـــة الالزمـــة 
للمواطنـــني وقطـــاع األعمـــال والقطـــاع غـــري الرحبـــي لتحمـــل مســـؤولياهتم، وأخـــذ زمـــام املبـــادرة 

يف مواجهـــة التحـــدّيت واقتنـــاص الفـــرص.

ويف كل حمـــور مـــن حمـــاور الرؤيـــة، قمنـــا بســـرد عـــدد مـــن االلتزامـــات واألهـــداف، والـــيت 
متثّـــل منوذًجـــا ممّـــا ســـنعمل علـــى حتقيقـــه، وتعكـــس طموحنـــا ابألرقـــام، كمـــا ســـيّتم اعتمـــاد 
الرؤيـــة كمرجعيـــة عنـــد اختـــاذ قراراتنـــا، للتأكـــد مـــن مواءمـــة املشـــاريع املســـتقبلية مـــع مـــا تضمّنتـــه 

حمـــاور الرؤيـــة وتعزيـــز العمـــل علـــى تنفيذهـــا.

ـــا مـــن عناصـــر قوتنـــا، إذ تشـــكل  وتـــري رؤيـــة 2030 أن املـــرأة الســـعودية تـَُعـــدُّ عنصـــًرا مهمًّ
مـــا يزيـــد علـــى)50%( مـــن إمجـــايل عـــدد اخلرجيـــني اجلامعيـــني. وسنســـتمر يف تنميـــة مواهبهـــا 
واســـتثمار طاقاهتـــا ومتكينهـــا مـــن احلصـــول علـــى الفـــرص املناســـبة لبنـــاء مســـتقبلها واإلســـهام يف 
.)www.Saudi_Vision2030 تنميـــة جمتمعنـــا واقتصـــادان. )وثيقـــة رؤيـــة اململكـــة 2030م

اجلهات الداعمة الستثمارات املرأة ابململكة العربية السعودية:
نســـتعرض اجلهـــات املعنيـــة ابالســـتثمار، وهـــي اهليئـــة العامـــة للســـياحة، وجملـــس الغـــرف 
الســـعودية ابلغـــرف التجاريـــة والـــيت تدعـــم وتشـــجع وتدعـــم اســـتثمارات املـــرأة الســـعودية يف 
العديـــد مـــن اجملـــاالت. ولتوضيـــح مهـــام تلـــك اجلهـــات وإعطـــاء صـــورة عـــن خدمـــات االســـتثمار 

املقدمـــة والفـــرص املتاحـــة نتنـــاول اآليت:

أواًل: اهليئة العامة للسياحة واآلاثر:
تـَُعدُّ اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطي مركزًا للتحفيز السياحي، وتعمل من خالل 
شراكة وثيقة مع األطراف والشركاء املعنيني لتحقيق رؤية ومهمة القطاع السياحي يف اململكة، 
الثوابت  مع  تتماشى  اليت  املستدامة  السياحية  التنمية  إلحداث  األساسي  الداعم  وتكون 

اإلسالمية والقيم االجتماعية والثقافية والبيئية السائدة يف اململكة.
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وهتدف لتنمية السياحة يف اململكة بشكل مستدام يدعم اجملتمعات احمللية، ويوفر فرًصا 
للعمل وحيافظ على البيئة، وذلك من خالل عمل تكاملي ابلشراكة مع مجيع األطراف على 

مدى عشرين عاًما، حيث متَّ العمل ابملشروع  التنموي على عدة مراحل، هي:

املرحلة األوىل: وضع اإلاسرتاتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية اليت أوضحت املقومات 
السياحية واملعوقات اليت قد تقف يف طريقها من مجيع اجلوانب.

املرحلة الثانية: وضع برانمج عمل ينفذ توصيات اإلاسرتاتيجية العامة، وحيدث نقلة نوعية 
شاملة تبدأ هبيكلة األنظمة السياحية خالل سنوات مخس. وحتقيًقااً هلذا اهلدف فقد متَّ إطالق 
وتوجهات  الشاملة،  الوطنية  التنمية  مع خطط  ابلتناغم  األساسية  املبادرات  من  عدد كبري 
الدولة حنو اإلصالح االقتصادي واإلداري والسياسي، وجرى ذلك كله ابلتعاون مع مجيع 

الشركاء، وعرب املئات من حلقات النقاش واالجتماعات والزيرات املتبادلة.

املرحلة الثالثة: وتتمثل يف إسرتاتيجيات التنمية السياحية يف املناطق، واخلطط التنفيذية 
هلا ابلتعاون املباشر مع إمارات املناطق.

االستثمار  عملية  وتطوير  تعزيز  يف  ابملسامهة  السياحي  لالستثمار  العامة  اإلدارة  تقوم 
يف اجملال السياحي، كما تسعىي حنو حتفيز وجذب مستثمري القطاع السياحي لالستثمار 
يف األنشطة السياحية املتنوعة، من خالل تقدمي أوجه الدعم واالستشارات املختلفة، وتوفري 

متطلبات هتيئة البيئة االستثمارية املالئمة، مبا حيقق أهداف التنمية الشاملة بكل جوانبها: 

واألنشطة  واملواقع  الوجهات  يف  جمدية  استثمارية  فرص  هتيئة  مقومات  )توفري   : ماديًّ
سياحية، بشكل يدعم الناتج احمللي ويوفر املزيد من فرص العمل للمواطنني(. وثقافيًّا: )إبراز 

مقومات الرتاث واحلضارة والقيم والتقاليد األصيلة للمملكة(. 

وبيئيًّــا: )االســتثمار يف مشــاريع تــوازن بــني حتقيــق الطموحــات واخلطــط املأمولــة مــع ضمــان 
تلبيــة االحتياجــات املســتقبلية لألجيــال القادمــة( )املوقــع اإلالكــرتوين للهيئــة العامــة للســياحة 

.)https://scth.gov.sa واآلاثر
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وتقدم العديد من اخلدمات، منها جذب االستثمار السياحي، واإلشراف على تنفيذه، 
حتديـد الفـرص احملتملـة لالسـتثمار السـياحي اسـتناًدا إىل إسـرتاتيجيات املنتجـات السـياحية، 
إعـداد دراسـات اجلـدوى األوليـة لتطويـر املواقـع السـياحية وذلـك ابلتنسـيق مـع اإلدارة العامـة 
لتطوير املواقع السـياحية، التنسـيق مع املؤسسـات املالية لدعم متويل مشـاريع التنمية السـياحية 
عـن طريـق توقيـع مذكـرات التعـاون املشـرتك، إضافـًة إىل تقـدمي حوافـز اسـتثمارية أخـرى هلـم، 
دعـم املسـتثمرين مبنحهـم حوافـز اسـتثمارية خمتلفـة ابلتعـاون مـع اجلهـات املعنيـة، وتقـدمي الدعـم 
مثـل: )املسـاعدة  السـياحي هبـا  املناطـق يف عمليـات تشـجيع االسـتثمار  لفـروع  االستشـاري 
االسـتثمارات  عـن  الالزمـة  املعلومـات  توفـري  هبـم،  واالتصـال  احملتملـني  املسـتثمرين  يف حتديـد 
السـياحية احملتملـة يف تلـك املناطـق(، مجـع املعلومـات الـواردة مـن فـروع املناطـق عـن املسـتثمرين 
احملتملـني وإدراجهـا يف قاعـدة بيـاانت مركزيـة، إعـداد وتطويـر عـدد مـن النمـاذج االسرتشـادية 
لدراسات اجلدوى السياحية ووضع املعايري لتشجيع متويل املشاريع السياحية الناشئة والصغرية 
واملتوسطة، التجهيز للمشاركة يف فعاليات تشجيع االستثمار السياحي على املستويني الدويل 
واحمللـي، ابلتنسـيق مـع إدارة اإلعـالم والعالقـات العامـة ابهليئـة، لتحفيـز االسـتثمار يف اململكـة، 
طـرح مناقصـات بشـأن تنفيـذ املشـاريع االسـتثمارية الكـربى واإلشـراف عليهـا )وذلـك ينطبـق 
علـى املشـاريع الكـربى املنفـذة حتـت مظلـة اهليئـة(، واملسـامهة يف تطويـر عمليـة تشـغيل مراكـز 

خدمـات االسـتثمار السـياحي يف مناطـق اململكـة املختلفـة.

تعمـــل  اهليئـــة علـــى تســـهيل إجـــراءات طالـــيب الرتاخيـــص لألنشـــطة املختلفـــة الـــيت تشـــرف 
الســـفر  وكاالت  الســـياحية،  الرحـــالت  منظمـــو  الســـياحي  اإليـــواء  اهليئـــة كالتـــايل:  عليهـــا 
ولســـياحة، اإلرشـــاد الســـياحي. كمـــا أنشـــأت اهليئـــة العديـــد مـــن مراكـــز خدمـــات االســـتثمار 
الســـياحي يف املناطـــق  لتوفـــري البيئـــة املناســـبة وامليســـرة للتواصـــل مـــع املســـتثمرين يف اجملـــاالت 
الســـياحية املختلفـــة وتوفـــري  اخلدمـــات الـــيت تســـاعد علـــى تنميـــة املشـــاريع الســـياحية )اهليئـــة 

.)https://scth.gov.sa الوطـــي  للســـياحة والـــرتاث  العامـــة 
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اثنًيا: جملس الغرف الســـعودية:
توجه الدولة السعودية احلديثة يف عهد امللك املؤسس عبدالعزيز – رمحه هللا- حنو تنظيم 
النشـاط االقتصـادي، وتشـجيع احلركـة التجاريـة، صـدر أول نظـام للغـرف التجاريـة متزامنًـااً مـع 
إنشاء أول غرفة جتارية مبدينة جدة يف العام 1946م ومنذ ذلك الوقت وحى اليوم متَّ أتسيس 
حنـو 28 غرفـة جتاريـة علـى مسـتوى اململكـة ، ومتثـل الغـرف التجاريـة مصـاحل قطـاع األعمـال يف 
كل منطقة من املناطق اليت توجد هبا تلك الغرف، وتعمل على تنمية البيئة االقتصادية وتعزيز 

االستثمارات وخدمة املناطق ورجال األعمال الذين متثلهم.

ومتَّ إنشاء العديد من األقسام النسائية ابلغرف التجارية  هبدف تنسيق عقد اللقاءات 
الدورية، والعمل على تبادل الزيرات بني مديرات األقسام النسائية ابلغرف التجارية واجمللس، 
وإعداد التقارير الالزمة وعمل حماضر االجتماعات ،تنفيذ توصيات االجتماعات واللقاءات، 
تنسيق الوفود اخلارجية لسيدات األعمال ومعرفة املشكالت واقرتاح احللول املمكنة، إاضافة 
اللقاءات  وتعميم  ابلغرف،  النسائية  األقسام  يف  التدريبية  والورش  الربامج  لعقد  للتنسيق 

والفعاليات على مديرات األقسام النسائية ابلغرف وموقع جملس الغرف.

وهناك قسم خاص إبدارة شؤون سيدات األعمال:

قسم دعم عمل املرأة: يسعى قسم دعم عمل املرأة العمل على تفعيل دور املرأة السعودية 
لكافة  والتنظيم  والتنفيذ  التخطيط  من خالل  مسامهتها  وزيدة  االقتصادية  التنمية  جمال  يف 
وطبًقا  املناسبة،  ابلوظائف  لاللتحاق  السعودي  اجملتمع  يف  املرأة  لعمل  الداعمة  األنشطة 

لإلاسرتاتيجية اخلاصة مبجلس الغرف السعودية مبا ال خيالف تعاليم الشريعة اإلسالمية.

قســم االســتثمارات النســائية: يهدف لدعم ســيدات األعمال الســعوديت، وإبراز دورهنَّ 
ومســامهاهتنَّ يف جمــال قطــاع األعمــال الســعودي، والعمــل علــى فتــح جمــاالت جديــدة وفــرص 
غــري تقليديــة أمــام ســيدات األعمــال لــزيدة فاعليــة الــدور الــذي يقْمــَن بــه يف دعــم االقتصــاد 

.)http://www.csc.org.sa الوطــي الســعودي )جملــس الغــرف الســعودية
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الدراسات السابقة:
تعددت وتنوعت الدراسة اليت تتعلق مبوضوع الدراسة الراهنة، واجلزء التايل يهتم ابستعراض 
بعض من هذه الدراسات اليت تناولت جانب االستثمار السياحي والدراسات اليت تناولت 

متكني املرأة ومشاركتها يف سوق العمل، ومتَّ ترتيبها من األحدث إاىل األقدم.

دراســـة )الرشـــيد، 2017(: أمهيـــة االســـتثمار الســـياحي يف التنميـــة االقتصاديـــة، وهتـــدف 
التنميـــة االقتصاديـــة يف  الســـياحي يف  التعـــرف علـــى واقـــع وأمهيـــة االســـتثمار  إاىل  الدراســـة 
اجلزائـــر، مســـتخدمة املنهـــج الوصفـــي التحليلـــي مـــن خـــالص وصـــف وحتليـــل واقـــع االســـتثمار 
الســـياحي يف اجلزائـــر، ومـــدى مســـامهة الســـياحة يف الدخـــل اإلامجـــايل اخلـــام، ابإلضافـــة ملـــدى 
ـــة. ولقـــد خلصـــت  ــرة أو بصفـــة إمجالي ــل بصفـــة مباشـ ــري فـــرص العمـ مســـامهة الســـياحة يف توفـ
الدراســـة إىل أنـــه علـــى الرغـــم مـــن املقومـــات اهلائلـــة الـــيت متلكهـــا اجلزائـــر، فـــإن اإلمكانيـــات 
الســـياحية املتوفـــرة ال حتقـــق الكفـــاءة املتوقعـــة هلـــذا القطـــاع مـــن حيـــث العائـــدات الســـياحية 

وفـــرص التشـــغيل واملســـامهة يف الناتـــج اإلمجـــايل.

دراســـة )زيـــن الديـــن، 2016(: دراســـة الفـــرص والتحـــديت التنميـــة الســـياحية املســـتدامة 
يف مصـــر. هتـــدف الدراســـة إاىل التعـــرف علـــى ماهيـــة الســـياحة والتنميـــة الســـياحية املســـتدامة، 
وأمهيـــة التعـــاون الـــدويل يف هـــذا اجملـــال، وحتديـــد فـــرص وإامكانيـــات التنميـــة الســـياحية املســـتدامة 
يف مصـــر، وحتليـــل أمهيـــة معوقـــات التنميـــة الســـياحية املســـتدامة يف مصـــر مـــن الناحيـــة اإلاداريـــة 

والقانونيـــة وآأاثرهـــا الســـلبية علـــى الســـياحة البيئيـــة. 

وتوصلـــت الدراســـة إاىل أمهيـــة احملافظـــة علـــى البيئـــة الطبيعيـــة واســـتغالل الســـياحة البيئيـــة 
ملـــا هلـــا مـــن فوائـــد علميـــة وثقافيـــة واقتصاديـــة، وهنـــاك العديـــد مـــن التوصيـــات ملعاجلـــة معوقـــات 
التنميـــة املســـتدامة يف مصـــر وهـــي: مشـــكلة توفـــر امليـــاه، تفهـــم ثقافـــة الصحـــراء، حـــل مشـــكلة 
األلغـــام واالجســـام القابلـــة لالنفجـــار، توفـــري شـــبكات النقـــل واملواصـــالت، واحللـــول ملواجهـــة 

التغـــريات املناخيـــة احملتملـــة.
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حنو  الشباب  اجتاهات  على  التعرف  إىل  الدراسة  هتدف   :)2015 )الزعيب،  دراسة 
عمل املرأة يف قطاع السياحة يف األردن، من خالل معرفة العالقة بني املتغريات االجتماعية 
والدميوغرافية واالقتصادية جنًبا إىل جنب مع عمل املرأة يف قطاع السياحة من منظور الشباب. 
كما تكشف هذه الدراسة عن التحديت اليت متنع املرأة من العمل يف قطاع السياحة وعالقتها 
ابلعناصر االجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية. وابإلضافة إىل ذلك، فإهنا تيسلط الضوء على 
التوقعات واحللول اليت ميكن أن تسهم يف زيدة مشاركة املرأة يف قطاع السياحة من تصور 
الشباب. ويتكون جمتمع الدراسة من طلبة اجلامعة األردنية )من الذكور واإلانث( وبلغ إامجايل 

العينة )3121(، و متَّ تطبيق املنهج الوصفي التحليلي على الدراسة.

وتوصلـــت الدراســـة إىل وجـــود اجتـــاه إجيـــايب لـــدى الطالبـــات والطالبـــات حنـــو وصـــول 
املـــرأة إىل ســـوق العمـــل، إال أن اجتاهـــات الطالبـــات والطالبـــات حنـــو عمـــل املـــرأة يف قطـــاع 
الســـياحة تشـــري إىل أنـــه علـــى الرغـــم مـــن وجـــود اجتـــاه إجيـــايب بـــني الذكـــور واإلانث، والطالبـــات 
حنـــو وصـــول املـــرأة إىل قطـــاع الســـياحة بدرجـــة متوســـطة، إال أهنـــنَّ يفضْلـــَن املهـــن التقليديـــة 
الدميوغرافيـــة واالجتماعيـــة  العوامـــل  بتأثـــري  يتعلـــق  الســـياحة. وفيمـــا  العمـــل يف قطـــاع  علـــى 
الســـياحة،  قطـــاع  املـــرأة يف  الطالبـــات والطالبـــات حنـــو عمـــل  اجتاهـــات  واالقتصاديـــة علـــى 
ـــا ذات داللـــة إحصائيـــة بـــني اجتاهـــات الذكـــور واإلانث حنـــو عمـــل املـــرأة  أظهـــرت النتائـــج فروًق

يف قطـــاع الســـياحة بســـبب اجلنـــس ولصـــاحل اإلانث.

دراســة )أســرب، 2014(: حــول تفعيــل دور الســياحة يف التنميــة الريفيــة. هدفــت الدراســة 
إاىل التعــرف علــى مفهــوم الســياحة وأهــم العوامــل املؤثــرة فيهــا، ومقومــات الســياحة املرتبطــة 
ابملناطــق الريفيــة، ومقومــات دور الســياحة يف التنميــة الريفيــة، والتعــرف علــى اجلهــات املســامهة 

يف الســياحة الريفيــة. والتعــرف علــى أثــر الســياحة علــى األســر ابلريــف الســوري.

وتقـــوم الدراســـة علـــى املنهـــج الوصفـــي التحليلـــي، إضافـــة للمنهـــج التارخيـــي عنـــد عـــرض 
احملـــاور املتعلقـــة ابلســـياحة، ويتكـــون جمتمـــع الدراســـة مـــن 56 أســـرًة يف منطقـــة كســـب مـــن 
األســـر الـــيت تعـــل يف الســـياحة والزراعـــة واملهـــن اليدويـــة ســـواًء عملـــوا فيهـــا فـــرادى أم جمتمعـــني. 
وتوصلـــت الدراســـة إىل أمهيـــة تبـــي برانمـــج واضـــح للســـياحة الريفيـــة وتســـجيل األســـر الريفيـــة 
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الرغبـــة ابالنضمـــام إليـــه، وتقـــدمي التدريـــب والدعـــم، وإعطـــاء دور للمنظمـــات غـــري احلكوميـــة يف 
ــة. ــاء اجلمعيـــات التعاونيـ ــياحة، وتشـــجيع إنشـ ــر السـ تطويـ

دراســـة )قطاع الشـــئون االقتصادية مبركز املعلومات والدراســـات بغرفة الشـــرقية، 2012م( 
حنـــو اســـتحداث آليـــات جديـــدة للقضـــاء علـــى البطالـــة بـــني الســـيدات يف اململكـــة. وهتـــدف 
الدراســـة إىل رســـم إســـرتاتيجية عمليـــة مـــن أجـــل تعزيـــز مشـــاركة املـــرأة الســـعودية يف التنميـــة 

االقتصاديـــة، وســـوق العمـــل يف القطاعـــني العـــام واخلـــاص.

العمـــل  املنافســـة يف ســـوق  مـــن  الســـعودية  املـــرأة  أمهيـــة متكـــني  الدراســـة إىل  وتوصلـــت 
الســـعودي مواصلـــة مشـــروع املـــدن الصناعيـــة النســـائية ابململكـــة، تبـــي وزارة العمـــل لسياســـات 
وأنظمـــة تســـهم يف زيدة مشـــاركة العمالـــة النســـائية يف ســـوق العمـــل، تفعيـــل دور اهليئـــات 
والـــوزارات احلوميـــة لتحفيـــز دور األنشـــطة النســـائية ابململكـــة، تفعيـــل دور مراكـــز ســـيدات 
األعمـــال ابلغـــرف التجاريـــة لـــزيدة مشـــاركة العمالـــة النســـائية يف ســـوق العمـــل، وتفعيـــل مراكـــز 

التوظيـــف يف الغـــرف التجاريـــة للمســـامهة يف توظيـــف طالبـــات العمـــل الســـعوديت.
دراســـة )قطـــاع الشـــئون االقتصاديـــة مبركـــز الدراســـات والبحـــوث غـــرف الشـــرقية، 2011(  
حـــول االســـتثمار الســـياحي يف املنطقـــة الشـــرقية "الفـــرص والتحـــديت"، وهتـــدف الدراســـة إىل 
التعـــرف علـــى أمهيـــة التنميـــة واالســـتثمار الســـياحي يف املنطقـــة الشـــرقية ملـــا لـــه مـــن دور يف توفـــري 
فـــرص عمـــل تنويـــع مصـــادر الدخـــل وتوفـــري البيئـــة األساســـية فضـــاًل عـــن احملافظـــة علـــى الـــرتاث 

الثقـــايف والطبيعـــي للمنطقـــة الشـــرقية بشـــكل خـــاص وللملكـــة بشـــكل عـــام.

والوصفـــي  التحليلـــي  املنهـــج  علـــى  االعتمـــاد  متَّ  فقـــد  الدراســـة  مبنهجيـــة  يتعلـــق  وفيمـــا 
الســـياحة ابلنســـبة للخطـــط اإلاســـرتاتيجية  واإلاحصائـــي، حيـــث متـــت دراســـة موقـــع قطـــاع 

للســـياحة واآلأاثر. العامـــة  اهليئـــة  عـــن  الصـــادرة  البيـــاانت  أحـــدث  الوطنيـــة، ومتَّ حتليـــل 

وتوصلـــت الدراســـة إىل عـــدد مـــن التوصيـــات أبرزهـــا أمهيـــة تنشـــيط قطـــاع الســـياحة مـــن 
خـــالل اجلـــوالت الســـياحية االفرتاضيـــة، تبـــي مفهـــوم الســـياحة اإلالكرتونيـــة، ربـــط املقومـــات 
الســـياحية ابلعمـــالء املســـتهدفني، ضـــرورة إنشـــاء صنـــدوق لتنميـــة الســـياحة، نشـــر الوعـــي أبمهيـــة 
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الســـياحة الداخليـــة، وتنشـــيط احلـــرف اليدويـــة، والتســـويق الســـياحي علـــى مـــدار العـــام. 

دراسة )البكر،2010م( "رؤية مستقبلية للحد من بطالة خرجيات اجلامعات السعودية"، 
وهدفت الدراسة إىل اللتعرف على التعرف على أسباب بطالة اخلرجيات ابجملتمع السعودي 
لوضع رؤية مستقبلية ملعاجلتها. وتوصلت الدراسة إىل أن الثقافة السائدة بني أوساط اجملتمع 
املرأة  اعتماد  أن  مبينة  اجملتمع،  يف  للمرأة  املقبول  العمل  نوعية  حتدد  اليت  هي  السعودي، 
السعودية بشكل كامل على ذويها، هو ما جيعلها غري جمربة على دخول معرتك األعمال. 
وهناك عددا من األسباب اليت تسهم يف ابتعاد املرأة عن اإلسهام يف سوق العمل ابملشاريع 
الصغرية، حيث برزت من بني هذه األسباب حمدودية خربة املرأة اإلدارية والقانونية إلدارة مثل 
هذه املشاريع، واضطرارها الستشارة األهل بداًل من استشارة ذوي االختصاص واخلربة، األمر 

الذي يؤدي إىل ضياع الكثري من الفرص االستثمارية على املرأة السعودية. 

والقيادة،  اإلدارة  يف  للمرأة  احلايل  الوضع  ملعرفة  هتدف   :)2008 )ميتاكلف،  دراسة 
والتعرف على العوامل الثقافية واالجتماعية واالقتصادية واحلواجز التنظيمية )املؤسسية( اليت 
.  وتوصلت هذه الدراسة إىل أن املرأة تواجه معوقات  حتّد من تقدم املرأة ومتكينها اقتصاديًّ
التنظيمات  اجتماعية، وتنظيمها يف سوق العمل، وكذلك الفوارق بني اجلنسني من خالل 
تدريبها  من  حتّد  اليت  املرآة  على حركة  املفروضة  القيود  إىل  الثقافية، ابإلضافة  واملمارسات 
واختيارها ملهنة العمل، وصعوبة ممارسة العمل املختلط بسبب الفصل بن اجلنسني يف العالقات 
الجتماعية يف كثري من الدول العربية، وابلرغم من تلك القيود إال أهنا حققت -إىل حد كبري- 
مكاسب يف اإلدارة والقيادة يف اآلونة األخرية. وترى هذه الدراسة أيًضا أن الصعوابت اليت 

تواجه العديد من النساء يف الشرق األوسط مماثلة لغريها من النساء يف أحناء العامل.

دراسة )الزهراين، 2008(: حول االستثمار السياحي يف حمافظة العال. هتدف الدراسة 
إىل تشجيع االستثمار السياحي يف موارد الرتاث الثقايف والطبيعي مبنطقة الدراسة اقتصادي 
الصلة  ذات  والتسهيالت  التجهيزات  يف  االستثمار  وكذلك  السياحية،  املشروعات  إبقامة 
بصناعة السياحة، مثل االستثمار يف خدمات اإلاقامة واإلعاشة )الفنادق، والشقق، واملطاعم، 
والصناعات  )احلرف  ابلسياحة  صلة  ذات  صناعات  إنشاء  إىل  ابإلضافة  واملتنزهات(، 
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الدراسة  مبطقة  والطبيعي  الثقايف  الرتاث  وموارد  مواقع  ختطيط  إاىل  يهدف  التقليدية(. كما 
املنهج الوصفي  الدراسة  السياحي. واستخدمت  وهتيئتها وإدارهتا بغرض أتهيلها لالستثمار 
واملسح االجتماعي منهجصا هلا، كما تعتمد على مبادئ اسرتاتيجية التنمية السياحية اليت 
أقرهتا منظمة السياحة العاملية. وتوصلت الدراسة إىل جمموعه من التوصيات اليت تعمل على 
تعزيز اآلاثر االقتصادية واالجتماعية والبيئية اإلجيابية اليت تعمل على تنمية منطقة الدراسة 

وتطويرها واخلروج بتوجيهات يستفاد منها يف جمال مشروع الدراسة.

اجلغرافيــا  أقســام  طالبــات  اجتاهــات  يف  املؤثــرة  العوامــل   :)2007 )الشــمري،  دراســة 
معرفــة  إىل  الدراســة  هــذه  هدفــت  الســياحة،  قطــاع  يف  العمــل  حنــو  الســعودية  ابجلامعــات 
الصعــوابت واملعوقــات الــيت تواجهــه املــرأة الســعودية وحتــد مــن مشــاركتها يف القطــاع الســياحي. 
وتوصلــت الدراســة إىل أن مــن أبــرز املعوقــات الــيت تواجــه املــرأة الســعودية وحتــول دون عملهــا 
يف القطــاع الســياحي ترتكــز يف عــدة حمــاور أساســية: تتمثــل يف املعوقــات االجتماعيــة الــيت 
تتحكــم ابملــرأة وتشــكل صعوبــة عنــد أدائهــا لعملهــا، إضافــة لعــدم دعــم وتشــجيع الــزوج واألســرة 
واجملتمــع، وعــدم موافقتهــم علــى عمــل املــرأة بســبب عــادات وتقاليــد األســرة واجملتمــع، إضافــة 

للظــروف البيئــة واالجتماعيــة للنســاء املتزوجــات.

دراسة )شونو، 2007(: حول املرأة والعمل اهلدف من البحث هو استكشاف العوامل 
الــيت تســاعد خرجيــات اجلامعــات يف الشــرق األوســط والشــمال األفريقــي علــى االنضمــام إىل 
ســلك العمــل االقتصــادي، وكذلــك بيــان العوامــل الــيت ثقــف أمــام هــؤالء اخلرجيــات بعــد التخــرج 
،. فقــد تبــني يف دراســات عــدة أنــه علــى الرغــم مــن ازديد عــدد النســاء العربيــات املقبــالت علــى 
الدراســة اجلامعيــة وأتخــر ســن زواجهــنَّ ،إال أن نســبة النســاء العامــالت يف الشــرق األوســط يف 
تضــاؤل مســتمر، حســب تقريــر صــدر عــن األمــم املتحــدة يف العــام 2002م، وذلــك للوصــول 
إىل هــدف البحــث، ومعرفــة العوامــل ،الــيت متنــع اخلرجيــات العربيــات مــن االخنــراط يف العمــل، 
بعــد إهنــاء دراســتهنَّ اجلامعيــة، تبــني أن العامــل األكثــر إاجيابيــة والــذي حيفــز املــرأة علــى العمــل 
هــو متابعــة الدراســات العليــاء الــيت تزيــد مــن خربهتــنَّ وتزيــد مــن فــرص العمــل املتاحــة هلــنَّ . أمــا 
عــن العوامــل الــيت متنعهــَن عــن العمــل رغــم حتصيلهــنَّ العلمــي  يف ثالثــة عوامــل: رغبــة األهــل 
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يف زواج بناهتــنَّ بعــد التخــرج مباشــرة ورغبــة أزواج املســتقبل يف بقــاء زوجاهتــم يف املنــزل للعنايــة 
ابألطفــال والعائلــة، ممانعــة األهــل أو األزواج ســفر املــرأة العربيــة مــن أجــل العمــل يف بــالد أخــرى 
التزاًمــا ابلتقاليــد وأعــراف اجملتمــع العــرب، كمــا هــو متعــارف عليــه يف اجملتمعــات الشــرقية، حيــق 
ألوليــاء األمــور وهــم يف الغالــب مــن الذكــور )كاآلابء أو األزواج (، منــع املــرأة عــن العمــل 
ألي ســبب، وكذلــك حتديــد نــوع وكيفيــة العمــل الــذي يســمح للمــرأة االنضمــام إليــه . فقــد 
ال يســمح للمــرأة أن تعمــل يف جماهلــا الدراســي إذا تطلــب عملهــا مثــاًل االختــالط ابلرجــال أو 

العمــل لســاعات طويلــة خــارج املنــزل أو الســفر.

الواقع  التنمية  يف  املرأة  مشاركة  حول   :)2005 االقتصادي،  الريض  )منتدى  دراسة 
العمل  املرأة السعودية يف سوق  الوقوف على مشاركة  الدراسة إىل  والتحديت هتدف هذه 
ألمهيتها ابلنسبة لسوق العمل كوهنا تشكل نصف اجملتمع ، وتلعب دورًا يف التنمية االقتصادية، 
يف  املختلفة  القطاعات  يف  العامالت  مشاركة  مدى  على  التعرف  إىل  الدراسة  سعت  وقد 
االقتصاد السعودي يالحظ أن مشاركة املرأة يف سوق العمل أثبت وجودها يف قطاع التعليم 
بنسبة منخفضة مما يشري إىل  الصحي، ولكن  القطاع  يليه  أو اجلامعي،  العام  التعليم  سواء 
وجوب رفع مشاركة املرأة يف قطاعات أخرى، حيث يبلغ عدد اخلرجيات من التخصصات 
الرتبوية والاليت يبحْثَن عن عمل وال جيْدَن الفرصة مما يشري إىل أن خمرجات التعليم من تلك 
التخصصات ال تتوافق مع متطلبات سوق العمل احلالية. وتوصلت الدراسة إىل ضرورة تقليل 
عدد الطالبات والطالب الذين يدرسون العلوم واإلنسانية بتخفيض القبول يف اجلامعات اليت 
تدرس علوم إنسانية فقط وحتويلها إىل كليات علمية وتقنية واالستفادة من املباين واألجهزة 
التأسيسية هلذه اجلامعات، وسن قوانني من أجل رفع مشاركة املرأة يف القطاع اخلاص. وأوصت 
الدراسة أبمهية إزالة املعوقات اليت تواجه املرأة املستثمر يف القطاع التجاري، مثل شرط الكفيل، 

وختفيف اخلطوات العديدة اليت تلزم الستخراج الرتاخيص وفتح مناطق صناعية.

دراســـة )اجلربـــوع واخـــرون، 2005(: الـــيت تناولـــت املســـامهة االقتصاديـــة للمـــرأة يف اململكـــة 
العربيـــة الســـعودية. وهتـــدف هـــذه الدراســـة إىل معرفـــة مـــدى املســـامهة االقتصاديـــة يف اململكـــة 
العربيـــة الســـعودية مـــن خـــالل الرتكيـــز علـــى عـــدة حمـــاور توضـــح مســـامهة قطـــاع املـــرأة يف األنشـــطة 
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. وتوصلـــت هـــذه الدراســـة إىل جمموعـــة مـــن  االقتصاديـــة املختلفـــة مـــن أجـــل متكينهـــا اقتصـــاديًّ
النتائـــج أمههـــا: ال تـــزال فـــرص التطويـــر والتدريـــب املهـــي للمـــرأة حمـــدودة وضعيفـــة نتيجـــة ضعـــف 
توفـــر الربامـــج التدريبيـــة ســـواء املهنيـــة أو االســـتثمارية، إضافـــة إىل عـــدم توفـــر معلومـــات عـــن 
املشـــاريع املناســـبة للمـــرأة، فعلـــى الرغـــم مـــن وجـــود سياســـات حكوميـــة لدعـــم القطـــاع االقتصـــادي 
ــراءات  ــة، وتعتـــرب اإلجـ ـــة اخلاصـ ــات احلكومي ــم السياسـ ــارك يف رسـ ــرأة ال تشـ ــائي إال أن املـ النسـ
احلكوميـــة، والقيـــود االجتماعيـــة، وعـــدم مشـــاركة املـــرأة يف وضـــع السياســـات اخلاصـــة هبـــا عائًقـــا 
أمـــام املشـــاركة الفعليـــة للمـــرأة يف ســـوق العمـــل، إضافـــة إىل حمدوديـــة اجملـــاالت الوظيفيـــة وفـــرص 

الرتقيـــة، وكذلـــك فـــرص الوصـــول ملناصـــب القيـــادة العليـــا.

التعليق على الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة يف بعض اجلوانب، حيث توافقت معها يف 
موضع أمهية السياحة واالستثمار السياحية مبختلف جوانبها ودورها يف التنمية االقتصادية، 
تواجه االستثمارات،  اليت  املعوقات  االقتصادي، وأمهية معاجلة  املرأة يف اجملال  وأمهية متكني 
املرأة يف  الربط بني قضية متكني  السابقة يف  الدراسات  الدراسة احلالية اختلفت مع  إال أن 
لعمل  املتاحة  اجملاالت  أحد  فهو  احلديثة،  املوضوعات  السياحي، كأحد  االستثمار  جانب 
املرأة ابجملتمع السعودي .والذي يعاين من اخنفاض يف مسامهة املرأة السعودية يف العمل لوجود 
من  االستفادة  االجتماعي. وقد متت  واملوروث  الثقافة  املرأة يف ظل  لعمل  التقليدية  النظرة 
الدراسات السابقة يف حتديد وصياغة املشكلة احلالية ،اختيار منهج الدراسة وأدواهتا، حتديد 

حماور اإلطار النظري ،حتديد حماور األداة ومفرداهتا، وتفسري نتائج الدراسة. 

اإلجراءات املنهجية للدراسة:
نـــوع الدراســـة:  تـُعَّـــدُّ هـــذه الدراســـة مـــن الدراســـات الوصفيـــة، وهـــذا النـــوع مـــن الدراســـات 
ميكِّـــن  الباحـــث مـــن احلصـــول علـــى معلومـــات دقيقـــة تصـــور الوقـــع االجتماعـــي وتســـهم يف 
حتليـــل ظواهـــره، ومـــن أهدافهـــا مجـــع املعلومـــات الدقيقـــة عـــن مجاعـــة أو جمتمـــع أو ظاهـــرة مـــن 
الظواهـــر، وصياغـــة عـــدد مـــن التعميمـــات أو النتائـــج الـــيت ميكـــن أن تكـــون أساًســـا يقـــوم عليـــه 
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تصـــور نظـــري حمـــدد لإلصـــالح االجتماعـــي، ووضـــع جمموعـــة مـــن التوصيـــات والقضـــاي العلميـــة 
الـــيت ميكـــن أن ترشـــد السياســـة االجتماعيـــة يف هـــذا اجملـــال )الطريـــف، 2019(.

 املنهـــج املســـتخدم: متشـــًيا مـــع نـــوع الدراســـة ســـوف تعتمـــد الدراســـة احلاليـــة علـــى منهـــج 
املســـح االجتماعـــي ابلعينـــة للمســـئولني واملســـتثمرات.

 جماالت الدراسة:
اجملال املكاين: هيئة االستثمار السياحي، وفروع الغرف التجارية على مستوى اململكة. 

اجملال الزمين:  مَت مجع البياانت خالل الفرتة من 1/ 12/ 1439هـ اىل 1/ 3/ 1440هـ.

اجملال البشرى:
أ- عينة من املستثمرات هبيئة االستثمار السياحي ابململكة  والغرف السعودية التجارية.

ب-عينة من املسئولني من املديرين ورؤساء املشاريع هبيئة االستثمار السياحي ابململكة، 
والغرف السعودية التجارية ابململكة بكافة فروعها ويبلغ العدد االمجايل )30( مفردًة.

عينة البحث:
تكونـــت عينـــة البحـــث النهائيـــة مـــن 306  مـــن ســـيدات األعمـــال، ومتَّ حســـاب حجـــم 

العينـــة مـــن خـــالل املعادلـــة التاليـــة:  
n =  N / )1 + Ne2(

الثقـــة )95%( وهـــي تعـــادل  أفـــراد جمتمـــع الدراســـة، e متثـــل درجـــة  حيـــث: N عـــدد 
املعادلـــة: وبتطبيـــق  العينـــة،  حجـــم   n  ،)0.05(

حجم العينة اليت متثل جمتمع البحث = 1000 ÷ )1 + 1000 )0.05(2( = 286.

ولضمـــان أن تكـــون العينـــة ممثلـــة جملتمـــع البحـــث متثيـــل اتم عنـــد مســـتوى )0.05(، قامـــت 
الباحثـــة بـــزيدة العينـــة إىل )306( ســـيداتة أعمـــال، وقـــد اســـتخدمت بيـــاانت هـــذه العينـــة يف 
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اإلجابـــة عـــن أســـئلة هـــذا البحـــث. 

السياحي  االستثمار  مبجاالت  العامالت  السيدات  من  مبقدار)%25(  عشوائية  عينة 
ابململكة، وسيتم احلصول عليهنَّ من املسجالت يف هيئة االستثمار والغرف التجارية ابململكة 

العربية السعودية، ويبلغ العدد  )200( مفردة.

ومتَّ تطبيـــق الدراســـة علـــى مجيـــع الغـــرف التجاريـــة ،وهيئـــة االســـتثمار يف مجيـــع مناطـــق 
اململكـــة علـــى النحـــو التـــايل: فـــروع الغـــرف التجاريـــة ابململكـــة كالتـــايل : )الـــريض، الدوادمـــي، 
شـــقراء، وادي الدواســـر، عفيـــف، ســـاجر، نفـــي، حوطـــة بـــي متيـــم  رمـــاح ، املزامحيـــة ، السلســـيل، 

اجلمـــش، اثدق  حرميـــالء، والبجاديـــة(.

وابلنسبة لفروع هيئة االستثمار السياحي كما يلي )مكة املكرمة، املدينة املنورة ، الريض، 
املنطقة الشرقية، القصيم، حائل، عسري، الباحة، الطائف، تبوك، جازان، جنران، االحساء، 
اجلوف، واحلدود الشمالية( علًما أبن تلك الفروع  موزعة على كافة مناطق اململكة كما يلي: 

املنطقة الوسطى، املنطقة اجلنوبية، املنطقة الشرقية، املنطقة الغربية، واملنطقة الشمالية.

أدوات الدراسة:
 تعتــرب وســيلة مجــع  املعلومــات أو البيــاانت مــن أهــم مراحــل اإلجــراءات املنهجيــة يف كل 
دراســة وبواســطتها وعــن طريــق حســن اختيارهــا وتصميمهــا ميكــن أن تصبــح معلومــات الدراســة 
علــى درجــة كبــرية مــن املوضوعيــة، وتســتطيع أن ختــدم أهــداف الدراســة، وجتيــب علــى أســئلة 

البحــث املختلفــة )الطريــف، 2019(، وتعتمــد الدراســة احلاليــة علــى االســتبيان.
أ- إستمارة استبيان للمسئولني عن هيئة االستثمار السياحي، والغرف التجارية ابململكة.

ب- مقابلة للمسئولني مبجاالت االستثمار ابلغرف التجارية ابململكة.  
وللتحقق من ثبات وصدق االستبيان متَّ تطبيقه على أفراد العينة االستطالعية املكونة من 

60 سيدًة أعمال، ومتَّ حساب ثبات وصدق االستبيان على النحو التايل:
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 ،Alpha-Cronbach متَّ حســـاب ثبـــات االســـتبيان حبســـاب معامـــل ألفـــا لــــ كرونبـــاخ
واتضـــح أن قيـــم معامـــالت الثبـــات مرتفعـــة بلغـــت، 0.727ممـــا يـــدل علـــى أن االســـتبيان 

يتمتـــع بدرجـــة عاليـــة مـــن الثبـــات.

وابلنســـبة لصـــدق االســـتبيان متَّ إجـــراء اختبـــار الصـــدق الظاهـــري مـــن خـــالل حتكيـــم 
العبـــارات يف ضـــوء اقرتاحـــات احملكمـــني،  ِقبَـــل حمكمـــني، ومـــن مَثَّ تعديـــل  مـــن  االســـتبيان 
كمـــا متَّ حســـاب الصـــدق الداخلـــي بطريقـــة معامـــل ألفـــا لــــ كرونبـــاخ معامـــل ألفـــا لــــ كرونبـــاخ 

للمحـــور الثـــاين = 0.715.

وابلنسبة لدليل املقابلة : فقد متَّ إاعداد دليل املقابلة يف ضوء اإلطار النظري والدراسات 
الســابقة، ويتكــون الدليــل مــن عــدد مــن األســئلة  الــيت تركــز علــى احملــاور التاليــة: واقــع متكــني 
املــرأة الســعودية يف جمــاالت االســتثمار الســياحي يف ضــوء رؤيــة 2030م، واملعوقــات الــيت 
تواجــه متكــني املــرأة الســعودية يف جمــاالت االســتثمار الســياحي يف ضــوء رؤيــة 2030م. ومتَّ 
إعــداد الدليــل وفًقــا للخطــوات التاليــة: حتديــد أهــداف املقابلــة، حتديــد أســئلة املقابلــة، حتديــد 
مــكان املقابلــة، وتصميــم دليــل املقابلــة  اختبــار دليــل املقابلــة ميدانيًّــا وعرضــه علــى جمموعــه مــن 
احملكمــني للنظــر فيــه، ومــن مثَّ التطبيــق علــى جمموعــة مــن خــارج عينــة جمتمــع الدراســة  للتأكــد 

مــن ســالمة األســئلة ووضوحهــا، بعدهــا التطبيــق النهائــي للدليــل.

األساليب اإلحصائية:
متَّ استخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية التكرارات والنسب املئوية، املتوسطات 
احلسابية، اختبار مربع كاي Chi-Square-test، اختبار )ت( T-test للعينتني املستقلتني، 
 One-Way Analysis of Variance (ANOVA( واحد  اجتاه  التباين يف  وحتليل 

متبوًعا ابختبار أقل فرق دال   LSD ملعرفة اجتاه الفروق الدالة إحصائيًّا.
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الســـؤال األول: مـــا واقـــع متكـــني املـــرأة الســـعودية يف جمـــاالت االســـتثمار الســـياحي 
مـــن وجهـــة نظـــر املبحـــواثت؟

جدول رقم )1( احملور األول: واقع متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي 

موافق إىل موافقالعبارةم
حد ما

غري 
موافق

الرتتيباملتوسطقيمة كا2

1
أجد أن املستثمرات لديهنَّ معرفة 

ابلفرص االستثمارية املتاحة يف جمال 
االستثمار السياحي.

12614238التكرار
**61.492.293

41.246.412.4النسبة

2
هناك تنوع يف فرص االستثمارات 

السياحية املقدمة لسيدات 
األعمال.

1569951التكرار
**54.182.342

51.032.416.7النسبة

يوجد تسهيالت إداريه وتنظيمية 3
تشجع على االستثمار السياحي.

12.242.1211**11012274التكرار
35.939.924.2النسبة

4
هناك دعم مادي يقدم لسيدات 
األعمال عند االستثمار يف جمال 

السياحية.

9018333التكرار
**112.412.199

29.459.810.8النسبة

5
هناك العديد من املشاريع 
املدروسة واجلاهزة يف قطاع 

االستثمار السياحي.

11713851التكرار
**40.412.228

38.245.116.7النسبة

6
لدينا استقطاب وتشجيع 

لسيدات األعمال على االستثمار 
يف جمال السياحة.

12913542التكرار
**53.122.284

42.244.113.7النسبة

7
يتم عقد دورات أتهيلية لسيدات 

األعمال يف جمال االستثمار 
السياحي. 

10214757التكرار
**39.712.1510

33.348.018.6النسبة

8
تعقد اجتماعات دورية ملناقشة 

الصعوابت ووضع احللول الالزمة 
ملعاجلتها.

12313548التكرار
**43.592.256

40.244.115.7النسبة
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موافق إىل موافقالعبارةم
حد ما

غري 
موافق

الرتتيباملتوسطقيمة كا2

9
يوجد اطالع للمستثمرات على 
التجارب النسائية الناجحة حمليًّا 

ودوليًّا يف جمال االستثمارات.

11414745التكرار
**53.122.237

37.348.014.7النسبة

10
يوجد تبادل للخربات والتعاون 

املعريف والفي بني سيدات األعمال 
يف جمال االستثمار السياحي.

10812672التكرار
**14.822.1211

35.341.223.5النسبة

11
حنرص على إشراك املستثمرات 
ابملنتديت االقتصادية واملؤمترات 

الداخلية واإلقليمية.

12115134التكرار
**72.412.284

39.549.311.1النسبة

12
نقوم ابطالع سيدات األعمال على 
حمليًّا  الناجحة  النسائية  التجارب 

ودوليًّا يف جمال االستثمارات.

12813444التكرار
**49.652.275

41.843.814.4النسبة

13
من املهم تبادل اخلربات والتعاون 

املعريف والفي بني سيدات األعمال 
يف جمال االستثمار السياحي.

2345121التكرار
**260.652.701

76.516.76.9النسبة

14
يوجد متابعه وتوجيه لسيدات 

األعمال حديثات العهد يف جمال 
األعمال.

12312657التكرار
**29.822.228

40.241.218.6النسبة

15
توجد فروع كافية ابملدن 

للمؤسسات اليت تقدم التسهيالت 
لسيدات األعمال يف جمال 

االستثمار السياحي.

8112699التكرار
**10.061.9412

26.541.232.4النسبة

متوسط الدرجة الكلية للمحور =  2.24
** دال إحصائيًّا عند مستوى )0.01(
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يتضح من اجلدول السابق ما يلي:
أفراد  	 استجاابت  تكرارات  بني   )0.01 مستوي  )عند  إحصائيًّا  دال  فرق  وجود 

العينة لصاحل االستجابة )موافق( على عباريت احملور األول )واقع متكني املرأة السعودية 
يف جماالت االستثمار السياحي يف ضوء رؤية 2030م( التاليتني: هناك تنوع يف فرص 
تبادل اخلربات والتعاون  املهم  املقدمة لسيدات األعمال، ومن  السياحية  االستثمارات 
املعريف والفي بني سيدات األعمال يف جمال االستثمار السياحي. أي أن أعلى نسبة 
االستثمارات  تنوًعا يف فرص  هناك  أن  إحصائية على  بداللة  يوافقون  العينة  أفراد  من 
السياحية املقدمة لسيدات األعمال، وأنه من املهم تبادل اخلربات والتعاون املعريف والفي 

بني سيدات األعمال يف جمال االستثمار السياحي. 

وجــود فــرق دال إحصائيًّــا )عنــد مســتوي 0.01( بــني تكــرارات اســتجاابت أفــراد  	
العينــة لصــاحل االســتجابة )موافــق إىل حــد مــا( علــى بقيــة عبــارات احملــور أن أعلــى متوســط 
لعبــارات احملــور بلــغ )2.70(، وكان للعبــارة )مــن املهــم تبــادل اخلــربات والتعــاون املعــريف 
والفــي بــني ســيدات األعمــال يف جمــال االســتثمار الســياحي(، يليــه املتوســط الــذي بلــغ 
)2.34( وكان للعبــارة )هنــاك تنــوع يف فــرص االســتثمارات الســياحية املقدمــة لســيدات 
األعمــال(، وهذيــن املتوســطني يقعــان يف مــدى االســتجابة موافــق )الــذي ميتــد مــن 2.33 
إىل 3(. األمر الذي يشــري إىل موافقة العينة على واقع متكني املرأة الســعودية يف جماالت 

االســتثمار الســياحي املتضمــن يف هاتــني العبارتــني.  

أن بقية عبارات حمور )واقع متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي يف  	
ضوء رؤية 2030م( احتلت الرتب من املرتبة الثالثة إىل املرتبة احلادية عشرة مبتوسطات 
االستجابة  تقع يف مدى  املتوسطات  امتدت من )2.29( إىل )1.94(، ومجيع هذه 
)موافق إىل حد ما( )الذي ميتد من 1.66 ألقل من 2.33(. األمر الذي يشري إىل 
موافقة العينة إىل حد ما على واقع متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي 

املتضمن يف بقية عبارات احملور.  
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االستثمار  	 السعودية يف جماالت  املرأة  )واقع متكني  لعبارات حمور  متوسط  أقل  أن 
السياحي يف ضوء رؤية 2030م( بلغ )1.94(، وكان للعبارة: )توجد فروع كافية ابملدن 
التسهيالت لسيدات األعمال يف جمال االستثمار السياحي(،  اليت تقدم  للمؤسسات 
ابملدن  فروع كافية  وجود  على  املبحواثت  عينة  موافقة  تدين  إىل  يشري  الذي  األمر 

للمؤسسات اليت تقدم التسهيالت لسيدات األعمال يف جمال االستثمار السياحي.  

أن املتوسط العام حملور )واقع متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي يف  	
ضوء رؤية 2030م( بلغ )2.24(، وهذا املتوسط يقع يف مدى االستجابة موافق إىل 
حد ما، وهذا يشري إىل أن عينة املبحواثت بوجه عام يوافقون إىل حد ما على واقع متكني 

املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي يف ضوء رؤية 2030م.  

وتتفـــق نتائـــج معـــن دراســـة ) الزهـــراين، 2017(، ودراســـة )الرشـــيد، 2017(،  	
)غرفـــة  دراســـة  وكذلـــك   ،)2014 )اســـبري،  ودراســـة   ،)2015 )الزعـــيب،  ودراســـة 
الشـــرقية، 2012(، ودراســـة )غرفـــة الشـــرقية، 2011(، ودراســـة )منتـــدى الـــريض 
اجملـــال  يف  املـــرأة  متكـــني  تشـــجيع  أمهيـــة  علـــى  تؤكـــد  والـــيت   )2005 االقتصـــادي، 
واســـتقطاب  تشـــجيع  أمهيـــة  علـــى  التأكيـــد  مـــع  االســـتثمار،  وجمـــال  االقتصـــادي، 

اخلـــربات. وتبـــادل  التدريـــب  أمهيـــة  علـــى  والتأكيـــد  املســـتثمرات 

وابلنســـبة لدليـــل املقابلـــة مـــع املســـئولني أتضـــح أن هنـــاك تشـــجيًعا علـــى االســـتثمار يف  	
جمـــال الســـياحة، وهنـــاك تنـــوع يف الفـــرص االســـتثمارية املقدمـــة، إال أن الســـيدات الـــاليت 
مل يســـبق هلـــنَّ االســـتثمار ال يعرفْـــَن ابلفـــرص االســـتثمارية املتاحـــة، والزلْـــَن يركـــنَّ علـــى 
االســـتثمار يف اجملـــاالت التقليديـــة، وهنـــاك إدارات نســـائية متخصصـــة لدعـــم وتوجيـــه 
فهـــي  االســـتثمارية  والشـــروط  االداريـــة  لإلجـــراءات  وابلنســـبة  املســـتثمرات،  ومتابعـــه 
ميســـرة لـــكال اجلنســـني، وهنـــاك العديـــد مـــن اخلدمـــات اإللكرتونيـــة، إضافـــة إىل توفـــري 
الدعـــم املـــادي بعـــد دراســـة املشـــاريع االســـتثمارية املقدمـــة والتواصـــل مـــع املســـتثمرات 
أو  لالجتماعـــات  البيـــاانت ودعوهتـــنَّ  بقواعـــد  املســـجالت  االســـتثمار  والراغبـــات يف 
جمـــاالت  يف  املشـــاركة  علـــى  هلـــنَّ  تشـــجيًعا  ابالســـتثمار  اخلاصـــة  واملؤمتـــرات  النـــدوات 
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االســـتثمار الســـياحي حتقيًقـــا لرؤيـــة اململكـــة 2030.

السؤال الثاين: ما جماالت االستثمار السياحي املتاحة للمرأة؟

جدول )2(: جماالت االستثمار املتاحة للمرأة والفروق بني متوسطي درجات اخلربة يف جمال االستثمار

جمال االستثمار م
االحنراف املتوسطالعدداخلربة يف جمال االستثمارالسياحي

املعياري
قيمة )ت( 

وداللتها

1
االستثمار يف مرافق 

اإليواء السياحي
992.390.891.72سبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي

غري دالة 2072.230.71مل يسبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي

2
االستثمار يف وكاالت 

السفر والسياحة 
992.330.881.78سبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي

غري دالة 2072.490.65مل يسبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي

3
استثمار يف خدمات 

الفنادق واالعاشة
991.820.94سبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي

**7.82
2072.570.69مل يسبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي

املنتجعات السياحية4
991.610.89سبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي

**10.83
2072.590.67مل يسبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي

** دال إحصائيًّا عند مستوى )0.01(

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

أن هنـــاك العديـــد مـــن جمـــاالت االســـتثمار الســـياحي املتاحـــة للمـــرأة كانـــت أعلـــى  	
نســـبة للمســـتثمرات يف جمـــال مرافـــق اإليـــواء الســـياحي الفنـــادق والشـــقق املفروشـــة، مث يف 
وكاالت الســـفر والســـياحة  والنســـب األقـــل يف جمـــال خدمـــات الفنـــادق واإلعاشـــة وكذلـــك 

ــياحة.  املنتجعـــات السـ
واتضـــح عـــدم وجـــود فـــرق دال إحصائيًـــا بـــني متوســـطي درجـــات املبحـــواثت الـــاليت  	

ســـبق هلـــنَّ االســـتثمار مبجـــال االســـتثمار الســـياحي والـــاليت مل يســـبق هلـــنَّ االســـتثمار 
مبجـــال االســـتثمار الســـياحي يف جمـــايل االســـتثمار الســـياحي )االســـتثمار يف مرافـــق اإليـــواء 
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بـــني  تقـــارب  يوجـــد  أنـــه  أي  والســـياحة(،  الســـفر  الســـياحي، واالســـتثمار يف وكاالت 
متوســـطي درجات من ســـبق هلنَّ االســـتثمار مبجال االســـتثمار الســـياحي والاليت مل يســـبق 
هلـــنَّ االســـتثمار مبجـــال االســـتثمار الســـياحي يف جمـــايل االســـتثمار الســـياحي )االســـتثمار 

يف مرافـــق االيـــواء الســـياحي، االســـتثمار يف وكاالت الســـفر والســـياحة(.

وجـــود فـــرق دال إحصائيًّـــا )عنـــد مســـتوى 0.01( بـــني متوســـطي درجـــات املبحـــواثت  	
الـــاليت ســـبق هلـــنَّ االســـتثمار مبجـــال االســـتثمار الســـياحي والـــاليت مل يســـبق هلـــنَّ االســـتثمار 
)اســـتثمار يف خدمـــات  الســـياحي  االســـتثمار  الســـياحي يف جمـــايل  االســـتثمار  مبجـــال 
الفنـــادق واإلعاشـــة، املنتجعـــات الســـياحي )وذلـــك لصـــاحل متوســـط درجـــات الـــاليت مل 
يســـبق هلـــنَّ االســـتثمار مبجـــال االســـتثمار الســـياحي يف احلالتـــني. أي أن عينـــة البحـــث ممـــن 
مل يســـبق هلـــنَّ االســـتثمار مبجـــال االســـتثمار الســـياحي أكثـــر تفضيـــاًل لالســـتثمار يف جمـــايل 
االســـتثمار الســـياحي )اســـتثمار يف خدمـــات الفنـــادق واالعاشـــة، املنتجعـــات الســـياحي( 

ابملقارنـــة بتفضيـــل مـــن ســـبق هلـــنَّ االســـتثمار مبجـــال االســـتثمار الســـياحي.

جدول )3(: واقع متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي ابختالف اخلربة يف جمال االستثمار

قيمة )ت(االحنراف املعيارياملتوسطالعدداخلربة يف جمال االستثمار
وداللتها

992.380.53سبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي.
**3.51

2072.170.46مل يسيق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي.
** دال إحصائيًّا عند مستوى )0.01(

بــني   )0.01 مســتوى  )عنــد  إحصائيًّــا  دال  فــرق  وجــود  الســابق  اجلــدول  مــن  يتضــح 
متوســطي درجــات املبحــواثت الــاليت ســبق هلــنَّ االســتثمار مبجــال االســتثمار الســياحي والــاليت 
مل يســبق هلــن االســتثمار مبجــال االســتثمار الســياحي يف )إدراك واقــع متكــني املــرأة الســعودية 
يف جمــاالت االســتثمار الســياحي( وذلــك لصــاحل متوســط درجــات الــاليت ســبق هلــن االســتثمار 
مبجــال االســتثمار الســياحي، أي أن عينــة البحــث ممــن ســبق هلــن االســتثمار مبجــال االســتثمار 
الســياحي أكثــر موافقــة علــى )واقــع متكــني املــرأة الســعودية يف جمــاالت االســتثمار الســياحي( 
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ابملقارنــة مبوافقــة مــن مل يســبق هلــن االســتثمار مبجــال االســتثمار الســياحي.
الســـؤال اخلامـــس: هـــل خيتلـــف إدراك معوقـــات االســـتثمار الســـياحي الـــي تواجهـــه 
املـــرأة الســـعودية ابختـــاف كل مـــن: احلالـــة االجتماعيـــة، العمـــر، املؤهـــل التعليمـــي، واخلـــربة 

يف جمـــال االســـتثمار لـــدى املبحـــواثت؟
جدول )4(: اختالف معوقات االستثمار السياحي اليت تواجهه املرأة السعودية ابختالف اخلربة يف جمال االستثمار

قيمة )ت(االحنراف املعيارياملتوسطالعدداخلربة يف جمال االستثمار
وداللتها

992.520.450.51سبق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي.
غري دالة 2072.490.46مل يسيق يل االستثمار مبجال االستثمار السياحي.

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق مـــا يلـــي: عـــدم وجـــود فـــرق دال إحصائيًّـــا بـــني متوســـطي 
درجـــات املبحـــواثت الـــاليت ســـبق هلـــن االســـتثمار مبجـــال االســـتثمار الســـياحي والـــاليت مل يســـبق 
هلـــن االســـتثمار مبجـــال االســـتثمار الســـياحي يف )إدراك معوقـــات االســـتثمار الســـياحي الـــيت 
تواجهـــه املـــرأة الســـعودية(، أي أنـــه يوجـــد تقـــارب بـــني موافقـــة ممـــن ســـبق هلـــن وممـــن مل يســـبق هلـــن 

االســـتثمار مبجـــال االســـتثمار الســـياحي.

الســـؤال الثالـــث: مـــا املعوقـــات الـــي تواجـــه متكـــني املـــرأة الســـعودية يف جمـــاالت 
االســـتثمار الســـياحي مـــن وجهـــة نظـــر املبحـــواثت؟

جدول )5(: جماالت االستثمار املتاحة للمرأة والفروق بني متوسطي درجات اخلربة يف جمال االستثمار

موافق إىل موافقالعبارةم
حد ما

غري 
موافق

الرتتيباملتوسطقيمة كا2

نقص اخلربة التنافسية يف جمال 1
االستثمارات السياحية.

2434221التكرار
**294.532.731

79.413.76.9النسبة

العادات والتقاليد حتد من رغبيت 2
يف االستثمار يف جمال السياحة.

103115883.59التكرار
غري دالة

2.055
33.737.628.8النسبة
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موافق إىل موافقالعبارةم
حد ما

غري 
موافق

الرتتيباملتوسطقيمة كا2

هناك صعوابت إدارية وتنظيمية 3
يف جمال االستثمار السياحي.

153.182.573**1988424التكرار
64.727.57.8النسبة

اخلوف من فشل املشاريع املرتبطة 4
ابالستثمار السياحي.

153.182.514**2045448التكرار
66.717.615.7النسبة

5
االستثمار يف جمال السياحة 
يتطلب تكلفة عالية مقارنة 

ابالستثمارات األخرى.

2196918التكرار
**214.062.662

71.622.55.9النسبة
متوسط الدرجة الكلية للمحور =  2.50

** دال إحصائيًّا عند مستوى )0.01(

يتضح من اجلدول السابق وجود فرق دال إحصائيًّا )عند مستوي 0.01( بني تكرارات 
استجاابت أفراد العينة لصاحل االستجابة )موافق( على عبارات احملور الثاين )املعوقات اليت 
تواجه متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي يف ضوء رؤية 2030م( التالية: 
وكان  أعلى متوسط بلغ )2.73(، وكان للمعوق )نقص اخلربة التنافسية يف جمال االستثمارات 
السياحة  للمعوق )االستثمار يف جمال  الذي بلغ )2.66(، وكان  املتوسط  يليه  السياحية(، 
)هناك  املعوق  جاء  الثالثة  املرتبة  ويف  األخرى(،  مقارنة ابالستثمارات  عالية  تكلفة  يتطلب 
صعوابت إدارية وتنظيمية يف جمال االستثمار السياحي( مبتوسط بلغ )2.57(، بينما املرتبة 
الرابعة فقد احتلها املعوق )اخلوف من فشل املشاريع املرتبطة ابالستثمار السياحي( مبتوسط 
بلغ )2.51(، وهذه املتوسطات األربعة تقع يف مدى االستجابة موافق )الذي ميتد من 2.33 
إىل 3(. األمر الذي يشري إىل موافقة العينة على أن هذه املعوقات األربعة تواجه متكني املرأة 

السعودية يف جماالت االستثمار السياحي يف ضوء رؤية 2030م. 

أن أقل متوسط لعبارات احملور  بلغ )2.05(، وكان للعبارة: )العادات والتقاليد حتد من 
رغبيت يف االستثمار يف جمال السياحة(، األمر الذي يشري إىل تدين موافقة عينة املبحواثت 
املتوسط  السياحة. وأن  العادات والتقاليد حتد من رغبتهن يف االستثمار يف جمال  أن  على 
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العام للمحور بلغ )2.50(، وهذا املتوسط يقع يف مدى االستجابة موافق، وهذا يشري إىل أن 
عينة املبحواثت بوجه عام يوافقون على املعوقات اليت تواجه متكني املرأة السعودية يف جماالت 

االستثمار السياحي يف ضوء رؤية 2030م.  

تتفق  هذه النتائج مع دراســـة )زين الدين، 2016(، ودراســـة )الشـــمري، 2007(،  	
و) دراســـة منتـــدى الـــريض االقتصـــادي، 2005(، ودراســـة )اجلربـــوع، 2005( ، دراســـة 
)ميتاكلـــف، 2008 (، ودراســـة )شـــونو، 2007( والـــيت ركـــزت علـــى املعوقـــات الـــيت 
حتـــد مـــن  متكـــني املـــرأة يف اجملـــال االقتصـــادي، ومـــن أبرزهـــا العـــادات والتقاليـــد والســـلطة 
الذكوريـــة، ونقـــص اخلـــرب التنافســـية والتدريـــب، ومـــن مث املعوقـــات اإلاداريـــة والتنظيميـــة الـــيت 
حتـــد مـــن التحـــاق املـــرأة مبجـــال االســـتثمار، مـــع أتكيـــد أغلـــب الدراســـات علـــى أمهيـــة 

معاجلـــة املعوقـــات الـــيت تواجـــه متكـــني املـــرأة يف اجملـــال االقتصـــادي.

ــتوى  	 ــم مـــن ارتفـــاع مسـ ــه علـــى الرغـ ــئولني اتضـــح أنـ ــة مـــع املسـ ــبة لدليـــل املقابلـ ابلنسـ
تعليـــم املـــرأة وجناحهـــا يف عـــدة جمـــاالت، إال أن هنـــاك ختوفـًــا بـــني الســـيدات مـــن االلتحـــاق 
للجهـــات  الكافيـــة والتدريـــب وعـــدم جلوئهـــن  اخلـــربة  لعـــدم وجـــود  مبجـــال االســـتثمار 
املتخصصـــة لطلـــب االستشـــارة، وجهـــل البعـــض منهـــن ابلفـــرص االســـتثمارية املتاحـــة 
وتركيزهـــن علـــى االســـتثمارات التقليديـــة، والتخـــوف مـــن االســـتثمار يف  جمـــاالت غـــري 
ــاديًّ  ــا مـ ــارة،  والبعـــض جيهلـــن أن هنـــاك بدعًمـ ــبوقة، واحلـــذر مـــن املخاطـــرة يف التجـ مسـ

يقـــدم لدعـــم املشـــاريع بعـــد دراســـتها  واملوافقـــة عليهـــا.

لبعـــض  اإلداريـــة والتنظيميـــة، وتعديـــل  التســـهيالت  مـــن  العديـــد  هنـــاك  أن  إضافـــة اىل 
االشـــرتاطات لتحقيـــق  رؤيـــة اململكـــة 2030، إضافـــة لتقـــدمي  العديـــد مـــن اخلدمـــات اإللكرتونيـــة 
املنظمـــة، مـــن ضمنهـــا التقـــدمي للحصـــول علـــى الرتاخيـــص، والتســـجيل والعديـــد مـــن اخلدمـــات 
املميـــزة، إضافـــة إىل توفـــر الفـــروع لنســـائية الـــيت ختـــدم الســـيدات. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هنـــاك 
العديـــد مـــن الســـيدات املســـتثمرات يف جمـــال الســـياحة خاصـــة يف جمـــال املرافـــق الســـياحية، 
ووكاالت الســـفر والســـياحة إال أننـــا مازلنـــا حباجـــة للمزيـــد مـــن اجلهـــود والتعـــاون بـــني العديـــد 
ــتثمار يف جمـــال  مـــن اجلهـــات العلميـــة لنشـــر الوعـــي بـــني ســـيدات األعمـــال واســـتقطاهبن لالسـ
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االســـتثمار الســـياحي حتقيًقـــا لرؤيـــة اململكـــة 2030.
السؤال الرابع: هل توجد عاقة إحصائية بني واقع متكني املرأة السعودية يف جماالت 
التعليمي،  املؤهل  العمر،  االجتماعية،  احلالة  من:  ابختاف كل  السياحي  االستثمار 

واخلربة يف جمال االستثمار لدى املبحواثت؟ 
جدول )6(: واقع متكني املرأة السعودية يف جماالت االستثمار السياحي ابختالف كل من: احلالة 

االجتماعية، العمر، واملؤهل التعليمي

اجملموعات املتغريات
االحنراف املتوسطالعددالفرعية

املعياري
مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة )ف( 
وداللتها

احلالة 
االجتماعية

بني 692.140.58عزابء
1.8630.62اجملموعات

*2.60 1622.300.45متزوجة
داخل 572.160.49مطلقة

72.203020.24اجملموعات 182.360.48أرملة

العمر

من 20 إىل 
بني 30482.200.63 سنة

0.2230.07اجملموعات
0.30
غري دالة

من 31 إىل 
411442.250.46 سنة

من 42 إىل 
داخل 52932.230.49 سنة

73.853020.24اجملموعات من 53 سنة 
212.310.32فما فوق

املؤهل 
التعليمي

تعليم متوسط 
بني 302.280.50فأقل

0.1430.050.19اجملموعات
غري دالة 932.220.55اثنوي أو دبلوم

داخل 1412.250.49مؤهل جامعي
73.923020.24اجملموعات

422.200.37دراسات عليا
** دال إحصائيًّا عند مستوى )0.05(
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يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

وجــود اختــالف دال إحصائيًّــا )عنــد مســتوى 0.01( يف إدراك واقــع متكــني املــرأة  	
السعودية يف جماالت االستثمار السياحي ابختالف احلالة االجتماعية لدى املبحواثت. 
أشــارت النتائــج إىل أن الفــروق لصــاحل املتزوجــات عنــد مقارنتهــا ابلعــازابت، والفــروق 
لصــاحل األرملــة عنــد مقارنتهــا ابلعــزابء. وهــذا يشــري إىل أن عينــة البحــث ذوات احلالــة 
االجتماعيــة )عــزابء( أقــل موافقــة علــى )واقــع متكــني املــرأة الســعودية يف جمــاالت االســتثمار 

الســياحي( ابملقارنــة مبوافقــة كل مــن ذوات احلالــة االجتماعيــة )متزوجــة، أرملــة(.

عـــدم وجـــود اختـــالف دال إحصائيًّـــا يف إدراك واقـــع متكـــني املـــرأة الســـعودية يف جمـــاالت  	
االســـتثمار الســـياحي ابختـــالف العمـــر لـــدى املبحـــواثت، أي أنـــه يوجـــد تقـــارب يف درجـــة 
موافقـــة املبحـــواثت ذوات األعمـــار املختلفـــة، وعـــدم وجـــود اختـــالف دال إحصائيًّـــا يف 
ــياحي ابختـــالف املؤهـــل  ــتثمار السـ ــرأة الســـعودية يف جمـــاالت االسـ إدراك واقـــع متكـــني املـ

التعليمـــي لـــدى املبحـــواثت.

الســـؤال اخلامـــس: هـــل توجـــد عاقـــة احصائيـــة بـــني معوقـــات االســـتثمار الســـياحي 
الـــي تواجهـــه املـــرأة الســـعودية ابختـــاف احلالـــة االجتماعيـــة، العمـــر، املؤهـــل التعليمـــي، 

واخلـــربة يف جمـــال االســـتثمار لـــدى املبحـــواثت؟
جدول )5(: ما معوقات االستثمار السياحي اليت تواجهه املرأة السعودية ابختالف احلالة االجتماعية، 

العمر، واملؤهل التعليمي

اجملموعات املتغريات
االحنراف املتوسطالعددالفرعية

املعياري
مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة )ف( 
وداللتها

احلالة 
االجتماعية

بني 692.510.47عزابء
1.7530.58اجملموعات

*2.88
1622.530.45متزوجة
داخل 572.520.42مطلقة

61.313020.20اجملموعات 182.200.48أرملة
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اجملموعات املتغريات
االحنراف املتوسطالعددالفرعية

املعياري
مصدر 
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة )ف( 
وداللتها

العمر

من 20 إىل 
بني 30482.610.51 سنة

0.7230.24اجملموعات
1.16
غري دالة

من 31 إىل 
411442.480.45 سنة

من 42 إىل 
داخل 52932.480.42 سنة

62.343020.21اجملموعات من 53 سنة 
212.510.51فما فوق

املؤهل 
التعليمي

تعليم متوسط 
بني 302.660.30فأقل

1.3830.462.25اجملموعات
غري دالة 932.500.41اثنوي أو دبلوم

داخل 1412.450.52مؤهل جامعي
61.683020.20اجملموعات

422.570.37دراسات عليا
** دال إحصائيًّا عند مستوى )0.05(

يتضح من اجلدول السابق ما يلي:

وجود اختالف دال إحصائيًّا )عند مستوى 0.01( يف إدراك معوقات االستثمار  	
املبحواثت.  لدى  االجتماعية  احلالة  ابختالف  السعودية  املرأة  تواجهه  اليت  السياحي 
أشارت النتائج إىل أن الفروق لصاحل كل من العزابء واملتزوجة واملطلقة عند مقارنة كل 
منها ابألرملة. وهذا يشري إىل أن عينة البحث ذوات احلالة االجتماعية )أرملة( أكثر 
موافقة على )معوقات االستثمار السياحي اليت تواجهه املرأة السعودية(، ابملقارنة مبوافقة 

كل من ذوات احلالة االجتماعية )عزابء، متزوجة، ومطلقة(.

عـــدم وجـــود اختـــالف دال إحصائيًّـــا يف إدراك معوقـــات االســـتثمار الســـياحي الـــيت  	
ــارب يف  ــد تقـ ــه يوجـ ــر لـــدى املبحـــواثت، أي أنـ ــعودية ابختـــالف العمـ ــرأة السـ ــه املـ تواجهـ
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درجـــة موافقـــة املبحـــواثت ذوات األعمـــار املختلفـــة علـــى )معوقـــات االســـتثمار الســـياحي 
الـــيت تواجهـــه املـــرأة الســـعودية(.

عــدم وجــود اختــالف دال إحصائيًّــا يف إدراك معوقــات االســتثمار الســياحي الــيت  	
تواجهــه املــرأة الســعودية ابختــالف املؤهــل التعليمــي لــدى املبحــواثت،. أي أنــه يوجــد 
تقــارب يف درجــة موافقــة املبحــواثت ذوات املؤهــالت التعليميــة املختلفــة علــى )معوقــات 

االســتثمار الســياحي الــيت تواجهــه املــرأة الســعودية(.

املؤشرات التخطيطية املقرتحة لتمكني املرأة السعودية مبجال االستثمار 
السياحي يف ضوء رؤية اململكة 2030

تؤكد رؤية اململكة 2030 أن املرأة السعودية تعد عنصرًا مهمًّا من عناصر قوتنا، إذ 
تشكل ما يزيد على )50%( من إمجايل عدد اخلرجيني اجلامعيني، وسنستمر يف تنمية مواهبها 
واستثمار طاقاهتا ومتكينها من احلصول على الفرص املناسبة لبناء مستقبلها واإلسهام يف تنمية 

جمتمعنا واقتصادان، رفع نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من )22%( إىل )%30(.

ويف قطاع السياحة والرتفيه، حرصت رؤية اململكة 2030 على تطّوير مواقع سياحية 
وفق أعلى املعايري العاملية، وتيسري إجراءات إصدار التأشريات للزوار، وهتيئة املواقع التارخيية 
والرتاثية وتطويرها. ومن هنا تظهر أمهية صياغة جمموعة من املؤشرات التخطيطية لتمكني املرأة 

السعودية مبجال االستثمار السياحي يف ضوء رؤية اململكة 2030 على النحو التايل:

املؤشر األول: تقدمي كافة التسهيات اجملتمعية واإلدارية والتمويلية للمرأة السعودية 
مبجال االستثمار السياحي:

آليات التنفيذ:

جمـــال  يف  الســـعودية  املـــرأة  لتمكـــني  الـــكايف  واملعنـــوي  املـــادي  الدعـــم  تقـــدمي   -1
الســـياحي. االســـتثمار 
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2- تذليـــل كافـــة العقبـــات الـــيت تواجـــه املـــرأة الســـعودية يف جمـــاالت االســـتثمار الســـياحي 
ســـواء كانـــت اجتماعيـــة أو ماديـــة أو إداريـــة أو تســـويقية...إخل.

مبجـــال  الســـعودية  املـــرأة  لتمكـــني  الالزمـــة  واللوائـــح  األنظمـــة  تطويـــر  مناقشـــة   -3
االســـتثمار الســـياحي ومعرفـــة اجلوانـــب املرغوبـــة يف التطويـــر مـــن جانـــب املســـتثمرات 

القـــرار؟ صنـــع  شـــركاء يف  ليصبْحـــَن 

4- تقـــدمي فـــرص اســـتثمارية وتدريبيـــة لســـيدات األعمـــال الســـعوديت مـــن خـــالل رؤيـــة 
2030 الـــيت تـَُعـــدُّ خـــري معـــني لتمكـــني املـــرأة الســـعودية مـــن املشـــاركة فعليًّـــا يف تنميـــة الوطـــن 

والنظـــرة املســـتقبلية لالســـتثمار الســـياحي للســـيدات يف ظـــل الرؤيـــة 2030.

5- مســاعدة املســتثمرات علــى  االســتفادة مــن اخلــربات احملليــة ونقــل اخلــربات الدوليــة 
للمســتثمرات والراغبــات يف االســتثمار مــن خــالل عقــد النــدوات واملؤمتــرات املخصصــة 
لالســتثمار، وتوجيــه الدعــوات الســتقطاب املزيــد مــن املســتثمرات يف جمــال الســياحة.

اجلهـــات املســـئولة عـــن تنفيـــذ املؤشـــر: هيئـــة االســـتثمار الســـياحي، والغـــرف التجاريـــة، 
والبنـــوك الســـعودية.

املؤشر الثاين: تدريب وتثقيف املرأة السعودية مبجال االستثمار السياحي:

آليات التنفيذ:

1- زيدة الوعـــي أبمهيـــة االســـتثمار الســـياحي والـــدور التنمـــوي للمـــرأة يف هـــذا اجملـــال 
مـــن خـــالل كافـــة وســـائل االتصـــاالت واملعلومـــات، ابلتعـــاون مـــع  املعاهـــد اجلامعـــات، 

واجلهـــات املعنيـــة ابلقطـــاع اخلـــاص.

2- تنظيـــم الـــدورات التدريبيـــة وورش العمـــل للمـــرأة الســـعودية ابلتعـــاون مـــع اخلـــرباء 
الغرفـــة  بـــني  الشـــراكة  خـــالل  ومـــن  الســـياحي،  االســـتثمار  جمـــال  يف  واملتخصصـــني 
التعليـــم  مســـتوى  علـــى  املـــرأة  دور  لتنميـــة  الســـياحي  االســـتثمار  وإدارة  التجاريـــة، 



مؤشرات تخطيطية لتمكين المرأة السعودية في مجال االستثمار السياحي...

٤6                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

الســـياحي. واالســـتثمار  والتوظيـــف 

2- نشر سلسلة من املقاالت والتقارير الصحفية املكتوبة واملسموعة واملرئية لتنمية وعي 
املرأة السعودية يف جمال االستثمار السياحي.

3- تفعيــل دور ختصصــات االقتصــاد والســياحة يف اجلامعــات الســعودية يف متكــني املــرأة 
يف جمــال االســتثمار الســياحي ومســاعدهتا علــى النجــاح.

العامة واإلعالم هبيئة االستثمار  العالقات  تنفيذ املؤشر: إدارة  اجلهات املسئولة عن 
السياحي، والغرف التجارية، واجلامعات.

املؤشر الثالث: تفعيل دور وسائل اإلعام ووسائل التواصل االجتماعي لاستفادة 
من املرأة السعودية مبجال االستثمار السياحي:

 آليات التنفيذ:
1- تنظيــم برامــج وفعاليــات ومناشــط دوريــة  لتنميــة وعــي اجملتمــع الســعودي أبمهيــة دور 
املــرأة يف جمــال االســتثمار الســياحي والتســويق لتلــك الفعاليــات إعالميًّــااً وتوثيقهــا ونشــرها. 

2- تفعيل دور العالقات العامة ابلغرفة التجارية ووزارة االستثمار السعودية لتهيئة املناخ 
االستثماري اجليد للمرأة يف جماالت االستثمار السياحي وفق رؤية اململكة 2030.

3- تفعيــل دور املواقــع اإللكرتونيــة لتنميــة وعــي اجملتمــع الســعودي أبمهيــة دور املــرأة يف 
جمــال االســتثمار الســياحي والتســويق لذلــك بشــكل احــرتايف.

4- إبــراز النمــاذج الناجحــة مــن النســاء الســعوديت يف جمــاالت االســتثمار بصفــة عامــة 
واالســتثمار الســياحي بصفــة خاصــة كقــدوة انجحــة يف اجملتمــع الســعودي.

العامة واالعالم هبيئة االستثمار  العالقات  تنفيذ املؤشر: إدارة  اجلهات املسئولة عن 
العالقات  إدارة  التجارية ووزارة اإلاعالم، حيث ميكن تشكيل جلنة من  السياحي، والغرف 
التجارية،  والغرف  السياحي  االستثمار  هيئة  للسياحة واآلاثر، وكذلك  العامة  العامة ابهليئة 
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ووزارة اإلاعالم. للعمل على إعداد وتنفيذ برامج توعوية وفعاليات ومناشط دورية  لتنمية وعي 
اجملتمع السعودي بدور االستمارات النسائية يف متكني املرأة السعودية ودورها يف املسامهة  بنمو 

االقتصاد الوطي.

احلكومية  واملؤسسات  اخلاص  القطاع  بني  اجملتمعية  الشراكة  حتقيق  الرابع:  املؤشر 
لتحقيق االستفادة من متكني املرأة السعودية مبجال االستثمار السياحي.

آليات التنفيذ:

1- تشكيل جلنان للتسويق االجتماعي لربامج االستثمار السياحي للمرأة السعودية، على 
أن تضم يف عضويتها أعضاء هيئة التدريس من اخلرباء واملهتمني ابلتسويق االجتماعي.

2- االســتفادة مــن خــربات اجلامعــات عامليًّــا وإقليميًّــا وحمليًّــا يف جمــال تســويق لربامــج 
الناجحــة واســتثمارها. التجــارب  الســعودية، وحماولــة تطبيــق  للمــرأة  الســياحي  االســتثمار 

العاملــة مبجــاالت  اخلــاص واملؤسســات احلكوميــة  القطــاع  بــني  التنســيق والتعــاون   -3
املــرأة الســعودية يف تلــك اجملــاالت. االســتثمار الســياحي لتحقيــق االســتفادة مــن متكــني 

االستثمار  وهيئة  واآلاثر  للسياحة  العامة  اهليئة  املؤشر:  تنفيذ  عن  املسئولة  اجلهات 
السياحي، والغرف التجارية واجلامعات والبنوك ومؤسسات القطاع اخلاص، حيث ميكن عقد 
اتفاقيات بني القطاع احلكومي والقطاع اخلاص لتعزيز متكني املرأة يف جمال االستثمار السياحي.

العلمـــي  البحـــث  ومراكـــز  البحثيـــة  الكراســـي  دور  تفعيـــل  اخلامـــس:  املؤشـــر 
ــعودية  ــرأة السـ ــني املـ ــة بتمكـ ــات املرتبطـ ــوث والدراسـ ــم البحـ ــعودية لدعـ ــات السـ ابجلامعـ

الســـياحي. االســـتثمار  مبجـــال 

آليات التنفيذ:

1- إدراج البحــوث املرتبطــة بتمكــني املــرأة الســعودية مبجــال االســتثمار الســياحي ضمــن 
األولــويت البحثيــة ابلكراســي البحثيــة ومراكــز البحــث العلمــي ابجلامعــات الســعودية. 
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2- عمــل ببلوجرافيــا علميــة تضــم كافــة البحــوث والدراســات الــيت تناولــت متكــني املــرأة 
الســعودية يف  العربيــة  اململكــة  علــى مســتوي  املختلفــة  االســتثمار  الســعودية مبجــاالت 
األلفيــة الثالثــة، وحتليــل مضموهنــا لالســتفادة مــن نتائجهــا يف تصميــم اســرتاتيجية لتمكــني 

املــرأة الســعودية مبجــال االســتثمار الســياحي.

قــدم  البحثــي ابجلامعــة يف أحــد حماورهــا ألفضــل ابحــث  التميــز  3- ختصيــص جائــزة 
الســياحي. االســتثمار  مبجــال  الســعودية  املــرأة  لتمكــني  تطبيقيــة  إســرتاتيجية 

العلمي  البحث  عمادة  خالل  من  اجلامعات  املؤشر:  تنفيذ  عن  املسئولة  اجلهات 
للبحوث والدراسات  الدعم  لتقدمي  اليت تسعى  العلمية  البحثية، ومراكز االحباث  والكراسي 

املرتبطة بتمكني املرأة السعودية بشكل عام، ويف جمال االستثمار السياحي بشكل خاص.

االجتماعي  التسويق  يف  السعودية  املرأة  مهارات  وتطوير  تنمية  السادس:  املؤشر 
لربامج ومشروعات االستثمار السياحي:

آليات التنفيذ:

التســـويق  مهـــارات  وتطويـــر  لتنميـــة  الســـعودية  للمـــرأة  تدريبيـــة  دورات  تنظيـــم   -1
لديهـــم. االجتماعـــي 

2- فتح دبلوم للتسويق االجتماعي يف جماالت االستثمار السياحي ضمن برامج التعليم 
املستمر ابجلامعة، وتشجيع املتخصصني واملمارسني على االلتحاق به.

3- تدريس مقرر التسويق االجتماعي يف املرحلة اجلامعية يف التخصصات األكثر ارتباطًا 
ابملؤسسات االجتماعية، ومنها االجتماع واخلدمة االجتماعية وعلم النفس واإلعالم.

اجلهـــات املســـئولة عـــن تنفيـــذ املؤشـــر: اجلهـــة املســـئولة عـــن التنفيـــذ اجلامعـــات وذلـــك مـــن 
ــا  ــا وربطهـ خـــالل فتـــح ختصصـــات لربامـــج الدبلـــوم أوالبكالوريـــوس، أو برامـــج الدراســـات العليـ
بســـوق العمـــل وتشـــجيع الطالبـــات علـــى االلتحـــاق هبـــا ، إضافـــة إىل أمهيـــة إضافـــة مـــواد علميـــة 
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لتشـــجيع االســـتثمار وريدة األعمـــال  لتســـهم خمرجاهتـــا يف تعزيـــز متكـــني املـــرأة االقتصـــادي 
بشـــكل عـــام، ويف جمـــال االســـتثمار الســـياحي بشـــكل خـــاص.

املؤشـــر الســـابع: تطويـــر برامـــج ومشـــروعات االســـتثمار الســـياحي العاملـــة عليهـــا 
املـــرأة الســـعودية.

آليات التنفيذ:

العاملـــة  الســـياحي  االســـتثمار  جمـــاالت  يف  اخلـــاص  القطـــاع  اســـتثمار  تســـهيل   -1
الســـعودية. املـــرأة  عليهـــا 

ــتثمار الســـياحي  2- مراجعـــة إجـــراءات تراخيـــص االســـتخراج لربامـــج ومشـــروعات االسـ
العاملـــة عليهـــا املـــرأة الســـعودية.

3- بنـــاء نظـــام بيـــاانت متكامـــل حـــول االســـتثمار الســـياحي واالســـتثمار يف البـــىن التحتيـّــة، 
وتطويـــر أســـاليب التمويـــل وأتســـيس مراكـــز التميـّــز لدعـــم مشـــروعات االســـتثمار الســـياحي 

العاملـــة عليهـــا املـــرأة الســـعودية.

4- رفع تنافسية وإنتاجية الربامج واملشروعات النسائية يف جمال االستثمار السياحي.

االستثمار  وهيئة  واآلاثر  للسياحة  العامة  اهليئة  املؤشر:  تنفيذ  عن  املسئولة  اجلهات 
املشاريع  املعلومات حول  توفري  املسئولة عن  التجارية ابعتبارها اجلهات  السياحي، والغرف 
االستثمارية، واملسامهة يف الدعم املادي، واملسئولة عن منح الرخص للمشاريع االستثمارية.

املقرتحات :
البحـــوث  مـــن  عـــدد  إجـــراء  إليهـــا  توصلـــت  الـــيت  النتائـــج  ضـــوء  يف  الدراســـة  تقـــرتح 

منهـــا: املســـتقبلية، 

إجراء دراسات حول املعوقات اليت تواجه املستثمرات يف جمال االستثمار السياحي.  -
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