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 أواًل المدخل لمشكمة الدراسة:

الحااادي  أشااار التوجااو العااالم  خاأااة  اا  أواخاار الواارئ العشااريئ وأوا اا  الواارئ  
والعشااريئ الاام أىميااة تمكاايئ الماارأة ماائ خاال  مجموعااة ماائ التوااارير والواارارات والموااا ات 

الاادو   دماا باإلضااا ة الاام  5991والماامتمرات الدوليااة والتاا  منيااا ماامتمر الماارأة ببكاايئ 
ز الناوع  والمسااواة بايئ ياالعربية    ىذه األنشطة واالتفاقاات الدولياة لموضاا  عمام التمي

الحأااو  عماام الخاادمات ووضااا الواارارات السياسااية واالقتأااادية والمساااواة  اا   الجنساايئ
مئ تواجد ضرورة تواجد المارأة  زادتا العنف ضد المرأة، ك  ىذه األمور من   األجر و 

، 5151العربيااااة  اااا  المشاااايد السياساااا  واالقتأااااادي واالجتماااااع  العرباااا   مأااااطفم، 
51.) 

تطااور ونمااو المجتمااا حيااث أئ  وضااا الماارأة  اا  أي مجتمااا يعااد موياااس لماادى  
وأيضا ما  ،إغفا  دور المرأة    الماض  أدي الم تعطي  نأف طاقات المجتما توريبا

د ا للىتمام بيا ىو إدراك الشعوب إئ أوضاع النسا  وحواوقيئ ىا  جاز  ال يتجازأ مائ 
محاور التنمية، وأنو ال يمكئ أئ تووم أي جيود تنموية ناجحة    مجتما ما ماا إغفاا  

 (.46، 5999، نأارىور المرأة  سالم، د

باإلضااا ة الاام كااوئ النسااا  يشااكمئ نأااف عاادد السااكائ وبالتااال  نأااف طاقتااو  
اإلنتاجياااة، لاااذا  واااد أأاااب  مااائ الضاااروري أئ تسااااىمئ  ااا  العممياااة التنموياااة عمااام قااادم 
 المساواة ما الرجا ، وأأب  تودم أي مجتما مرتبطاًا ارتباطاًا وقيواًا بمادى توادم المارأة باو
وقاااادرتيا عماااام المشاااااركة  اااا  تحويااااو التنميااااة االقتأااااادية واالجتماعيااااة  برنااااام  األماااام 

 (.51، 5994المتحدا، 

وذلااك باعتبااار أئ النسااا  قااادرات عماام المشاااركة بنشاااط  اا  الحياااة االقتأااادية  
ويعد ذلك أحد األسس الت  يعتمد عمييا تمكايئ  ،والسياسية والمشاركة    أنا الورارات

والعناف أو  باللمساواةا الوع  لدى النسا  ر و المرأة، حيث يركز التمكيئ عمم توضي  
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التمييااز الواقااا عمااييئ ور ااا اسااتعدادىئ وقوااتيم ب نفساايئ باا نيئ قااادرات عماام أدا  جميااا 
ئ قدراتيئ يمكئ لو أتيحت ليئ الفرص المتساوية والموارد المتساوية أئ   ترتو األدوار وا 

 (.5561، 5112الم نفس قدرات الرجا   محمد، 

عربيااة السااعودية ولوااد حظاام موضااوع الماارأة  اا  الساانوات األخياارة  اا  المممكااة ال 
يعاد أااورًا ماائ أااور تمكاايئ  باىتماام ممحااوظ ماائ قباا  الدولاة ب جيزتيااا المختمفااة، والااذي

المااارأة، وذلاااك مااائ أجااا  منحياااا دورًا ممموساااًا ل سااايام  ااا  جمياااا شااا وئ المجتماااا لزياااادة 
إسياميا    التنمية بمفيوميا العام،  كممة خادم الحرميئ الشريفيئ التا  ألواىاا  ا  حفا  

سنسااتمر ”أعمااا  الاادورة القالقاة لمجمااس الشااورى خيار دلياا  عماام ذلاك، حيااث قااا  ختتاام ا
 ااا  طرياااو اإلأااالح السياسااا  واإلداري وتوسااايا نطااااو المشااااركة الشاااعبية و ااات    ااااو 

، وىااذا الخطاااب يعااد تأااريحًا ىااا ًل “أوسااا لعماا  الماارأة  اا  إطااار تعاااليم الشااريعة ال اارا 
المشاااروعة ومسااااىمتيا  ااا  خطاااط التنمياااة،  كا اااة حووقياااا الكتساااابنحاااو تمكااايئ المااارأة 

وتحويااو العااد  والمساااواة غياار المطموااة باايئ الجنساايئ والتاا  تخاادم طبيعااة كاال منيمااا وال 
 ،5156تخدم خأوأية المرأة وتاذيبيا ضامئ طو اائ المامقرات الخارجياة     عاوض، 

51.) 

 وتعتباار الخدمااة االجتماعيااة ماائ المياائ التاا  تتعاماا  مااا المجتمااا وتسااعم إلاام 
 حاادأويعتباار العماا  مااا الماارأة  معوقاتااو،المساااىمة اإليجابيااة  اا  حاا  مشااكلتو ومواجيااة 

اىتمامااااات الخدمااااة االجتماعيااااة التاااا  تسااااعم ماااائ خلليااااا إلاااام تحويااااو تكاماااا  معار يااااا 
لت كيااد حوااوو الماارأة تسااعم إلاام زيااادة األدا  االجتماااع  لمماارأة ك حااد  وقيمياااومياراتيااا 

 مئ إمكانات المرأة كميناة للستفادةالركا ز األساسية    تنمية المجتما كما أنيا تسعم 
 (.5561، 5112، حدور المبادرة    الوأو  إلييا ودعميا.   رج، سامية بار  ليا

لددت تمكددين المددرأة والتددي منيددا عمدد  الدراسددات السددابقة التددي تناو  تعددددتولقددد  
 سبيل المثال:
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 “:المااارأة مااائ المشااااركة  ااا  الحيااااة العاماااة الجمعياااات النساااا ية  ااا  تمكااايئ دور:” دراساااة
والت  أشارت إلم مدى إسيام الجمعيات النسا ية    تمكيئ المرأة مئ المشاركة  

اإلساايامات والتاا   اا  الحياااة العامااة باإلضااا ة إلاام تحديااد المعوقااات التاا  تحااد ماائ ىااذه 
تمقمت    األمية، وعدم الوع  بالجمعيات النسا ية الموجودة بالمجتما واألعبا  األسرية 
والعااااادات والتواليااااد وضااااعف الااااوع  بااااالحووو باإلضااااا ة إلاااام عاااادم تشااااجيا العضااااوات 

 (.5116للنضمام لمجمعية  سميمائ، 
إلناااث  اا  حوياائ  اا  دراسااة: ممشاارات تخطيطيااة لاادعم دور الجمعيااات األىميااة لتمكاايئ ا

تمكاايئ النسااا  اقتأاااديًا والتاا  منيااا نشاار الااوع  االقتأااادي لاادى النسااا  ماائ  التعماايم:
المشاااروعات الأااا يرة وكيفياااة الحأاااو  عمااام الواااروض، والتوساااا  ااا  مراكاااز التااادريب 
الميناااا  والحر اااا  والتكنولااااوج  لمماااارأة، باإلضااااا ة إلاااام ماااان  النسااااا  التيساااايرات اللزمااااة 

ض وعود دورات تدريبية الكتساب الميارات اللزماة لمتساويو ومحاو لمحأو  عمم الورو 
 (.5111أميتيئ.  عبد الحميد، 

"المنظمااااات ال ياااار حكوميااااة وتمكاااايئ الماااارأة ماااائ المشاااااركة  اااا  تنميااااة المجتمااااا  دراسااااة:
والت  أوضحت أئ مئ  لياات تفعيا  دور الجمعياات األىمياة  ا  تمكايئ   :المحم "

ميااة: توعيااة الماارأة ب ىميااة دورىااا  اا  المجتمااا والعماا  عماام الماارأة ماائ المشاااركة  اا  التن
بناااا  كاااوادر مااائ النساااا  مااائ الجمعياااات األىمياااة تسااااعد عمااام نوااا  الخبااارات والمياااارات 
لتحسيئ قادرات المارأة مائ خال  الادورات التدريبياة المساتمرة لزياادة الوادرة عمام المشااركة 

 (.5116   التنمية  محمود، 
غيااار الحكومياااة  ااا  تمكااايئ المااارأة مااائ االنااادماج  ااا  التنمياااة  " لياااات المنظماااات دراساااة:

والتاا  أوضااحت أئ ىناااك العديااد ماائ  ليااات المنظمااات غياار الحكوميااة  اا   :بااالمجتما"
تمكيئ المرأة مئ االندماج    التنمية بالمجتما والت  منيا: تنمية الواعدة المعر ية لممرأة 
كااااا  يمكنياااااا أئ تفكااااار وتنااااااقش وتتأااااارف بشاااااك  مساااااتو ، زياااااادة مشااااااركة المااااارأة  ااااا  

لممرأة، زياادة المشااركة المجتمعياة لممارأة  ا   المنظمات المحمية، تنمية الميارات الحياتية
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األمااور التاا  تياام مجتمعيااا، تحساايئ درجااة وعاا  الماارأة بتونيااة المعمومااات واسااتخداماتيا 
 (.5155 سرحائ، 

والتا   :مئ حووقيا الوانونية  ا  المممكاة العربياة الساعودية" المرأةمعوقات تمكيئ  دراسة:
تواجو تمكيئ المرأة ومنيا المعوقات الذاتية  أوضحت أئ ىناك العديد مئ المعوقات الت 

والتاا  منيااا عاادم مطالبااة بعااض النسااا  بحوااوقيئ نتيجااة الجياا  بمااا لياائ ماائ حوااوو ومااا 
المعوقات االجتماعية والت  منيا عادم قادرة أ اراد المجتماا و عمييئ مئ واجبات. السمبية، 

ئ العااادات والتواليااد عماام التمييااز باايئ مااا ىااو ماائ أحكااام الشااريعة اإلساالمية الساامحة وبااي
المعوقاات القوا ياة و بسبب الجي  وعادم االطالع وبعاض الموروقاات االجتماعياة البالياة، 

والت  منيا سيادة قوا ة العيب المجتمعياة والمبنياة عمام العاادات واألعاراف والتوالياد التا  
المعوقااااات التنظيميااااة والتاااا  منيااااا غياااااب إشااااراك الماااارأة  اااا  ساااائ و قااااد تأااااادم الشاااارع، 

شاااريعات ومناقشاااتيا لممشاااروعات واألنظماااة والماااوا   التااا  تخأااايا مماااا يجعمياااا أكقااار الت
 (.5156جيًل     عوض، 

والتااا   دراساااة: "المعوقاااات التااا  تواجاااو المااارأة الساااعودية  ااا  تاااول  المناأاااب الويادياااة":
أشااارت الاام أئ ىناااك العديااد ماائ المعوقااات والاات منيااا: ساايطرة بعااض العااادات والتواليااد 

باإلضااا ة الاام عاادم رضااا  شااريحة ماائ المجتمااا عاائ مطالااب انضااماميا  ا،المجتماا اا  
لسوو العم  بحجة أئ عمميا سيمدي الم است لليا اقتأاديا وتحررىاا  كرياا وذاتياا مائ 

 (.5156سيطرة الرج   الخمش ، 
وكاائ مائ أىام توأاياتيا  :دراسة " االتجاىات الحديقة    تمكيئ المارأة لتنمياة المجتماا"

عممية توييم ذات  وبشاك  دوري ومساتمر لمجياود المبذولاة ساوا  الجياود الحكومياة إجرا  
أو غياااار الحكوميااااة وللسااااتراتيجيات المتبعااااة خاأااااة لمممسسااااات التنمويااااة الراميااااة  اااا  

 (.5151.  زايد، األساس إلقامة المشروعات التنموية المتعموة بالمرأة

 :تأادي والسياس  لممرأة السعودية"مستوب  التمكيئ االجتماع  واالق فدراسة: "استشرا
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والتاا  أشااارت إلاام أئ التواادم  اا  المجااا  االجتماااع  مسااتوبًل ماائ خاال  تزايااد  
تعزياز دور المارأة  ا  و  ،التجاارب الناجحاة لممارأة  ا  المجاا  االجتمااع  داخا  المجتماا

استأاادار خال  وضاا الوارار واتخااذه داخا  األسارة، التواادم  ا  المجاا  االقتأاادي مائ 
 (.5151 مأطفم،  .تشريعات وقوانيئ تسي  عم  المرأة    المجا  االقتأادي

والت  أوضحت أئ ىنااك العدياد مائ  دراسة "معوقات تمكيئ المرأة    المجتما العراق ":
المعوقاااات االجتماعياااة والتااا  منياااا العاااادات والتوالياااد التااا  تمناااا تاااولم المااارأة لمناأاااب 

قماااة القواااة والوناعاااة بوااارارات و را  المااارأة، ومعوقاااات قيادياااة، ومعوقاااات اقتأاااادية ومنياااا 
شخأية والت  منياا عادم قادرة المارأة عمام التو ياو بايئ مسا ولياتيا األسارية ومسا ولياتيا 

  (.5154االجتماعية.  كاظم، 
والتااااا  أوضاااااحت دور  :ًا"األىمياااااة  ااااا  تمكااااايئ المااااارأة سياساااااي الجمعيااااااتدراساااااة: "دور 

المااارأة سياسااايًا وذلاااك مااائ خااال  تااادعيم المااارأة بالمعاااارف الجمعياااات األىمياااة  ااا  تمكااايئ 
السياساااية وذلاااك مااائ خااال  توعيتياااا بحووقياااا التشاااريعية والسياساااية وتقويفياااا باااالمت يرات 
السياسية وتكويئ االتجاه السياس  مئ خل  ت يير أ كارىا السياسية مائ خال  مسااعدة 

 (.5154أبو الفتوح، المرأة عمم تول  المواقا الويادية.  

والتاا  أشااارت إلاام ضاارورة توعيااة  :"الماارأة السااعودية ودورىااا  اا  تنميااة المجتمااا" دراسااة:
المجتمااااا ب ىميااااة مشاااااركة الماااارأة  اااا  التنميااااة و اااا  أاااانا الواااارارات المتعموااااة بنشاااااطات 
المجتمااااااا المختمفااااااة، واقترحاااااات إجاااااارا  دراسااااااات ميدانيااااااة ماااااائ واقااااااا األساااااار المنتجااااااة. 

 (5152  اليزيدي،

"دور الجامعة    تنمية مس ولية المارأة االجتماعياة  ا  ضاو  المت يارات المحمياة  دراسة:
والتااا  أكااادت عمااام توسااايا دا ااارة المساااتفيدات مااائ الجامعاااة  ااال توتأااار عمااام  :والدولياااة"

الطالباااات المنتظماااات، بااا  تمتاااد الفا ااادة لتشااام    اااات عديااادة مااائ المجتماااا، مااائ خااال  
لتدريبياة والممتوياات العمميااة والقوا ياة والتا  تسااتيدف التعمايم المساتمر والمفتاوح والاادورات ا

 (.5152ر ا المستوى العمم  وتنمية الودرات والميارات وخدمة المجتما.  كريم جائ، 
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والت  أشارت إلم  :دراسة: "المرأة السعودية مئ التيميش إلم التمكيئ    التعميم والعم "
مئ خال    اآلت : المحور االقتأادي العديد مئ المحاور لتمكيئ المرأة والت  تمقمت  

مااائ التركياااز عمااام التااادريب والت ىيااا  وتنمياااة المياااارات والمعاااارف، المحاااور االجتمااااع  
ضمائ تو ير  رص التعميم والتدريب المتكا ئ لمجنسيئ والسع  إلم الوضا  عمام  خل 

واقاااب توعياااة اآلباااا  وأ اااراد المجتماااا بعمااائ خااال  األمياااة بااايئ اإلنااااث، المحاااور األساااري 
 (5152التمييز بيئ األطفا  عمم أساس النوع االجتماع  ليم  الميزر، 

والتا   :"دور اإلعلم الجديد    تمكيئ المرأة السعودية مئ أدا  أدوارىا التنموية" دراسة:
أشااارت إلااام دور وساااا   اإلعااالم  ااا  مسااااعدة المااارأة الساااعودية لمتعااارف عمااام قضااااياىا 

   تنمية وع  المرأة بالخدمات المجتمعية المتاحة ليا وحووقيا وذلك مئ خل  اإلسيام 
 (.5152وتمكيئ المرأة مئ االطلع عمم كا ة اآلرا  حو  قضاياىا الحووقية.  أميئ، 

والتااا  أشاااارت إلااام أئ ىنااااك مساااتويات تمكااايئ  :"أبعااااد تمكااايئ المااارأة الساااعودية" دراساااة:
تحوياو المشااركة اإليجابياة لممارأة لممرأة تتمق     اآلت : مستوى المشااركة ويعتماد عمام 

 اااا  عمميااااة أاااانا الواااارار، مسااااتوى الااااوع  ويعتمااااد عماااام ر ااااا قاااادرة الماااارأة  اااا  التحمياااا  
الموضوع  والنواد الاواع  ألنظماة التميياز بايئ الرجا  والمارأة، مساتوى اإلمكانياة ويعتماد 

م  ماا عمم التأدي لمنظم االجتماعية الممدية لعدم التمكيئ، مستوى المساواة وىو يتعا
 (.5152احتياجات المرأة المادية بيدف إشباعيا وتحويو ىذا اليدف.  الشيموب، 

وقااد قاماات  :"دور الجامعااات  اا  ر ااا وعاا  الماارأة تجاااه المجتمااا وتجاااه نفساايا" دراسااة:
بإلوا  الضو  عمام دور الجامعاات  ا  ر اا وعا  المارأة تجااه المجتماا ونفسايا، وأشاارت 

ة ت يير الموروقاات العويماة التا  ترغاب  ا  عاز  المارأة    توأياتيا إلم أىمية وضرور 
عاائ المجتمااا، وأىميااة االىتمااام بالاادورات التدريبيااة لمنسااا  لر ااا مياااراتيئ وقاادراتيئ  اا  
العمااا  االجتمااااع  واالقتأاااادي والسياسااا  ووعاااييئ بحواااوقيئ وماااا يجاااب أئ يومااائ باااو 

 (.5152وكيفية مواجية عادات المجتما غير المورة شرعًا.  الزام ، 
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"تأااور موتاارح إلنشااا  مجمااس لتمكاايئ الماارأة السااعودية  اا  ضااو  رميااة المممكااة  دراسااة:
والت  أشارت إلم أىمية إنشا  مجمس لتمكيئ المرأة الساعودية  :5101العربية السعودية 

المتعمواااة باااالمرأة ووضاااا  5101مااائ أىااام اختأاأااااتو ومياماااو: تحوياااو أىاااداف رمياااة 
كة ما الوطاعات الحكومية والخاأاة، ومتابعاة وتويايم تنفياذ اآلليات المناسبة لذلك بالشرا

السياسة العاماة  ا  مجاا  المارأة، باإلضاا ة إلام التنمياة والتوعياة المجتمعياة إلباراز دور 
الماااارأة وتااااو ير بي ااااة عمميااااة وعمميااااة تعاااازز اإلبااااداع لاااادى الماااارأة عاااائ طريااااو الدراسااااات 

 (5152 والبحوث.  الحرب ،

ئ المااارأة  ااا  المممكاااة العربياااة الساااعودية عمااام أساااواو العمااا  "أقااار قااارارات تمكاااي دراساااة:
والتاا  كاناات ماائ أىاام نتا جيااا أىميااة تنميااة مواىااب الماارأة واسااتقمار طاقاتيااا  ":واألعمااا 

مكاناتياااا وتمكينياااا مااائ الحأاااو  عمااام الفااارص المناسااابة لبناااا  مساااتوبميا، والتوأاااية  وا 
الوياود عمام المارأة  ا  المجتماا  بمراجعة األنظمة والتشريعات والووانيئ الت  تمق  بعاض

الساعودي، باإلضااا ة إلام إجاارا  الدراسااات العممياة المتعموااة بمجااا  ممارساة الماارأة لمعماا  
 (.5151الويادي بأفة خاأة واإلداري بأف عامة.  ياسيئ، 

 ومن خالل تحميل الدراسات السابقة يتضح اآلتي:
المارأة  تحاد مائ تمكايئدياد مائ المعوقاات التا  عدراسات أشارت الام أئ ىنااك ال (5

 ااااا  مختماااااف المجااااااالت والتااااا  تمقمااااات  ااااا  المعوقاااااات الذاتياااااة أو الشخأاااااية، 
منياااا  التنظيمياااة، والتاا والمعوقااات االجتماعياااة، والمعوقااات القوا ياااة، المعوقااات 

؛ 5152 اليزياادي؛ 5154؛ كاااظم 5116؛    عااوض 5116دراسااة  سااميمائ، 
 .(5156، الخمش  5152أميئ ،

لاتمكئ المارأة  ا  المجااالت المتنوعاة العدياد مائ الممشارات  دراسات أشاارت الام (5
والت  منيا نشر الوع  االقتأادي والتوسا    مراكز التدريب المينا  والحر ا  

المياااارات االقتأااادية، زياااادة  ال كتسااابيئ يااةعوااد الااادورات التدريب والتكنولااوج ،
مم المشاركة    تنمية قدرتيا ع االجتماع ،التجارب الناجحة لممرأة    المجا  
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ا الواارار ماائ خاال  الواادرة عماام التحمياا  الموضااوع  والنوااد الااواع  أاانعمميااة 
 ألنظمة التمييز بيئ الرج  والمرأة(.

؛ 5151؛ مأااااطفم 5111 عبااااد الحميااااد؛ 5111والتاااا  منيااااا دراسااااة  ياساااايئ 
 (.5152؛ الشيموب 5152 رالميز 

دراساااات أشاااارت الااام أىمياااة تفعيااا  دور الممسساااات الحكومياااة وغيااار الحكومياااة  (0
لتمكاايئ الماارأة  اا  المجاااالت المختمفااة ماائ خاال   تفعياا  در الجمعيااات األىميااة 

الخباارات والميااارات ماائ خاال  الاادورات  لنواا ماائ خاال  بنااا  كااوادر ماائ النسااا  
ي لمجيود المبذولاة مائ إجرا  عممية توييم ذات  وبشك  دور  –ة ر التدريبية المستم

دور الممسساات الحكومياة  المارأة،الممسسات الحكومية وغيار الحكومياة لتمكايئ 
وغيااار الحكومياااة  ااا  تزوياااد المااارأة بالمعاااارف السياساااية ومياااارات المشااااركة  ااا  

، أبااااو 5151، زايااااد 5116والتاااا  منياااا دراسااااة  محماااود  .وضاااا واتخاااااذ الوااارار
 (.5152 ، الزام 5152، كريم جائ 5154الفتوح 

أئ معظم الدراسات السابوة تناولت المعوقات الت  تحاو  دوئ تمكايئ المارأة  ا   (6
 المجاالت المختمفة وأواًل الم بعاض الممشارات لتمكايئ المارأة  ا  مجاا  معايئ

دون تندددداول متطمبددددات تمكينيددددا فددددي ، أو تناااااو  بعااااض أااااور تمكاااايئ الماااارأة
والتي تسدع  الد  إلقداء  الدراسة الحالية اىتمام رالمجاالت المتعددة وىو محو 

والمتطمبدات  0202الضوء عم  صور تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية 
، Andersonالالزمة لتحقيق ذلك مسدتندة فدي ذلدك عمد  نمدوذج سأندرسدون 

س والددذي أشددار فددي اسددتخدامو لنمددوذج التمكددين فددي ممارسددة الخدمددة 1994
مشاايرًا إلاام أئ ىااذه األبعاااد لمممارسددة،  االجتماعيددة عمدد  خمددس أبعدداد ر يسددية

متشاااابكة ماااا بعضااايا الااابعض ومااائ خللياااا يمكااائ لمنااااس موابماااة االحتياجاااات 
ولواد  .الفردية، باإلضا ة إلم قدرتيم عمم الت قير    الووى البي ياة المحيطاة بيام

البعااد  –نسااو العميا   ويركااز عمامالبعااد الشخأا    تحاددت األبعااد  اا  اآلتا :
الجانااب المااادي  اا  حياااة الشااخص ت البعااد التعميماا   ويركااز عمااماالقتأااادي 
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البعااد السياساا  -ويركااز عماام النسااو التعميماا  ووضااا وتنفيااذ السياسااة التعميميااة
ويركز عمم عناأر ومكونات النظام السياسا  وطبيعاة العلقاات بايئ المساتوى 

عيم الوااوم  والمجتمعاا  ت البعااد االجتماااع  ويركاااز عماام الواايم والمعتواادات لتاااد
 (Allen,Gharven,2000.121   (.الشعور بالمس ولية االجتماعية

  مود تحددت مشكمة الدراسة الحالية   : .وسب ماو   ضو   
 ؟0202ما أىم متطمبات تمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية 

 
 ثانيا: أىمية الدراسة:

األخيارة بتنااو  قضاايا المارأة باعتبارىاا محاورا  األوناواىتمام دراسات متنوعة     -5
عمياو توأايات العدياد مائ المامتمرات  ماا أكادتوذلاك  التنمياة،ىاما مائ محااور 

المتعموة بش وئ المرأة مائ ضارورة االىتماام باالمرأة وتطاوير البارام  المودماة لياا 
 لتدعيميا مئ الويام بدورىا    المجتما.

قادرات المارأة  اساتقمارلتا  تناولات التنمياة إلام الحديقاة ا االتجاىاتمعظم  اتجاه -5
 ضمانا لمتعام  ما قضاياىا بأورة أكقر  اعمية وكفا ة.

يعتباار التمكاايئ ماائ أىاام المااداخ  الحديقااة  اا  نطاااو الخدمااة االجتماعيااة لزيااادة  -0
 األدا  االجتماع  ك حد الركا ز األساسية    تنمية المجتما.

موعاااة مااائ المتطمباااات التااا  تسااااىم  ااا  قاااد تسااااىم الدراساااة  ااا  اإلشاااارة الااام مج -6
 لتمكيئ المرأة    المجاالت المجتمعية المختمفة. استراتيجيةوضا 

 ثالثا: أىداف الدراسة:
    المجتما. لممرأة السعوديةتحديد أىم أور التمكيئ  -5
 تحديد أىم المتطمبات اللزمة لتمكيئ المرأة السعودية    المجتما. -5
 السعودية   محاولة التوأ  الم تأور موترح لتفعي  متطمبات تمكيئ المرأة  -0

 مئ منظور طريوة تنظيم المجتما.المجتما 
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 رابعا: تساؤالت الدراسة:

   المجتما     السعودية التسام  الر يس األو : ما أىم متطمبات تمكيئ المرأة -5
 ؟5101ضو  رمية 

المتطمبااااات  – المتطمبااااات الشخأااااية  ولوااااد تحااااددت ممشاااارات المتطمبااااات  اااا  االتاااا :
 المتطمبات المجتمعية( –المتطمبات الممسسية -األسرية 

السياسا   –االقتأاادي  –  االجتمااع  التمكيئ    االت  : أبعادولود تحددت ممشرات 
 األكاديم  والمعر  ( –المين  والوظيف   –

المااارأة التساااام  الااار يس القاااان : ماااا التأاااور الموتااارح لتفعيااا  متطمباااات تمكااايئ  -5
 المجتما؟   المجتما مئ منظور طريوة تنظيم  السعودية

 :الدراسةمفاىيم  :خامسا

 المتطمبات: أ( مفيوم)

تعناااام محاولااااة وجاااادائ الشاااا   وأخااااذه،  تشااااير معاااااجم الم ااااة الاااام كممااااة "طمااااب"  
والمطالبة: أئ تطالب إنسائ بحو لك عنده وال تزا  تتواضاه وتطالبو بذلك، وتطمب: أي 

 (.515، 5911حاو  وجوده و خذه، والطمب: ىو الطمب مرة أخرى  ابئ منظور، 
"وتطماب الشاا  " بمعناام طمبااو، إال أئ التطمااب ىاو طمااب الشاا   ماارة أخاارى مااا    

 .(440، 5995بستان ، التكمف.  
"  يشير أئ المتطمب ىو الش   الاذي يشاترط تاوا ره أو يحتااج وبسترأما معجم "  

 (Webster , 1991 , 1999)إليو أو ىو شرط مطموب 
معجااام "أكسااافورد" إلااام المتطماااب عمااام أئ شااا   يساااتمزم وجاااوده أي شااارط يجاااب   

 (Oxford , 1993 ,2557اإلذعائ لو  تو ره أو 
 بالمتطمبات    ضو  الدراسة الحالية:ويوأد  
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المتطمباااات الشخأاااية، المتطمباااات األسااارية، المتطمباااات الممسساااية، المتطمباااات   
 .5101المجتمعية اللزمة لتمكيئ المرأة    ضو  رمية 

 التمكيئ: ب( مفيوم 

يعاارف التمكاايئ ل ويااًا ب نااو مأاادر الفعاا  مكاائ وتااد  مااادة  م ك ئ( عماام عمااو   
عئ الناس، أي عظيم عندىم، ومكنو مئ ش  ، أي جع   ئل لك مكئ ذ ومئالمكانة، 

لااو عميااو ساامطانًا وقاادرة، كمااا يوااا  أمكاائ  لنااًا. أي سااي  عميااو وتيساار لااو، وتمكاائ ماائ 
والتمكايئ  ا   (.952، 5910الش  ، أي قدر عمياو أو ظفار باو  مجماا الم اة العربياة، 
ياد مائ الحكام والواوة لمعمال  أو قاموس الرعاية االجتماعية، يستخدم لوأف إعطا  المز 

 مستيمك  خدمات الرعاية االجتماعية لمواجية الظروف والوضايا التا  تامقر  ا  حيااتيم
 (Dearlng, 1992,68).   التمكيئ    قاموس الخدمة االجتماعية يعن  العممياة التا 

 تااتم بيااا مساااعدة جماعااة أو مجتمعااات محميااا لتحويااو التاا قير السياساا  أو الوأااو  الاام
 (Barker , 1993, 49سمطة تشريعية مناسبة.  

( إلااام أئ ىااادف التمكااايئ 5991أشاااارت دا ااارة المعاااارف لمخدماااة االجتماعياااة  و   
زيااادة قاادرة العمياا  عماام تطااوير ظرو ااو لتحويااو ىاادف ىااام ياارتبط بالعدالااة االجتماعيااة 

 وذلك مئ خل  عدة أىداف:
  االساات ل   اا  العلقااات باايئ يااد ماائ العدالااة  اا  توزيااا المااوارد وعاادم مز تحويااو

 البشر.
  تمكاايئ البشاار ماائ تحويااو مزيااد ماائ الوااوة ماائ خاال  مزيااد ماائ اعتبااارات الااذات

 والقوة والميارات والمعمومات.
 التمكيئ عممية تعميمية تزيد مئ وع  األ راد، وتمكينيم مئ التعام  ما العوا و   

زيااد ماائ قاادرة المجتمااا وأ ااراده عماام والمشااكلت، وكيفيااة الويااام باااألدوار الوياديااة، والتاا  ت
 ،Dorothy, 1995)المتأامة بحيااتيم الخاأاة  والواراراتاتخااذ الوارارات المجتمعياة، 

p.488). 
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 ااا  مواجياااة   باإلضاااا ة إلااام أئ التمكااايئ ىاااو أئ يأاااب  أ اااراد المجتماااا أقوياااا 
نجاااااز  مشااااكلتيم، وذلااااك ماااائ خاااال  ماااانحيم الواااادرة والساااايطرة والرقابااااة عماااام حياااااتيم، وا 

وقدرتيم، لموأو  إلم الموارد الت  يحتاجوئ  حووقيممأالحيم، وذلك مئ خل  تدعيم 
إلييا، ومساعدتيم عمم الحأو  عمام المعموماات والمياارات المطموباة ليأابحوا قاادريئ 

 (Barker, 1993, 49)عمم أنفسيم، لتحويو الت يير المرغوب. عمم العم  واالعتماد 

كماااا أئ التمكااايئ يمقااا  أطااار عاماااة وأسااااليب عممياااة، تساااتيدف مسااااعدة الف اااات   
السكانية الضعيفة، وتوويتيا اجتماعيًا واقتأاديًا، بحيث يأب  أكقر قدرة عمم المشاركة 

ومواجياااااة مشاااااكلت بإشاااااباع حاجااااااتيم  التااااا  تتأااااا و  الوااااارارات، وأااااانعيا ااااا  اتخااااااذ 
 (.5161، 5115مجتمعيم.  عر ات، 

دور االخأااااا   االجتماااااع   اااا  تمكاااايئ العماااال  ماااائ خاااال   دويتحااااد  .5
خباارا  باالموارد: حيااث يعممااوئ لاربط العماال  بااالموارد  (.5114اآلتا :  زيتااوئ، 

 والوسا   الت  تحسئ لدييم تعزيز الذات والودرة عمم ح  المشكلت.
 العمل  لكسب المعر ة الذاتية.مساعديئ: حيث يساعدوئ  .5
التعماايم والتااادريب: وذلااك بتواااديم المعموماااات والميااارات التااا  تمكاائ العمااال  مااائ  .0

نجاز مياميم    التوعية.  استكما  وا 

 ويوأد بالتمكيئ    ضو  الدراسة الحالية:
 ددة ليا أىداف واضحة تم السع  الم تحويويا.حعممية منظمة وم .5
لتكاااااوئ أكقااااار قااااادرة عمااااام مواجياااااة األعباااااا  تحسااااايئ ظاااااروف وأوضااااااع المااااارأة  .5

 والمس وليات سوا  األسرية أو المجتمعية.
 بنا  وع  وقدرات المرأة وزيادة قوتيا بنفسيا لتحسيئ نوعية حياتيا. .0
تيي ااة المناااخ المجتمعاا  لمااتخمص ماائ الويااود التاا  تعااوو تواادميا  اا  المجاااالت  .6

 المختمفة.
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التمكاااااايئ االجتماااااااع ، االقتأااااااادي، السياساااااا ، الميناااااا   باااااايئ هأبعااااااادتتعاااااادد  .1
 والمعر  . األكاديم والوظيف ، 

 اإلجراءات المنيجية لمدراسة: :سادسا

نااوع الدراسااة: تنتماا  الدراسااة الحاليااة الاام الدراسااات الوأاافية والتاا  تساااعد عماام  -أ 
الوأاااف الكمااا  والكيفااا  آلرا  مجتماااا بحقااا  معااايئ محااادد الحجااام إزا  خدماااة أو 

 (.5911،65معيئ  عبدالعا ،  احتياجأو مشكمة 
الدراسااااة الحاليااااة مااااني  المساااا  االجتماااااع  الشااااام   اسااااتخدمتمااااني  الدراسااااة:  -ب 

الماجسااااتير التنفيااااذي شااااعبت  اإلأاااالح األسااااري والخدمااااة االجتماعيااااة  الباااااتلط
 ( طالبة.511وعددىم  

 مجاالت الدراسة: -ج 
ت كميااة اآلداب والعماااوم  المجااا  المكااان : قسااام عماام االجتمااااع والخدمااة االجتماعياااة

 جامعة الممك عبد العزيز.-اإلنسانية
المجا  البشري: مس  شام  لطالبات الماجستير التنفيذي شعبت  اإلألح األساري 

( طالبااة 90تاام اساتيفا  االساتبانة مائ  ئ (، ولكا511والخدماة االجتماعياة وعاددىم  
  وط.

-5/0ر ونأااااف ماااائ المجااااا  الزمناااا : اساااات رقت  تاااارة جمااااا البيانااااات حااااوال  شااااي
51/6/5159. 
 

 األداة المستخدمة: -د 
قامت الباحقة بأاياغة االساتبانة بعاد اساتعراض األطار النظرياة وكاذلك الدراساات 
والبحااوث السااابوة وتحديااد اإلطااار النظااري لمدراسااة وأىاادا يا وتسااامالتيا وتاام تحديااد 

المحاااور -المحاااور األو   البياناااات األولياااة(  التاااال :أبعااااد االساااتمارة عمااام النحاااو 
المحاور القالاث  –القان   المتطمبات الشخأية، االسرية، الممسساية، المجتمعياة( 
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أبعاااااااد التمكاااااايئ  االجتماع /االقتأادي/السياساااااا /المين  والااااااوظيف / المعر اااااا  
 واألكاديم (

ك بعرضاايا قامات الباحقاة بالت كااد مائ أادو أداة الدراساة وذلا الدراساة:أادو أداة  -ه 
عباااد عمااام المحكمااايئ مااائ أسااااتذة كمياااة اآلداب والعماااوم اإلنساااانية بجامعاااة المماااك 

وكمياااة العمااوم االجتماعياااة بااا م الواارى وذلاااك لاا دال  بااا را يم وملحظااااتيم،  العزيااز
و اا  ضااو  ذلااك قاماات الباحااث بااإجرا  بعااض التعااديلت ووضااعت االسااتبانة  اا  

 شكميا النيا  .
( مفردة مئ مجتماا الدراساة وتام 51بيو االستبانة عمم  تم تط الدراسة:قبات أداة  -و 

( ياوم وقاد كاائ قباتيااا 51إعاادة تطبياو االساتبانة عمام نفاس العينااة بفاارو زمنا   
 ( لك  بعد.كرو نباخباستخدام طريوة  ألفا 
 (كرو نباخ( يوضح ثبات االستبانة بطريقة )ألفا 1جدول رقم )

 كرو نباخمعامل ألفا  المحاور م
 2.89 المتطمبات الشخصية  .1
 2.86 المتطمبات األسرية  .0
 2.87 المتطمبات المؤسسية  .0
 2.87 المتطمبات المجتمعية  .4
 2.85 تمكين المرأة ابعاد  .5

عماام قبااات اسااتخدام األداة حيااث أئ قاايم معاااملت القبااات كاناات  النتيجااة السااابوةوتااد  
 ويعد ذلك موبوال    الدراسات االجتماعية. ،21أعمم مئ 
 التكرار والنسبة الم وية والمتوسط الحساب  المرج .اإلحأا ية:  األساليب-ز
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 عرض وتحميل جداول الدراسة :سابعا
 يوضح الف ة العمرية لممبحوثات( 0جدول رقم )

 90ن= 
 النسبة الم وية التكرار الف ة العمرية م
 02.77 10 سنة 05أقل من   .1
 40.21 42 سنة 05ال   05من   .0
 07.60 05 سنة 45ال   05من   .0
 6.45 6 سنة فأكثر 45  .4

% 60.16يتضاا  ماائ الجاادو  السااابو تنااوع الف ااات العمريااة لممبحوقااات،  نساابة  
%  اا  الف ااة العمريااة 02.40ونساابة  ،01-51 اا  الف ااة العمرياة  يوعااوئمائ المبحوقااات 

وقد تمق  ىاتيئ الف تايئ مرحماة االساتورار األساري الام حاد كبيار والبحاث عائ  .01-61
بنسبة، والف ة العمرياة  51المزيد مئ التودم    المجا  العمم ، قم الف ة العمرية أق  مئ 

 %.4.61  كقر بنسبة  61

 من عدمو ات( يوضح عمل المبحوث0جدول رقم )
 90ن= 

 النسبة الم وية التكرار دموالعمل من ع م
 18.08 17 ال تعمل  .1
 81.75 76 تعمل  .0

% مائ المبحوقاات يعممائ، وباالرغم 15.25 ةيشير الجادو  الساابو الام أئ نساب 
مئ ذلك لدييئ الرغبة    مواأمة التعميم ما بعد الجامع  واكتساب العديد مئ المعارف 

% ال يعمماائ ويساااعيئ الااام الحأاااو  عمااام 51.51وتحساايئ وضاااعيم الاااوظيف ، ونسااابة 
  رص لوظيفة مناسبة.

 المبحوثات( يوضح مجاالت عمل 4جدول رقم )
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 76ن= 
 النسبة الم وية التكرار مجال العمل م
 15.79 10 المجال التعميم  .1
 46.25 05 المجال الطبي  .0
 11.84 9 المجال األسري  .0
 12.50 8 مجال الضمان االجتماعي  .4
 15.79 10 مجال المعاقين  .5

يوضاا  الجاادو  السااابو تعاادد مجاااالت عماا  المبحوقااات و اا  مواادمتيا المجااا    
 لتحسااايئ وضاااعيم% وذلاااك لساااع  المبحوقاااات  ااا  ىاااذا المجاااا  64.11الطبااا  بنسااابة 

% 55.16%  ا  المجاا  التعميما ، ومجاا  المعااقيئ، ونسابة 51.29الوظيف ، ونسبة 
، وذلااك يوضاا  %  اا  مجااا  الضاامائ االجتماااع 51.10 اا  المجااا  األسااري، ونساابة 

 تعدد خبرات المبحوقات    مجاالت العم  المختمفة.
 ( يوضح المتطمبات الشخصية لتمكين المرأة5جدول رقم )

 90ن= 

 ما نعم المتطمبات الشخصية م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

1 
المعتقدددددات الخاط ددددة الددددتخم  مددددن 

المرتبطددة بعدددم قدددرتيا عمدد  التفكيددر 
 المنطقي

49 00 01 014 76,72 01,4 6 

0 
ز بددددين مددددا ىددددو مددددن احكددددام يددددالتمي

الشريعة اإلسالمية وبدين مدا ىدو مدن 
 العادات والتقاليد الموروثة

50 01 19 002 78,85 00 4 

بددددين المسدددد وليات األسددددرية  التمييددددز 0
 0 00,6 81,22 006 17 19 57 االجتماعيةالمس وليات 
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 ما نعم المتطمبات الشخصية م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

القناعة الشخصية بأىمية دورىدا فدي  4
 9 02,8 74,55 028 04 00 46 المجتمع

تقبميددددا لمددددرأي والددددرأي اآلخددددر خددددالل  5
 الحوار والمناقشة

48 04 01 010 76,04 01,20 7 

الوعي بالحقوق والواجبات في القرآن  6
 0 00,6 81,22 006 15 00 55 والسنة

خدالل المواقدف  انفعاالتيداالتحكم فدي  7
 8 01,0 75,96 010 01 05 47 المختمفة

والقضددايا المجتمعيددة  بدداألمورالددوعي  8
 التي تدور حوليا.

51 00 19 018 78,14 01,8 5 

 0 00,5 82,65 005 15 04 54 الثقة في نفسيا وقدراتيا الشخصية 9
 1 00,4 80,17 004 11 00 59 ارتفاع المستوى التعميمي والثقافي 12

  0196  المجموع

يشاااير الجااادو  الساااابو إلااام حأاااو  العباااارات اآلتياااة ألحاااد المتطمباااات الشخأاااية عمااام 
، 5036ارتفاااااع المساااتوى التعميماااا  والقوااااا   بمتوساااط حساااااب  ماااارج   المراتاااب األولاااام:

، التو يو بيئ 5534الوع  بالحووو والواجبات    الور ئ والسنة بمتوسط حساب  مرج  
، القوااة  اا  5534المساا وليات االساارية والمساا وليات االجتماعيااة بمتوسااط حساااب  ماارج  

التمييز بايئ ماا ىاو مائ أحكاام ، 5531نفسيا وقدراتيا الشخأية بمتوسط حساب  مرج  
الشريعة اإلسلمية وبيئ ما ىو مئ العاادات والتوالياد الموروقاة بمتوساط حسااب  المارج  

( أئ ىنااااك العدياااد مااائ المعوقاااات الذاتياااة 5156،  مواااد اوضاااحت دراساااة  الخمسااا ، 55
يا الت  تواجو تمكيئ المرأة وتولييا مناأاب قيادياة والتا   يياا  أاراع األدوار وانعكاساات

السااامبية، أاااعوبة التاااوازئ بااايئ العمااا  والواجباااات األسااارية، التااا قيرات النفساااية والت يااارات 
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الجسدية(، ضعف الموضوعية لدي المرأة    اتخاذ الوارارات، العلقاة المامقرة بايئ المارأة 
( أئ مائ اىام معوقاات تمكايئ 5156وزميلتيا    العما ، وأضاا ت دراساة  عبادالكريم، 

زالااات النظااارة الضااايوة لممااارأة وسااايطرة بعاااض العاااادات والتوالياااد  ااا  المااارأة ائ ىنااااك ماااا 
المجتمااا مقاا  أئ العماا  مااا الااذكور أعماااال  ال تميااو بالنسااا  وعاادم رضااا  شااريحة ماائ 
المجتمااااا لمطالااااب انضااااماميا لسااااوو العماااا  بحجااااة ائ عمميااااا ساااايمدي إلاااام اساااات لليا 

دراساااة     عاااوض،  اقتأااااديا وتحررىاااا  كرياااا وذاتياااا مااائ سااايطرة الرجااا  ولواااد أشاااارت
( إلم اىمية االت : تنوير المرأة مئ خال  إرشاادىا إلام  لياات المطالباة بحووقياا 5156

وتعريفيااا باااإلجرا ات الوانونيااة التاا  تضاامئ حووقيااا، توعيااة الماارأة بحووقيااا  اا  أحواليااا 
االجتماعيااة وتبأاايرىا بالتعااديلت التاا  تطاارأ عمييااا، تطبيااو الماارأة والرجاا  لموتضاايات 

وو الت  تكفميا الشريعة؛ وأئ مئ اىم المعوقات الذاتية عدم قدرة المرأة عمم التمييز الحو
 .بيئ ما ىو مئ أحكام الشريعة وبيئ العادات بسبب جيميا وعدم اطلعيا 

ويضااايف الجااادو  الساااابو حأااااو  العباااارات اآلتياااة ك حااااد المتطمباااات الشخأاااية عماااام 
مجتمعياة التا  تادور حولياا بمتوساط حسااب  الاوع  بااألمور والوضاايا ال :المراتب القانياة

، الاااتخمص مااائ المعتوااادات الخاط اااة المرتبطاااة بعااادم قااادرتيا عمااام التفكيااار 5531مااارج  
لاااارأي اآلخاااار خاااال  الحااااوار ، توبميااااا لماااارأي وا5536المنطواااا  بمتوسااااط حساااااب  ماااارج  

، الاااااتحكم  ااااا  انفعاالتياااااا خااااال  المواقاااااف 55310بمتوساااااط حسااااااب  مااااارج  ة والمناقشااااا
، الوناعااة الشخأااية ب ىميااة دورىااا  اا  المجتمااا 5535بمتوسااط حساااب  ماارج   المختمفااة

( إلاااام أىميااااة 5155ولوااااد اوضااااحت دراسااااة  ساااارحائ،  5131بمتوسااااط حساااااب  ماااارج  
الواعادة المعر يااة لمماارأة كاا  يمكنياا ائ تفكاار وتتناااقش وتتعاارف بشاك  مسااتو  ماائ خاال  

إلااام الواقاااا الاااذي تعيشاااو  تزويااادىا بمعموماااات جديااادة مااائ العوامااا  واألساااباب التااا  أدت
وتنشيط ذاكرتيا بالخبرات التنموية الت  تحووت    مجتمعيا أو    أي مجتمعات  خري 
مشابية لو مئ حيث الوضا االجتماع  واالقتأادي، مما يولد لدييا الرغبة  ا  الت ييار 

إلم ( 5151ولود أشارت دراسة  زايد،  والقوة    إمكاناتيا وقدراتيا عمم إحداث الت يير.
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اىميااة توااديم باارام  توعويااة موجيااة خأيأااا لمماارأة بياادف: إبااراز الاادور الااذي توااوم بااو 
الفتيااات والنسااا   اا  تيسااير سااب  الحياااة ألساارىئ خاأااة و اا  المجتمااا عامااة، توضااي  
-خطااورة األ كااار والمعتواادات الساامبية عاائ وضااا الماارأة كاا نقم واخاات وأبنااة وأم وزوجااة

لكسار الحااجز االو  الاذي تكاوئ لادييا مناذ نشا تيا  تكويئ مسااحة مائ القواة لادي األنقام
 الذات . وعمو لدييا الفرو بينيا وبيئ الذكر، مما يساعد عمم إزالة اغترابيا

 ( يوضح المتطمبات األسرية لتمكين المرأة6جدول رقم )
 90ن= 

 ما نعم المتطمبات األسرية م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

1 
توعيدددة اآلبددداء بعواقدددب التمييدددز بدددين 
األطفددددددددال عمدددددددد  أسدددددددداس الندددددددددوع 

  االجتماعي
59 02 14 001 80,82 08,88 0 

نشر المعرفة ومحو األمية لددي أفدراد  0
 5 08,08 81,06 007 14 04 55 األسرة

0 
 االنقيددددادتنشدددد ة الفتدددداة عمدددد  عدددددم 

التام لمرجل بدون مناقشدة  واالنصياع
 موضوعية

48 06 19 015 77,26 06,88 6 

4 
ترسدددددية قيمدددددة المدددددرأة فدددددي دورىدددددا 

 0 08,88 80,82 001 10 04 57 اإليجابي داخل األسرة

5 
توعيدددددة اآلبدددددداء بأسدددددداليب التنشدددددد ة 

السدددميمة مدددع الجنسدددين  االجتماعيدددة
 دون تمييز

57 00 14 009 80,27 08,60 4 

بتنميددددددة الميددددددارات بدددددداء اآل اىتمددددددام 6
 4 08,60 80,27 009 10 06 55بنا يا الذكور واإلنداث دون القيادية أل
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 ما نعم المتطمبات األسرية م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

 زيتمي

7 
أسددددددداليب التنشددددددد ة  بعدددددددضتغييدددددددر 

م عمدد  و تقدد تدديلمفتدداة وال االجتماعيددة
 افكار سمبية موروثة

58 04 11 000 80,51 09,10 1 

8 

تعدددددددديل بعدددددددض األفكدددددددار األسدددددددرية 
المرتبطدددددة بدددددبعض أنمددددداط التنشددددد ة 

والممارسدددات والمورثدددات  االجتماعيدددة
 الثقافية التقميدية

56 07 12 000 80,15 09 0 

  1807  المجموع
 

يشااااير الجاااادو  السااااابو إلاااام حأااااو  العبااااارات اآلتيااااة ك حااااد المتطمبااااات األساااارية عماااام 
ت ييار بعاض أساااليب التنشا ة االجتماعيااة لمفتااة والتا  توااوم عمام أ كااار   المراتب االولم:

، تعادي  بعاض األ كاار األسارية المرتبطاة 59350موروقة بمتوسط حساب  مارج  سمبية 
باااابعض انماااااط التنشاااا ة االجتماعيااااة والممارسااااات والمورقااااات القوا يااااة التوميديااااة بمتوسااااط 

، ترساي  قيمااة المارأة ودورىااا اإليجااب  داخاا  األسارة بمتوسااط حساااب  59حسااب  ماارج  
ز بيئ األطفا  عمم أساس النوع االجتماع  ، توعية اآلبا  بمواقف التميي51311مرج  

( إلاااام اىميااااة 5152ولوااااد أشااااارت دراسااااة  المياااازر،  .51311بمتوسااااط حساااااب  ماااارج  
تحسيئ أوضاع األسرة المعيشية الت  ترعم ش ونيا امرأة وذلك مئ خل  تنمية مأاادر 

لتمييااز دخميااا وكيفيااة االسااتفادة ماائ ىااذا الرجاا ، وتوعيااة اآلبااا  وا ااراد المجتمااا بعواقااب ا
بااايئ األطفاااا  عمااام أسااااس الناااوع االجتمااااع  ليااام، باإلضاااا ة إلااام تيساااير الوأاااو  إلااام 
المعموماات الحديقاة ونشاار المعر اة والتعمايم ومحااو األمياة لادي أ ااراد األسارة لتنمياة الحياااة 

 .األسرية واالجتماعية
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تاب المراويوض  الجدو  السابو حأو  العبارات اآلتية ك حاد المتطمباات األسارية عمام 
اىتمااااام اآلبااااا  بتنميااااة الميااااارات الوياديااااة ألبنا يااااا الااااذكور واإلناااااث دوئ تمييااااز  القانيااااة:

، توعياة اآلبااا  ب سااليب التنشا ة االجتماعياة الساميمة مااا 51340متوساط حسااب  مارج  
، نشاار المعر ااة ومحااو األميااة لاادي 51340الجنساايئ دوئ تمييااز متوسااط حساااب  ماارج  

، تنش ة الفتاة عمام عادم االنويااد واالنأاياع 51310مرج  أ راد األسرة بمتوسط حساب  
. ولواااد أشاااارت 51311التاااام لمرجااا  بااادوئ مناقشاااة موضاااوعية بمتوساااط حسااااب  مااارج  

" ائ مئ اىم المعوقات االجتماعية التا  تواجاو المارأة  ا  تاول  5156دراسة "الخمش ، 
لتنش ة االجتماعية الت  المناأب الويادية المعوقات االجتماعية الت  تمقمت    اآلت : ا

تميز بيئ الرج  والمرأة، الموروقات القوا ية الت  تحد مئ تول  المرأة لممناأب الويادية، 
 الفيم الخاطئ لمديئ، الويود العا مية لتول  المرأة لممناأب الويادية.

 ( المتطمبات المؤسسية لتمكين المرأة7جدول رقم )
 90ن= 

 ما نعم المتطمبات المؤسسية م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

فدي إجدراءات حصدوليا  المرأةمساندة  1
 1 16,79 84,00 005 12 04 59 عم  خدماتيا

0 
تعزيدددددددز قددددددددرات المنظمدددددددات  يدددددددر 
الحكوميددددة التددددي تعمددددل فددددي مجددددال 

 تمكين المرأة ودورىا في التنمية
57 05 11 000 80,15 16,57 4 

إقامددددددة المقدددددداءات بددددددين المواطنددددددات  0
 8 16,09 81,70 008 12 01 50 التنفيذين داخل المجتمع والمس ولين

مساندة المرأة في مطالباتيا بحقوقيدا  4
 المنصو  عمييا

56 06 11 001 80,82 16,5 5 

 7 16,06 80,28 009 10 06 55توضددددديح القدددددوانين واالنظمدددددة التدددددي  5
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 ما نعم المتطمبات المؤسسية م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان
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 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

 االجتيداداتتخد  المدرأة والبعدد عدن 
 الفردية

فدددتح قندددوات اتصدددال إلكتروندددي فعالدددة  6
 ل قضايا المرأةوانلطرح وت

51 00 12 007 81,06 16,00 9 

7 
 االجتماعيددددةإنشدددداء مراكددددز لمخدمددددة 

لتسييل عممية التدخل مع المشكالت 
 التي تواجو المرأة

54 06 10 007 81,06 16,00 9 

8 

إجدددددراء الفحددددد  النفسدددددي لمدددددزوجين 
ضددمن إجددراءات الفحدد  الطبددي قبددل 

مددن خمددو كددال الددزوجين  لمتأكدددالددزواج 
 من األمراض النفسية

59 02 14 001 80,82 16,5 5 

9 
لمقيدددام  النسدددا يةتددددعيم المؤسسدددات 

باألنشدددددددطة المجتمعيدددددددة المختمفدددددددة 
 لالرتقاء والنيوض بالمرأة 

58 05 12 004 80,87 16,71 0 

12 
ث يكفددددل يددددر نظددددام التعمدددديم بحيتطددددو 

المسددداواة فدددي الفدددر  بدددين الدددذكور 
 واإلناث في جميع مستويات التعميم

59 04 12 005 84,00 16,79 1 

11 
تدددددوافر آليدددددات تطبيدددددق التشددددددريعات 
ومتابعدددة التنفيدددذ فدددي قضدددايا حقدددوق 

 المرأة
57 04 10 001 80,82 16,5 5 

تدعيم ثقة العداممين بالمؤسسدات فدي  10
 0 16,64 80,51 000 12 06 57 المجتمعية مع النساءالحوارات 

إبددددراز التجددددارب التطوعيددددة النسددددا ية  10
 4 16,57 80,15 000 10 01 59المميدددزة فدددي العديدددد مدددن الجمعيدددات 
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 ما نعم المتطمبات المؤسسية م
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إال 
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 المرجح
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 الخيرية

14 
إشددددددددددراك المتطوعددددددددددات فددددددددددي إدارة 

 باستشدددددداراتينالجمعيددددددات الخيريددددددة 
تاحة الفرصة إلبداء رأيي  نوا 

54 09 12 002 80,44 16,40 6 

  0005  المجموع
 

المتطمبات الممسسية عمام المراتاب  ك حديوض  الجدو  السابو حأو  العبارات اآلتية 
مسااااندة المااارأة  ااا  إجااارا ات حأاااوليا عمااام خااادماتيا بمتوساااط حسااااب  مااارج   االولااام:
، تطوير نظام التعميم بحيث يكف  المسااواة  ا  الفارص بايئ الاذكور واإلنااث  ا  54329
، تااادعيم الممسساااات النساااا ية 54329مساااتويات التعمااايم بمتوساااط حسااااب  مااارج  جمياااا 

لمويااام باألنشااطة المجتمعيااة المختمفااة للرتوااا  والنيااوض بااالمرأة بمتوسااط حساااب  ماارج  
، تاادعيم قوااة العااامميئ بالممسسااات  اا  الحااوارات المجتمعيااة مااا النسااا  بمتوسااط 54325

( أىميااة تعزيااز أواأاار 5155حائ، ، ولوااد اوضااحت دراسااة  ساار 54346حساااب  ماارج  
العلقااات والااروابط باايئ الجمعيااات النسااا ية واليي ااات المتعااددة بطريوااة تاامدي إلاام تفعياا  
الشااراكة بينيااا لتنفيااذ الباارام  التنمويااة الراميااة إلاام النيااوض بااالمرأة وتعزيااز مشاااركتيا  اا  

ة بااااايئ ( عمااااام اىمياااااة دعاااام اساااااتراتيجية الشاااااراك5155المجتمااااا واكااااادت دراساااااة  نجاااام، 
الممسسات االىمية والحكومية الت  تيدف إلم تمكيئ المرأة وتنفيذ برام  مئ خل  لجائ 

ة بايئ الوطااعيئ  ا  تمكايئ ومجالس وىي ات مشاتركة ينب ا  إيجادىاا معاا لتفعيا  الشاراك
  المرأة.

المراتاب ويشير الجدو  السابو حأو  العبارات اآلتية ك حد المتطمبات الممسساية عمام 
إباااراز التجاااارب التطوعياااة النساااا ية المميااازة  ااا  العدياااد مااائ الجمعياااات الخيرياااة  القانياااة:
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، تعزيز قدرات المنظمات غير الحكومية التا  تعما   ا  54312بمتوسط حساب  مرج  
، إجارا  الفحاص 54312مجا  تمكيئ المرأة ودورىاا  ا  التنمياة بمتوساط حسااب  مارج  

ب  الزواج لمت كد مئ خمو كل الزوجيئ النفس  لمزوجيئ ضمئ إجرا ات الفحص الطب  ق
، مساااااندة الماااارأة  اااا  مطالباتيااااا 5431ماااائ األمااااراض النفسااااية بمتوسااااط حساااااب  ماااارج  

، تاااااوا ر  لياااااات تطبيااااااو 5431بحووقياااااا المنأاااااوص عمييااااااا بمتوساااااط حسااااااب  ماااااارج  
 مواد  .5431التشريعات ومتابعة التنفياذ  ا  قضاايا حواوو المارأة بمتوساط حسااب  مارج  

( أىميااة وجااود مراكااز 5116ة  مركااز الممااك عبااد العزيااز لمحااوار الااوطن ، اشااارت دراساا
لمتوجيو واإلرشاد األسري    ك  حا  مائ األحياا  لتواوم بادور الادعم والتعزياز ومسااعدة 
األسرة عمم ائ تكوئ أسرة مطم نة بعيدة عئ العنف، التوسا    إنشا  مراكز استشارية 

والوطاااع الخااص، باإلضااا ة  الحكوماةز مائ لحا  مشاكلت األساارة وائ تادعم ىاذه المراكاا
عماام ت كيااد أىميااة إجاارا  الفحااص النفساا  لماازوجيئ ضاامئ إجاارا ات الفحااص الطباا  قباا  

 مئ الزوجيئ مئ األمراض النفسية. الزواج لمت كد مئ خمو كل

حااااد المتطمبااااات الممسسااااية عماااام  ويضاااايف الجاااادو  السااااابو حأااااو  العبااااارات اآلتيااااة ك
تاحااااة   المراتب القالقة: إشاااراك المتطوعاااات  اااا  إدارة الجمعياااات الخيريااااة باستشااااراتيئ وا 

، توضاي  الواوانيئ واألنظماة التا  54360الفرأة إلبادا  رأييائ بمتوساط حسااب  مارج  
تخااص الماارأة والبعااد عاائ االجتيااادات الفرديااة لاابعض المااوظفيئ بمتوسااط حساااب  ماارج  

تنفيااذييئ داخاا  المجتمااا بمتوسااط ، إقامااة الموااا ات باايئ المواطنااات والمساا وليئ ال54304
،  ات  قنااوات اتأاا  إلكتروناا   عالاة لطاارح وتنااو  قضااايا الماارأة 54359حسااب  ماارج  

، إنشاا  مراكاز لمخدماة االجتماعياة لتسايي  54355   المجتما بمتوسط حساب  مارج  
. 54355عمميااااة التاااادخ  مااااا المشااااكلت التاااا  تواجااااو الماااارأة بمتوسااااط حساااااب  ماااارج  

( أىمية تزويد المرأة بمعمومات حو  اىمية مشااركتيا 5155 سرحائ،  واوضحت دراسة
   المنظمات المجتمعية بأفة عامة والخيرياة بأافو خاأاة مائ خال  توضاي  العا اد 
الااذي ساايعود عماام المجتمااا ماائ جاارا  مشاااركتيا وتشااجيعيا عماام االسااتفادة ماائ خاادماتيا 
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ضاااا ة إلااام تااادعيم قااادرتيا عمااام وتحدياااد المعوقاااات التااا  تحاااد مااائ اساااتفادتيا منياااا، باإل
( أىميااة 5151ولوااد أضااا ت دراسااة  زايااد،  اإلبااداع واالبتكااار  اا  مجااا  العماا  الخيااري.

إجرا  عممية تويم ذات  بشك  دوري ومستمر لمجيود المبذولة سوا  الجياود الحكومياة أو 
س غير الحكومياة وللساتراتيجيات المتبعاة خاأاة لمممسساات التنموياة الرامياة  ا  األساا

إلقاماة المشااروعات التنمويااة المتعموااة بااالمرأة، باإلضااا ة إلاام تعزيااز أواماار العلقااات باايئ 
الجمعيااااات والممسسااااات االىميااااة والجيااااود الحكوميااااة الياد ااااة لتمكاااايئ الماااارأة  اااا  كا ااااة 

 المجاالت.

 ( يوضح المتطمبات المجتمعية لتمكين المرأة8جدول رقم )
 90ن= 

 ما نعم المتطمبات المجتمعية م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

1 
تعديل األفكار والعادات والتقاليدد التدي 
تجعددل الرجددل يفدددرض سدديطرتو دا مدددا 

 عم  المرأة دون وجو حق.
56 01 16 006 81,22 17,08 7 

القضدداء عمدد  النظددرة الدونيددة ألىميددة  0
 0 18 80,87 004 11 00 59 المرأة الشرعية والنظامية.

0 
نشددددر الددددوعي لمتفريددددق بددددين الشددددرع 
والعادات والتقاليد بمدا يتعمدق بحقدوق 

 المرأة.
55 07 11 002 80,44 17,69 6 

4 

دورات تثقيفيددددددة لتوضدددددديح ان  عقددددددد
حصددددددول المددددددرأة عمدددددد  حقوقيددددددا ال 
يتعدددددددارض مدددددددع احكدددددددام الشدددددددريعة 

 اإلسالمية وال مع القانون.

54 09 12 002 80,44 17,69 6 

 9 16,60 77,40 016 18 07 48 واالجتمدددداعينشددددر الددددوعي الثقددددافي  5
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بعددددددم التمسدددددك بالعدددددادات والتقاليدددددد 
السددددمبية التددددي تددددؤدي إلدددد  حدددددوث 

 داخل األسر اجتماعيةمشكالت 

6 

تسميط الضوء عم  بعض المشكالت 
التي تعاني منيا المرأة مثل الفقر 
الذي تعاني منو بعض النساء في 

 المجتمع

50 06 14 005 82,65 17,01 8 

إبدددراز الشخصددديات النسدددا ية الفاعمدددة  7
 7 17,08 81,22 006 10 09 50 في المجتمع 

8 
المدرأة مناقشة قضايا المرأة بمشداركة 

وليس مناقشدتيا مدن جاندب المجتمدع 
 فقط.

58 04 11 000 80,51 17,90 0 

9 
مسدداىمة النخبددة النسددا ية فددي تقددديم 

فددددددي  لممددددددرأة واالستشدددددداراتالدددددددعم 
 المجتمع.

57 05 11 000 80,51 17,90 0 

فددي  المددرأةتقددديم صددورة إيجابيددة عددن  12
 وسا ل اإلعالم.

59 04 12 005 84,00 18,28 1 

تحسين اوضاع األسر المعيشية التي  11
 5 17,76 80,82 001 11 06 56 .امرأةترع  ش ونيا 

10 
تصددددددحيح تصددددددورات بعددددددض أفددددددراد 
المجتمع عن شخصية المدرأة ودورىدا 

 في المجتمع.
59 01 10 000 80,15 17,85 4 

توعيددددة المجتمدددددع بأىميددددة مشددددداركة  10
 0 18 80,87 004 12 05 58المدددرأة فدددي التنميدددة وصدددنع القدددرارات 
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 ما نعم المتطمبات المجتمعية م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

 المجتمع.المتعمقة بأنشطة 
  0750  المجموع

يشااير الجاادو  السااابو إلاام حأااو  العبااارات اآلتيااة ك حااد المتطمبااات المجتمعيااة 
تواااديم أاااورة إيجابياااة عااائ المااارأة  ااا  وساااا   اإلعااالم بمتوساااط  المراتاااب األولااام:عمااام 

وأاااانا ، توعيااااة المجتمااااا ب ىميااااة مشاااااركة الماااارأة  اااا  التنميااااة 51311حساااااب  ماااارج  
، مناقشااة قضااايا الماارأة 51الواارارات المتعموااة ب نشااطة المجتمااا بمتوسااط حساااب  ماارج  

بمشاااااركة الماااارأة ولاااايس مناقشااااتيا ماااائ جانااااب المجتمااااا  وااااط بمتوسااااط حساااااب  ماااارج  
، مسااااىمة النخباااة النساااا ية  ااا  تواااديم الااادعم واالستشاااارات لممااارأة  ااا  المجتماااا 52395

( أىميااة إبااراز دور 5151ت دراسااة  زايااد، . ولوااد اشااار 52395بمتوسااط حساااب  ماارج  
الماارأة تاريخياااًا ومشااااركتيا  اا  الت يااار االجتمااااع  عبااار العأااور المختمفاااة عبااار وساااا   
اإلعالم والمناااى  الدراسااية و اا  الناادوات القوا يااة وغيرىااا ماائ قنااوات تتااي  التواأاا  عباار 

  متنمية    المجتمااألجيا  وتعزز مكانة المرأة والقوة بودراتيا عمم تحويو شك  أ ض  ل

ويتض  مئ الجدو  السابو حأو  العبارات اآلتية ك حد المتطمبات المجتمعياة 
تأحي  تأورات بعض أ راد المجتما عئ شخأية المرأة ودورىاا  اتب القانية:عمم المر 

، تحساايئ اوضاااع األساار المعيشااية التااا  52311 اا  المجتمااا بمتوسااط حساااب  مااارج  
، نشاار الااوع  لمتفريااو باايئ الشاارع 52324حساااب  ماارج  ترعاام شاا ونيا اماارأة بمتوسااط 

، عواد دورات 52349والعادات والتواليد بما يتعمو بحواوو المارأة بمتوساط حسااب  مارج  
تقويفية لتوض  ائ حأو  المرأة عمم حووقيا ال يتعارض ما أحكام الشريعة اإلسالمية 

اسااة  مأااطفم، ، وذلااك مااا وضااحتو در 52349وال مااا الوااانوئ بمتوسااط حساااب  ماارج  
( ماائ خاال  اىميااة الت ييااد المجتمعاا  لمعماا  االجتماااع  لمماارأة داخاا  المجتمااا، 5151
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حاداث ت ييارات إيجابياة  ا  قايم واتجاىاات المجتماا ومعاارف أ اراد المجتماا حااو  دور  وا 
 المرأة االجتماع .

ويضاايف الجاادو  السااابو حأااو  العبااارات اآلتيااة ك حااد المتطمبااات المجتمعيااة 
تعدي  األ كار والعادات والتواليد الت  تجع  الرج  يفرض سيطرتو  :ب القالقةالمراتعمم 

، إباااراز الشخأااايات 52301دا ماااا عمااام المااارأة دوئ وجاااو حاااو بمتوساااط حسااااب  مااارج  
، تساااميط الضاااو  عمااام 52301النساااا ية الفاعماااة  ااا  المجتماااا بمتوساااط حسااااب  مااارج  

لاذي تعاان  مناو بعاض النساا   ا  بعض المشاكلت التا  تعاان  منياا المارأة مقا  الفوار ا
، نشر الوع  القوا   واالجتماع  بعدم التمسك 52305المجتما بمتوسط حساب  مرج  

بالعاااادات والتوالياااد السااامبية التااا  تااامدي إلااام حااادوث مشاااكلت اجتماعياااة داخااا  األسااار 
( إلاام أىميااة ت يياار 5151. ولوااد أشااارت دراسااة  زايااد، 54345بمتوسااط حساااب  ماارج  

تمع  والرأي العام تجاه قضاايا المارأة مائ خال  العدياد مائ النوااط   االىتماام الفكر المج
 -بالسياو المجتمع  لت يير اتجاىات الرج  مئ خل  البرام  القوا ية والدورات التدريبية

مراجعة الروايات واألدبياات التا  تتنااو  المارأة وتسائ إليياا والتميياز ضادىا والتا  تحاو  
الت يياار الفكاااري لاادي المينياايئ والمجتماااا بأاافة خاأاااة(،  - دوئ تحساايئ وضااا المااارأة

( أئ مائ اىام المعوقاات التا  يمكنياا ائ تامقر سامبا 5151وأوضحت دراسة  مأاطفم، 
عمم مشاركة المرأة    المستوب : استمرار وجود بعض العادات والمورقات العويماة التا  

ليا والمفسرة بالخطا  لمتاراث تومص حووو المرأة مق  الرغبة    تحجيم دور المرأة    منز 
الدين  حو  المرأة بشك  يحجم مئ حووقيا باإلضا ة إلام ضاعف إدراك ساكائ المجتماا 

 لمدور المجتمع  اليام الذي تووم بو المرأة.
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 تمكين لممرأةأبعاد ( يوضح 9جدول رقم )
 90ن= 

 ما نعم التمكين أبعاد  م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

1 
القدددددددددرة عمدددددددد  اإلدراك الددددددددواعي 

لممعتقدددات والممارسددات  والتصدددي
 المرأة. هالخاط ة تجا

58 00 10 000 80,15 11,6 7 

0 
القدددددرة عمددددد  مناقشدددددة المعدددددارف 
واألفكدددار المتعمقدددة بقضدددايا المدددرأة 

 المختمفة
58 00 10 000 80,15 11,6 7 

0 
قدراتيا عم  اتخداذ القدرارات  تدعيم

ليددددددا وألسددددددرتيا فددددددي المجدددددداالت 
 المختمفة.

57 04 10 001 80,82 11,55 6 

4 

توظيددددددددددف ثددددددددددورة المعمومددددددددددات 
والتطدددورات العمميدددة والتكنولوجيدددة 
فدددي تمكدددين المدددرأة فدددي المجددداالت 

 الحياتية المتنوعة

55 05 10 008 81.70 14,4 0 

5 
اىتمام القطاع الحكدومي والخدا  
بالضددمانات التشددريعية والقانونيددة 

 بما يشجع عمل المرأة
56 00 15 007 81,06 11,05 0 

6 
مشاركة المرأة في وضع الخطط 
وتغيير المناىج في ضوء 

 التطورات المجتمعية
58 00 10 001 80,82 11,55 6 

توسددديع دا دددرة دخدددول المدددرأة فدددي  7
 4 11,45 80,28 009 14 00 57 الحكومة اإللكترونية 

 9 11,7 80,87 004 11 00 59فدددتح فدددر  وأفددداق جديددددة لعمدددل  8
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 ما نعم التمكين أبعاد  م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

المرأة في ضوء تمبيدة االحتياجدات 
 الوطنية

9 

مسدداعدتيا عمدد  تعددديل وتصددحيح 
أفكارىا حدول مشداركتيا فدي أمدور 

 مجتمعيا.
 

57 00 10 002 80,44 11,5 5 

12 

التدريبيددة والتأىيميددة  الفددر  تددوفر
لممددددرأة بمددددا يتفددددق مددددع متطمبددددات 

العمددددددل فددددددي القطدددددداعين سددددددوق 
 الحكومي والخا 

59 00 11 004 80,87 11,7 9 

11 
تددددعيم الثقافدددة السياسدددية لممدددرأة 
وزيادة معرفتيا بدالقوانين المحميدة 

 والدولية
55 01 17 000 80,15 11,6 7 

إكسابيا المعارف الالزمة لمحياة  10
 5 11,5 80,44 002 10 00 57 السياسية

10 

من توضيح مصادر الخدمات 
خالل األجيزة والمؤسسات 

المجتمعية التي يمكنيا االستفادة 
 منيا.

57 04 10 001 80,82 11,55 6 

14 
تعزيز المساواة بين الرجل والمرأة 
في سوق العمل لتقميل خط الفقر 

 ’لدى المرأة
58 00 10 001 80,82 11,55 6 

15 
القدرة عم  مناقشة البدا ل 

 4 11,45 80,28 009 10 04 56المطروحة بموضوعية لمواجية 
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 ما نعم التمكين أبعاد  م
حد
إال 

 

 ال

مجموع 
 األوزان

النسبة 
 المرجحة

المتوسط 
الحسابي 
 المرجح

يب
لترت
ا

 

 قضايا ومشكالت المرأة

القدرة عم  التفاوض حول  16
 1 11,0 81 006 10 07 50 اىتماماتيا وأولوياتيا

تسميط الضوء عم  التجارب  17
 6 11,55 80,82 001 10 04 57 االقتصادية النسا ية الناجحة.

18 

مشاركة المرأة في عممية تحديد 
المجتمعية وتخطيط االحتياجات 

دارتيا وتنفيذىا  المشروعات وا 
 وتقويميا.

58 00 10 000 80,15 11,6 7 

19 
إقامة مراكز متخصصة لتقديم يد 
العون والمساعدة لممشروعات 
 المتعثرة والقا مة عمييا امرأة.

59 00 11 004 80,87 11,7 9 

02 
زيادة مشاركة المرأة في سوق 
 8 11,65 80,51 000 10 00 59 العمل في المجاالت المختمفة.

    0227    المجموع 

الوادرة عمام حاو  : حأاو  العباارات االتياة عمام المراتاب األولام يوض  الجدو  الساابو
، اىتمام الوطاع الحكوم  والخاص 55311اىتماماتيا وأولوياتيا بمتوسط حساب  مرج  

، 55301عم  المرأة بمتوسط حسااب  مارج   ابالضمانات التشريعية والوانونية بما يشج
قورة المعمومات والتطورات العممياة والتكنولوجياة  ا  تمكايئ المارأة  ا  المجااالت  فتوظي

، توسيا دا رة دخو  المارأة  ا  الحكوماة 5636الحياتية المتنوعة بمتوسط حساب  مرج  
   المطروحاااة الوااادرة عمااام مناقشاااتيا البااادا ،55361اإللكترونياااة بمتوساااط حسااااب  مااارج  

 ،55361بموضاااااوعتييا لمواجياااااة قضاااااايا ومشاااااكلت المااااارأة بمتوساااااط حسااااااب  مااااارج  
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مساااعدتيا عماام تعاادي  وتأااحي  أ كارىااا حااو  مشاااركتيا  اا  أمااور مجتمعيااا بمتوسااط 
لمحياة السياسية بمتوسط حساب  مارج   اللزمة، إكسابيا المعارف 5531حساب  مرج  

ميااة اسااتقارة الماارأة لتشااعر بضاارورة إحااداث ( اى5155وأضااا ت دراسااة  ساارحائ، .5531
ت ييرات موأودة    األحوا  غير المرغوبة    مجتمعياا بحياث تتولاد لادييا الرغباة  ا  

وأكاااادت دراسااااة  محمااااد،  الت يياااار والقوااااة  اااا  امكاناتيااااا وقاااادراتيا عماااام إحااااداث الت يياااار.
وذلااك ماائ  ( عماام اىميااة الحااوار المجتمعاا  والمشاااركة والوضااايا السياسااية لمماارأة5156

خل  اكساابيا المعاارف اللزماة لمحيااة السياساية، توعيتياا بحووقياا وواجباتياا السياساية، 
باإلضااا ة إلاام كااوئ الحااوار المجتمعاا  يساااعد  اا  الكشااف عاائ الويااادات النسااا ية وتتبااا 
المرأة لألحداث المجتمعية وتو ير المعمومات مائ كيفياة االشاتراك  ا  منظماات المجتماا 

 .مفةالمدن  المخت

 ا  وضاا  المارأة ة: مشااركويضيف الجدو  حأو  العبارات األتية عمم المراتب القانية
الخطط وت يير المناى     ضو  التطورات المجتمعية ، توضاي  مأاادر الخادمات مائ 
خل  األجيزة والممسسات المجتمعية الت  يمكنياا االساتفادة منياا ، تعزياز المسااواة بايئ 

لعمااا  لتوميااا  خاااط الفوااار لااادى المااارأة ، تساااميط الضاااو  عمااام الرجااا  والمااارأة  ااا  ساااوو ا
،تادعيم قاادراتيا عمام اتخااذ الوارارات لياا وألساارتيا التجاارب االقتأاادية النساا ية الناجحاة 

، الوااادرة عمااام اإلدراك الاااواع  55311 ااا  المجااااالت المختمفاااة بمتوساااط حسااااب  مااارج  
الواادرة عماام مناقشااة المعااارف والتأاادي لممعتواادات والممارسااات الخاط ااة تجاااه الماارأة ، 

واأل كار المتعموة بوضايا المرأة المختمفاة ، تادعيم القوا اة السياساية لممارأة وزياادة معر تياا 
باااالووانيئ المحمياااة والدوليااااة، مشااااركة الماااارأة  ااا  عممياااة تحديااااد االحتياجاااات المجتمعيااااة 

داراتيااا وتنفيااذىا وتوويميااا بمتوسااط حساااب  ماارج   زيااادة  ،5534وتخطاايط المشااروعات وا 
، 55341مشاركة المرأة    سوو العم     المجاالت المختمفاة بمتوساط حسااب  مارج  

إقاماااة مراكاااز متخأأاااة لتواااديم العاااوئ والمسااااعدة لممشاااروعات المتعقااارة والوا ماااة عميياااا 
الوطنية، تو ير  االحتياجاتالمرأة  ،  ت   رص وأ او جديدة لعم  المرأة    ضو  تمبية 
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ماااا متطمباااات ساااوو العمااا   ااا  الوطااااعيئ  بماااا يتفاااولممااارأة  ةوالت ىيميااا الفااارص التدريبياااة
حيااااث أشااااارت دراسااااة  الخمشاااا ،  .5532الحكااااوم  والخاااااص بمتوسااااط حساااااب  ماااارج  

( أئ ىناك العديد مئ المعوقات الت  تواجاو تاول  المارأة لممناأاب الويادياة والتا  5156
منيااا المعوقااات اإلداريااة والتنظيميااة والتاا  تتمقاا   اا  اآلتاا :  ساايطرة العنأاار الرجااال  

وجاااود بعاااض األنظماااة والتشاااريعات المويااادة، ضاااعف  –عمااام اغمبياااة المناأاااب الويادياااة 
ركة المرأة    سياساات العما ، ضاعف الادعم الحكاوم  والوطااع الخااص، محدودياة مشا

مجاااالت الماارأة بأاافة عامااة، اعتواااد أااناع الواارار باىتمااام الماارأة باااألمور الشااكمية، قمااة 
 أعداد النسا     موقا اتخاذ الورار، قمة  رص النمو المين .

 

 ثامنا: النتا ج العامة لمدراسة

 مجتما الدراسة النتا   الخاأة بوأف (أ  
% مئ المبحوقاات  ا  الف اة العمرياة 60.15نسبة  :أشارت الدراسة الم أئ .5

% 01.22، نساابة 61-01%  اا  الف ااة العمريااة 02.40، نساابة 51-01
 ،سااانة  ااا كقر 61% 4.61سااانة، ونسااابة  51 ، مااائأقااا  ااا  الف اااة العمرياااة 

نسابة  ،% ال يعممائ51.51% مئ المبحوقات يعممائ، نسابة 15.25نسبة 
%  اا  51.29% ماائ المبحوقااات يعمماائ بالمجااا  الطباا ، ونساابة 64.11

% المجااااا  55.16كاااال ماااائ المجااااا  التعميماااا  ومجااااا  المعاااااقيئ، نساااابة 
 % مجا  الضمائ االجتماع .51.10األسري، نسبة 

 :النتا   الخاأة باإلجابة عئ تسامالت الدراسة (ب  
)ما أىدم متطمبدات تمكدين المدرأة  هدااإلجابة عن التساؤل األول، والذي مؤ  -

 ؟(0202السعودية في ظل رؤية 
مااااائ أىااااام المتطمباااااات الشخأاااااية  ارتفااااااع  :أشاااااارت الدراساااااة الااااام أئ

التمييااز  – 50.6المسااتوى التعميماا  والقوااا   بمتوسااط حساااب  ماارج  
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بااايئ المسااا وليات األسااارية والمسااا وليات االجتماعياااة، الاااوع  باااالحووو 
القوة     – 55.4نة بمتوسط حساب  مرج  والواجبات    الور ئ والس

التميياااز  – 55.1نفسااايا وقااادراتيا الشخأاااية بمتوساااط حسااااب  مااارج  
باايئ مااا ىااو ماائ أحكااام الشااريعة اإلساالمية وباايئ مااا ىااو ماائ العااادات 

 (.55والتواليد الموروقة بمتوسط حساب  مرج  
  ماائ أىاام المتطمبااات األساارية  ت يياار بعااض أساااليب التنشاا ة االجتماعيااة

لمفتااااة التااا  تواااوم عمااام أ كاااار سااامبية موروقاااة بمتوساااط حسااااب  مااارج  
تعااااادي  بعاااااض األ كاااااار األسااااارية المرتبطاااااة بااااابعض أنمااااااط  – 59.50

التنشاا ة االجتماعياااة والممارساااات والموروقاااات القوا ياااة الساااا دة بمتوساااط 
ترساااي  قيماااة المااارأة  ااا  دورىاااا اإليجابياااة داخااا   – 59حسااااب  مااارج  

ب سااليب التنشا ة  األبناا ، توعية 51.11رج  األسرة بمتوسط حساب  م
االجتماعياااة الساااميمة ماااا الجنسااايئ دوئ تميياااز بمتوساااط حسااااب  مااارج  

51.40. 
  مااائ أىااام المتطمباااات الممسساااية  مسااااندة المااارأة  ااا  إجااارا ات حأاااوليا

عماام خاادماتيا( تطااوير نظااام التعماايم بحيااث يكفاا  المساااواة  اا  الفاارص 
يات التعميم بمتوساط حسااب  مارج  بيئ الذكور واإلناث    جميا مستو 

تااااادعيم الممسساااااات النساااااا ية لموياااااام باألنشاااااطة المجتمعياااااة  – 54.29
 – 54.25والنيااوض بااالمرأة بمتوسااط حساااب  ماارج   للرتوااا المختمفااة 

تااادعيم قواااة العاااامميئ بالممسساااات  ااا  الحاااوارات المجتمعياااة ماااا النساااا  
 (.54.46بمتوسط حساب  مرج  

 تمعياااة  تواااديم أاااورة إيجابياااة عااائ المااارأة  ااا  مااائ أىااام المتطمباااات المج
، الوضااا  عماام النظاارة 51.11وسااا   اإلعاالم بمتوسااط حساااب  ماارج  

مية مشاركة ىالدونية ألىمية المرأة الشرعية والنظامية، توعية المجتما ب 
الماارأة  ااا  التنمياااة وأاانا الوااارارات المتعمواااة ب نشااطة المجتماااا بمتوساااط 
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لمرأة بمشاركة المرأة وليس مناقشتيا قضايا ا مناقشة-51حساب  مرج  
مجتماااا  واااط، مسااااىمة التنمياااة النساااا ية  ااا  تواااديم الااادعم مااائ جاناااب ال
 (.52.95لممرأة    المجتما بمتوسط حساب  مرج   واالستشارات

o مددا التصددور المقتددرح  اإلجابددة عددن التسدداؤل الثدداني، والددذي مددؤداه(
مدن  0202لتفعيل متطمبات تمكين المرأة السعودية في ظدل رؤيدة 

لواد تاام االسااتناد  ا  ىااذا التأااور  (المجتمددع؟تنظدديم طريقددة منظددور 
األدبيااات النظريااة التاا  تناولاات التمكاايئ بأاافة عامااة   عماام اآلتاا :

، الدراسات السابوة نتا  تحمي  ، و والتمكيئ    الخدمة بأفة خاأة
 باإلضا ة الم نتا   الدراسة الميدانية.

o :تفعياا  المتطمبااات الشخأااية واألساارية والممسسااية  أىااداف التأااور
والمجتمعياااة لتمكااايئ المااارأة الساااعودية اجتماعياااا واقتأااااديًا وسياسااايا 

 لممممكة. 5101ووظيفيا ومينيا وأكاديميا ومعر يًا    ضو  رمية 
  نماااوذج ""أندرساااوئ  نماااوذجنمااااذج التمكااايئ  النظرياااة:أىااام الموجياااات ،

العمااااا  الجمااااااع  الموجاااااو ذاتياااااا، نماااااوذج العممياااااة، نماااااوذج " كاااااوكس، 
 وبارسونز"

  الشخأااية  االتأااا  واالسااتماع الجيااد، كيفيااة  تالميااارا :المينيااةأىاام الميااارات
التعامااا  ماااا االخاااريئ وجياااا لوجاااو، الوااادرة عمااام التفااااوض(، المياااارات المتأااامة 

تشاخيص المجتماا(، –تودير االحتياجات -إجرا  البحوث الت  تتأ  بالمجتما 
  (االستشارة-األخرىما المنظمات  التعاوئ-الفريو  العم  التنظيمية الميارات 

 
 إعااادة البنااا   –المساااندة  –االتأااا   –التفاعاا   –: االقناااع أىاام االسااتراتيجيات

إعادة أياغة المعايير التربوياة -التعميم والتدريب –العلج التعميم   –المعر   
اساتراتيجية -المساندةت المشااركة الشاعبية والديموراطياة-السموكوالتقويفية وت يير 

 .العدالة
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 ماادخ   –خ  التمكاايئ المتباااد  مااد –: ماادخ  البحااث بالمشاااركة مااداخ  التمكاايئ
 .االجتماع  التحمي -التمكيئمدخ  تعميم  –التعمم االجتماع  

  تباااد  الخباارات -تااو ير البيانااات والمعمومااات –: الشاارح والتوضااي  التكتيكااات– 
  االتأاالت المباشرة.

 :المناقشة الجماعية. –التدريب  –الموابلت  –ورش العم   –الندوات  األدوات 
المرشااد  –المخطااط  –خبياار ال –التربااوي  –المنشااط  –: الممكاائ المينيااةاألدوار 

 المساعد-الميسر-المستشار-الوسيط-المعمم –

 مراجع الدراسة 

 أوال المراجع العربية:

 ( لسان العرب المحيط، تقديم عبد اهلل العاليمي، بيروت: دار الجيل.1988ابن منظور ،) 

 ( معوقدات0214آل عدوض، نجدالء بنددت صدالح ،)  فددي  –تمكددين المدرأة مدن حقوقيددا القانونيدة
المممكدددة العربيدددة السدددعودية، بحدددث منشدددور، مركدددز األبحددداث الواعددددة فدددي البحدددوث 

 االجتماعية ودراسات المرأة، الرياض: جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

 ( تقرير التنمية البشرية، نيويورك، مطبعة أكس1996برنامج األمم المتحدة اإلنما ي ،).فورد 

 ( معجم لغوي مطول، بيروت، مكتبة، مكتبة لبنان.1990البستاني، عبد اهلل ،) 

 ( تصدددور مقتدددرح إلنشددداء مجمدددس لتمكدددين المدددرأة 0217الحربدددي، أمدددل عبدددد الدددرحمن سدددميم ،)
، ورقددة عمددل مقدمددة 0202السددعودية فددي ضددوء رؤيددة المممكددة العربيددة السددعودية 

، 0202ة المجتمددع فددي ضددوء رؤيددة لمددؤتمر تعزيددز دور المددرأة السددعودية فددي تنميدد
 .05/4/0217-04=  08/1408-07جامعة الجوف، 
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 ( المعوقددات التددي تواجددو المددرأة السددعودية فددي تددولي 0214الخمشددي، سددارة صددالح عبددادة :)
، الجمعيددة 50المناصددب القياديددة، بحددث منشددور، مجمددة الخدمددة االجتماعيددة، العدددد 

 المصرية لألخصا يين االجتماعيين.

 (، تمكددين المددرأة فددي الجميوريددة العربيددة السددورية، الواقددع 0226م وآخددرون )خددوري، عصددا
 .0واألفاق، سوريا، مجمة جامعة تشرين لمدراسات والبحوث العممية، العدد 

 ( دور الجامعات في رفدع وعدي المدرأة تجداه المجتمدع وتجداه 0217الزامل، الجوىرة بنت فيد ،)
المرأة السعودية في تنمية المجتمع فدي نفسيا، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر تعزيز دور 

 .05/4/0217-04=  08/7/1408-07، جامعة الجوف، 0202ضوء رؤية 

 ( االتجاىددات الحديثددة فددي تمكددين المددرأة لتنميددة 0215زايددد، أميددرة عبددد السددالم عبددد المجيددد ،)
، رابطدة 67المجتمع، بحث منشور، دراسدات عربيدة فدي التربيدة وعمدم الدنفس، العددد 

 التربويين العرب.

 ( عمميات تنظيم المجتمع، الفيوم، شركة فاس لمطباعة والنشر.0226زيتون، أحمد وفاء ،) 

 ( آليات المنظمات  ير الحكومية في تمكين المرأة مدن 0211سرحان، محمد محمود عرفان ،)
اإلنماج في التنمية بالمجتمع، بحدث منشدور، المدؤتمر العممدي الثالدث )آليدات تمكدين 

ءات في ميدان العمل االجتماعي والتنمية البشرية، المغدرب، فداس: كميدة اآلداب الكفا
 والعموم اإلنسانية.

 ( دور الجمعيات النسدا ية فدي تمكدين المدرأة مدن المشداركة فدي 0224سميمان، ىدي توفيق ،)
الحيددداة العامدددة، بحدددث منشدددور، مجمدددة دراسدددات فدددي الخدمدددة االجتماعيدددة والعمددددوم 

 كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حموان، إبريل. اإلنسانية، القاىرة،

 ( دور الجمعيدات الخيريدة النسدا ية فدي اسدتقطاب المدرأة فدي 0210الشمري، موضدي مطندي ،)
العمدددل التطدددوعي، بحدددث منشدددور، مجمدددة دراسدددات فدددي الخدمدددة االجتماعيدددة والعمدددوم 

 ، القاىرة: كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حموان.04اإلنسانية، العدد 
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 ( أبعدداد تمكددين المددرأة السددعودية، بحددث منشددور، 0217الشديموب، ىيفدداء بنددت عبددد الددرحمن ،)
 ، الرياض.72، العدد 00المجمة العربية لمدراسات األمنية، المجمد 

 ( مؤشدرات تخطيطيدة لددعم دور الجمعيدات األىميدة 0222عبد الحميد، خميدل عبدد المقصدود ،)
منشددور، مجمددة دراسددات فددي الخدمددة لتمكددين اإلندداث فددي حقيددن فددي التعمدديم، بحددث 

 االجتماعية والعموم اإلنسانية، العدد الثامن، أبريل.

 ( البحددث فددي الخدمددة االجتماعيددة، القدداىرة: دار الثقافددة 1988عبدددالعال، عبددد الحمدديم رضددا ،)
 لمطباعة والنشر.

 ( استخدام استراتيجية التمكين في الخدمة االجتماعية وزيد0221عرفان، محمود محمود ،) ادة
مشدداركة المددرأة الريفيددة فددي تنميددة المجتمددع، بحددث منشددور، المددؤتمر العممددي الثدداني 

 عشر لمخدمة االجتماعية، الفيوم، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة ا لقاىرة.

 ( اسدددتخدام التمكدددين لتنميدددة قددددرات المدددرأة الميمشدددة بالمنددداطق 0227فدددرج، سدددامية بدددارح ،)
عددالمي الدددولي العشددرون لمخدمددة االجتماعيددة، العشددوا ية، بحددث منشددور المددؤتمر ال

 القاىرة: كمية الخدمة االجتماعية.

 ( دور الجامعدة فدي تنميدة مسد ولية المدرأة االجتماعيدة 0217كريم جان، سناء فضدل الددين ،)
فدددي ضدددوء المتغيدددرات المحميدددة والعالميدددة، بحدددث منشدددور، مدددؤتمر تعزيدددز دور المدددرأة 

 ، جامعة الجوف.0202رؤية المممكة السعودية في تنمية المجتمع في ضوء 

 ( المعجم الوسيط، ط1980مجمع المغة العربية ،)القاىرة: دار المعارف.0 ، 

 ( إسدديامات منظمدددات المجتمددع المددددني فددي بنددداء قددددرات 0227محمددد، مندددي جميددل سدددالم ،)
المشرحات الجدد لممجالس الشعبية المحمية، مجمس دراسات في الخدمدة االجتماعيدة 

 نسانية، العدد الثالث، القاىرة: كمية الخدمة االجتماعية، جامعة حموان.والعموم اإل 

 ( المنظمددات  يددر الحكوميددة وتمكددين المددرأة مددن المشدداركة فددي 0224محمددود، منددال طمعددت ،)
تنمية المجتمع المحمي، بحث منشور، المؤتمر العممدي السدابع عشدر، القداىرة: كميدة 

 الخدمة االجتماعية، جامعة حموان.
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 ، (، استشددددراف مسددددتقبل التمكددددين االجتمدددداعي واالقتصددددادي 0215حسددددن حسددددن ) مصددددطف
، 54والسياسددي لممددرأة السددعودية، بحددث منشددور، مجمددة الخدمددة االجتماعيددة، العدددد 

 القاىرة: الجمعية المصرية لألخصا يين االجتماعيين.

 ( المرأة والتنمية واألفاق والتحديات، القدا1999نصارى، ىبو أحمد؛ سالم، صالح ،) ىرة: مركدز
 دراسات بحوث الدولة النامية، كمية االقتصاد والعموم السياسية، جامعة القاىرة.

 ( أثر قرارات تمكين المدرأة فدي المممكدة العربيدة السدعودية 0218ياسين، سمر محمد الطاىر ،)
عم  أسواق العمل واألعمال، بحث منشور، مجمة كميدة الدراسدات اإلسدالمية والعربيدة 

 ر، العدد الثالث، المجمد الرابع.لمبنات، دمنيو 

 ( المرأة السعودية ودورىا فدي تنميدة المجتمدع، بحدث منشدور، 0217اليزيد، ميا بنت سعيد ،)
مددؤتمر تعزيددز دور المددرأة السددعودية فددي تنميددة المجتمددع فددي ضددوء رؤيددة المممكددة 

 ، جامعة الجوف.0202
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