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د .هند عقيل امليزر

(*)

أستاذ مشارك ـ جامعة امللك سعود ـ الرياض

قدم للنرش يف  2015/٤/٧وقبل يف 2015/١٠/٢٥

امللخص

لقــد

رفع الدين اإلسالمي احلنيف من مكانة املرأة وأنصفها وأعطاها
مجيع حقوقها ،وقد أنزل اهلل سبحانه وتعاىل أحكام ًا خاصة بالنساء
جتعل املرأة رشيكة للرجل بام يالئم طبيعتها وتكوينها وفطرهتا ،وقد

جاءت نصوص القرآن الكريم يف خطاب الرجل واملرأة مطلقة دون حتديد اجلنس.

ومــن هذه احلقوق التي منحها اإلســام هلا حق التعليــم والعمل وقد حفل
التاريخ اإلســامي بالكثريات من املشــتغالت بالعلم والفقه واألدب ،وقد أولت
ريا فأقرت هلا حق التعليم والعمل والرعاية االجتامعية
الدولة السعودية املرأة اهتام ًما كب ً
والصحية وحق التملك وإدارة األعامل وشغل الوظائف القيادية وغريها ،بل وتعزيز
دورهــا يف خمتلف املجاالت عــى الرغم من التحديات الكامنــة يف املوروث الثقايف
واالجتامعــي .ويف ظل هذه احلقوق متكنت املرأة الســعودية مــن حتقيق الكثري من
اإلنجازات وأن تربز شخصيتها وتثبت ذاهتا.
وقد تم متكني املرأة الســعودية يف جمايل التعليــم والعمل عىل نحو تدرجيي إىل
أن وصل هبا إىل قمة اهلرم التعليمي والوظيفي يف املؤسسات التعليمية السعودية ويف
مؤسســات العمل املتباينة ،وحازت الكثري من املراتب الوظيفية العليا ،كنائب وزير،
ومدير جامعة ،وجتاوز التمكني ذلك إىل أن وصلت إىل عضوية جملس الشوري.

الكلامت املفتاحية :التهميش ـ التمكني ـ املرأة السعودية.
		
(*) املراسالت اخلاصة هبذا البحث توجه إىل هند عقيل امليزر
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لقد كرم اإلسالم املرأة ومنحها مكانة مرموقة من خالل دورها كأم وزوجة وبنت،
وحدد هلا العديد من الواجبــات العامة واخلاصة املالئمة لطبيعتها وفطرهتا .كام َق َّرر هلا
حقو ًقا مساوية للرجل ،ومما يؤكد تلك املساواة ما ورد يف النصوص التي جاءت مطلقة

دون حتديد للجنس ،قال تعــاىل ﴿ :ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ
ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ﴾ (املجادلة .)11 :وما ورد يف السنة النبوية (من سلك طري ًقا يطلب
فيه ً
علم سهل اهلل له طري ًقا إىل اجلنة) .رواه مسلم ،وأصحاب السنن عن أيب هريرة.

وانطال ًقا من نصوص الرشيعة اإلســامية فقد اهتمت الدولة السعودية باملساواة
بني الرجل واملرأة يف احلقوق والواجبــات ،فأصبح للمرأة حق التعليم بجميع مراحله
وحق العمل والرعايــة االجتامعية والصحية مع متتعها باألهلية القانونية وحق التملك
وإدارة األعامل وغريها من املكتســبات ،كام اهتمت احلكومة السعودية بتفعيل وتعزيز
دور املرأة الســعودية يف مجيع مناحي احلياة ،واســتطاعت مع التحديات التي تكمن يف
املوروثات االجتامعية أن حتقق هلا الكثري مــن اإلنجازات لتمكينها يف مجيع املجاالت.
حمليا وبصورة تدرجيية
ومن امللحوظ أن مســرة متكني املرأة قد بدأت يف جمــال التعليم ًّ
من التعليم يف الكتاتيب إىل التعليم األهــي ،فالتعليم االبتدائي الذي كانت بدايته عام
ً
وصول إىل
1380هـ ( )1960ثم املعاهد املتوسطة إلعداد املعلامت ،يليها التعليم العام،
التعليم العايل وبتخصصات علمية حمدودة ،واآلن أصبح هناك جامعة خاصة تضم مجيع
التخصصات األدبية والعلمية للمرأة السعودية (جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن،
1429هـ ـ 2008م) ومل يقترص األمر عىل هذا ،بل امتدت املســرة إىل االبتعاث خارج
اململكة لدراسة التخصصات العلمية لتسهم يف عملية التنمية.
وكذلك مل يقترص متكني املرأة السعودية عىل التعليم فقط ،بل امتد إىل املجال املهني
حيث أصبحت متعلمة األمس معلمة وطبيبة وحمامية وصحفية ومذيعة اليوم ،كام متكنت
يف العمل ببعض قطاعات وزارة الداخلية كاجلوازات وإدارة مكافحة املخدراتً ،
وأيضا
أصبحت صاحبة أعامل بعد أن أثبتت قدرهتا عىل حتدي كل الصعاب والعقبات ،إىل أن
ً
وصول إىل عضوية
وصلت إىل مراكز عليا يف املجتمع مــن نائب وزير إىل مدير جامعة
جملس الشورى.
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وتشري اإلحصاءات الســنوية إىل زيادة إسهام املرأة السعودية يف مجيع املجاالت،
فهي متثل ما يقرب من نصف عدد أعضاء هيئة التدريس باجلامعات الســعودية ،حيث
كان عدد أعضاء هيئة التدريس من النساء يف عام 1420هـ ( )6442من إمجايل العدد يف
اجلامعات السعودية ( )18325بنسبة متثل نحو  .%32ووصل العدد يف عام 1433هـ إىل
عضوا من إمجايل العدد ( )48788بنسبة تقرتب من النصف (وزارة التعليم
()19660
ً
العايل1434 ،هـ) .ونحو  %20من مؤسســات القطاع اخلاص مسجلة بأسامء سيدات
ســعوديات ،باإلضافة إىل وجود قسم نسوى يف كل دائرة حكومية .وشهد عام 2004
أول مشــاركة للمرأة السعودية يف انتخابات أعضاء جمالس اإلدارة يف الغرف التجارية،
وخطت املرأة الســعودية خطوات مطردة يف هذا املجال حتى وصلت إىل منصب نائبة
لرئيس إحدى الغرف التجارية الصناعية باململكة (.)www.saudi.gov.sa
ولتوضيح ما مرت به املرأة السعودية من حتوالت جذرية من التهميش إىل التمكني
سيتناول هذا البحث مسرية متكني املرأة السعودية عرب العقود األخرية.

مشكلة البحث
واجهت اململكة العربية الســعودية العديد من التحديات من أجل نقلة من جمتمع
تسوده العنرصية والتفرقة والتمييز ،وحتكمه العادات والتقاليد التي تركز عىل محاية الفرد
ذكورا وإنا ًثا
ذكرا أو أنثى إىل جمتمع نا ٍم تســوده العدالة االجتامعية واملشاركة بني أبنائه
ً
ً
لإلسهام يف دفع تنمية املجتمع السعودي.
وقد أســهمت املرأة الســعودية بدور فعال يف هنضة جمتمعها ،وحققت الكثري من
ً
ً
فاعــا يف عملية التنمية
رشيكا
اإلنجازات يف شــتى املياديــن ويف زمن قيايس؛ لتكون
بمفهومها الشــامل ،حيث أتــاح هلا املجتمع فرصة املشــاركة يف العديد من امليادين يف
القطاعني احلكومي واألهيل .ويرجع ما حققته املرأة السعودية من نجاحات إىل إرصارها
ً
عنرصا ًّ
وفعال يف مسرية عجلة التنمية يف جمتمعها ،ويعود نجاح املرأة
مهم
عىل أن تكون
ً
إىل إدراك الدولة السعودية ألمهية مشاركتها ،حيث إهنا متثل نصف املجتمع ،وال يمكن
ً
ً
مهمشا.
معطل أو
حتقيق أي تنمية إذا ما كان نصف املجتمع
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وتشري التقارير إىل مشاركة املرأة السعودية منذ عهد امللك عبد العزيز طيب اهلل ثراه
وإما عامة،
بدورها يف التعليم من خالل الكتاتيب النسائية التي كانت َّإما كتاتيب مستقلة َّ
وهي كتاتيب املعلامت (املطوعة) ،التي كانت عبارة عن جزء من بيت املعلمة ،أو كتاتيب
خاصة لبنات األرس املورسة وقد ُيعلم فيها بعض العلامء أو يتوىل بعض اآلباء واألمهات
تعليم البنات القرآن الكريم وشيئًا من القراءة والكتابة (املرشد .)1419 ،حيث كانت
هذه الكتاتيب املصدر األول للتعليم يف خمتلف مناطق اململكة العربية السعودية.
كام أسهمت اجلهود األهلية يف مواصلة تعليم املرأة من خالل إنشاء املدارس األهلية
يف منطقة احلجاز قبل توحيد اجلزيرة ،حيث كان عدد املدارس يف منطقة احلجاز إحدى
عرشة مدرسة ويف الدمام واملدينة مدرستان لكل منهام .ومجيع هذه املدارس كانت تقترص
يف تعليمها عىل العلوم الدينية وعلــوم اللغة العربية والقليل من املواد العلمية ،وكانت
تــوازي املرحلة االبتدائية (املرشــد .)1419 ،ولقد مثلت هــذه الكتاتيب واملدارس
اإلرهاصات التي سبقت إقرار التعليم الرسمي للبنات يف اململكة ،ويف الوقت نفسه كانت
هذه املدارس تلقى الرعاية والدعم من حكومة اململكة يف صورة إعانات مادية أو عينية.

وتواصلت مســرة تعليم املرأة عندما صدر األمر امللكي عام 1380هـ ـ 1960
بإنشاء الرئاسة العامة لتعليم البنات ،حيث رصدت هلا ميزانية قدرها مليونا ريال وخالل
الســت سنوات التالية ازدادت امليزانية إىل ما يقرب من ثالثني ضع ًفا .ويف الوقت نفسه
ازداد عدد الطالبات خالل هذه الســنوات الســت إىل ما يزيد عىل مخســن ألف طالبة
للمرحلة االبتدائية ،وإحدى وثامنني طالبة للمرحلة الثانوية ،وألف ومائة وإحدى وستني
طالبة ملعاهد إعداد املعلامت (املرشد.)1419 ،

ومنذ بدايــة االهتامم باألخذ باألســلوب العلمي يف التنمية دأبــت خطط التنمية
الوطنية املتعاقبة عىل تطوير أوضاع املرأة عن طريق توســيع الفرص املتاحة هلا يف التعليم
والتدريب وإجياد فرص عمل هلا ،حيث أشارت وثيقة خطة التنمية اخلمسية األوىل (1390
ـ 1395هـ) إىل رضورة التوســع يف تعليم البنات وما يتطلبــه ذلك من جهاز للتدريس
ولإلدارة من مدرسات وموظفات يف وظائف إدارية تعليمية ،وأخرى غري تعليمية يف كل
مراحل التعليم العام منهــا واخلاص مثل :معاهد األمل ومدارس الرتبية الفكرية (وثيقة
اخلطة اخلمسية األوىل  1390ـ 1395هـ) .كام استمر هذا االهتامم يف اخلطة اخلمسية الثانية
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يف تنمية القوى البرشية عن طريق التوســع يف التعليم والتدريب ورفع املستوى الصحي،
هبدف حتقيق حاجات اإلنسان لتحقيق الرفاهية والعدالة االجتامعية يف ضوء اإلطار القيمي
الديني واالجتامعي الذى تسرتشد به اململكة يف مسريهتا نحو التنمية( ،وثيقة اخلطة اخلمسية
الثانيــة 1395 ،ـ 1400هـ) وتعكس الزيادة املطردة يف اإلنفاق عىل تنمية املوارد البرشية
واخلدمــات الصحية واالجتامعية االهتامم الذي توليه الدولة للتنمية البرشية الذي يمكن
جتســيده يف املوارد املالية الكبرية التي خصصت لتمويل برامج ومشــاريع تطوير التعليم
والتدريب والصحة التي أعدت يف إطار خطط التنمية كام يتضح من األرقام التالية:

ـ تم ختصيص مبلغ  10.3آالف مليـون ريال لقطاع تنمية املوارد البرشية يف خطة
التنمية األولـــى  1390/89ـ 1394/93هـ ( 1970ـ  ،)1975أي ما نسبته
( )%30.9من إمجايل استثامرات اخلطة.
ـ ارتفعـت قيمـة املخصصات االستثامرية لقطاع تنمية املوارد البرشية يف خطة التنمية
الثانية إىل ما يزيد عىل سبعة أضعـاف ،وبلغت قيمتهـا  78.6ألف مليون ريـال،
أي ما يعادل ( )%22.7من إمجايل استثامرات اخلطة.

ـ ارتفعت اعتامدات قطاع تنمية املوارد البرشية خالل خطة التنمية الثالثة ألكثر من
الضعف ،حيـــث بلغت  176.2ألف مليون ريال ،أي بنســبة ( )%28.2من
إمجايل استثامرات اخلطة.

ـ أما خطة التنميــة الرابعة فقد حافظت عىل معدالت اإلنفاق العايل يف جمال تنمية
املــوارد البرشية ،حيث بلغت االعتامدات املخصصة لقطاع تنمية املوارد البرشية
 177ألف مليون ريال ،أي بنسبة ( )%50.7من إمجايل استثامرات اخلطة.
ـ شهدت خطة التنمية اخلامســة زيادة كبرية يف اإلنفاق احلكومي عىل قطاع تنمية
املوارد البرشية؛ إذ بلغــت املبالغ املخصصة هلا نحو  232.4ألف مليون ريال،
أي بنسبة ( )%68مـن مجلة اإلنفاق االستثامري للخطة.
ـ تزايد الدعم املقدم لقطاع تنمية املوارد البرشية خالل خطة التنمية السادسة ،حيث
ارتفعـــت خمصصاته إىل  304.1آالف مليون ريال ،أي بنسبة ( )%74.8من
إمجايل املخصص لقطاعات التنمية.
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ـ تم ختصيص  369.5ألف مليون ريال لقطاع تنمية املوارد البرشية خـالل خطة
التنمية السابعة ،أي بنســبة قدرها ( )%76.2من مجلة خمصصات اخلطة جلميع
قطاعات التنمية.

ـ أما خطة التنمية الثامنة فقد حافظت عىل أولويات خطط التنمية الســابقة؛ حيث
ارتفعت املتطلبات املالية لقطاع تنمية املوارد البرشية يف اخلطة لنحو  464.1ألف
مليون ريال ،أي بنسبة ( )%75.5من إمجايل استثامرات اخلطة( .وزارة االقتصاد
والتخطيط ،مسرية التنمية1429 ،هـ).
ـ خالل خطة التنمية التاسعة بلغت املبالغ املخصصة لتنمية املوارد البرشية  967.7مليار
ريال موزعة عىل قطاع التعليم العام ( )498.4مليار ريال والتعليم العايل ()200.2
مليار ريال والتدريب ( )26.4مليار ريال .والصحة ( )242.7مليار ريال.

اجلدول رقم ( )1يبني املبالغ املعتمدة يف خطط التنمية اخلمسية التسع لقطاع تنمية
املوارد البرشية (التعليم العام والعايل ،التدريب والصحة) «مليار ريال»
م

رقم اخلطة

 1اخلطة اخلمسية األوىل (1390ـ 1395هـ)

 2اخلطة اخلمسية الثانية ( 1395ـ 1400هـ)

 3اخلطة اخلمسية الثالثة ( 1400ـ 1405هـ)

 4اخلطة اخلمسية الرابعة ( 1405ـ 1410هـ)

 5اخلطة اخلمسية اخلامسة( 1410ـ 1415هـ)

املبالغ املعتمدة
خالل اخلطة

نسبة املبالغ إىل إمجايل
استثامرات اخلطة

78.6

%22.7

10.3

176.2

%28.2

232.4

%68

369.5

%76.2

177

 6اخلطة اخلمسية السادسة ( 1415ـ 1420هـ)

304.1

 8اخلطة اخلمسية الثامنة ( 1425ـ 1430هـ)

464.1

 7اخلطة اخلمسية السابعة ( 1420ـ 1425هـ)

 9اخلطة اخلمسية التاسعة ( 1430ـ 1435هـ)

%30.9

967.7

%50.7
%74.8
%75.5

مل يتم ظهور تقرير املتابعة
اخلاص باخلطة

ويشــر هذا اإلنفاق املتزايد إىل االهتامم الكبري الذي توليــه الدولة لتنمية املوارد
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البرشية الوطنية من خالل مبدأ املســاواة بني الرجل واملرأة يف املشاركة املجتمعية لتنمية
املجتمع الســعودي ،ويف ضوء ذلك تتحدد مشكلة الدراسة يف تسليط الضوء عىل واقع
املرأة السعودية من التهميش إىل التمكني يف جمال التعليم والعمل.

أمهية البحث:

عنرصا
ـ إبــراز اهتامم الدولة بتنمية املوارد البرشية التي تشــكل املرأة الســعودية
ً
أساسيا فيها.
ًّ
ـ تنبع أمهية هذه الدراسة من أمهية دور املرأة يف املجتمع السعودي.
ـ إبراز مشاركة املرأة مع الرجل يف تنمية املجتمع.

ـ ندرة الدراسات يف جمال متكني املرأة من املشاركة املجتمعية من خالل التعليم والعمل.

ـ الرد عىل االدعاءات التي هتمش مشاركة املرأة السعودية يف التنمية.

ـ توضيح إسهامات املرأة السعودية يف ميادين العلم والعمل.

أهداف البحث:

 ١ـ استعراض تاريخ مسرية متكني املرأة يف املجتمع السعودي عرب املئة سنة األخرية.
تعليميا.
 ٢ـ رصد مؤرشات متكني املرأة السعودية
ًّ
مهنيا.
 ٣ـ رصد مؤرشات متكني املرأة السعودية ًّ

تساؤالت الدراسة:

 ١ـ ما تاريخ مسرية متكني املرأة يف املجتمع السعودي عرب املئة سنة األخرية؟
تعليميا؟
 ٢ـ ما مؤرشات متكني املرأة السعودية
ًّ
مهنيا؟
 ٣ـ ما مؤرشات متكني املرأة السعودية ًّ
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مفاهيم الدراسة:

مفهوم التهميش

الفعل(ه َ
َ َّ
ش)،
ورد يف القاموس ( )www.wikipediaمعنى «هامش ـ  Marginمن
َ
عىل النحو التايل:
ت»َ :ع َل َح ِ
«ع َل َه ِ
ش الدَّ ْف َ ِ
ام ِ
اش َيتِ ِه.
1ـ َ
يش َع َل َه ِ
ش ْ ُال ْجت ََم ِع»َ :خا ِر َج ِس َي ِ
 2ـ « َي ِع ُ
ام ِ
اق ْ ُال ْجت ََم ِع.
هتميشا ـ َ : »Marginalizeج ْع َل ُه َع َل ا َهل ِ
ً
ام ِ
 3ـ َ َّ
إع َطائِ ِه َأه َّي ًة.
«هشه
شْ ،
أي َعدَ َم ْ

ويشــر مفهوم التهميــش (أســد )2008 ،إىل حالة من االســتبعاد االجتامعي
واالقتصادي والســيايس يعانيها األفراد يف املجتمع .وتؤدي إىل إقصاء وحرمان مادي
ومعنوي ،ونقص يف احلقوق اإلنســانية ،والقدرات والفــرص واخليارات املتاحة أمام
األفراد وخللٍ يف املشاركة االجتامعية.
ويتضمن املفهوم املدلوالت التالية:

أ ـ متييــز وإقصاء اجتامعي :ويعني مجلة اإلجــراءات واخلطوات ا ُمل َّ
نظمة التي عىل
أساسها ُتوضع املوانع أمام األفراد واجلامعات ،حتى ال حيصلوا عىل احلقوق،
والفرص ،واملوارد ،وخدمات السكن والصحة والتوظيف والتعليم واملشاركة
السياسية ،وغريها من احلقوق ا ُملتاحة للمجموعات األخرى ،التي تعد أساس
التكامل االجتامعي.
ب ـ اســتبعاد عن املشــاركة :وتعرفه (عبد املنعم )2011 ،بأنه «متييز ضد بعض
األفراد أو اجلامعات يف املجاالت السياســية أو االقتصادية أو االجتامعية ،ما
ُيؤثر يف وضع هؤالء األفراد واجلامعات داخل هيكل القوة املجتمعية ويشــر
الفعالة يف املجتمع».
إىل عملية االستبعاد من املشاركة َّ
همش»
ج ـ حــدود وفواصل :يرى العايب ،أن هناك أربعــة حدود فاصلة بني «ا ُمل َّ
همش»:
وغري «ا ُمل َّ
 1ـ احلد األول :حدّ فاصل جغرا ّ
يف مكاينّ.
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معينةّ ،
فإن
عرف معيار ًّيا ،إذا ّ
قرر املجتمع معايري ّ
 2ـ احلــد الثاين :حدّ فاصل آخر ُي ّ
ّ
يطبقها يوصمون ـ ّ stigmatization
بأن ممارساهتم غري عاد ّية( ،مثل:
كل من ال ّ
النساء غري املحجبات يف املجتمع السعودي).
الفضائي أو القب ّ
اإلثني...
يني أو
 3ـ احلدّ الثالث :ويرتبط باألصل ،األصل
ّ
يل أو الدّ ّ
ّ
اهلامشية ال تتع ّلق يف
واملثال األكثر ُشهرة هو حالة «املنبوذين» يف اهلند ،وهذه
ّ
مجاعي.
حدّ ذاهتا بالفقر أو الغنى ،لك ّنها قد تكون منتجة لفقر
ّ
الرابع :هو ال ّتهميش عىل أســاس اجتامعي اقتصادي .وهذا احلدّ
 4ـ احلدّ الفاصل ّ
مرتبط مبارشة بوصــول أو عدم وصول األفــراد أو املجموعات إىل املوارد
االقتصاد ّيــة ،وهنا تظهر فئــات العاطلني عن العمــلّ ،
وكل من ال يصلون
والســكن ،واألرض للف ّ
الحني ومياه ّ
الشب..
إىل املوارد (ال ّتعليم ّ
والص ّحة ّ
الكم،
إلخ) ،وهذه هي الفئة
اهلامشية الوحيدة التي يمكن إخضاعها إىل مقولة ّ
ّ
نسبيا.
وقياسها ،مع هامش خطأ حمدود ًّ

ويؤكد ّ
اجلامعي املرتبط بعدم الوصول إىل املوارد ال يســتثني وصول
أن ال ّتهميش
ّ
مميزة ،مع ّ
أن هؤالء األفراد ينحدرون
همشة إىل
بعض األفراد من املجموعات ا ُمل ّ
وضعيات ّ
ّ
فاهلامشية يمكن أن تو ّفر
األمريكي أوباما)،
الرئيس
من املجموعات ا ُمل َّ
ّ
همشة (مثل :حالة ّ
ّ
املهمشــة ،وهذا ما
لبعــض األفراد فرص نجاح قد ال تتح ّقق هلم خارج هذه املجموعة ّ
جيعل املفهوم أكثر ُّ
تعقدً ا ،وبخصوص املرأة يرى العايب ،أن املرأة من حيث هي امرأة،
مهمشّ ،
فإن زوجته غال ًبا ما تكون
همشــة ،مع تفاوت يف الدّ رجة ،فعندما يوجد رجل ّ
ُم ّ
هامشــية منه ،ويربط العايب مفهوم التهميش (ا ُمل َتع َّمد) باإلقصاء ويقول :إن ّأول
أكثر
ّ
همشني (ال
صيغة من صيغ اإلقصاء هي الوصمة ،وتنبع من حكم القيمة املس ّلط عىل ا ُمل ّ
تتزوج فال ًنا ألنّه أسود اللون).
ُأصادق فال ًنا ألنّه فقري ،ابنتي لن ّ
املفهوم اإلجرائي للتهميش :وضع املرأة السعودية (قبل مخسة عقود ماضية) خارج
دائرة اختاذ القرار يف التعليم والعمل.

مفهوم التمكني

لغة :التمكني هو مصدر للفعل َّ
(مكن) ،واملكان عند أهل اللغة هو املوضع احلاوي
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ٍ
اليشء قوي ومتن ورسخ
بمعان متعددة ،منها :مكن
لليشء ،وقد وردت مادة (م ك ن)
ُ
َ
منه :جعل ُله ِ
واطمأ َّن فهو ِ
ماك ٌنَّ ،
عليه سلطا ًنا وقدر ًة ،وأمكن
ومكنه من اليشء
وأمكنه ُ
ُ
منه :قدر ِ
فال ًنا األمر :ســهل ِ
عليه
وتيس وقدر عليه .ومتكن من األمر
َ
واســت ْم َكن ُ
عليه َّ
وظفر ِ
كنت فال ًنا من ِ
فالن (األصفهاين ،د.ت:
كنت له َفت ََم َّك َن ،وأ ْم ُ
به .ويقالَ :م َّك ْن ُته وأ ْم ُ
مكن ّ
 .)471كام وردت كلمة ّ
قادرا عىل فعل يشء معني ويقال:
(مكنــه) بمعنى جعله ً
استمكن الرجل من اليشء صار أكثر قدرة عليه ،كام يقال :متمكن من العلم أو من مهارة
تأدية مهنة معينة بمعنى أنه متقن للعلم أو للمهنة (الدويبي.)2008 ،
موضعا ،وغلبت
ويف القرآن الكريم وردت كلمة التمكني بمشتقاهتا يف ثامنية عرش
ً
عليها الصيغة الفعلية التي يبدو فيها التمكني كأنه صريورة ،وليس مفهو ًما ساكنًا ،وفيها
ينســب اهلل تعاىل التمكني إىل ذاته العلية؛ فهو وحده من يمكن لإلنسان وليس اإلنسان
من يمكن لذاته فر ًدا كان أو مجاعة .وتظهر اآليات القرآنية وجود عالقة ارتباطية وثيقة

بــن مفهومي التمكني واالســتخالف؛ قال تعــاىل﴿ :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ﴾ (النور )٥٥ :كام تشــر اآليات القرآنية
إىل أن التمكني مثلام يتحقق عىل املستوى اجلمعي ،فإنه قد يتحقق عىل املستوى الفردي؛

قال تعاىل﴿ :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ﴾ (يوســف.)56:
وكذلك وردت كلمة التمكني بمعنى التوطئة والتمهيد والتســخري يف سورة األعراف
﴿ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ﴾(األعراف.)10:

ووف ًقــا للمصــادر الغربيــة اللغويــة فــإن مفهــوم التمكــن مســتمد مــن
قادرا .ويف قاموس ويبســر
الكلمة الالتينيــة « ،»Potereوتعني أن يصبح اإلنســان ً
( )www.merriamwebster.comفإن الفعل ( )empowerيعني إعطاء القوة القانونية أو
نتاجا لعملية التقوية أو
السلطة الرسمية ،كام يعني االستطاعة ،أما الالحقة ( )mentفتأيت ً
التمكني ،وتبدو القوة ( )Powerكلمة حمورية ومفتاحية يف املفهوم تكسبه معناه ودالالته.

ومن الناحيــة االجتامعية يعرف التمكني عىل أنه :عملية ذات أبعاد خمتلفة ،يمكن
بياهنا كالتايل (:)Hutchison,1993:2
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ـ عمليــة اجتامعية متعــددة األبعاد :تتم عــى األصعدة السياســية واالقتصادية
مجيعا دون أن تقترص عىل صعيد بعينه ،ومن جهة أخرى
واالجتامعية ،وتتنقل بينها ً
جتمع بني املستويني الفردي واملجتمعي؛ ذلك أهنا تفرتض أن متكني الفرد يؤدي
يف هناية املطاف إىل متكني املجتمع.

ـ عملية تغيريية :تستهدف حصول األفراد عىل القوة وتفرتض أن هذا يتم من خالل
اكتســاب املعلومات اخلاصة هبم وبالبيئة التي يعيشون فيها ،ومن خالل التطلع
نحو العمل مع األفراد واملؤسسات من أجل إحداث التغيري املطلوب يف املجتمع.
ـ عملية تفاعلية :هي نتــاج تفاعل خربات األفراد ،وينتج عنها التغري االجتامعي،
وغايتها أن يتمكن األفراد من العمل إلحداث التغيري من خالل املؤسسات ذات
التأثري يف حياهتم وجمتمعاهتم.
 عملية تنموية :تبتغي زيادة وعي األفراد بقدراهتم ،وحتثهم عىل تطويرها ليصبحوامؤهلني للحاق بعملية التنمية.

مفهوم التمكني يف املرجعيات الدولية( :الدويبي)2008 ،

ـ ضامنات حقوق اإلنســان يف حياة مديدة وصحية ومستوى معييش الئق وتعليم
مناسب وفرص عمل منتج وتوسيع مجيع اخليارات اإلجيابية لإلنسان.
ـ عدم التمييز عىل أساس النوع االجتامعي ومنع مجيع أشكال العنف والتمييز ضد
املرأة.
ـ احلق يف التنمية لكل الناس.

ـ االســتفادة من العوملة التي جاءت نتيجة متكــن الناس من العلم واملعرفة وتقدم
االتصاالت وتدفق رؤوس األموال.

قادرا عىل املشاركة الفاعلة
والتمكني يف بعده اإلجيايب اإلنساين يعني جعل اإلنسان ً
يف صنع التنمية البرشية واالستفادة من نتاجاهتا وهو حمور التنمية وجوهرها وليس فقط
أداهتا.
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اخلصائص الرئيسة للتمكني
يمكن بلورة جمموعة من اخلصائص التي متثل سامته األساسية التي متيزه من املفاهيم
األخرى التي هلا عالقة به وفيام ييل بعض تلك اخلصائص (الرسوجي:)258 :2009 ،
ـ التمكني قوة وسلطة وتأثري يرتبط بالقدرات واإلمكانات.

ـ التمكني حرية وإبداع.

ـ التمكني هدف من أهداف رعاية ومقابلة احلاجات اإلنسانية.

ـ يتوقف التمكني عىل اإلطار الثقايف والقيمي ورأس املال االجتامعي يف املجتمع.
ـ يرتبط التمكني باملبادرة واجلودة واملسؤولية الكاملة يف األداء.

ـ إقناع الذات واآلخر بالقدرة عىل التمكني.

ـ وسيلة لتحقيق األهداف املجتمعية ومؤرشات لعائد التنمية والرعاية اإلنسانية.

ـ وسيلة للعدالة وحماربة الفساد ،وزيادة الثقة والتضامن االجتامعي.

أنواع التمكني وخصائصه الرئيسة
يف إطار حماولة الباحثني وضع تعريف للتمكني نجد أن بعضهم قدم تعريفات عبارة
عن تقســيم للتمكني ذاته من خالل تقسيمه إىل عدد من األنواع مثل؛ التمكني بواسطة
املشــاركة ،والتمكني من خالل اإلســهام يف اختاذ القرار واملشاركة يف حتمل املسؤولية،
والتمكني من خالل زيادة الشــعور باالنتامء مع مــا يتضمنه االنتامء من أهداف اجلامعة
ومصالــح املجتمع ،ويســتنتج من ذلك أن عملية التمكني ال يمكــن بأي حال أن تتم
دون مقومات املشاركة والتفاعل واالنتامء الذي ينسجم مع الشعور باملسؤولية وحتقيق
األهداف ،أي أن التمكني يقود الفرد إىل الشــعور باالنتامء املعنوي واالنتامء املادي وكل
منهام مكمل لآلخر (.)Lashley,1999: 169
ويمكن بشكل عام حرص األنواع الرئيسة للتمكني عىل النحو التايل:

أ ـ التمكــن االجتامعي :وهيدف إىل زيادة نســبة مشــاركة املواطنــن يف القضايا
املجتمعية ،مع تأكيد دور الفرد يف تكوين القيم اإلجيابية ،ســواء عىل مستوى
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األرسة أو عىل مســتوى املجتمــع .والعمل عىل إتاحة فــرص الوصول إىل
اخلدمات وحتقيق االحتياجات الرضورية التي تســاعد عىل إحداث التوازن
يف مسؤولية األفراد وتدعيم دورهم التنموي.

ب ـ التمكــن االقتصادي :وهيدف إىل تفكيك وإزالة حالة التبعية التي يشــعر هبا
األفراد نتيجة لعدم حصوهلم عىل الفرص املتساوية يف احلياة ،ومن ثم فالتمكني
االقتصادي هيدف إىل ضامن حصول املواطنني عىل فرص عمل متساوية ،ومدى
استفادة املجتمع من عائد املشاركة يف التنمية ،باإلضافة إىل ضامن فاعلية األفراد
يف العملية اإلنتاجية داخل املجتمع.
ج ـ التمكني السيايس :ويتمثل يف تعزيز مشاركة املواطنني يف العملية السياسية ،من
خالل زيادة نسبة متثيل أصحاب املصلحة احلقيقيني يف مواقع اختاذ القرار ،ورفع
نسبة املشــاركة يف مؤسسات املجتمع املدين ،والتمثيل احلقيقي يف املؤسسات
الترشيعية والشعبية.

د ـ التمكــن القانوين :وهيدف إىل ضامن وعي املواطنني بحقوقهم ومســؤولياهتم
التي كفلتها هلم مجيع املعاهدات واالتفاقيات الدولية والدستور والترشيعات
املحلية ،حتى يمكنهم احلصول عىل مجيع حقوقهم كاملة غري منقوصة.

هـ ـ التمكني املؤســي :وهيدف إىل تقوية البنية األساسية للمؤسسات احلكومية
أو ملؤسســات املجتمع املدين ،والعمل عىل إجياد شبكة عالقات وتواصل بني
صانعي السياسات الكفيلة بتحسني أوضاع املواطنني يف خمتلف القطاعات.

مفهــوم متكني املرأة :يمكن تعريف متكني املرأة بأنه تلك العملية التي تصبح املرأة
ومجاعيا واعية بالطريقة التي تؤثر من خالهلا عالمات القوة يف حياﻬﺗا
من خالهلــا فرد ًّيا
ًّ
فتكسب الثقة بالنفس والقدرة عىل التصدي لعدم املساواة بينها وبني الرجل.

املفهــوم اإلجرائي للتمكني :عىل الرغم من تعــدد أنواع التمكني ما بني التعليمي
والســيايس والقانوين واملؤسيس واالقتصادي فإننا سنقترص يف التعريف اإلجرائي عىل
متكني املرأة يف جمالني اثنني فقط مها التمكني التعليمي واالقتصادي ،ومن ثم فإن التعريف
اإلجرائي الذي تتبناه الدراســة هو :إطالق العنان لقدرات املرأة الســعودية وتوسيع
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وخارجيا» والعمل واملشاركة يف صنع واختاذ
«داخليا
اخليارات أمامها يف التعليم والتعلم
ًّ
ًّ
القرار عىل املستويات الشخصية واملجتمعية.

اإلطار النظري للبحث

ً
أول :تاريخ مســرة املرأة السعودية يف املجتمع العريب السعودي عرب املئة سنة
األخرية
 ١ـ مرحلة التهميش من  1330ـ 1380هـ

عاشــت املرأة السعودية قبل نحو مخســن عا ًما حتت ظل العادات والتقاليد التي
أفقدهتا الكثري من احلقــوق ،وفرضت عليها الكثري من املحظورات ،حيث كانت حتت
مظلة الســلطة األبوية والتســلط الذكوري وثقافة املجتمع الذي حيرم املرأة من التمتع
بحقوقهــا ،ويميز بينها وبني الرجل ،وكانت جز ًءا من هــذه الثقافة تولد وتعيش حتى
متوت ،وقد تركزت مسؤوليتها يف العناية بمنزهلا وأبنائها والقيام ببعض املهن إذا استلزم
األمر حاجتها للعمل مثل :تصنيع السعف والتطريز واخلياطة ورعي األغنام.
ويصف (عيل )2007 ،هذه الثقافة بالتمييز بني النوع االجتامعي بأربع صفات هي:

 ١ـ مركزية العائلة ً
عوضا عن مركزية الفرد.

 ٢ـ مركزية دور الرجل كالعائل الوحيد لألرسة.

 ٣ـ حاكميــة القيود عىل االختالط بني اجلنســن ،وذلك باعتبار أن كرامة ورشف
األرسة مرتبطان بسمعة املرأة.
 ٤ـ ســيادة ميزان قوى غري متكافئ بني الرجــل واملرأة يف املجال اخلاص؛ ما يؤثر
سل ًبا عىل دخول املرأة يف املجال العام.

وقد كانت هذه املامرسات تتم باسم اإلسالم ،وبالرغم من أن اإلسالم ساوى بني
املــرأة والرجل يف كل تنظيامته وتوجيهاته من خالل النظرة اإلنســانية لكل منهام ألهنام

سواء يف الكرامة اإلنسانية وحاجاهتا ومتطلباهتا ،استنا ًدا لقوله تعاىل ﴿ :ﮏ ﮐ ﮑ
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ﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟ ﮠ﴾ (اإلرساء .)70:فإنه حينام ينظر إىل املرأة عىل أهنا أنثى فإنه ينظم أنوثتها
ذكرا ،فيفرض عىل كل منهام الواجبات ،ويعطي لكل
ويوجهها يف مقابل الرجل باعتباره ً
منها احلقوق بام ي َّتفق مع طبيعته ،ووف ًقا ملبدأ تقسيم العمل بني أفراد املجتمع ،وينشأ عن
تلك الفروق بني أحكام املرأة وأحكام الرجل تقدير حاجات ومتطلبات األنوثة والذكورة
وف ًقا خلصائص وطبيعة كل منهام.

مرحلة التمكني :من 1380هـ حتى الوقت الراهن
هيتدي املجتمع العريب الســعودي بمنهج الرشيعة اإلسالمية ،حيث ينص النظام
األســايس للحكم الصادر باملرسوم امللكي رقم (/90أ) وتاريخ 1412/8/27هـ يف
املادة الســابعة عرشة منه عىل أن« :امللكية ،ورأس املال ،والعمل ،مقومات أساســية يف
الكيــان االقتصادي واالجتامعي للمملكة ،وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتامعية،
ً
رجال أو نســا ًء عىل حد سواء.
وفق الرشيعة اإلســامية» وتنطبق عىل مجيع املواطنني
ومن ثم فإن النظام األسايس قد ساوى بني كل من الرجل واملرأة يف العنارص الرئيسة يف
املجال االقتصادي واالجتامعي ،ووف ًقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية فقد اهتمت اململكة
العربية الســعودية بتعزيز دور املرأة االقتصــادي واالجتامعي واألرسي مع األخذ يف
االعتبار املبادئ التالية:
 ١ـ رضورة التمسك بمبادئ الدين اإلسالمي.
 ٢ـ تعزيز املناخ األخالقي.

 ٣ـ مناهضة التمييز ضد املرأة.

 ٤ـ اعتبار األرسة الوحدة األساسية للمجتمع.
 ٥ـ تشجيع عمل املرأة ودعمها.

كام اهتمت الدولة بتمكني املرأة من حقها يف التعليم والعمل ،وشاركت املرأة السعودية
ً
ً
ارتباطا
مرتبطا
بدورها التنموي يف عملية التنمية الشــاملة ،حيث أصبــح تقدم أي جمتمع
وثي ًقا بمدى تقدم النساء وقدرهتن عىل املشاركة يف عملية التنمية االقتصادية واالجتامعية.
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وقد مرت مشــاركة املرأة الســعودية يف عملية التنمية من خــال املراحل التالية
(النعيامت:)2010،
 ١ـ مدخل املرأة يف التنمية Woman in Development

ويفــرض أن املرأة غائبة عن تفكري املخططــن يف جمال التنمية ،ويركز عىل أدوار
املرأة اإلنتاجية من خالل توجيه مرشوعات خاصة باملرأة ملواجهة مشــكالهتا وحماربة
الفقر ،ومن ثم ال يرتبط هذا املدخل بمرشوعات التنمية العامة ،وعىل سبيل املثال تقديم
املعونات املادية للمستفيدات من خدمات اجلمعيات دون االهتامم بالربامج التنموية التي
يتم من خالهلا تدريب املستفيدات عىل املهارات التي توفر هلن مصدر دخل ويف الوقت
نفسه كمصدر للمشاركة يف تنمية املجتمع.
 ٢ـ مدخل املرأة والتنمية Woman and Development

ويركز عىل زيادة الكفاءة اإلنتاجية للمرأة وحتسني مهاراهتا للعمل يف كل املجاالت ،كام
هيتم بتطوير التكنولوجيا ،ليتوافر للمــرأة وقت أطول يتم توجيهه إىل العمل اإلنتاجي .فإذا
تناولنا هذا املدخل بالنسبة للمملكة سنجد أن نسبة إسهام النساء يف القوى العاملة قد ارتفعت
يف بداية تســعينيات القرن العرشين ( )1990إىل ( )%5.5عام 1410هـ( .وزارة االقتصاد
والتخطيط1410 ،هـ) وإن كانت تدل عىل ضآلة نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل خالل تلك
الفرتة فإنه جيب أن ندرك أن نسبة مشاركتها قبل عقدين من الزمن كانت ال تذكر ،حيث كانت
نسبة مشاركتها يف القوى العاملة يف اخلطة اخلمسية األوىل ( 1390ـ 1395هـ) هي (.)%0.5
 ٣ـ مدخل النوع االجتامعي والتنمية Gender Development

ويركــز عىل أمهية إدراج مفهوم املســاواة بني الذكور واإلنــاث يف احلصول عىل
املوارد اإلنتاجية ،يف ظل االعرتاف بوجود مشكلة التمييز بني اجلنسني ،وتقسيم العمل
التقليدي املؤســس عىل مفاهيم خاطئة خاصة بــأدوار وإمكانات وصالحيات كل من
الذكور واإلناث يف املجتمع.

 ٤ـ مدخل التمكني Empowerment

ويركز عىل االعرتاف باملرأة كعنرص فاعل يف التنمية ،وبالتايل فهو يســعى للقضاء
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عىل كل مظاهر التمييز ضدها من خالل اآلليات التي تعينها عىل االعتامد عىل الذات.

ويف إطار اعرتاف احلكومة الســعودية هبذا الدور الفاعل للمرأة يف التنمية ،صدر
األمر السامي رقم ( )651بتاريخ 1421/6/8هـ ( )2000القايض باملوافقة عىل ابتعاث
املوظفات السعوديات ليشمل التخصصات الطبية والصحية وغريها من املجاالت التي
تعمل هبا املرأة وتتطلب حاجة العمل تأهيلها عن طريق االبتعاث حلاجة ملحة اليمكن
تلبيتها من خالل الربامج املوجودة باجلامعات السعودية (احلقيل1434،هـ.)41 :

كذلك مع بداية األلفية الثالثة وسيادة مفهوم التمكني تبنت األمم املتحدة (األهداف
اإلنامئيــة لأللفية) التي تعهد فيها قادة الدول عــى االلتزام بتنفيذ هذه األهداف خالل
اخلمس عرشة سنة األوىل من هذه األلفية ،وتركز هذه األهداف عىل شمولية التنمية من
خالل الرتكيز عىل التعليم ،والصحة ،وحتسني بيئة التجارة العاملية .ومما يلحظ عىل هذه
األهداف وجود هدفني خاصني باملرأة بشكل خاص إىل جانب شمول املرأة يف األهداف
الست املتبقية (عبد احلميد )2009 ،وذلك من خالل:

 ١ـ ختفيض نسبة من يعيشون يف فقر مدقع بمعدل النصف خالل الفرتة من 1990ـ .2015
 ٢ـ إحلاق مجيع األطفال بالتعليم االبتدائي قبل حلول عام .2015

 ٣ـ تعزيز املســاواة بني اجلنســن ومتكني املرأة من أســباب القوة عن طريق إزالة
التفاوت بينهام يف التعليم االبتدائي والثانوي قبل حلول عام .2015

 ٤ـ ختفيض معدالت وفيات األطفال الرضع بنسبة الثلثني خالل الفرتة من 1990
ـ .2015
 ٥ـ ختفيض معدالت الوفيات أثناء الوالدة بنســبة ثالثــة أرباع خالل الفرتة من
 1990ـ .2015

 ٦ـ مكافحة فريوس نقص املناعة البرشية (اإليدز) واملالريا وغريها من األمراض.
 ٧ـ كفالة االستدامة البيئية من خالل إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات
والربامج الوطنية ،وحتسني أحوال سكان املناطق الفقرية ،وختفيض نسبة األفراد
الذين ال حيصلون عىل مياه رشب نظيفة إىل النصف.
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 ٨ـ إقامة رشاكة عاملية من أجل التنمية.

وقد واكب هذا االهتامم العاملي اهتامم كثري من الدول واهليئات واملنظامت الدولية
واإلقليمية ،حيث أنشئت منظمة املرأة العربية عام  2000حتت مظلة جامعة الدول العربية
لتحقيق ثالث غايات رئيسة هي (.)www.arabwomenorg.org
 ١ـ متكــن املرأة العربية وتعزيــز قدراهتا يف مجيع امليادين كركيزة أساســية لتقدم
املجتمع العريب.
ً
رشيكا عىل قدم املساواة يف عملية
 ٢ـ التوعية بأمهية وحمورية أن تكون املرأة العربية
التنمية عىل أن تشمل جهود التوعية املرأة ذاهتا واملجتمعات العربية ككل.

 ٣ـ تكريس جهود التنســيق والتعاون بني الدول العربيــة من أجل إنجاز غايات
التمكني والتوعية.

وقد انضمت اململكة العربية الســعودية إىل االتفاقيــات الدولية املعنية بالقضاء
قرارا يقيض عىل مجيع أشــكال التمييز
عىل التمييز ضد املرأة ،وأصدرت يف عام ً 2000
ضد املرأة مع حتفظها عىل املواد التي تتعارض مع أحكام الرشيعة اإلســامية .ومما يبني
مصداقية اململكة يف االلتزام بتنفيذ هذه االتفاقية واتسا ًقا مع االجتاهات العاملية يف متكني
املرأة فقد حظيت املرأة الســعودية بمراكز قيادية خمتلفة يف العديد من اجلهات احلكومية
يبينها اجلدول رقم ( )2عىل سبيل املثال وليس احلرص.
م

اجلدول رقم ( )2يبني املركز القيادي للنساء السعوديات يف املراكز القيادية
مسمى الوظيفة

العدد

1

عضو جملس الشورى

30

3

وكيل وزارة

3

2
4
5

نائب وزير

مدير جامعة

1
1

15

عميدة

www.saudi.gov.sa
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ويشري الصندوق الدويل لدعم املرأة يف هيئة األمم املتحدة  (((UNIFEMعند تقييمه
ملســتويات التمكني يف الدول املختلفة إىل أن هناك ثالثة مفاهيم لتمكني املرأة تتمثل يف:
املشاركة يف القرار والتعليم والصحة org.unifem.www

بينام حيدد خليل النعيامت مؤرشات التمكني يف ثالثة مؤرشات هي( :النعيامت)2010 ،

 1ـ التمكني السيايس

ـ نسبة النساء يف املجالس املحلية ومراكز اختاذ القرار.

ـ نسبة النساء يف اخلدمة املدنية.

ـ نسبة النساء اللوايت سجلن للتصويت واالنتخاب.

ـ نسبة النساء اللوايت حيق هلن التصويت.

ـ نسبة النساء يف جمالس النواب.

 2ـ التمكني االقتصادي

ـ التغري يف نسبة معدالت التوظيف.

ـ مشاركة أفراد األرسة يف أعامل البيت ورعاية األطفال.

ـ الفرق يف املرتبات واألجور بني النساء والرجال.

ـ النسبة املئوية للملكية.

ـ النسبة املئوية للمرصوفات عىل الصحة والتعليم.

ـ النســبة املئوية للفرص املتوافرة للمرأة لتطوير قــدراﻬﺗا التقنية كاخلدمات الفنية
املقدمة من قبل احلكومة أو املصادر غري احلكومية.

 3ـ التمكني االجتامعي

ـ عدد النساء يف منظامت املجتمع املدين.

ـ مقارنة النساء اللوايت يف مواقع اختاذ القرار بالعدد الكيل لألفراد.
(1) UNIFEM is the women’s fund at the United Nations .It provides financial
and technical assistance to innovative programmes and strategies to foster
women’s empowerment and gender equality
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ـ املشاريع والدوائر الرسمية وغري الرسمية.

ـ حرية اختاذ القرار فيام يتعلق باإلنجاب.

وخارجيا باملقارنة مع الرجال.
داخليا
ـ حرية احلركة
ًّ
ًّ

تعليميا
مؤرشات متكني املرأة السعودية
ًّ

تعليميا من خالل الداللة الرقمية واإلحصائية
تظهر مؤرشات متكني املرأة السعودية
ًّ
التي تتمثل يف اآليت:
ـ يف التعليــم العام :زادت أعــداد امللتحقات بالعملية التعليميــة عام ( 1970ـ
1390هـــ) مع بداية اخلطة اخلمســية األوىل للتنميــة يف اململكة من 112ألف
طالبــة إىل  2.973.412طالبة عام ( 2009ـ 1430هـ) يف بداية خطة التنمية
التاسعة أي أن الزيادة وصلت إىل نسبة  %377خالل 40عا ًما .ويف عام 1432هـ
ـ  2011م) وصل معدل االلتحاق اإلمجــايل للطالبات يف مجيع مراحل التعليم
العام إىل .%103.2

ـ التعليم العــايل لإلناث :اهتمت اململكة بالتعليم العــايل لإلناث وقد تطور هذا
االهتــام بصورة مطردة ،حيث بدأ من خالل رئاســة تعليــم البنات ،ثم فروع
لكليات البنــات مناظرة لكليات البنني يف اجلامعــات بمناطق اململكة املختلفة
وقد توج هذا االهتامم بإنشاء جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن ( )2008وقد
ازداد عدد الطالبات املقيدات عىل عدد الطالب املقيدين ،حيث وصلت النســبة
يف عام (1432هـــ ـ  )2011إىل ( )%51.3للطالبات و( )%48.7للطالب.
ويشــر اجلدول التايل إىل تطــور أعداد املقيدات بالتعليم العــايل ابتداء من عام
( 1415 /1414هـ ـ .)1994

146

املرأة السعودية من التهميش إىل التمكني يف التعليم والعمل ...هند عقيل امليزر

اجلدول رقم ( )3تطور أعداد املقيدات بالتعليم العايل ابتداء من عام (1415/1414هـ ـ 1994م)
العام

حتى العام الدرايس (1433/32هـ )2011
العدد

معدل القيد للطالبات

1415/14هـ ()1994

72743

42.1

1417/16هـ ()1996

108359

45.7

172532

51.3

1416/15هـ ()1995
1418/17هـ ()1997
1419/18هـ ()1998
1420/19هـ ()1999
1421/20هـ ()2000
1422/21هـ ()2001
1423/22هـ ()2002
1424/23هـ ()2003
1425/24هـ ()2004
1426/25هـ ()2005
1427/26هـ ()2006
1428/27هـ ()2007
1429/28هـ ()2008
1430/29هـ ()2009
1431/30هـ ()2010
1432/31هـ ()2011

99570

154679
202210
225995
237296
248281
305988
334817
350216
368365
368845
390974
414433
473725
523583

إحصاءات التعليم العايل ـ وزارة التعليم العايل ـ سنوات خمتلفة.

مؤرشات متكني املرأة السعودية اقتصاد ًّيا:

47.0
52.1
54.4
55.9
54.9
55.8
58.2
58.6
58.0
57.9
54.7
54.7
54.7
52.4
51.3

لقد تطورت أعداد النســاء العامالت يف املجتمع الســعودي عىل نحو الفت للنظر،
فمع بدايات اخلطة اخلمســية األوىل ( 1390ـ 1395هـ) كانت نسبة النساء العامالت متثل
( )%0.5من القوى العاملة يف اململكة (وزارة التخطيط ،خطة التنمية األوىل،)25 :1395 ،
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وتطورت نسبة إسهام اإلناث السعوديات يف األيدي العاملة يف اخلطة اخلمسية الثانية (1395
ـ 1400هـ ) من ( )%0.5إىل (( )%1وزارة التخطيط ،خطة التنمية الثانية1400،هـ .) 34 :
أما يف خطة التنمية الثالثة ( 1400ـ 1405هـ) فقد زادت النســبة بشكل كبري إىل (.)%5.1
(وزارة االقتصاد والتخطيط ،خطة التنمية الثالثة )82 :1405،ومل تزد كث ًريا يف خطة التنمية
الرابعة ( 1405ـ 1410هـ) حيث وصلت النسبة إىل (( .)%5.5وزارة االقتصاد والتخطيط،
خطة التنمية الرابعة .)83: ،1410،حتى وصلت النسبة يف اخلطة اخلمسية السادسة (1415
ـ 1420هـ) إىل (.)%5.8
ولكن الطفرة احلقيقية لتمكني املرأة الســعودية اقتصاد ًّيا ،وخاصة يف جمال العمل
بدأت خالل السنوات اخلمس األخرية التي شهدت زيادات كبرية يف أعداد النساء ويف
التنوع املهني للوظائف التي يشغلنها ،كذلك يف القطاعني احلكومي واخلاص .واجلدول
التايل يبني نسب عمل املرأة السعودية يف كال القطاعني العام واخلاص.
اجلدول ( )4يبني نسب عمل املرأة السعودية يف خمتلف جماالت العمل احلكومية واخلاصة
م

1
2

املجال

العدد

القطاع احلكومي ()2011

1

القطاع اخلاص ()2012

302360

%33

518200

%25.2

215840

2

اإلمجايل

%

%19.02

يبني اجلدول الســابق نسبة عمل املرأة السعودية يف القطاعني احلكومي واخلاص،
ونسبتهن إىل إمجايل القوى العاملة يف اململكة ،ويشري إىل ارتفاع هذه النسبة خالل الفرتة
األخرية ،حيث يســتحوذ القطاع احلكومي عىل نســبة كبرية من فــرص العمل املتاحة
ً
مشــاركا بصورة كربى يف توفري
للنســاء إال أنه من امللحوظ أن القطاع اخلاص أصبح
فرص العمل للنســاء ،ويعود ذلك لسببني :األول هو التشبع النسبي للقطاع احلكومي
يف الوظائف النسائية ،خاصة وأن غالبية هذه الوظائف تقع يف نطاق اخلدمات التعليمية
ويليها اخلدمات الطبية ،والسبب الثاين هو السياسات التي تتبعها احلكومة السعودية ممثلة
يف وزارة العمل من أجل زيادة فرص العمل للمرأة السعودية يف املجاالت املختلفة التي
أسهمت يف زيادة أعداد النساء يف القطاع اخلاص.
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مناقشة النتائج
قطعت مسرية التمكني للمرأة السعودية خطوات واسعة عىل خمتلف مستويات وأنواع
التمكني فيام بني السيايس واالقتصادي واالجتامعي ،ويعد التمكني يف جمال التعليم هو أقدم
املجاالت التي حدث فيها متكني للمرأة السعودية ،واألساس لباقي جماالت التمكني ،فمنذ
البداية الرسمية لتعليم املرأة السعودية يف عام  1960حتى اآلن حدثت تغريات جذرية يف
مسرية املرأة السعودية ،من شخصية مهمشة ومهملة وغري متعلمة وتابعة للرجل بدأت أوىل
خطوات التغيري التدرجيي بدخوهلا جمال التعليم كدارسة ،ثم معلمة ،ثم طبيبة إىل العمل يف
خمتلف املجاالت املهنية املتاحة هلا ،مع احلرص عىل االلتزام بالتقاليد والرشيعة اإلسالمية،
حتى وصلت إىل ما هي عليه اآلن كعضو يف جملس الشورى ورئيس جامعة ونائب وزير.
ومن عدم وجود فرص هلا للعمل إىل شــغلها لنســب عالية يف العمل احلكومي والقطاع
اخلاص خالل فرتة وجيزة .ومن ثم فإن املستقبل يعد بمزيد من اإلنجازات املتميزة للمرأة
الســعودية يف املجاالت املختلفة التي تتاح هلا والتي تستطيع أن تقوم فيها بدورها بشكل
فعال .ولتســتطيع املرأة السعودية القيام بمزيد من األدوار التنموية التي ينتظرها املجتمع
منها فإن األمر يتطلب العمل عىل تنفيذ بعض التوصيات املهمة يف املجاالت التالية:

توصيات لتفعيل دور املرأة السعودية( :اليوسف)٢٠١٠ ،

ـ اختاذ قرارات سياسية لتعديل مجيع الظروف غري املتكافئة بني اجلنسني.

ـ مراجعة مجيع الترشيعات للعمل عىل إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة.
ـ تكثيف اجلهود لتعديل اجتاهات املجتمع التقليدية نحو املرأة.

ـ بذل اجلهود لتعديل الصورة السلبية للمرأة عن نفسها املكتسبة من التنشئة االجتامعية.

ـ توعية أولياء األمور بأمهية التعليم خاصة لإلناث.

ـ تعديل الكتب الدراســية ومواد أدب األطفال إللغاء مجيع االجتاهات واملواقف
التي متيز بني اجلنسني.

ـ االستعانة بعدد أكرب من النساء يف جلان املناهج وتأليف الكتب وإعداد املواد التعليمية.
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ـ توفري اخلدمات االجتامعية التي تســاعد املرأة عــى التوفيق بني عملها يف خارج
املنزل ومسئولياهتا األرسية واملشاركة يف احلياة العامة.

ولدعم وتفعيل دور املرأة االقتصــادي واالجتامعي واألرسي فقد خرجت اهليئة
االستشارية ملجلس التعاون اخلليجي بعدة توصيات يف هذه املجاالت (اهليئة االستشارية
ملجلس التعاون اخلليجي )2003 ،وهذه التوصيات هي:

 1ـ املحور االقتصادي:

ـ العمل عىل متكني املــرأة اقتصاد ًّيا ،لتعزيز دورها االجتامعي واألرسي ،وليكون
سندً ا هلا يف التغلب عىل مجيع املعوقات التي تقف أمام رقيها.

ـ زيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل يف املجاالت الالئقة هبا ،وإزالة ما حيول دون
إسهامها بفاعلية يف التنمية.
ـ الرتكيز عىل التدريب والتأهيل وتنمية املهارات واملعارف الالزمة للمرأة ،للدخول
يف سوق العمل ،وتطويع التقنية ،وتكثيف استخدام احلاسبات اآللية يف جمال فتح
فرص جديدة أمام عمل املرأة عن بعــد ،والنظر يف إمكانية التحول اإللكرتوين
لكثري من األعامل اإلدارية يف املؤسســات احلكوميــة والتجارية ،بام يتيح فرص
عمل جديدة أمام املرأة.
ـ حتسني رشوط وظروف عمل املرأة ،وتطوير أنظمة التأمينات االجتامعية والتقاعد
املدين ،بام يساعد عىل زيادة مشاركتها االقتصادية.

ـ إنشاء صندوق مشرتك لدعم املشاريع اخلاصة باملرأة ،وعىل وجه اخلصوص تطوير
موضوع احلاضنات واملشاريع الصغرية ،واالستفادة من التجارب القائمة يف بعض
دول املجلس يف هذا الشأن.

 2ـ املحور االجتامعي

ـ حتسني أوضاع املرأة الفقرية ،ومساعدهتا عىل االندماج يف احلياة االجتامعية.

ـ محاية املرأة من ســوء املعاملة ،بالتوعية ،من خالل إنشاء مراكز اجتامعية وصحية
ونفســية متخصصة ،والتوعية اإلعالمية للتعريف باآلليات واألساليب املتاحة
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للحد من هذه الظاهرة ،ومتكينها من التامس املســاعدة القانونية وحتقيق ســبل
العدالة اجلزائية واملدنية عىل السواء ،ونرش التوعية العامة يف هذا اخلصوص.

ـ ضامن توفري فرص التعليم والتدريب املتكافئ للجنسني ،والسعي إىل القضاء عىل
األمية بني اإلناث.

ـ توجيه خمرجات التعليم بام يتناســب واحتياجات القطاعات االقتصادية املختلفة
للقوى النسائية العاملة.

ـ تطوير القوانني واألنظمة ذات الصلة باملرأة ،بام يتفق وأحكام الرشيعة اإلسالمية،
ويتناسب مع التغريات االجتامعية واالقتصادية والثقافية املستجدة.
ـ توعية املجتمع عامة ،واملرأة خاصة ،بحقوقهــا وواجباهتا الترشيعية واملهنية كام
قررهتا الرشيعة اإلسالمية يف إطار الترشيعات املعمول هبا يف دول املجلس ،وحث
املرأة عىل ممارسة هذه احلقوق.
ـ تنميــة القدرات العلمية والثقافية والبيئية للمرأة .بام يضمن إعدا ًدا جيدً ا يف جمال
البيئة خاصة ،وبام يؤهلها للحفاظ عىل صحتها وصحة البيئة املحيطة هبا ،وتفعيل
دورها يف محاية البيئة واملحافظة عليها.

ـ تقديم صور إجيابية عن املرأة يف وســائل اإلعالم ،مــع العمل عىل إزالة الصور
النمطية والسلبية عن املرأة يف هذه الوسائل.

 3ـ املحور األرسي

ـ حتسني أوضاع األرسة املعيشية التي ترعى شئوهنا امرأة ،من خالل تنمية مصادر
دخلها ،وتوجيهها إىل أفضل السبل لالستفادة من ذلك الدخل.

ـ توعيــة اآلباء وأفراد املجتمــع بعواقب التمييز بني األطفال عىل أســاس النوع
االجتامعي هلم.
ـ تيســر الوصول إىل املعلومات احلديثة ،ونرش املعرفة والتعليم وحمو األمية لدى
أفراد األرسة لتحسني احلياة األرسية واالجتامعية.

ـ االهتامم بتطوير دور احلضانة ورياض األطفال ،بام يسهم يف رعاية أبناء األمهات
العامالت ،ويضمن هلم النوعية املناسبة من اخلدمات.

151

املجلة العربية للدراسات األمنية ـ املجلد  32ـ العدد ( 12٧ )٦٨ـ  15٤الرياض (2017م) (143٨هـ)

ومن خالل ما سبق يمكن للباحثة وضع جمموعة من التوصيات لتفعيل دور املرأة
السعودية تتمثل يف:

ـ دعم املشــاركة السياسية للمرأة السعودية التي بدأت من خالل ضم ( )٣٠امرأة
لعضوية جملس الشورى ،وفتح باب الرتشيح واالنتخاب يف االنتخابات البلدية.

ـ مساعدة املرأة العاملة عىل القيام بأدوارها املختلفة من خالل دعم وتوفري اخلدمات
التي متكنها من القيام هبذه األدوار.

ـ العمل عىل تغيري الصورة النمطية عن املرأة الســعودية من خالل مراحل التعليم
املختلفة.
ـ االســتمرار يف دعم القياة السياسية للمرأة وهو ما يشجع باقي قطاعات املجتمع
عىل هذا التوجه.
ـ االهتامم باملرأة السعودية بكل فئاهتا املتعلمة والعاملة واملعيلة.
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