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 العربية يف منظومة تنمية املوارد البشرية: املرأة" أوراق واحباث وتقارير مؤمتر
 التمكني وزيادة املشاركة يف سوق العمل" 

 فلسطين -بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة

 2017الخامس عشر والسادس عشر من تشرين أول، املنعقد في يومي  
 

 

 إشراف األستاذ الدكتور 

 عبدهللا يوسف عبابنة
 

 وتدقيق مراجعة

 أ.د. أحمد عيس ى الطويس ي

 املشاركون                                  

د. احمد إسماعيل األردن؛  -عبداملنعمفلسطين؛ د. ثروت الحوامدة و د. أسامة -د. محمد تاللوة وأماني ياسين

األردن؛ د. مجيد -هيلدا عواد، فلسطين؛ د. أسماء غنيمات األردن؛ -؛ أ.د. إخالص الطراونةاألردن -املعاني

سوريا؛ د. حسين عبدالقادر  -األردن؛ د. سجا الزعبي-فلسطين؛ د. فارس العمارات-مصطفى عثمان وهنادي عواد

فلسطين؛ -األردن؛ د. سونيا عبدالفتاح شحادة-أمل العواودة و م. مريم بني هاني فلسطين؛ د.-و خالد الشهيوين

؛  الجزائر-اليمن؛ د. ليندة بورايو-األردن؛ أ. د. عبدالوهاب املعمري -السودان؛ د. ملى غنيم-د. إسحق ابراهيم

؛  د. إبراهيم العراق -د. احمد عبد السالم احمد و د. زياد طارق ابراهيم البيطار السعودية؛ -سوزان الرحيلي

الجزائر؛ د. محمد ابو بكر -األردن؛ د. عمران كربوسة-األردن؛ د. حنان شمالوي و د. نهيل سقف الحيط-الصرايرة

ا.د. محمد جمال ماض ي ؛ د. نسـيمة أمال حـيـفــري ـــ الجزائرفلسطين؛ -األردن؛ إسراء دار صالح-و د. رامي الزواهرة

األردن؛ د. إياد ابو -؛ وفاء الجرادينالجزائر -د. علي حميد وش ؛ أ.فلسطين –ب جرار أ.د ذيا؛  مصر -ابو العزائم

-يش ي وشعالني صالح الديناألردن؛ الياس قر -فلسطين؛ د. هشام شطناوي وختام عارف-ونوال القاض ي بكر 

 الجزائر.
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 المملكة األردنية الهاشمية 

 
 رقم اإليداع لدى المكتبة الوطنية )               (

 
 يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه وال يعبر 

  
 هذا المصنف عن رأي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى

 
 

 

 

 

 

 تنويه
 بالضرورة عن وجهة نظر الرابطة أو املركزالكتاب ال تعبر هذا محتويات 

 تم ترتيب األوراق والتقارير في هذا الكتاب بحسب تسلسل عرضها في املؤتمر



 
 

 

 قائمة املحتويات

 

 1           وقائع جلسات المؤتمر

 4            الكتاب تقديم

  5     يالعرب الوطن في البشرية الموارد تنمية بحوث لمراكز العلمية بالرابطة تعريف

 7         المؤتمر على المشرفة الُعليا اللجنة

 8           اللجنة العلمية للمؤتمر

 9         ايجاز عن وقائع حفل افتتاح المؤتمر 

 11        البيان الختامي للمؤتمر وأهم توصيات المؤتمر

 548-15             أوراق/أبحاث المؤتمر
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 وقائع جلسات املؤتمر

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية العربية " المرأةالمحور األول "دور  الجلسة األولى: 11:00-12:30

 مقرر الجلسة: د. سجا طه الزعبي د. الشيخ المجذوب رئيس الجلسة: أ.
 عنوان البحث الباحثون/الباحث الرقم

1.  
 د. محمد تاللوة
 أ. أماني ياسين

الفلسطينية وتمكينها في المحافظات  المرأةمية دور جامعة القدس المفتوحة في تن
 .الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم(

2.  
 د. ثروت محمد الحوامدة

 .األثر الفكري للمرأة العربية في تحقيق الريادية المؤسسية للمؤسسات العاملة فيها د. إسامة عبد المنعم 

 وتمكينها في الدول العربية المرأةشكالت التي تواجه برامج وسياسات تنمية المعيقات والم"الثاني : المحور الثانيةالجلسة  12:30-2:00
 مقرر الجلسة: د. إياد أبو بكر رئيس الجلسة: أ. د. ذياب جرار 

 .المعيقات والمشكالت التي تواجه التمكين السياسي للمرأة العربية د. أحمد اسماعيل المعاني  .3
 .ات والحلول: المعيقالمرأةعمل  الطراونةد. إخالص   .4

 أ. هلدا عواد  .5
وتمكينها في الدول  المرأةوالمشكالت التي تواجه برامج وسياسات تنمية  المعيقات

 ة.العربي

 عبد القادر غنيمات فيأ. اسماء مصط  .6
وتمكينها في الدول العربية  المرأةالمعيقات والمشكالت التي تواجه برامج وسياسات تنمية 

 .)مقترحات وحلول(

7.  
 عثمان منصور فيمصطد. مجيد 

 هنادي عواد . أ
الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات  المرأةمعيقات تمكين 

 .نظر المؤسسات النسوية والمستفيدات منها
 .االردنية في سوق العمل المرأةمعوقات مشاركة  د. فارس محمد العمارات  .8

 سجا طه أحمد الزعبي .د  .9
في مواجهة األزمات والحروب الحالية في المنطقة، دراسة حالة  العربية المرأةتحديات 

 .السورية" المرأة"
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  العربية وتمكينها " المرأة" دور القطاع الخاص والعام واألهلي في تنمية  الثالثالمحور الجلسة الثالثة :  3:00-4:30

 د تاللوةمقرر الجلسة: د. محم رئيس الجلسة: أ. د. سعيدي محمد 
 عنوان البحث الباحثون/الباحث الرقم

 د. حسين عبد القادر  .10
 .العربية وتمكينها المرأةدور القطاع الحكومي في تنمية  أ. خالد الشهيوين

 مل سالم حسن العواودةأد.   .11
 . مريم بني هانيم

 دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في التمكين االجتماعي للمرأة

 في مناطق جيوب الفقر()دراسة ميدانية 

د. سونيا عبد الفتاح ابراهيم   .12
 شحادة

وتمكينها من وجهة نظر الطالبات المرأةدور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية   
 .اهلل أنموذجًا( رام )جامعة فلسطين التقنية خضوري 

 .دارفور في تمكين النساء بوالية شمال المرأةدور منظمة شبكة جمعيات تنمية  اسحق إبراهيم هدي يعقوب د.  .13

 د. لمى صالح غنيم 5 .14
 

 .في مجال التعليم: تحليل الوضع والتحديات المرأةتمكين 

 

 دمج من المحورين الثالث والرابع  الرابعة:الجلسة  9:30-11:00
 (4-1من )األبحاث  العربية وتمكينها" المرأةاألطر التشريعية العربية: نظرة تحليلية لتنمية " :الثالثالمحور 

 (6-5)األبحاث من  العربية وتمكينها" المرأةالقطاع الخاص والعام واألهلي في تنمية  المحور الرابع: دور
 مقرر الجلسة: د. سوزان ارحيلي  ميابو العزا محمد جمال د. رئيس الجلسة: أ.

 .كتها في سوق العمل في الجمهورية اليمنيةومشار  المرأةالمعوقات القانونية لتمكين  اهلل أحمد المعمري الوهاب عبد أ.د. عبد  .15

دور األطر التشريعية في الجزائر في تعزيز ثقافة المبادرة والعمل الحر للمرأة الجزائرية:  د. ليندة بورايو  .16
 غيل الشباب نموذجا."الوكالة الوطنية لدعم تش

 سوزان صالح محمد الرحيلي أ.  .17
قتصادي للمرأة المعيلة بالمجتمع دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التمكين اال

 .السعودي

18.  
 زياد طارق ابراهيم احمدم.  
 احمد عبد الحكيم توفيق حسونم. 

 م.  أحمد عبد السالم أحمد

ح الدين/ الور القطاع الخاص في تمكين النساء العامالت في القطاع الصحي في صد
 .العراق

 العربية وتمكينها " المرأةالتشريعية العربية: نظرة تحليلية لتنمية  الرابع "األطرالمحور  الخامسة:الجلسة  11:10-12:30
 مقرر الجلسة: د. إخالص الطراونة الوهاب عبداهلل المعمري عبد أ.د. رئيس الجلسة:

 .الحماية القانونية للمرأة العاملة في التشريع األردني د. إبراهيم صالح عبد الصرايرة  .19

 د. حنان عطا رضا شمالوي  .20
 .على نسبة مشاركتها في القوى العاملة في الدول العربية المرأةأثر تمكين  يل إسماعيل سقف الحيطد. نه

 العربية بين معوقات سوق العمل وسبل التمكين في ظل التحوالت الراهنة.  المرأة د. عمراني كربوسة  .21
 .املة في قانون العمل األردني وأثره على تنمية الموارد البشرية"الع المرأةحقوق  د. محمد خليل يوسف أبو بكر  .22
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 د. رامي إبراهيم حسن الزواهرة
 .في التشريعات الفلسطينية: بين اإلقصاء والتمكين المرأةواقع  أ. اسراء صالح  .23

 نسيمة أمال حيفري أ.  .24
الواقع القانوني للمرأة ودوره في تفعيل العملية التنموية بين التشريع الجزائري 

 .واالتفاقيات الدولية

 العربية وتمكينها " المرأةنماذج وتطبيقات ريادية في تنمية  "الخامس  الجلسة السادسة: المحور 12:40-2:10
 د. اسمهان بنت حمد بنـــفرج  مقرر الجلسة:  أ.د. شفيق حداد رئيس الجلسة:

 عنوان البحث الباحثون/الباحث الرقم

25.  

 ميأ. د. محمد جمال ماضي ابو العزا
 د العجروديأ.د. نجوى مسع

 أ.د. فاطمة أحمد شفيق
 أ.د. منيه بهاء الدين

 .الريفية المصرية المرأةالصندوق االجتماعي للتنمية وتنمية 

 .الفلسطينية: الواقع والتدخالت المطلوبة" المرأة"الريادة في االعمال لدى  أ.د. ذياب جرار  .26

رجية "دراسة مقارنة للتجربة العربية وبلدان بين الجهود الذاتية والخا المرأةفرص تمكين  أ.د علي حميدوش  .27
 .اسيا"

في الحياة االقتصادية في جنوب األردن وأثره على حالتها االجتماعية من  المرأةمشاركة  أ. وفاء مهنا الجرادين  .28
 .وجهة نظرها )دراسة حالة العامالت في قطاع الجامعات الرسمية(

 د. اياد أبو بكر  .29
 نوال القاضي أ.

(على تمكين النساء ذوات CBRت التأهيلية لبرنامج التأهيل المجتمعي )أثر الخدما
 .االعاقة اقتصاديا في محافظة رام اهلل

30.  
 اوينعلي شطد. هشام 

 .األردنية والريادة العالمية المرأة أ. ختام عارف مصلح حسن

31.  
 أ. إلياس قريشي

 شعالني صالح الدين أ.
 ر مستقبلهاالصحراوية الجزائرية ورهانات تغيي المرأة

 "نماذج لسيدات أعمال جزائريات صحراويات"

 والتكريم  البيان الختامي والتوصيات :الجلسة الختامية 3:10-4:00
أمين عام الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد  /رئيس اللجنة المشرفة على المؤتمر/عبد اهلل عبابنة  رئيس الجلسة: أ.د.

 بي.البشرية في الوطن العر 
 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر أ.د سمير النجدي  .1
 رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمرنائب  أ.د أحمد الطويسي .2
 أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية   . مبارك المجذوبأ.د .3
 رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر  أ.د حسني عوض  .4
 الروابط العلمية باتحاد مجالس البحث العلمي العربية. منسق عام المجدوب الشيخ أ.د  .5
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 بقلم األستاذ الدكتور عبدهللا عبابنة: ابتقديم الكت

 )رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية( أمين عام الرابطة 
، وذلك يؤمن أصحاب القرار في الدول العربية بأن تكون قضايا تنمية املوارد البشرية في صلب اهتماماتهم

املتقدمة والنامية على حد سواء. ولعل من مرتكزات هذا  ألهمية املوارد البشرية في دفع عجلة التنمية في البلدان

في  األهم دور ال مأن يكون لهبخاصة يستحقون العربية  املرأةالعامل البشري العربي بعامة، و  يمان بأناالهتمام ال 

سهم أن ن العربية ينبغي علينا املرأة. وفيما يتصل بالبشرية ة املواردمنظومضبط إيقاع مدخالت وعمليات ومخرجات 

ولعله من نافل القول أن نشير إلى ما كشفت عنه  .في حقول التنمية املختلفة تهاومشارك هاتمكينفي تيسير كل سبل 

انخفاض معدل  :زهاجود اختالالت وتشوهات في بنية القوى العاملة باملنطقة العربية، أبر و  من والدراساتاألبحاث 

صانع مما يملي على ، وبشكل الفت، بالذكور  في سوق العمل وارتفاع نسبة األمية لدى الناث مقارنة املرأةمشاركة 

وضرورة إتاحة الفرص أمامها لزيادة مشاركتها في صنع القرار  املرأة تمكينالسعي الجاد نحو  القرار في املنطقة العربية

ولتوفير العربية وتمكينها سيبقى في صلب اهتماماتها،  املرأةهتمام الرابطة وتأكيدا بأن ترجمة ال و  .السياسات ورسم

خيارات السياسات القائمة على البحث والدراسة الرصينة، فقد أخذت الرابطة العربية ملراكز بحوث تنمية املوارد 

واستضافة لس البحث العلمي العربية، البشرية في الوطن العربي، على عاتقها، وبدعم كريم من األمانة العامة ملجا

العربية في  املرأة"رائعة من جامعة القدس املفتوحة، عقد الدورة السادسة ملؤتمر الرابطة السنوي حول موضوع: 

، وبمشاركة العديد من الدول العربية مثل: منظومة تنمية املوارد البشرية: التمكين وزيادة املشاركة في سوق العمل"

وقد تنوعت . وريا وفلسطين والعراق والسعودية والجزائر واليمندان، واملغرب، وتونس، ومصر وساألردن، والسو 

 . الخمسة املشاركات بحسب تنوع محاور املؤتمر 

أن نضع بين يدي املهتمين، بقضايا املوارد البشرية في وطننا العربي، ب نا في األمانة العامة للرابطةيطيب لو 

السنوي والذي انعقد في  هامن مؤتمر سادسة لبحث والتـقارير التي قدمت في الدورة المجموعة من أوراق العمل وا

ونحن في األمانة العامة للرابطة ننظر إلى  جامعة القدس املفتوحة بفلسطين.. وباستضافة من رحاب الجامعة األردنية

بلية في مجال تنمية املوارد البشرية، تؤسس إلى أعمال وبحوث مستقبأنها أن هذه الوثيقة)مجموعة األوراق والتقارير(، 

بعامة وفي مجال  وقد تسد ثغرة في املكتبة العربية في مجال البحوث والدراسات ذات الصلة بتنمية املوارد البشرية

وفي هذا املقام ارجو ان ال يفوتنا في األمانة العامة للرابطة من توجيه كلمة شكر وتقدير  .بشكٍل خاص املرأةتمكين 

 في إنجاح هذا املؤتمر ، وبخاصة األخوة فيوعرفان 
ً
وفي  ،جامعة القدس املفتوحة بفلسطين لكل من بذل جهدا

، ومنسق عام املؤتمر من ونائبه األستاذ الدكتور سمير النجدي يونس عمرو  مقدمتهم رئيس الجامعة: األستاذ الدكتور 

الزمالء كافة في األمانة العامة التحاد مجالس  لىوإجانب الجامعة: عميد البحث العلمي األستاذ الدكتور حسني عوض، 

البحث العلمي العربية لحرصهم على التنسيق املستمر مع األمانة العامة للرابطة، وعلى رأسهم أمين عام االتحاد، معالي 

البروفيسور مبارك محمد املجذوب الذي لم يتوانى عن دعم الرابطة وأنشطتها، وكذلك سعادة البروفيسور الشيخ 

املجذوب منسق عام الروابط، للدعم املوصول الذي تتلقاه الرابطة منه، ومتابعته الحثيثة وتواصله الدائم مع األمانة 

ونتطلع لعقد الدورة السابعة للمؤتمر باستضافة من جامعة  ذليل الصعوبات التي تواجهها.الحرص تالعامة للرابطة و 

، العوملة وتنمية املوارد البشرية في الوطن العربيحول موضوع:  رةتلمسان في الجزائر، حيث تقرر أن تعقد هذه الدو 

 .تلمسان/الجزائر -م2018نوفمبر/ 15-14وذلك خالل الفترة 

 .وفقنا هللا وإياكم جميعا ملا فيه خير أمتنا وهللا ولي التوفيق
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 املوارد البشرية في الوطن العربي تنمية تعريف بالرابطة العلمية ملراكز بحوث
 

تبـــــــــــر الرابطــــــــــــة العلميــــــــــــة ملراكــــــــــــز بحــــــــــــوث تنميــــــــــــة املــــــــــــوارد البشــــــــــــرية فــــــــــــي الــــــــــــوطن العربــــــــــــي، إحــــــــــــدى الــــــــــــروابط تع  

ـــن  ــ ــ ــــة عــ ــ ـــــة املنبثقـــ ــ ـــــةالعلميـ ــ ـــي العربيــ ــ ــ ــــث العلمــ ــ ـــــالس البحـــ ــ ـــــاد مجــ ــ عنـــــــــ  بتنســـــــــيق الجهـــــــــود اتحــ
 
.  واالتحـــــــــاد منظمـــــــــة عربيـــــــــة ت

ـــق  ــ ــ ــــى توثيـ ــ ـــــل علــ ــ ــــة، و عمـ ــ ـــي العربيــ ــ ــ ــــث العلمـ ــ ـــــز البحــ ــ ـــــات ومراكـ ــ ـــين هياـ ــ ــ ـــرات بـ ــ ــ ـــــادل الخبـ ــ ـــــروتبـ ــ التعــــــــاون بينهــــــــا وتــــــــوفير  أواصـ

ـــا  ــ ــ ـــــل مــ ــ ـــاد بمثـ ــ ــ ـــع االتحـ ــ ــ ـــــة. ويتمتـ ــ ـــــات العلميـ ــ ــــوث واملعلومـ ــ ـــــائ  البحــ ــ ـــــادل نتـ ــ ـــــيم تبـ ــ ــــة وتنظـ ــ ـــــاءات العلميــ ــ ـــــد اللقـ ــ ـــــرص لعقـ ــ الفـ

تتمتــــــــــع بــــــــــه جامعــــــــــة الــــــــــدول العربيــــــــــة ومنظماتهــــــــــا مــــــــــن مزايــــــــــا وحصــــــــــانات وإعفــــــــــاءات، ويجــــــــــري التعــــــــــاون بــــــــــين االتحــــــــــاد 

 للنظــــــــام امل
ً
عتمــــــــد مــــــــن قبــــــــل مجلــــــــس الجامعــــــــة للتعــــــــاون والتنســــــــيق، حيــــــــث وجامعــــــــة الــــــــدول العربيــــــــة ومنظماتهــــــــا وفقــــــــا

ـــــا ي  ــ ــ ــــادي واالجتمـــ ــ ــ ــ ـــــاملجلس االقتصــ ــ ــ ــــو بــ ــ ــ ــ ـــترك وعضــ ــ ــ ــ ـــــي املشـــ ــ ــ ـــل العربــ ــ ــ ــ ـــا للعمـــ ــ ــ ــ ـــــيق العليـــ ــ ــ ـــــة التنســ ــ ــ ــــو بمجنـــ ــ ــ ــ ـــــاد عضــ ــ ــ ان االتحــ

بالجامعـــــــة. ووفـــــــق النظـــــــام األسا ـــــــري للرابطـــــــة، فاـــــــي هياـــــــة علميـــــــة عربيـــــــة ينتســـــــب لهـــــــا املؤسســـــــات البحثيـــــــة والجهـــــــات 

ـــين باأل ــ ــ ــ ـــــراد املهتمـ ــ ــــي: . نشــــــــــطة املرتبطــــــــــة بتنميــــــــــة املــــــــــوارد البشــــــــــريةواألفـــ ــ ــ ــــى ا تــ ــ ــ ــــة إلــ ــ ــ ـــــدإ الرابطــ ــ تشــــــــــجيع مشــــــــــروعات وتهـــ

ـــــث ــ ـــــا دول العلمــــــــــي املشــــــــــتركة بــــــــــين الـــــــــ البحــ ــ ـــــادل نتائجهـــ ــ ــــة، وتبـــ ــ ــ ـــــال  ربــــــــــط العربيــ ــ ـــي مجـــ ــ ــ ــــة فـــ ــ ــ ـــــاث العلميــ ــ ــــوعات األبحـــ ــ ــ موضـ

ـــــة دول اختصـــــــــــــاص الرابطـــــــــــــة بخطـــــــــــــط التنميـــــــــــــة فـــــــــــــي الـــــــــــــ ــ ــ ــ ـــــاءات العربيــ ــ ــ ــ ـــــد اللقــ ــ ــ ــ ـــــدو  عقــ ــ ــ ــ ــــؤتمرات، والنــ ــ ــ ــ ــ ــــة، واملـ ــ ــ ــ ــ ات العلميـ

 
ً
ـــــرإ   ، وتبـــــــــادل الزيـــــــــارات بـــــــــين املختصـــــــــيناملتخصصـــــــــة دوريـــــــــا ــ ـــــة املتعــ ــ ــــكالتطبيعــ ــ ــ ـــــادر  شـ ــ ـــــه مصــ ــ ـــي تواجــ ــ ــ ـــــات التــ ــ واملعوقــ

العـــــــــــرض املنتجـــــــــــة للقـــــــــــوى البشـــــــــــرية ومصــــــــــــادر الطلـــــــــــب للقـــــــــــوى البشـــــــــــرية فــــــــــــي األقطـــــــــــار العربيـــــــــــة واقتـــــــــــراح السياســــــــــــات 

ـــــت املناســــــــــبة لضـــــــــــمان املواءمـــــــــــة والتـــــــــــوازن ملنظومـــــــــــة التنميـــــــــــة البشــــــــــرية  ــ ــ ـــــجيع اســ ــ ــ ـــــز وتشــ ــ ــ ــــي  حداث مراكــ ــ ــ ـــــتم فـــ ــ ــ ــــاث تهــ ــ ــ أبحـــ

ـــرة  ــ ــ ـــــن خبـ ــ ـــتفادة مـ ــ ــ ـــع االسـ ــ ــ ـــــز مـ ــ ــــذه املراكـ ــ ـــــل هــ ــ ـــــا مثـ ــ ـــــد ف هـ ــ ـــي ال يوجـ ــ ــ ـــــة التـ ــ ـــار العربيـ ــ ــ ــــي األقطـ ــ ــــة، فــ ــ ـــــاص الرابطــ ــ ـــال اختصـ ــ ــ مجـ

املراكـــــــــــــز البحثيـــــــــــــة القائمـــــــــــــة فـــــــــــــي العـــــــــــــالم العربـــــــــــــي.  تـــــــــــــم عقـــــــــــــد االجتمـــــــــــــاع التأسي ـــــــــــــري للرابطـــــــــــــة فـــــــــــــي اململكـــــــــــــة األردنيـــــــــــــة 

ـــــز الهاشـــــــــمية، وباستضـــــــــافة مـــــــــن مركـــــــــز تنميـــــــــة املـــــــــوار  ــ ـــار املركــ ــ ــ ـــم اختيــ ــ ــ ــــة تــ ــ ــ ـــــري للرابطـ ــ ـــاع التأسي ــ ــ ــ ــــي االجتمــ ــ ــ ـــــرية. وفـ ــ د البشــ

الـــــــوطني لتنميـــــــة املـــــــوارد البشـــــــرية فـــــــي األردن، ليكـــــــون مقـــــــرا للرابطـــــــة. وجـــــــاء هـــــــذا االختيـــــــار نتيجـــــــة طبيعـــــــة ملـــــــا يتمتـــــــع بـــــــه 

 .املركز من سمعة لدى املحافل الدولية والعربية

ـــــدأمـــــــــا املركـــــــــز الـــــــــوطني لتنميـــــــــة املـــــــــوارد البشـــــــــرية فـــــــــي األرد ــ ـــــة(، فقــ ــ ـــــر الرابطــ ــ ـــن  ن)مقــ ــ ــ ـــــرب مــ ــ ـــا يقــ ــ ــ ـــــه مــ ــ ـــى تأسيســ ــ ــ ـــر  علــ ــ ــ مضــ

ـــــة ــ شـــــــــهد للمركـــــــــز بـــــــــدوره األســـــــــاس فـــــــــي تطـــــــــوير البـــــــــرام  النوعيـــــــــة، ودعـــــــــم سياســـــــــات التطـــــــــوير،  ثمانيــ ، و  
ً
وعشـــــــــرين عامـــــــــا

وإجـــــــــراء الدراســـــــــات، وإعـــــــــداد املؤشـــــــــرات الخاصـــــــــة فـــــــــي التعلـــــــــيم والتـــــــــدريب، بمـــــــــا فـــــــــي ذلـــــــــك التعلـــــــــيم والتـــــــــدريب التقنـــــــــي 

و االرتقــــــــــــاء بالقــــــــــــدرة التنافســــــــــــية للقــــــــــــدرات األردنيــــــــــــة والعربيــــــــــــة ورفــــــــــــع ســــــــــــوية نــــــــــــوات  األنظمــــــــــــة واملنهــــــــــــي، املوجهــــــــــــة نحــــــــــــ

التعليميــــــــــة والتدريبيــــــــــة فــــــــــي امليــــــــــادين املختلفــــــــــة. وتعــــــــــددت إســــــــــهامات املركــــــــــز لتشــــــــــمل املنطقــــــــــة العربيــــــــــة، وقــــــــــد تمثلــــــــــت 

الـــــــــدورات وتنفيـــــــــذ  هـــــــــذه االســـــــــهامات فـــــــــي االســـــــــتفادة مـــــــــن الخبـــــــــرات املتنوعـــــــــة فـــــــــي املركـــــــــز فـــــــــي عمـــــــــل الدراســـــــــات وتنظـــــــــيم

حقـــــــــق املركـــــــــز انجـــــــــازات مهمـــــــــة منهـــــــــا  تهاملشـــــــــار ع وتقـــــــــديم االستشـــــــــارات فـــــــــي مجـــــــــاالت التنميـــــــــة البشـــــــــرية. وخـــــــــالل مســـــــــير 

، 1998علــــــــى ســــــــبيل املثــــــــال ولــــــــيس الحصــــــــر: اســــــــتراتيجية تنميــــــــة املــــــــوارد البشــــــــرية التــــــــي أقرهــــــــا مجلــــــــس الــــــــوزراء ســــــــنة 

التشـــــــغيل والتعلــــــــيم والتـــــــدريب املنهـــــــي فــــــــي األجنـــــــدة الوطنيــــــــة، وإنشـــــــاء نظـــــــام معلومــــــــات املـــــــوارد البشـــــــرية، وإبــــــــراز محـــــــور 

وتفعيــــــــل دور القطــــــــاع فــــــــي تنميــــــــة املــــــــوارد البشــــــــرية، وإعــــــــداد التصــــــــني  العربــــــــي للمهــــــــن، أضــــــــ  إلــــــــى هــــــــذا وذاك انجــــــــاز 

العشـــــــــرات مـــــــــن الدراســـــــــات الخاصـــــــــة بمراقبـــــــــة وتقيـــــــــيم خطـــــــــط التطـــــــــوير التربـــــــــوي، وفـــــــــي تقيـــــــــيم الطلبـــــــــة األردنيـــــــــين فـــــــــي 

 .TIMSS, PISA, NAFKEية والوطنية مثل الدراسات الدول
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 شرفة على املؤتمرامللجنة الُعليا ال

 مكان العملو المسمى الوظيفي  االسم #

أمين عام الرابطة )رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد  أ.د. عبداهلل عبابنة  .1
 األردن(-البشرية

 جامعة القدس المفتوحة -نائب الرئيس للشؤون األكاديمية أ. د. سمير النجدي  .2

منسق عام الروابط باألمانة العامة التحاد مجالس البحث  المجذوبأ.د. الشيخ   .3
 العلمي العربية

 جامعة القدس المفتوحة-عميد البحث العلمي  حسني عوض .د أ.  .4

نائب أمين عام رابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية  أحمد الطويسي .د أ.  .5
 في الوطن العربي

 جامعة القدس المفتوحة -فلسطينممثل الرابطة في  ذياب جرار .د أ.  .6

 جامعة القدس المفتوحة-مدير فرع رام اهلل والبيرة  حسين حمايل د.  .7
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 اللجنة العلمية للمؤتمر

 أ.د. حسني عوض املفتوحةالقدس  جامعة

 أ.د. احمد عيس ى الطويس ي  األردن

 أ.د. يوسف ذياب عواد املفتوحة جامعة القدس

 حمد أ.د. سعيدي م الجزائر

 د. محمد جمال ماض ي ابو العزائم ا. مصر

 ياب جرارأ.د. ذ فلسطين

 د. منتهى عبدالكريم بني هاني  األردن

 د. ميريت بدير محمود رستم    مصر

 د. محمد لعبوبي املغرب

 د. توفيق الجميعي تونس

 د. عبير دبابنه  األردن

 د.عمر ابو عيدة  املفتوحةجامعة القدس 

 د. حسين  حمايل  ملفتوحةا جامعة القدس

 العسولي د. عاطف جامعة القدس املفتوحة

 د. محمد تاللوة جامعة القدس املفتوحة

 د. نور األقرع جامعة القدس املفتوحة

 د. عطية مصلح جامعة القدس املفتوحة

 د. سعاد العبد املفتوحةجامعة القدس 

 د. رندة النجدي جامعة القدس املفتوحة

 د. اسراء أبو عياش س املفتوحةجامعة القد

 د. إياد أبو بكر جامعة القدس املفتوحة
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 اجياز عن وقائع حفل افتتاح املؤمتر
 مؤتمر تقرير عن

 العربية في منظومة تنمية املوارد البشرية: التمكين وزيادة املشاركة في سوق العمل" املرأة

 فلسطين -بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة

 2017يومي الخامس عشر والسادس عشر من تشرين أول، عّمان في في  املنعقد 
 

صاحب السمو امللكي األمير الحسن بن طالل املعظم رئيس املجلس حظي املؤتمر برعاية كريمة من لدن 

وزيرة التنمية االجتماعية لتنوب عن معالي السيدة هالة بسيسو لطوإ ، والذي انتدب األعلى للعلوم والتكنولوجيا

كز بحوث تنمية اأمين عام الرابطة العلمية ملر حفل االفتتاح كل من:  وحضر وه في حضور حفل افتتاح املؤتمر. سم

املوارد البشرية في الوطن العربي )رئيس املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية في األردن( أ. د. عبد هللا عبابنة، و أ. د. 

اتحاد نسق الروابط في الشيخ املجذوب مواألستاذ الدكتور  حة،رئيس جامعة القدس املفتو نائب سمير النجدي 

باحثون من األردن،  شارك في املؤتمرو مجالس البحث العلمي العربية ، ورئيس الجامعة األردنية أ. د. عزمي محافظة. 

املؤتمر في . وأقيم وتونس، والجزائر، والسعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وفلسطين، ومصر، واملغرب، واليمن

 بالجامعة األردنية. مدرج كلية األمير الحسين بن عبد هللا الثاني للدراسات الدولية

رحبت معالي السيدة هالة حيث كلمة را ي املؤتمر، ثم . بآيات عطرة من الذكر الحكيماستهل حفل االفتتاح 

 . طاللاألمير الحسن بن امللكي سمو صاحب التحيات لهم بسيسو لطوإ بالحضور، ونقلت 

العربية في املجال االقتصادي، ويؤكد ضرورة توظي  إنتاجيتها لصالح  املرأةوقالت إن املؤتمر يهدإ إلى تعزيز مشاركة 

أما في األردن فقد العربية.  نامجتمعاتحتاج إليه بشكٍل كبير النمو االقتصادي والتنمية البشرية املستدامة، وهذا أمر ت

 املرأةالتي تكفل أن تنال تعديل املستمر للمنظومة التشر عية وذلك من خالل المع، في املجت املرأةدم  نجحنا في 

 بتعزيز املساواة بين الجنسين.األردن  ماتز ، إضافة إلى الحقوقها

نتائ  حيث أن العربية في مختل  املجاالت، خاصة املجال االقتصادي   املرأةتعزيز دور أهمية وأشارت إلى 

 العربية أكثر عرضة للفقر والبطالة من الرجل. املرأةير إلى أن الدراسات تشالعديد من 

أ. د. عبد هللا عبابنة إن الرابطة العلمية دأبت األمين عام   وفي كلمة المجنة املشرفة على املؤتمر، قال 

تكون كل وبدعم من األمانة العامة لالتحاد العربي ملجالس البحث العلمي العربية على عقد مؤتمرها السنوي، بحيث 

دورة في قطر عربي شقيق، وهذا املؤتمر السنوي السادس املنعقد في اململكة األردنية الهاشمية يهدإ إلى وضع اليد 

في مختل  مناحي الحياة ومنها: التعليم،  املرأةعلى التشوهات املوجودة في املنطقة العربية من جراء عدم تمكين 

 كافة، ثم ضرورة رفع مشاركتها في القوى العاملة.والتدريب، والتأهيل، والعمل في القطاعات 

وضرورة إتاحة الفرص أمامها  املرأةإن املسؤولين في دولنا العربية أدركوا أهمية تمكين ونوه أمين عام الرابطة إلى 

وقطاع  قطاع التعليمكل من لزيادة مشاركتها في صنع القرار ورسم السياسات، وقد تحققت نجاحات مهمة في 

 بأن ألننا  القطاعات األخرى.ونتطلع إلى أن يكون لها حضور عادل في ، الصحة
ً
 مطلقا

ً
العربية  املرأةنؤمن إيمانا

تستحق أن يكون لها دور مهم في منظومة تنمية املوارد البشرية، وها قد أخذت هذا الدور وحققت نجاحات نفتخر 

لتمكين واملشاركة أمامها، ذلك أن املسؤولية تشاركية بها، وواجباتنا تستد ي تذليل تلك املشكالت التي تعيق عملية ا

 .بين مؤسسات الدول الرسمية واألهلية والخاصة"

رئيس جامعة القدس استهل حديثه بنقل  تحيات أ. د. سمير النجدي  نائب رئيس جامعة القدس املفتوحة

 لتجسيد أواصر التعاون واألخوة مر املؤت وقال: "يأتي انعقاد املفتوحة، وتمنياته للمؤتمر بكل التوفيق والنجاح.
ً
استمرارا
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والشراكة ما بين األردن وفلسطين، ويأتي كذلك كثمرة طيبة وبداية تعاون بناء مع الرابطة العلمية ملراكز بحوث تنمية 

 لها قبل أقل من عام
ً
ر وبين أن اختيا .املوارد البشرية في الدول العربية بعد انضمام جامعة القدس املفتوحة رسميا

 على أهمية تمكين 
ً
العربية وزيادة مشاركتها في الحياة االقتصادية باعتبارها أحد أهم  املرأةعنوان املؤتمر جاء تأكيدا

وتمكينها وزيادة  املرأةأهداإ التنمية في األقطار العربية كافة، وألن تغيير املجتمعات يعتمد بشكل كبير على تأهيل 

  مشاركتها في سوق العمل.

فاستهل كلمته بنقل تحيات معالي أمين عام في اتحاد مجالس البحث العلمي العربية عام الروابط أما منسق 

 اتحاد مجالس البحث العلمي العربية وتمنياته بنجاح فعاليات املؤتمر، و 
ً
الدور املتميز الذي يقوم به املركز ثمن عاليا

طة العلمية ملراكز بحوث وتنمية املوارد البشرية في الوطن لراباملقر العام لالوطني لتنمية املوارد البشرية الذي يحتضن 

 لتحقيق أهدافه هن االتحاد يسعى جاأكد أو  العربي، التي نظمت هذا املؤتمر بالتنسيق مع جامعة القدس املفتوحة.
ً
دا

لعربي، من خالل عقد املؤتمرات والحلقات الدراسية والدورات التدريبية من أجل نهضة علمية وثقافية في الوطن ا

 إلى تحقيق أهدافه باستحداث الروابط املتخصصة باألمانة العامة لالتحاد.
ً
وفي موضوع املؤتمر، نوه  و سعى أيضا

العربية تستحق أن يكون لها دور مهم في تنمية املجتمعات العربية، واملسؤولية تشاركية  املرأةن الشيخ املجذوب  إلى أ

، وهي الجديرة بدفع عجلة املرأةاركية بين الجميع لتعزيز تنمية دورها، فاي األم و العربية، واملسؤولية تش املرأةلتنمية 

 التنمية ورسم معالم املستقبل".

عميد البحث العلمي في أ. د. حسني عوض وأختتم حفل االفتتاح بكلمة رئيس المجنة العلمية للمؤتمر 

اتسم بدقة عالية في التنظيم والتنوع قد ر يومين ن املؤتمر الذي يستمر على مداأ جامعة القدس املفتوحة، حيث أكد

مت بنزاهة وموضوعية أفضت إلى اختيار األبحاث ذات املنهجية 
ّ
في األوراق العلمية التي تناولت كل املحاور، إذ حك

بعروض موحدة لألبحاث وبنماذج تقييم للمؤتمر ستوزع  وأوضح أن املؤتمر تميز  ( دولة عربية.11الرصينة، شاملة )

 الختام للوقوإ على مواطن القوة والضع  واالستفادة منها في مؤتمرات قادمة. في

درع اتحاد مجالس البحث العلمي العربية لصاحب السمو  ميقدتم توفي ختام الجلسة االفتتاحية للمؤتمر، 

 بة عن سموها نياجامعة القدس املفتوحة، تسلمه ، وكذلك هدية تذكارية منامللكي األمير الحسن بن طالل املعظم

 ، )وزيرة التنمية االجتماعية( معالي السيدة هالة بسيسو لطوإ
 

 الجهات القائمة على تنظيم املؤتمر:

املركز الوطني لتنمية املوارد البشرية في األردن بصفته مقرأ لألمانة العامة للرابطة العلمية ملراكز بحوث  (1

 تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي.

 بصفتها الجهة املستضيفة. فلسطين، -املفتوحةجامعة القدس  (2

، ممثال باألمانة العامة لالتحاد، وبصفته املظلة الرسمية للرابطة مجالس البحث العلمي العربية اتحاد (3

 والداعم الرئيس لفعاليات املؤتمر على مدار مواسمه ودوراته املختلفة.
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 البيان اخلتامي للمؤمتر وأهم توصيات املؤمتر:

 

 
 

 

 
 

 

 

  
 

 )الدورة السادسة(المؤتمر العلمي السنوي 
 "العربية في منظومة تنمية الموارد البشرية: التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل المرأة"

   

 م16/10/2017االثنين   عّمان

 هتوصياتالبيان اخلتامي للمؤمتر وأبرز 

ان
ّ
  المملكة األردنية الهاشمية -عم

من املؤتمر السنوي سادسة م عقد الدورة الأالت ،م2017(اكتوبر) ول ر تشرين األ عشر من شهخامس ال في

العربية في منظومة تنمية  المرأة" للرابطة العلمية ملراكز بحوث تنمية املوارد البشرية في الوطن العربي، تحت عنوان:
الرابطة العلمية ملراكز بحوث تنمية بالتعاون بين  وذلك، "الموارد البشرية: التمكين وزيادة المشاركة في سوق العمل

وجامعة  (إحدى الروابط العلمية املتخصصة باتحاد مجالس البحث العلمي العربية(املوارد البشرية في الوطن العربي

وبرعاية كريمة من لدن صاحب السمو امللكي األمير الحسن بن طالل املعظم/رئيس املجلس  القدس املفتوحة الفلسطينية.

 (،اكتوبر) ول من تشرين األ سادس عشر الالخامس عشر و واستمر املؤتمر على مدى يومي  م والتكنولوجيا.األعلى للعلو 

دم في املؤتمر م2017
ُ
  سبع وعشرون، وق

 
جلسات علمية، تخللها مناقشة الباحثين ملا  ستمن خالل  وورقة عمل بحثا

 جاءت عليه األبحاث/اوراق العمل، 
العربية في منظومة تنمية املوارد  املرأةدور  تمحورت حول كون في املؤتمر توصيات قر املشار أوفي الجلسة الختامية 

يؤكد املؤتمرون بأن عقد هذا املؤتمر في هذا السياق التحديثي  حيث .البشرية: التمكين وزيادة املشاركة في سوق العمل"

عالمة دالة على الوعي مشاركتها في سوق العمل، ل وتمكينها  وزيادةية املوارد البشرية متنالعربية في منظومة  املرأةملسيرة 

 على النحو اآلتي: همجاءت توصياتوقد  .البشرية في الوطن العربي التنميةفي ازدهار  املرأةأهمية دور ب

 هو  املرأةكمحور لإلصالح السيا ري ألن دعم مشاركة  املرأةأهمية وجود خطاب سيا ري عربي إصالحي يقدم  .1
ً
سياسيا

لسيا ري، مثل تفعيل دور األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني ووسائل العالم لتعزيز دور دعم لإلصالح ا

  في املجتمع. املرأة

بلورة رؤيا بحيث يتم ذلك وفق منهج واضح و  وتأصيلها في املجتمعات العربية املرأةالتركيز على نشر ثقافة تمكين  .2

املرتبطة بالخوإ والتردد من تحمل املسؤولية وعدم الثقة بتمكين  تخلص املجتمع العربي من ربقة املفاهيم السلبية

 واستبدالها بمفاهيم ايجابية تعزز الثقة بالنفس.  املرأة

في منظمات  املرأةتفعيل أدوار وسائل االعالم )املسموعة واملرئية واملقروءة( املختلفة، في نشر الو ي واملعرفة بدور  .3

في إدارة املواقع الدارية، وكذلك تعظـيم املنافع االجتماعية للمرأة في ظل بروز ومواقع العمل وميزتها التنافسية 

 مفاهيم املساواة والعدالة االجتماعية.
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كقيادية فضال عن كونها أم  املرأةاستهداإ املدارس والجامعات، وذلك بترسيخ مفاهيم تغرس في األجيال أهمية دور  .4

والهتمام  دور رئيس في التركيز على املناهج املدرسية واملساقات الجامعية وربة منزل. وفي هذا السياق قد يكون هناك

 وعدم التمييز بينها وبين الرجل، وبيان دورها. املرأةبها بما يوضح دور 

وبخاصة تمويل املشروعات  .املرأةدعوة الحكومات العربية إلى زيادة نسبة املخصصات املالية املوجهة لبرام  تمكين  .5

سائية سواء من موازنة الحكومات أم من مؤسسات القراض املتخصصة وبأسعار فائدة الريادية الن

 تفضيلية/تشجيعية.

 على  .6
ً
دعوة الحكومات العربية إلى تطبيق النصوص التشر عية الواردة في التشر عات املعمول بها وااللتزام بها تنفيذا

 جيدة لها في هذ املرأةأرض الواقع، بحيث تجد 
ً
 لها نحو التقدم وتعزيز العاملة حماية

ً
 مناسبة

ً
ه القوانين، وفرصة

 .مشاركتها السياسية والتنمية االقتصادية واملجتمعيـة

عن  باملؤسسات  اتضرورة التأكيد على إدار  .7
 
البحث عن التناغم واالنسجام والترابط بين مقدرات العربية،  املرأةالتي ت

لفكرية  املؤثرة الخاصة بها، وبما  يمكن املؤسسات من االستفادة التفكير االستراتيجي للمرأة، والشخصية القيادية ا

 منها في تحقيق إبداعات خالقة، وبالتالي تحقيق التميز والريادية على املستوى املحلي والقليمي والعالمي.

عن  ب .8
 
قاعدة يشكل  لتشبيك وتوطيد العالقات فيما بينها بمافي الوطن العربي ل املرأةدعوة الجمعيات األهلية التي ت

من املشار ع التنموية، مما يمكنها من نقل صورة واضحة  املرأةعالقات وتعاون تؤهلها لتحديد أولويات واحتياجات 

 العربية على أنها قيادية. املرأةألصحاب القرار واملؤسسات الحكومية، وبالتالي تعزيز املشار ع التي تقدم 

 لى األساليب الحديثة في مجال صنع القرار واليات التنفيذ.وتدريبها ع املرأةوضع استراتيجيات لتمكين  .9

العمل على تحويل الرؤية واالستراتيجيات لعمل املؤسسات النسوية إلى برام  واليات عمل مدروسة تسعى إلى تقديم  .10

  أفضل الخدمات للمرأة العربية مع مراعاة االختالإ الطبقي الثقافي والتوز ع الجغرافي.

ل دور املشار ع التنموية بشكل عام ومشار ع القراض الصغير بشكل خاص املوجهة للمرأة العربية ضرورة إعادة تفعي .11

املعيلة وأسرتها وبالتالي تنمية املجتمع ككل  املرأةالالجاة، ويرافقها دورات بناء قدرات، واعتبارها الحل األمثل للنهوض ب

 يجيات تتناسب ومثل ظروإ المجوء القصري.على املدى الطويل ملا بعد أزمات المجوء من خالل استرات

دعوة املنظمات والهياات النسائية العربية إلى نشر أعمالها الريادية على الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل  .12

 االجتما ي املرموقة، بشكٍل يظهر دور هذه املنظمات، ويّمكن من تبادل الخبرات بين االقطار العربية.

التشر عات والقوانين السائدة بهدإ إزالة كافة أشكال التمييز )املباشرة وغير املباشرة( ضد العمل الجاد على تطوير  .13

 .املرأة، ودعم تعدد وتنوع األطر املؤسسية الخاصة باملرأة

ضرورة إقامة دورات تأهيلية تخصصية بشكل مستمر تهدإ إلى االرتقاء باملستوى املنهي للنساء العامالت مما ينعكس  .14

 نواحي حياتها.إيجابا على 

( 14دعوة املشرع العربي الى ضرورة تبني موق  االتفاقية الدولية بشأن إجازة االمومة للمرأة العاملة بحيث تصبح )  .15

 من )
ً
 ( أسابيع أو أقل في بعض األقطار العربية.10اسبوع بدال

من خالل إجراءات عديدة منها تحسين نسبة املشاركة االقتصادية للمرأة العربية لتقترب من املعدل العالمي، وذلك  .16

توفير بياة إيجابية لعمل النساء، وتعديل تشر عات وقوانين العمل لتتضمن نص صريح يمنع التمييز بين الذكور 

 والناث في األجر على العمل املتشابه، وتجّرم التمييز الجندري في بياة العمل.

 محد من عدم العدالة في استخدام العنصر البشري األنثوي.التأكيد على أهمية تحسين البياة املالئمة لعمل الناث، ل .17

 املرأةتفعيل الدور الرقابي على مؤسسات القطاع الخاص والعام بما يكفل التطبيق األمثل للتشر عات التي تحمي  .18

 وتسعى لتمكينها بالشكل املطلوب.
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 بحاث المؤتمروراق/أأ
 

 مالحظات عامة:
 تاب خضعت للتقويم من قبل حمكمني متخصصني، ومت إجراء البحوث املنشورة يف هذا الك

 التعديالت من قبل الباحثني يف ضوء عملية التحكيم.

 .مت ترتيب البحوث /أوراق العمل التي قدمت يف املؤمتر حبسب تسلسل حماور املؤمتر 

 ن حقوق الطبع والنشر حمفوظة للرابطة العلمية ملراكز حبوث تنمية املوارد البشرية يف الوط
 العربي، وال جيوز نشر أي جزء من هذا الكتاب بأي شكل أو وسيلة إال بإذن خطي من الرابطة.
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 ملخص

الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية )نابلس،  املرأةتوحة في تنمية هدفت الدراسة إلى تعرإ دور جامعة القدس املف

جنين، طولكرم(، ومن أجل تحقيق أهداإ الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، واستخدم االستبيان لجمع املعلومات من 

بتوز ع  الباحثان  ة )نابلس، جنين، طولكرم(. وقد قاممجتمع الدراسة املتمثل بخريجات جامعة القدس املفتوحة في املحافظات الشمالي

، وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصلت حصيلة الجمع املحافظات الشمالية)نابلس، جنين، طولكرم( ( استبانة على الخريجات من65)

التي تم إجراء التحليل  دراسة( استبانات بسبب عدم صالحيتها للتحليل الحصائي لكي تصبح عينة ال8( استبانة استبعد منها )40)

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: ( استبانة.32الحصائي عل ها )

املساواة الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية ويتمثل هذا الدور في  املرأةيوجد دور لجامعة القدس املفتوحة في تنمية  .1

 .املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساء، بالضافة إلى ب والتطوير املنهي للنساءتشجيع التعليم والتدري، و والعدالة االجتماعية

الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية تبعا  املرأةاختالإ في مستوى دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  ال يوجد .2

 اسة بعدة توصيات كان أبرزها:وقد خرجت الدر  . ملتغيرات)العمر، املؤهل العلمي، الوظيفة ومكان السكن(

 وتمكينها في جميع مناحي الحياة. املرأةحث الجامعة على ايجاد تخصصات تدعم تنمية  .1

، بالضافة تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء، و إعداد برام  توعوية للنساء في مجال املساواة والعدالة االجتماعية .2

 الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.صرة للنساء، وتبصيرهن بحقوقهن فـي املبادرات املجتمعية واملناإلى 

 

Abstract 

          The study aimed to identify the role of Al-Quds Open University in the development and empowerment of Palestinian 

women in the northern governorates (Nablus, Jenin, Tulkarem). In order to achieve the objectives of the study, the 

analytical descriptive method was used. The questionnaire was used to collect information from the study population of Al-

Quds Open University graduates in the northern governorates (Nablus, Jenin, Tulkarem), The researcher distributed 65 

questionnaires to female graduates from the northern governorates (Nablus, Jenin and Tulkarem). After the data collection 

was completed, the total number of (40) questionnaires was excluded. Eight questionnaires were excluded due to their lack 

of validity for statistical analysis. Statistical analysis (32).  The study reached several results, including: 

1. There is a role for Al-Quds Open University in the development and empowerment of Palestinian women in the 

northern governorates. This role is represented in equality and social justice, encouraging education, training and 

professional development of women, as well as community and advocacy initiatives for women. 

2. There is no difference in the level of the role of Al-Quds Open University in the development and empowerment of 

Palestinian women in the northern governorates according to the variables (age, academic qualification, job and place of 

residence).    The study came out with several recommendations, most notably: 

1. Urge the university to find specializations that support women's development and empowerment in all aspects of life. 

2. Develop awareness programs for women in the field of equality and social justice, encourage education, training and 

professional development of women, as well as community and advocacy initiatives for women, and demonstrate their 

rights to social, economic and political life. 

 



18 
 

 مقدمة:

على ، وبالتالي فإن العمل الفاعل في املجتمعة من خالل دورها الرئيسأحد محاور التنمية  املرأةتعد  

ودور  املرأةفقضايا أحد أهم املسائل التي طرحتها النسانية منذ القدم، ا للقيام بدورها التنموي تمكينه

 متجددة في صيٍغ حديثةفي املجتمع من املواضيع الهامة التي أخذت تتبلور  املرأةالجامعات في تنمية وتمكين 

ما ي في شت  امليادين حيث أصبح االقتصادي واالجت املرأةوبرز دور تتناسب مع متطلبات العصر الحديث، 

  املرأة ألنهناك اهتمام كبير في هذه القضايا من قبل الباحثين واملهتمين بتلك القضايا 
ً
 فعاال

ً
أصبحت جزءا

 في 
ً
  مما يساهم بشكل جاد في تنمية املجتمعات ونموه وتنميته املجتمع وتطورهقضايا ومؤثرا

ً
وتطورها اقتصاديا

.
ً
في على الصعد كافة وبخاصة أهم االهتمامات في التنمية وتمكينها يعد  املرأةمشاركة ن وبالتالي فإ واجتماعيا

أحد املؤشرات التي يقاس عل ها تقدم الجامعات بشكل عام، وجامعة القدس املفتوحة بشكل خاص ألنها 

 املرأةحيث أن هناك عدم اهتمام من قبل العديد من الجامعات العربية بقضايا تنمية ونهوضه،  املجتمع

نقص الحرية، ونقص التمكين، ونقص  وتمكينها في املجتمع وأخذت هذه املشكالت تأخذ عدة مناحي ومنها

أحد املهام الكبرى وتنميتها  املرأة، وبالتالي أصبح تمكين املرأةفي تمكين  حيث أن هناك عدم اهتمام كاإاملعرفة. 

 .في إطار املساواة والعدل والنصاإ ، وتحرير طاقتهااملجتمعاتلبناء التنمية النسانية في 

 من قبل الدارة السياسية ومؤسسات املجتمع املدني 
ً
 ممحوظا

ً
 ولقد شهدت السنوات األخيرة اهتماما

في برام  التنمية البشرية، والحرص  املرأةفي التنمية الشاملة وباالهتمام بوجود  املرأةبتفعيل دور  والجامعات

   ).150ص ،2007يتها بواجباتها ومساولياتها )الجرواني،على تمكينها من حقوقها وتوع

جملة تحتاج إلى دراسة الترابط الذي خلقه في عملية التنمية ظاهرة  املرأةالدور الذي تقوم به كما أن  

والثقافية، وأية معالجة جادة لهذه الظاهرة ال  واالقتصاديةوالظروإ السياسية  االجتماعيةمن العوامل 

 بجملة العوامل والظروإ التي يمكن  ىرجوع إلتتطلب مجرد ال
ً
 حقيقيا

ً
الجانب النظري فحسب، بل تتطلب املاما

 .لهذا الدور، في محاولة من واقع التنظير والتجريد إلي واقع التنفيذ والتطبيق املرأةأن تسهم في تحقيق 

من خالل الجهد الذي  املرأةتمكين تنمية و أحوج ما يكون لتحقيق  فلسطينيوبالتالي فإن املجتمع ال 

 من املداخل املستخدمة من قبل  خاصة وأنه يعدتقوم به الجامعات، 
ً
 هاما

ً
في  املرأةلدماج  الحكومةمدخال

  التنمية
ً
 واجتماعيا

ً
  وتمكينها اقتصاديا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

جامعة القدس  تبرز مشكلة الدراسة من خالل التعرإ على ظواهرها والتي تتمثل في التعرإ على دور  

فلسطين اجتمعت بحكم ظروفها حيث  في املرأةالفلسطينية وتمكينها، حيث يبرز دور  املرأةاملفتوحة في تنمية 

في كثير من الحاالت  األسرةاي التي تمثل رب فهي املساولة األولى عن تدبير شؤون أسرتها نتيجة  املرأةأصبحت 

 يقع على عاتقها ا األسرةوإن كان رب 
ً
لدعم النف ري له، وهذا الوضع يجعلها عرضة للعديد من املخاطر موجودا

 إذا لم تتوافر لها أسباب الدعم والتمكين
ً
 والتنمية. واملشكالت التي قد تزداد سوءا

في الحياة االقتصادية   املرأةكما تبرز املشكلة من خالل إهمال العديد من الجامعات لتنامي دور  

ية، حيث أنه ما زال دون الطموح، فهناك الكثير من املعيقات االجتماعية واالجتماعية والثقافية والسياس

 إلى تمكينها في في مياد املرأةواالقتصادية التي تعيق تفعيل دور الجامعات في انخراط 
ً
ين التنمية الشاملة وصوال

 كافة مناحي املجتمع.
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 ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس ي األول التالي: 

 الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية )نابلس،  املرأةور جامعة القدس املفتوحة في تنمية ما د

 جنين، طولكرم(؟

 ويتفرع عن هذا السؤال عدة أسئلة فرعية وهي: 

الفلسطينية من خالل تحقيق املساواة والعدالة  املرأةما دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  .1

 ات الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم(؟االجتماعية في املحافظ

تشجيع التعليم والتدريب والتطوير الفلسطينية من خالل  املرأةما دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  .2

 في املحافظات الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم(؟ املنهي للنساء

ادرات املجتمعية واملناصرة املبالفلسطينية من خالل  املرأةما دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  .3

 في املحافظات الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم(؟ للنساء

 السؤال الرئيس ي الثاني:

  هل( 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة≤ ) في دور جامعة القدس املفتوحة

ن، طولكرم( تعزى للمتغيرات الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية )نابلس، جني املرأةفي تنمية 

 الديموغرافية )العمر، املؤهل العلمي، الوظيفة، سنوات الخبرة، مكان السكن(؟

 أهداف الدراسة:

 :اآلتيةتسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف 

الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية  املرأةالتعرإ على دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  .1

 س، جنين، طولكرم(.)نابل

الفلسطينية من خالل تحقيق املساواة والعدالة  املرأةالتعرإ على دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  .2

 االجتماعية في املحافظات الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم(.

ب تشجيع التعليم والتدريالفلسطينية من خالل  املرأةدراسة دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  .3

 في املحافظات الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم(. والتطوير املنهي للنساء

املبادرات املجتمعية واملناصرة الفلسطينية من خالل  املرأةالتعرإ على دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  .4

 في املحافظات الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم(. للنساء

الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية )نابلس، جنين،  املرأةتنمية  معرفة دور جامعة القدس املفتوحة في .5

 طولكرم( تعزى للمتغيرات الديموغرافية )العمر، املؤهل العلمي، الوظيفة، سنوات الخبرة، مكان السكن(.

كينها في الفلسطينية وتم املرأةالوصول إلى عدة نتائ  وتوصيات لتفعيل دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  .6

 املحافظات الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم(.
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 أهمية الدراسة:

 تبرز أهمية الدراسة من الناحيتين النظرية والتطبيقية كما يلي:

  :األهمية النظرية 

وتمكينها ودور الجامعات في  املرأةتبرز أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذي تتناوله حيث أن تنمية 

في  املرأةالذي يلقي بظله في إطار دور جامعة القدس املفتوحة ونظرتها إلى تنمية وتمكين ذلك من املواضيع 

املجتمع فهو من املوضوعات التي مازالت تخضع للبحث واملناقشة في ظل املتغيرات االجتماعية واالقتصادية 

 فرصتها وحقها في مجتمعها. املرأةوالسياسية التي يمر بها املجتمع كي تأخذ 

أهمية الدراسة في كون هذه الدراسة تسلط الضوء على أهم القضايا التي تهتم بها جامعة القدس  وتنبع

 ودورها الريادي في املجتمع الفلسطيني. املرأةاملفتوحة في تنمية وتمكين 

  :األهمية التطبيقية 

ية وتمكين من املتوقع أن تفيد نتائ  هذا البحث في التعرإ على دور جامعة القدس املفتوحة في تنم

وتمكينها  املرأةالفلسطينية وتقديم التوصيات إلى الجهات املعنية في الجامعة لتطوير النظرة إلى تنمية  املرأة

نحو األفضل داخل املجتمع  املرأةومواجهة املعيقات التي تق  أمام هذه املهمة، مما قد يسهم في تغيير وضع 

 الفلسطيني.  

من الدراسات القليلة التي أجريت في هذا املجال  الباحثانلم هذه الدراسة على حد ع كما تعتبر 

 لكافة الباحثين واملهتمين لالستفادة من نتائجها.
ً
 وستشكل هذه الدراسة مرجعا

 فرضيات الدراسة:

 :اآلتيةتسعى الدراسة الحالية لفحص الفرضيات 

 ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى ا: الفرضـــية الرئيســـية األولـــى( 0.05لداللـــة≤ ) فـــي دور جامعـــة

 .الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم( املرأةالقدس املفتوحة في تنمية 

 ويتفرع عنها عدة فرضيات فرعية وهي:  

فـــي دور جامعـــة القـــدس املفتوحـــة فـــي تنميـــة ( ≥0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) .1

ـــين،  املـــــرأة ــــمالية )نـــــابلس، جنــ ـــي املحافظـــــات الشـ ــــة فــ ــــة االجتماعيـ ـــق املســـــاواة والعدالـ ـــالل تحقيــ ـــن خــ ــــطينية مــ الفلسـ

 .طولكرم(

فـــي دور جامعـــة القـــدس املفتوحـــة فـــي تنميـــة ( ≥0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) .2

فـــي املحافظـــات الشـــمالية )نـــابلس،  ير املنهـــي للنســـاءتشـــجيع التعلـــيم والتـــدريب والتطـــو الفلســـطينية مـــن خـــالل  املـــرأة

 .جنين، طولكرم(

فـــي دور جامعـــة القـــدس املفتوحـــة فـــي تنميـــة ( ≥0.05ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى الداللـــة ) .3

ـــالل  املـــــرأة ـــن خــ ـــين،  املبـــــادرات املجتمعيـــــة واملناصـــــرة للنســـــاءالفلســـــطينية مــ ـــي املحافظـــــات الشـــــمالية )نـــــابلس، جنــ فــ

 .طولكرم(

 :الفرضــية الرئيســية الثانيــة ( 0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة≤ ) فــي دور جامعــة

الفلســـطينية وتمكينهـــا فـــي املحافظـــات الشـــمالية )نـــابلس، جنـــين، طـــولكرم( تعـــزى  املـــرأةالقـــدس املفتوحـــة فـــي تنميـــة 

 .يفة، سنوات الخبرة، مكان السكن(للمتغيرات الديموغرافية )العمر، املؤهل العلمي، الوظ
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 حدود الدراسة:

 وتتمثل حدود الدراسة بما يلي:   

 محافظات الشمال )نابلس، جنين، طولكرم(. : املكاني الحد .1

 (2017-2016العام ) :الزماني الحد .2

 في محافظات الشمال )نابلس، جنين، طولكرم(. املرأة : البشري  الحد .3

 مصطلحات الدراسة:

دام السياسيات العامة والجراءات التي تهدإ إلى دعم مشاركة النساء في الحياة : استخالتمكين

السياسة واالقتصادية أو غيرها وصال إلى مشاركتهن في صنع القرارات التي لها تأثير مباشر على املجتمع 

 (.5، ص2006ومؤسساته املختلفة )كاظم، 

لثابت إلى وضع أعلى وأفضل، وما تصل إليه من هي ارتقاء املجتمع واالنتقال به من الوضع ا :لتنميةا

ر لديها، واملوجودة والكامنة وتوظيفها لألفضل
ّ
 .، ص(2015)ضمراوي،  حسن الستغالل الطاقات التي تتوف

في االختيار واتخاذ القرارات في حياتها والتأثير في محيطها بما يناسب  املرأةالتمكين يعني حق : املرأةتمكين 

)نجم،  روإ مجتمعها املحلي، حيث يهدإ منهج التمكين إلى تعزيز اعتماد النساء علىظروفها الخاصة وظ

 (.10، ص2013

إن مدخل التمكين يسعى إلى إحداث وتحقيق املساواة والعدالة بين أفراد : مبدأ العدالة املجتمعية

 عن التحيز املجتمع، والعمل على الدفاع عن األفراد املحرومين والضعفاء ويتم ذلك بأسلوب موضو 
ً
ي بعيدا

 .(355-351، ص2005)عبد اللطي ، الشخصري

التي ترتبط بحقوق املواطنة والحقوق والواجبات، مما يتطلب   :مبدأ العدالة واملساواة القانونيةو 

 بتباين انتماءاتهم الفاوية أو الجنسية أو املهنية...إلى غير ذل
ً
ك املساواة والعدالة في التشر ع بين املواطنين جميعا

 ، 2005 )عبد اللطي ، من جوانب انتماءات أفراد املجتمع

 الفصل الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :لمرأةلتمكين مفهوم التنمية وال

التنمية هي التوظي  األمثل لكل المكانيات البشرية واملادية املتاحة في املجتمع لحداث التطور املنشود، 

لي جانب واحد من جوانب الحياة، بل تشمل كافة جوانبها االجتماعية واالقتصادية كما أن التنمية ال تقتصر ع

  ). ٣٠٣ ، ص٢٠٠٠والثقافية والسياسية والتربوية والقانونية والدارية )بدوي، 

والنسان هو العنصر األسا ري في التنمية مثلما هو هدإ التنمية، فنجاح برام  التنمية واستدامتها 

نصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله. وللمرأة في حركة التنمية وفي مواجهة ما يحيط مرهون بمشاركة الع

بها من مشكالت عملية وعاملية دور ال يقل عن دور الرجل باعتبارها عنصرا فعاال ومهما وقوة من قوي النتاج 

 للتغيير ومحدثا له )الشناوي، 
ً
 موضوعا

ً
 ). ١١،ص ٢٠٠٦والخدمات، وباعتبارها أيضا

في األلفية الثالثة تواجه عديد من التحديات العاملية املتمثلة في ظاهرة العوملة وثورة االتصاالت  املرأةف

واملعلومات التي تتطلب درجة عالية من القدرة علي إدارة املعرفة واألخذ بأساليب التفكير العلمي واالبتكار 

 .لتحديات وتقلل من آثارها السلبيةللوصول إلى أفضل القرارات التي تعظم االستفادة من هذه ا

واعية ومدركة  املرأةهو جزء من هذه املنظومة، حيث يدعو هذا املفهوم إلى أن تصير  املرأةتمكين و 

بالطريقة التي يمكنها بها أن ترسم خطوط مستقبلها، وأن تخط طريقها بنفسها ال أن تترك العنان لولي األمر 

 عنها، مما يعط ها
ً
ثقة بالنفس ومساءلة ومما يلزمها بأن تكون قادرة على امتالك األدوات التي  ليرسمه لها عوضا
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وأخالق، مثلها مثل الرجل ال تختل  عنه شريء، وهنا جوهر  ستساعدها في ذلك، من علم وعمل ومعرفة

 .املشكلة

 ( فتعريفها ملصطلح التمكين يتضمن ما يلي:1995أما )بتلوا ، 

ن خاللها اكتساب من ليس لديهم القوة أو اللذين يملكون قوة اقل في "التمكين عملية ونتيجة لها يتم م

املجتمع  القدرة على السيطرة على املواد واملعرفة والتحديات وإيديولوجيات التمييز وتحويل املؤسسات والهياكل 

ذا الوضع" التي ال تقدم فرص متساوية وال تتيح السيطرة على املوارد والتي تعمل على استدامة وإطالة أمد ه

 (.3، ص2010)ماتو، 

 ال يمكن  Empowerment  عتبر مفهوم التمكينو 
ً
 حيويا

ً
من املفاهيم االجتماعية الهامة باعتباره عنصرا

تجاهله في عملية التنمية، فعملية التمكين تعن  العمل الجما ي في الجماعات املقهورة، أو املضطهدة للتغلب 

ل من أوضاعهم أو سلب حقوقهم. ومفهوم التمكين والتقوية أسا ري لتقدم على العقبات وأوجه التمايز التي تقل

، 2005 ،من اتخاذ القرارات واملطالبة بالحصول على الحقوق والخدمات )املجلس القومي املرأةفهو يمكن  املرأة

 (.59ص

 :املرأةتمكين تنمية و مستويات 

 :(11ص، 2011)العزاوي،  املرأةتمكين تنمية و مستويات ل ةهناك ثالث

: يعبــــر عــــن قــــدرة النســــاء علــــى الســــيطرة علــــى حيــــاتهن، إدراكهــــن وإحساســــهن بقيمــــتهن وقــــدراتهن، املســــتوى الفــــردي .1

 .على تحديد هدفها والعمل على تحقيقه املرأةوقدرة 

 .: يعكس قدرة النساء على تنظيم أنفسهن والعمل الجما ي وإحساسهن بقوتهنَّ في تجمعهناملستوى الجماعي .2

، والقواعــــد االجتماعيــــة والحــــوار العــــام، حــــول مــــا يمكــــن أو ال يمكــــن للمــــرأة السياســــ ي واالجتمــــاعي مســــتوى املنــــا  .3

 .القيام به

  :التمكينالتنمية و مبادئ 

 (:352-351ص، ٢٠٠٥على عدة مبادئ أساسية هي )عبد اللطيف:والتنمية يعتمد التمكين 

التمكين حيـث أنـه يبنـي أسـاس عمليـة املشـاركة مـن  يعد مبدأ املشاركة من أهم املبادئ التي تناسب :مبدأ املشاركة .1

  .والحساس بمشكالتها واملشاركة في حلها بناء على قدراتها واستثمار مواردها املرأةجهة 

الشخصــية لكــي تــتمكن مــن  املــرأةيســعى مــدخل التمكــين إلــى العمــل علــى تنميــة قــدرات  :مبــدأ االعتمــاد علــى الــذات .2

  .لمكانيات املتاحة لهامواجهة مشكالتها بنفسها وبأقل ا

إن مـــدخل التمكـــين يســـعى إلـــى إحـــداث وتحقيـــق املســـاواة والعدالـــة بـــين أفـــراد املجتمـــع،  :مبـــدأ العدالـــة املجتمعيـــة .3

 عن التحيز الشخصري
ً
  .والعمل على الدفاع عن األفراد املحرومين والضعفاء ويتم ذلك بأسلوب موضو ي بعيدا

مـن حيـث هـي ثـم محاولـة مسـاعدتها لتنميـة قـدراتها  املـرأةامل التمكين مـع يتع :مبدأ البدء مع املجتمع من حيث هو .4

  .والتعامل معها حسب مواردها املتاحة فقط ثم يحاول تنميتها وإيجاد مصادر أخرى لتدعيمها

  :تمكينتنمية والاملبدأين التالين لل(  ٢٦١-٢٦٠، ص٢٠٠٩، السروجي)كما يضيف 

 مـن شـروط املسـاولية، وإعطـاء الفـرص للمـواطن يعـد الوصـول للمعلومـ :مبـدأ املسـاولية .1
ً
ات والحصـول عل هـا شـرطا

  .ملراقبة أداء الحكومة، كما أن املساولية أداة فعالة لتصحيح األداء واملطالبة وتبني مطالب وحاجات املواطنين

املسـاواة والعدالـة  التي ترتبط بحقوق املواطنة والحقـوق والواجبـات، ممـا يتطلـب :مبدأ العدالة واملساواة القانونية .2

 بتبـــــاين انتمـــــاءاتهم الفاويـــــة أو الجنســـــية أو املهنيـــــة...إلى غيـــــر ذلـــــك مـــــن جوانـــــب 
ً
فـــــي التشـــــر ع بـــــين املـــــواطنين جميعـــــا

 .انتماءات أفراد املجتمع
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 :تمكينالتنمية والأنواع 

 (:120، ص2003هناك عدة أنواع للتنمية والتمكين يمكن إبرازها كما يلي )خضر،   

 االقتصادي:التمكين  -أ

في الوظائ  الدارية والتنظيمية واملهنية،  املرأة"يعني التمكين االقتصادي للمرأة التوز ع النسبي لكل من الرجل و 

ا من الجنسيين، واألجور النسبية لإلناث  والتوز ع النسبي للدخل املكتسب بواسطة السكان النشطين اقتصاديًّ

التمكين للمرأة يؤكدون أن هذا ال يتحقق إال إذا كان للمرأة دخل  مقارنة بالذكور، والداعون لهذا النوع من

خاص منتظم، واستخدموا في ذلك كافة وسائل الضغط املعنوي من صحافة وإعالم، وأعمال درامية ومناهج 

واستخدام املناهج التعليمية لخدمة القضايا النسوية، أمٌر مقرر في جميع االتفاقيات الدولية،  ،دراسية

 .املرأةعليه في وثيقة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد ومنصوص 

 التمكين االجتماعي: -ب

كل صالحياتها وقدراتها في سبيل بناء ثقافة اجتماعية تحد مما  املرأةيعني التمكين االجتما ي أن تمارس 

بناء  عِملت الحركات النسوية على .ولنشر هذه الثقافة داخل املجتمع .يطلقون عليه السيطرة الذكورية

قام فعاليات ومحاضرات، وندوات 
 
عات خاصة بها، وفي ثنايا تلك األندية ت مؤسسات وأندية ومراكز، وتجمُّ

 ومباحثات تروج ملفهوم التمكين.

 التمكين السياس ي: -ج

يقاس التمكين السيا ري بحسب رأي الداعين إليه، بعدد املقاعد البرملانية املتاحة للرجال مقارنة 

 مشاركة النساء في منظمات املجتمع املدني  كاألحزاب، والنقابات، واملنظمات األهلية وغيرها. بالنساء، وأيًضا

 وتمكينها: املرأةتنمية مؤشرات 

 (:6-4، ص2005ما يلي )قنديل،  املرأةومن مؤشرات تمكين وتنمية   

: املرأةتنمية مؤشرات .1
 
  وتمكينها اجتماعيا

 :اآلتيةتمكين االجتماعي تنمية والإلى مؤشرات ال ٢٠٠١ه األول عام أشار املجلس القومي للمرأة في تقرير 

 .رافية للمرأة: الصحة، والغذاء، التعليم، املشاركة، فرص العملغمؤشرات الخصائص الديمو  .1

 .الفرص املتاحة للوصول إلى مصادر املعرفة واملعلومات .2

واالئتمان واألحوال الشخصية والتعامل  في مجاالت العمل والتملك املرأةتنقية التشر عات من أي تحيز ضد  .3

 .أمام القضاء

سواء في التمكين القانوني أو التدريب والتعلم  املرأةالزيادة في أعداد منظمات املجتمع املدني التي تعمل مع  .4

 .املرأةأو في مواجهة العن  املوجه ضد 

 .في إدارة وتنظيم البرام  واملشروعات التنموية املرأةمشاركة  .5

 والعمل واملجتمع املحلي األسرةفي اتخاذ القرارات على مستوى  املرأةمشاركة  .6

 .قدرة النساء على التحليل املستقل والنقد والوصول إلى املعلومات .7

 .قدرة النساء على العمل والفصاح عن املمارسات العنيفة ضدهن .8

 ضد أشكال االستغالل مثل األجور الصغيرة .9
ً
 .قدرة النساء على التعامل جماعيا

  املرأةتنمية مؤشرات  .2
 
  :وتمكينها اقتصاديا

  :اآلتيةتمكين االقتصادي تنمية والإلى مؤشرات ال ٢٠٠١أشار املجلس القومي للمرأة في تقريره األول عام 

 .زيادة األنشطة واملشروعات التي تساعد في زيادة توليد الدخل للمرأة .1

 .في الحصول على دخل خاص بها املرأةزيادة فرص  .2
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 .ومعارفها التي تمكنها من املنافسة في سوق العمل املرأةوتحسين مهارات  زيادة .3

 .في تنظيم وإدارة املشروعات املرأةزيادة مشاركة  .4

 .املساواة النوعية في األجور والرواتب عن نفس العمل وبنفس الكفاءة .5

 .فةتزايد أعداد العامالت في مشروعات القطاع الخاص والعام واألجهزة الدارية املختل .6

 .على التصرإ في دخلها الخاص بها املرأةقدرة  .7

في الحصول على تسهيالت ائتمانية وذلك لمحصول على قروض لمحصول على دخل خاص  املرأةزيادة فرص  .8

 .بها

  املرأةتنمية مؤشرات  .3
 
  :وتمكينها سياسيا

 :اآلتيةمكين السياس ي تتنمية والإلى مؤشرات ال ٢٠٠١أشار املجلس القومي للمرأة في تقريره األول عام 

 .في املجالس التشر عية على املستويات املحلية واملركزية املرأةمشاركة  .1

 .في األحزاب والنقابات واملنظمات غير الحكومية املرأةمشاركة  .2

 .زيادة نسبة السيدات الحائزات على بطاقات انتخابية ونسبة مساهمتهن في التصويت .3

 .املرأةلمشاركة السياسية من جانب زيادة فرص املساعدة والدعم الفني ل .4

تعظيم مشاركة النساء في اختيار وصياغة السياسات العامة والقطاعية ووضع املوازنات وتوز ع اعتمادها  .5

 .ومراقبتها

 

 وتمكينها: املرأةالنظريات التي تفسر أهمية تنمية 

 :تمثل هذه النظريات في، حيث تاملرأةستة نظريات أساسية لتفسير أسباب تباين مستويات تمكين هناك 

أن حاجات النسان  Maslow تفترض نظرية الحاجات النسانية التي قدمها ماسلو: نظرية الحاجات اإلنسانية .1

املختلفة تنتظم في سلم هرمي، وتشغل الحاجات الفسيولوجية من مأكل ومشرب وملبس ومأوى وغيرها قاعدة 

، ثم الحاجة إلى الحب واالنتماء. ثم الحاجة إلى االحترام والتقدير ذلك الهرم، و علو هذا املستوى الحاجة إلى األمن

 يحتل قمة الهرم الحاجة إلى تأكيد الذات. ويفترض أن الحاجات غير املشبعة تمثل املحرك الرئي ري 
ً
ثم أخيرا

ى من لإلنسان الذي يدفعه إلى العمل، وأن هذه الحاجات غير املشبعة ينبغي إشباعها قبل التحرك ملستوى أعل

  ). ٤٢-٤١: ١٩٩٩الحاجات على السلم الهرمي )العزبي، 

أن الفرد إذا نشأ في بياة ال تشبع حاجاته فإنه من املحتمل أن يكون  :االفتراض األسا ري لهذه النظريةف

أقل قدرة على التكي ، وقام "ماسلو" بتقسيم الحاجات النسانية إلى خمس فاات تـنتـظم في تدرج هرمي بحيث 

، 2017)محاجنة، شخص في إشباع حاجاته الدنيا ثم التي تعلوها وهكذا، كما هو موضح بالشكل يبدأ ال

 .(13ص

 للمستوى الذي تق  عنده كل  املرأةومن هنا يمكن القول أن مستويات تمكين 
ً
من امرأة تتباين وفقا

وفقا لهذه  للمرأةسانية ولعله من املرجح كذلك أن االختالإ في مستوى الحاجات الن، هرم الحاجات النسانية

النظرية، يتوق  على بعض الخصائص والسمات املميزة لهؤالء السيدات مثل: العمر، واملستوى التعليمي، 

، 2017النساء)محاجنة، رازي، واملستوى املعيشري لهؤالء تومستوى االنفتاح الثقافي، ومستوى الدافع االح

 .(13ص

االجتما ي واالقتصادي  التحسين مستوى تمكينه ت تسعىالفلسطينية أصبح املرأةأن  الباحثانوترى 

 .إلى الشعور باالنتماء واالحترام وتقدير الذات الحاجةوالسيا ري ليقابلن مستوى حاجات أعلى مثل 
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 لهذه النظرية فإن النسان يحاكي أو يقلد ا خرين في سلوكياتهم خاصة  :نظرية التعلم باملحاكاة أو التقليد .2
ً
وفقا

 في املجتمع الذي يوجد فيه، وذلك من خالل ما يسم  بعملية التوحد. وعلى إذا ما كان 
ً
هذا النموذج املقلد ناجحا

 ويحظى بتقدير واحترام أفراد املجتمع )الحيدري، 
ً
ذلك فإن النموذج املحاكي )املتوحد به( هو نموذج يكافئ إيجابيا

 ، ص ب(.٢٠٠٠

تالحظ بعض التصرفات البياة االجتماعية ومؤثراتها قد  الفلسطينية في املرأةأن وجود  الباحثانوترى    

تحسين مستوى تمكينهم االجتما ي  النساء اللواتي يبحثن عنوأنماط السلوك الخاصة بفاة أخرى من 

بعض أنماط سلوكهن الهادفة إلى تحسين مستويات وهذا يؤدي بهن إلى اقتباس  واالقتصادي والسيا ري،

  التمكين. 

على مجتمعات أخرى خاصة تلك املجتمعات الحضرية واألكثر تقدما يمكن أن يولد  رأةاملانفتاح كما أن 

في تلك املجتمعات الحضرية  النساءلديها رغبة في تحسين مستوى تمكينها من خالل محاكاة نماذج ناجحة من 

، األمر الذي يؤدي إلى تباين مستويات تمكين السيدات بتباين مستويات انفت
ً
احهن الثقافي أو األكثر تقدما

 .(13، ص2017)محاجنة، والحضري على املجتمعات األخرى األكثر تقدما

تعد نظرية التبادل االجتما ي واحدة من أبرز املداخل النظرية في علم االجتماع  :نظرية التبادل االجتماعي .3

علم االقتصاد، واالتجاه املعاصر، وترجع الجذور الفكرية لهذه النظرية إلى رافدين أساسين هما اتجاه املنفعة في 

 (.43، ص ١٩٩٩السلوكي في علم النفس )العزبي، 

إن هذه النظرية يعد الفرد وحدة التحليل ف ها والغرض األهم ف ها هو أن الحاجات واألهداإ الخاصة و 

جز هي املحرك األسا ري أو الدافع الرئي ري لألفراد وتعد املكافآت التي يحققها األفراد في سلوكهم املتبادل ح

الزاوية لهذه النظرية و عد )جورج هومانز( من أهم املنظرين ف ها، وأهم أعماله توضيح عناصر السلوك 

االجتما ي التي تشتمل على "النشاطات أي الحركات واألفعال التي يقوم بها األفراد، والتفاعل أي األنشطة 

ة لجسم الفاعل ويمكن االستدالل على املتبادلة بين الناس نتيجة الدافعية، والعواط  أي الحالة الداخلي

العواط  من خالل نفحات الصوت أو تعبيرات الوجه أو حركات الجسم". وإن عملية التبادل هي عملية مواءمة 

 لهذه النظرية ينبغي أن يأخذوا ما يمكنهم من ا خرين الحصول 
ً
وتوافق ومشاركة في القيم واملعاني، والناس وفقا

نة من خالل إعطاء هؤالء ا خرين ما يطلبونه، وهم قادرون على مكافآت وعقاب عليه من إطار عالقة معي

، 2013)العنزي وآخرون،  بعضهم البعض، وحت  يحققوا التكي  فإنهم يجدون أنفسهم في مواق  تبادلية

 (.6ص

في ضوء نظرية التبادل  الفلسطينية املرأةلتفسير أسباب تباين مستويات تمكين أنه  الباحثانوترى 

حجم الفوائد التي سيحصلن عل ها من جراء يرتبط مع مستوى  املرأةحيث أن مستوى تمكين االجتما ي، 

 دخولهن في عملية التبادل االجتما ي مع النظم االجتماعية السائدة في مجتمعاتهن. 

مجموعة من تشير هذه النظرية إلى أن لكل جماعة اجتماعية بنيان اجتما ي يتركب من : نظرية الدور االجتماعي .4

املراكز التي يشغلها أعضائها، ومجموعة من األدوار املقترنة بتلك املراكز، وهي النماذج السلوكية املتوقعة 

املصاحبة لتلك املراكز، ويكفل البنيان االجتما ي استمرار وانتظام الوحدة االجتماعية في أداء وظائفها، كما ترى 

 من ال
ً
 كبيرا

ً
 ليقابل التوقعات االجتماعية هذه النظرية كذلك أن جانبا

ً
 معينا

ً
سلوك البشري يتسق ويأخذ شكال

املرتبطة باملراكز أو املكانة االجتماعية التي يشغلها األفراد في البنيان االجتما ي، فتوقعات ا خرين تعمل كدليل 

من استدخال يسترشد به األفراد في سلوكهم، ويوجه تصرفاتهم االجتماعية، وأن مفهوم الشخص لذاته يتكون 

هذه التوقعات االجتماعية، وإذا ترسخت هذه التوقعات االجتماعية فإنها تضغط وتوجه السلوك لدى األفراد 

 (.43، ص ١٩٩٩)العزبي، 
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، وهن في الغالب لديهن مستوى تعليمي أعلى، ومستوى  تتميز  املرأةف
ً
بمكانة اجتماعية مرتفعة نسبيا

 
ً
 تدر دخال

ً
أكبر، أن يحرزن مستويات أعلى من التمكين االجتما ي واالقتصادي معيشري أفضل، ويمارسن مهنا

والسيا ري، وكلما انخفضت املكانة االجتماعية للسيدات )انخفاض مستواهن التعليمي، وانخفاض مستوى 

معيشة أسرهن، واملعاناة من البطالة وقلة الدخل( كلما قل الضغط االجتما ي الواقع عل هن لتحسين مستوى 

 .جتما ي واالقتصادي والسيا ريتمكينهن اال 

تعتمد نظرية الفعل االجتما ي الرادي لبارسونز على املفترضات واملفاهيم  :نظرية الفعل االجتماعي اإلرادي .5

وتفترض هذه النظرية أن األفراد يسعون إلى ، الخاصة بثالث فلسفات رئيسية هي: النفعية والوضعية واملثالية

  وأوضاع معينة يتوفر ف ها وسائل بديلة لتحقيق األهداإ، ولكنهم في تحقيق أهداإ شخصية في ظل مواق

سع هم لتحقيق أهدافهم يكونون محدودين بعديد من الظروإ املوقفية مثل خصائصهم االجتماعية 

 يكون محدودا 
ً
واالقتصادية والبيولوجية وظروإ بيااتهم الطبيعية واأليكولوجية، كما أن سلوك األفراد أيضا

جتماعية واملعايير السلوكية واألفكار السائدة في املحيط الذي يعيشون فيه، وكل هذه املحددات بالقيم اال 

املوقفية واملعيارية تؤثر على قدراتهم في اختيار الوسائل التي يمكن أن تحقق أهدافهم من مختل  الوسائل 

 .البديلة

 لهذه النظرية فإن 
ً
عيشري ألسرهن وإشباع االحتياجات أثناء سع هن لتحسين املستوى امل النساءووفقا

والجامعات  لجهود الدولة االستجابة، سوإ يمجأن إلى املفاضلة ما بين عدة بدائل منها: األسرةاألساسية ألفراد 

 .املرأةلتمكين  واملؤسسات

 وتمكينها: املرأةدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية 

، حيث كان الهدإ من املرأةلرائدة في مجال تمكين من الجامعات الوطنية االقدس املفتوحة تعد جامعة 

 من احتياجات الشعب الفلسطيني 1975دأ التفكير في إنشاء الجامعة عام حيث بإنشائها في البداية، 
ً
م انطالقا

هو توفير فالهدإ ، السرائيليللتعليم العالي في ظل أوضاعه السكانية واالجتماعية واالقتصادية تحت االحتالل 

 ليم العالي املتميز للطالبات. فرص التع

 نحو 
ً
% من إجمالي عدد الطلبة املسجلين في مرحلة  65وتشير األرقام إلى أن الطالبات يشكلن حاليا

 .ةالجامع ي% من املجموع الكلي ملوظف31املوظفات  تشكل نسبةالبكالوريوس، كذلك 

املوارد البشرية النسائية وتمكين وإن دل هذا على شريء فإنما يدل على اهتمام إدارة الجامعة بتنمية 

القدس في جامعة  املرأةلكي تأخذ دورها الطبيعي في خدمة الوطن. وهذا االهتمام الذي تحظى به  املرأة

 .لهذه الجامعةفي ظل القيادة الرشيدة  املرأةيعكس املنزلة التي تحظى بها  املفتوحة

قق في مجال التعليم فهو بدوره يؤثر بشكل يقاس تقدم املجتمعات بمدى التقدم املتح املرأةتعليم و 

وله روابط وثيقة بخفض مستويات الفقر كما إنه يساهم بشكل  واالجتماعية االقتصاديةمباشر ويتأثر بالتنمية 

 االجتما ي.فعال في الترابط 

لكامل. واملجتمع با األسرةفهو يمس حياة  االجتما ي املرأةمما تقدم نستنت  مدى تأثير التعليم في تمكين 

في  املرأةوتمكينها السيا ري فالتعليم هو العصب الرئيس لتمكين  االقتصادي املرأةوهذا التأثير يمتد إلى تمكين 

 .الحياة مجاالتجميع 

 الدراسات السابقة:

 دراسة تحليلية للخطط -الفلسطينية  املرأةدور املؤسسات التنموية في تمكين ( بعنوان" 2013) دراسة نجم 

 "والتقارير السنوية في ضوء معايير التمكين ومؤشراتها ةاإلستراتيجي
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الفلسطينية في قطاع غزة.  املرأةهدفت الدراسة إلى التعرإ على دور املؤسسات التنموية في تمكين 

ومؤشراتها في وثائق املؤسسات التنموية. والكش  عن مدى االختالإ في  املرأةومعرفة درجة توافر معايير تمكين 

 املنهج الوصفي التحليلي.  الباحثانباختالإ متغيرات الدراسة. استخدمت  املرأةن في معايير تمكين نسبة التباي

واستخدمت أسلوب تحليل املحتوى لمخطط الستراتيجية والتقارير السنوية ملدة ثالث سنوات مضت. 

التي توصلت إل ها ومن أهم النتائ   .املرأةمؤسسات تعمل في مجال تمكين ( 10تكونت عينة الدراسة من )

 :الدراسة

 التمكين االجتما ي،  املرأةتفاوتت معايير تمكين  .1
ً
ومؤشراتها في وثائق املؤسسات التنموية، فجاء ترتيبها تنازليا

 .التمكين التعليمي، التمكين االقتصادي، التمكين السيا ري، التمكين الصحي

ع املؤسسة )حكومية، أهلية( وكذلك نوع باختالإ نو  املرأةال تختل  نسبة التباين في معايير تمكين  .1

دعم إستراتيجية : باآلتيالباحثان  ىوأوص (. الوثيقة)الخطط االستراتيجية والتقارير السنوية للمؤسسات التنموية

والعمل على تنفيذ برام  من خالل لجان  املرأةالشراكة بين املؤسسات األهلية والحكومية التي تهدإ إلى تمكين 

تعزيز و . الفلسطينية املرأةشتركة ينبغي إيجادها لتفعيل الشراكة بين القطاعين في تمكين ومجالس وهياات م

أواصر العالقات والروابط بين الجمعيات النسائية العربية والهياات املانحة في كل دولة عربية وما بين املؤسسات 

الشراكة بينهما لتنفيذ البرام  التنموية التنموية النسائية في فلسطين والهياات املتعددة بطريقة تؤدي إلى تفعيل 

 . الفلسطينية وتمكينها وتعزيز صمودها ومشاركتها اليجابية في املجتمع الفلسطيني املرأةالرامية إلى النهوض ب

 ( بعنوان" 2012دراسة الرقاد وأبو دية )اديميين في الجامعات كالقيادة التحويلية لدى القادة األ

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة ": ها بتمكين أعضاء هيئة التدريساألردنية الرسمية وعالقت

اديميين في الجامعات األردنية الرسمية القيادة التحويلية وعالقتها بتمكين أعضاء هياة التدر س كالقادة األ

اديميين كة األولتحقيق هدإ الدراسة، تم استخدام االستبانة وأجريت الدراسة على عينة تكونت من جميع القاد

 و)( ٢٨٨في الجامعة األردنية وجامعة اليرموك جامعة مؤتة، بواقع )
ً
عضو هياة تدر س في الجامعة ( ٧٧٣قائدا

واشتملت الدراسة %) ٣٠)األردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة مؤتة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية ممثلة بنسبة 

ديميين القيادة التحويلية في الجامعات األردنية الرسمية، ومتغير كاعلى متغير مستقل هو درجة ممارسة القادة األ

تابع هو درجة ممارسة أعضاء هياة التدر س للتمكين الوظيفي، بالضافة إلى متغير وسيط وهو مكان العمل. وتم 

عالية  شفت نتائ  الدراسة عن درجة توافر كو ( SPSS) تحليل بيانات األداة من خالل استخدام البرنام  الحصائي

اديميين في الجامعات األردنية الرسمية، ودرجة توافر متوسطة ملمارسة أعضاء كللقيادة التحويلية لدى القادة األ

ما وأظهرت النتائ  وجود عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية عند كهياة التدر س للتمكين الوظيفي، 

ن للقيادة التحويلية وبين التمكين الوظيفي ألعضاء هياة اديمييكبين ممارسة القادة األ(    >0.01)مستوى 

 التدر س. 

واقترحت الدراسة مجموعة توصيات من أهمها تعميم نتائ  الدراسة على جميع املعنيين في مؤسسات 

التعليم العالي، وعقد دورات تدريبية ألعضاء هياة التدر س وللقادة، لشرح وتوضيح التمكين الوظيفي وفوائده، 

 .ة في عمليات التدريبكع جميع العاملين على املشار وتشجي

 ( بعنوان "مساهمة التعليم الجامعي املفتوح في تمكين الشابات من وجهة 2012دراسة العسيلي  )

هدفت الدراسة إلى التعرإ على مدى مساهمة التعليم الجامعي نظر الخريجات في منطقة الخليل التعليمية": 

ن وجهة نظر الخريجات في منطقة الخليل التعليمية، ولتحقيق هدإ الدراسة املفتوح في تمكين الشابات م

( خريجة من خريجات السنوات 1499استخدم املنهج الوصفي التحليلي،  وقد تكون مجتمع الدراسة من )



28 
 

(، من جامعة القدس املفتوحة في منطقة الخليل التعليمية في فلسطين، واختارت عينة مكونة من 1997-2005)

 ( خريجة.102)

وقد تم تطوير استبانة وفق األدب التربوي وجرى التحقق من صحتها وثباتها، وبعد تحليل فقرات 

 الدراسة فقد توصلت إلى عدة نتائ  ومنها:

كانت نتائ  فقرات العينة، أن هناك مستوى مرتفع من التمكين الجامعي للنساء، حيث ال توجد فروق 

لتخصص، مكان السكن، املهارة في استخدام الحاسوب، واللغة االنجليزية، ذات داللة إحصائية تعزى ملتغيرات ا

بينما كانت هناك فروق في مجال املهارات الشخصية والقيادية في الجانب االقتصادي، بين الطالبات املتزوجات 

االقتصادي  والطالبات العزباوات، لصالح الطالبات املتزوجات في مجال العمل الحالي، وكانت الفروق في الجانب

 بين املوظفات وبين صاحبات العمل الحر، ولصالح املوظفات.

وتمكينها من خالل إعداد دورات  املرأةوقد قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات لتفعيل وتنمية دور 

 تثقيفية لمخريجات تسهم في اقتحامها ملجاالت العمل وخاصة الوظائ  القيادية العليا. 

  بيئة مساعده وثقافة داعمة في  املرأة( بعنوان " تمكين 2011لإلحصاء )دراسة الجهاز املركزي

من تعليم وصحة وخدمات  املرأة". هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى توفر العوامل املساعدة لتمكين العراق

 وعمل تشر عات ودراسة مستويات التمكين املختلفة على املستوى الفردي واالسري واملجتمع.

سنة   54-15من خالل تقسيم النساء إلى فاتين من سن  I-WISHعلى تحليل البيانات الـ اعتمد البحث 

 4811والفاة االخرى تضم الفتيات الغير متزوجات والبالغ عددهن  10762فاة تضم املتزوجات والبالغ عددهن 

ستويات الفردي على جميع امل املرأة، وذلك لتحقق من مدى توفر العوامل املساعدة الغير مباشرة لتمكين 

 14ملت الدراسة الحالة االجتماعية(،حيث ش واالسري واملجتمع، وقياس تبايناتها املختلفة )املناطق، العمر،

في التعليم وليس الوقوإ عند مرحلة معينة  املرأةاهمية استمرار ومن أهم نتائ  الدراسة:  .محافظة من العراق

اظهرت النتائ  وجود كما  ة في االنشطة االجتماعية املختلفة.القرار واملشارك واتخاذكعامل مساعد للتمكين 

عالقة طردية بين املستوى التحصيل الدرا ري كمتغير  مستقل يرتبط بالعوامل االخرى مثل العمل والزواج 

 املبكر وغيرها من العوامل املساعدة.

 ( 2011دراسة خان وبيبي ,Bibi &Khan (ـاعي للنساء خالل بعنوان : التمكين االقتصـادي واالجتم

هدفت الدراسة تعرإ تقييم ا ثار املترتبة على تشغيل مشروع التنمية التشاركية ": النهج التشاركي تقييم نقدي

الحكومة على التمكين االجتما ي واالقتصادي للمرأة، وآثارها على التخفي  من حدة الفقر في منطقة 

وهو أكبر مشروع للتنمية املجتمعية  ملشروع التغذية اعتمدت دراسة حالةو اقليم في باكستان(  (بلوشستان

يمثلن جميع املستفيدات. وكانت أدوات  ( امرأة165تتعهده الحكومة ليتم تحليله. تكونت عينة الدراسة من)

الدراسة االستبانة، املالحظة، املقابلة واملناقشات مع مقدمي املعلومات الرئيسيين من موظفي مكتب املشروع. تم 

:القدرة على بناء القدرات املجموعة .تخفيض عبء العمل .القدرة على  ا تيةمؤشرات التمكين  استخدام

املشاركة في األنشطة االقتصادية .القدرة على الوصول إلى املؤسسات املالية واالقتصادية .القدرة على اتخاذ 

 في املؤشرات الكمية م
ً
ثل بناء القدرات، والحصول على القرارات بشأن إنفاق دخلهن. وأظهرت النتائ  تحسنا

القروض الصغيرة، واملشاركة في األنشطة االقتصادية والحد من عبء العمل. وأكدت أن ا ثار اليجابية 

 .للمشروع ليست مستدامة

 ( بعنوان" دور الجمعيات النسوية اإلسالمية في محافظات القدس 2009) دراسة العسيلي وربايعة

هدفت الدراسة إلى التعرإ على دور الجمعيات النسوية  الفلسطينية": املرأةف وبيت لحم ورام هللا في تثقي

الفلسطينية بالنهوض في املجتمع  املرأةالسالمية في محافظات القدس وبيت لحم ورام هللا في تثقي  
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يت الفلسطيني، وتكون مجتمع الدراسة وعينتها من جميع الجمعيات النسوية السالمية في محافظات القدس وب

( محاور، 4( جمعية، ولتحقيق أهداإ الدراسة تم تطوير استبانة موزعة على )15لحم ورام هللا البالغ عددها )

 ومقابلة شخصية، وجرى التحقق من صدق وثبات أداة الدراسة.

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائ  ومنها: أن الجمعيات النسوية الفلسطينية تساهم في حل املشكالت 

%، وكان من أبرز املعيقات التي تواجهها الجمعيات النسوية في 100ة للمرأة حيث حصلت على نسبة االقتصادي

 الدارية. ومن توصيات الدراسة أهمية  املرأةتحقيق تمكين 
ً
هي العوائق املالية ثم السياسية واالجتماعية، وأخيرا

بات الحياة االقتصادية واالجتماعية في مواجهة متطل املرأةإنشاء مراكز وإقامة برام  تساعد على تمكين 

 والسياسية.

 ( بعنوان " 2009دراسة شبانة ) الفلسطينية في سوق العمل والتدخالت  املرأةتحديات مشاركة

هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء على ." في سوق العمل املرأةدراسة كمية نوعية حول مشاركة  املطلوبة:

وإبراز السمات األساسية للقوى العاملة النسوية  سوق العمل الفلسطيني، املؤشرات الحالية ملشاركة النساء في

في عملية النتاج ، أدائها في سوق العمل والظروإ القتصادية  املرأةمن أجل رصد وتحليل واقع مشاركة 

 ملرأةافي األراضري الفلسطينية، من خالل مراجعة الوضع الراهن ملشاركة  املرأةوالجتماعية التي تحيط بعمل 

من املشاركة في سوق  املرأةالفلسطينية في سوق العمل والتدخالت املطلوبة على مستوى السياسات لتمكين 

العمل بشكل فعال وهي تهدإ على وجه الخصوص إلى رسم خريطة حول الواقع الراهن ملشاركة النساء في سوق 

سة خصائص النساء خارج االقوى العاملة ودر في  املرأةالعمل الفلسطيني ، مع التركيز على ظاهرة تدني مشاركة 

في القوى  املرأةن مشاركة أ نتائج الدراسة:ومن أهم  والعوامل الطاردة للنساء من سوق العمل. القوى العاملة،

 في 
ً
 في األراضري الفلسطينية وتنخفض مشاركة الناث في عملية النتاج بشكل كبير خصوصا

ً
العاملة متدنية عموما

نما بينت الدراسة أن تدني املشاركة النسوية مرتبطة بخليط من األسباب يمكن عرضها على بي قطاع غزه ،

العرض من القوى العاملة  استيعابأسباب إقتصادية في مقدرة سوق العمل الفلسطيني على تي: النحو اآل

 تدني األجور وإنخراط النساء في العمالة الهامشية
ً
أسباب و  .النسوية وعوامل الطرد من السوق خصوصا

أسباب إجتماعية وثقافية . و إلى سوق العمل في سن متأخرة مقارنة مع الذكور  املرأةإجتماعية مرتبطة بدخول 

 .املرأةتتمثل في محدودية املهن واألنشطة القتصادية التي تتنافس عل ها 

 ( 2009دراسة هوج واتوهارا , Itohara & Hoque ( اركة في مـن خـالل املش املرأةبعنوان : تمكين

هدفت الدراسة إلى تعرإ واقع منظمات القروض .  برنامج القروض الصغيرة، دراسة حالة من بنغالدش

الريفية، وتحاول تقييم تأثير برام   املرأةالصغيرة التي انتشرت في ا ونة األخيرة في بنغالدش وتهدإ إلى تمكين 

امرأة من منطقة رامبور ( 180ونت عينة الدراسة من)الريفية في بنغالديش. تك املرأةالقروض الصغيرة في تمكين 

نسبة النساء النشيطات في منظمات غير حكومية والباقي ربات بيوت، وقد %( 50في حي جايباندا  بحيث بلغت )

أظهرت نتائ  الدراسة إلى أن النساء املتمكنات و  تم جمع البيانات التجريبية لهذه الدراسة باستخدام استبانة.

من النساء املتمكنات هن عضوات %( 69فقط والباقي لم يتم تمكينهن بعد، وأن نسبة)%( 21)هن بنسبة 

فاعالت في برام  القروض الصغيرة. وتوصلت الدراسة إلى أن ملكية األراضري ووسائل العالم من بين العوامل 

 املرأةل املهمة في تمكين من الناحية االجتماعية واالقتصادية. وأن من بين العوام املرأةالتي تسهم في تمكين 

التعامل مع القروض الصغيرة بشكل ذاتي و مدة استخدام القروض الصغيرة واملراقبة التي تقوم بها املنظمات 

 .غير الحكومية

 ( بعنوان "واقع التمكين اإلداري للمرأة في الجامعات األردنية الرسمية 2007دراسة الطراونة )

هدفت  والشخصية املؤثرة فيه من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس":واملعوقات التنظيمية واالجتماعية 
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الدراسة إلى التعرإ على واقع التمكين الداري للمرأة في الجامعات االردنية الرسمية واملعوقات التنظيمية 

واالجتماعية والشخصية املؤثرة فيه من وجهة نظر أعضاء هياة التدر س، ولتحقيق أهداإ الدراسة تم تطوير 

( 444ستبانة وزعت على عينة من أعضاء الهياة التدر سية في الجامعات االردنية الرسمية والبالغ عددهم )ا

(، واستخدمت عدة معالجات احصائية لفحص الفرضيات ومعالجة مشكلة 2007-2006للعام الدرا ري  )

دد وتحليل االنحدار، وقد تبين الدراسة ومنها الوسط الحسابي واالنحراإ املعياري وتحليل التباين الثالثي املتع

  
ً
من نتائ  الدراسة أن واقع التمكين الداري للمرأة في الجامعات االردنية الرسمية بأبعاده الخمسة جاء متوسطا

 كالتالي: )املعوقات: االجتماعية، املعوقات التنظيمية، املعوقات الشخصية(. وكانت 
ً
وجاء ترتيب األبعاد تنازليا

 عوقات الشخصية للتمكين وبين مدة الخدمة في الجامعة.هناك عالقة بين امل

  تعقيب على الدراسات السابقة

يتضح من خالل أهداإ الدراسات السابقة ونتائجها واملناهج التي اعتمدتها، أنها تختل  مـع الدراسة 

سات السابقة إلى الحالية في جوانب، وتتفق معها في جوانب أخرى. فقد اتفقت الدراسة الحاليـة مـع معظم الدرا

فاشتركت مع جميع الدراسات السابقة في التأكيد  املرأةالتأكيد على أهمية دور املؤسسات التنمويـة فـي تمكـين 

وفعاليتـه فـي تنميـة املجتمع، وفي املنهج املستخدم، بينما اختلفت عنها في هدإ  املرأةعلى ضرورة تمكين 

 إل ها:الدراسة والنتائ  التي توصـلت 

تتفق الدراسات السابقة على تعري  موحد ملفهوم التمكين، كما لم تتفق كذلك على أسلوب قياس تمكين  لم .1

، مما يستد ي ضرورة التعرض لعدة تعريفات لهذا املفهوم وكذا التعرض ألساليب القياس املختلفة حت  املرأة

 .يتسن  تبني مفهوم ومن ثم أداة للقياس أكثر دقة

ينة املؤسسات حيث ركز بعضها على املؤسسات غير الحكومية، والبعض ا خر تناول تباينت الدراسات في ع .2

وفي الدراسة الحالية  .املؤسسات الحكومية، بينما انفردت الدراسة في تناولها املؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 تم إجرائها على جامعة القدس املفتوحة.

 ومن ضمنها الدراسة الحالية.كأداة أساسية لتحقيق هدفها  اعتمدت معظم الدراسات السابقة على االستبانة .3

ومما يستحق الذكر أن اختالإ هدإ الدراسة الحالية وأسالتها وعينتها جعلها مختلفة عن الدراسات السابقة،  .4

استفادت من الدراسات السابقة من حيث املنهجية املتبعة  الباحثانمع الشارة أن هذا االختالإ ال ينفي أن 

من  الباحثانفي مجاالت متعددة كما استفادت  املرأةوات املستخدمة في بيان دور املؤسسات في تمكين واألد

النتائ  التي توصلت إل ها تلك الدراسات وطريقة عرضها في تطوير أداة البحث  وهذا يعني أن الدراسة الحالية 

 للدراسات السابقة 
ً
 املرأةس املفتوحة في تنمية من حيث التعرإ على دور جامعة القدجاءت امتدادا

 الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية )نابلس، جنين، طولكرم(.

 :الطريقة واإلجراءات

 منهج الدراسة:

تم استقصاء آراء ناسبته لطبيعة هذه الدراسة. حيث مل التحليلي  املنهج الوصفي  الباحثان تاستخدم

الفلسطينية وتمكينها في  املرأةقدس املفتوحة في تنمية دور جامعة العينة من خريجات الجامعة حول 

 .املحافظات الشمالية

  :مجتمع الدراسة

)نابلس، تكون مجتمع الدراسة من جميع خريجات جامعة القدس املفتوحة في املحافظات الشمالية

( 1100م حوالي )2017والبالغ عددهم حسب احصائيات جامعة القدس املفتوحة للعام  جنين، طولكرم(،

 خريجة.
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 عينة الدراسة 

املحافظات خريجة من خريجات جامعة القدس املفتوحة في ( 110تكونت عينة الدراسة من )

( 115بتوز ع ) الباحثانالقصدية، وقد قامت تم اختيارهم بطريقة العينة  الشمالية)نابلس، جنين، طولكرم(

، وبعد إتمام عملية جمع البيانات طولكرم(املحافظات الشمالية)نابلس، جنين،  استبانة على الخريجات من

( استبانات بسبب عدم صالحيتها للتحليل الحصائي لكي 3( استبانة استبعد منها )112وصلت حصيلة الجمع )

( يبين وص  عينة 1( استبانة، والجدول )110تصبح عينة الدراسة التي تم إجراء التحليل الحصائي عل ها )

 ستقلة توز ع العينة حسب املتغيرات: الدراسة تبعا ملتغيراتها امل

 (: وصف عينة الدراسة تبعا ملتغيراتها املستقلة توزيع العينة حسب املتغيرات1جدول )

 النسبة املئوية )%( التكرار مستويات املتغير املتغيرات املستقلة

 العمر

 2.7 3 سنه 20اقل من 

 64.5 71 25-20من 

 14.5 16 30-26من 

 18.2 20 نهس 30اكبر من 

 %100 110 املجموع

   املؤهل العملي 

 1.8 2 دبلوم فاقل

 92.7 102 بكالوريوس

 5.5 6 فأعلىماجستير 

 %100 110 املجموع

 الوظيفة

 55.5 61 موظ 

 3.6 4 مدير قسم

 2.7 3 مدير

 38.2 42 غير ذلك

 %100 110 املجموع

 عدد سنوات الخبرة

 60.0 66 سنوات 5اقل من 

 29.1 32 سنوات 5-10

 10.9 12 سنوات 10اعلى من 

 %100 110 املجموع

 مكان السكن 

 37.3 41 قرية

 8.2 9 مخيم

 54.5 60 مدينة

 %100 110 املجموع

 املحافظة 

 39.1 43 نابلس

 33.6 37 جنين

 27.3 30 طولكرم

 %100 110 املجموع

 الدراسة اةأد

دد من الدراسات السابقة واألدوات املستخدمة ف ها قامت بتطوير استبانه على ع الباحثانبعد إطالع 

الفلسطينية وتمكينها في املحافظات  املرأةدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  "خاصة من أجل التعرإ إلى 

 الشمالية، وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من جزأين وهي:
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 لخريجات:أوال: معلومات أولوية خاصة با

وهي عبارة عن معلومات أولية تتعلق بالخصائص الديمغرافية لمخريجات تمثلت في العمر، املؤهل 

 العلمي، الوظيفة، سنوات الخبرة، مكان السكن.

 :الفلسطينية وتمكينها املرأةدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية ثانيا: استبانة 

الفلسطينية  املرأةمعة القدس املفتوحة في تنمية بتصميم أداة لقياس " دور جا  الباحثانقامت 

  الباحثانوتمكينها في املحافظات الشمالية، بعد مراجعة األدب التربوي املتعلق بهذا املوضوع، حيث اطلعت 

بتصميم أداة لقياس   الباحثان، وبعد ذلك قامت املرأةعلى عدة مقاييس لدور املؤسسات والجامعات  في تنمية 

الفلسطينية وتمكينها وقد تكونت االستبانة في صورتها النهائية من  املرأةقدس املفتوحة في تنمية دور جامعة ال

( الخما ري األبعاد وقد بنيت Likert Scaleثالثون فقرة، حيث تم تصميم االستبانة على أساس مقياس ليكرت )

 جاالتها املختلفة.( يبين توز ع فقرات الدراسة على م2الفقرات باالتجاه اليجابي والجدول )

 ( توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية2جدول )

 أرقام الفقرات املحاور  الرقم
عدد 

 اتالفقر 

 10 ،10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 املساواة والعدالة االجتماعية 1

 10 20، 19، 18 ،17، 16، 15، 14، 13، 12، 11 تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء 2

 10 30، 29، 28، 27، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20 املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساء 3

 30 املجموع

ليكرت خما ري األبعاد وقد بنيت الفقرات  باالتجاه مقياس  أساس على املقياستم تصميم هذا وقد 

 اليجابي وأعطيت األوزان كما هو آتي:

خمس درجات، بدرجة كبيرة: أربع درجات، ال ادري: ثالث درجات، بدرجة قليلة:  )بدرجة كبيرة جدا: 

وتكون أقل درجة  150= 30× 5وبذلك تكون أعلى درجة في املقياس =درجتين، بدرجة قليلة جدا : درجة واحدة(. 

 =1 ×30=30 

 صدق أداة الدراسة 

 عدد من  على داةك بعرض األ صدق املحكمين أو ما يعرإ بالصدق املنطقي وذل الباحثان تاستخدم

 اتبهدإ التأكد من مناسبة املقياس ملا أعد من أجله وسالمة صياغة الفقر  من ذوى االختصاص ينحكمامل

املقياس وهو ما يشير إلى أن  اتاملحكمين على عبار أجمع غالبية وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقد 

لتعديالت الالزمة التي اجمع عل ها املحكمون وقد تم حذإ عدد من وقد أجريت ا املقياس يتمتع بصدق مقبول.

كما تم تعديل عدد من الفقرات ومن ثم اخضعت األداة  املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساءالفقرات في بعد  

 لفحص الثبات. 

  ثبات أداة الدراسة:

 الشتمال األداة على عدة مجاالت ، فقد استخدم 
ً
ة أنواع من الثبات من أجل عد  الباحثاننظرا

 استخراج معامل الثبات لكل قسم من هذه األقسام: 

 أوال (ثبات التجانس الداخلي:Consistency وهذا النوع من الثبات يشير إلى قوة االرتباط بين الفقرات في ،)

(. Cronbach Alphaطريقة )كرونباخ ألفا()  الباحثانأداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل التجانس استخدم 

 ( يبين نتائ  اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت وأبعاد الدراسة املختلفة:3والجدول )
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 ( نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونبا  ألفا على مجاالت وأقسام الدراسة املختلفة3جدول)

 قيمة معامل الثبات القسم

 0.87 املساواة والعدالة االجتماعية. 1

 0.86 تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء. 2

 0.84 املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساء. 3

 0.94 الدرجة الكلية للثبات 

( وجميعها معامالت  0.84-0.87( أن الثبات ألقسام الدراسة املختلفة تراوح بين ) 3يتضح من الجدول )

 ة ويمكن الوثوق بها.مرتفعة مناسبة ألغراض الدراس

 ثانيا(طريقة التجزئة النصفية :Split-Half Method حيث تم تقسيم فقرات االستبانة إلى قسمين:)

....( واحتوى القسم الثاني على الفقرات 5، 3، 1متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية)

الرتباط بين الدرجات الفردية والدرجات الزوجية ...( ثم تم استخراج معامل ا6، 4، 2الزوجية لالستبانة )

 ( وهذا يعتبر معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية.0.94حيث بلغ معامل الثبات الكلي)

 :إجراءات تطبيق الدراسة 

 تم إتباع الجراءات ا تية من أجل تنفيذ الدراسة:

 التأكد من صدق أداة الدراسة وثباتها. .1

وجمعها من الخريجـات مـن جامعـة القـدس املفتوحـة فـي املحافظـات الشـمالية  تبتوز ع االستبيانا  نالباحثاقامت  .2

 اللواتي مثلن مجتمع الدراسة حيث تمت الجابة على استفسارات املبحوثين وأسالتهم.

 ( استبانة.115املسترجعة ) تبلغت حصيلة االستبيانا .3

( اسـتبانات لعـدم 3( اسـتبانة وتـم اسـتبعاد )110والبـالغ عـددها )املستوفية لشروط االسـتجابة  تتم فرز االستبانا .4

 استيفاء شروط االستجابة.

 . تم تبويب البيانات وترميزها وإدخالها في الحاسوب .5

 عولجت البيانات إحصائيا. .6

 الدراسة  اتمتغير 

 املتغيرات املستقلة:

 ( :classification variablesأوال : املتغيرات التصنيفية املتعلقة بالخريجات ) 

 سنوات الخبرة-5الوظيفة    -4مكان السكن   -3املؤهل العلمي     -2العمر    -1

 (: Dependent Variablesاملتغيرات التابعة :)

 الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية املرأةدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  

 املعالجات اإلحصائية املستخدمة في الدراسة :

( وذلك باستخدام SPSSمن أجل معالجة البيانات استخدم برنام  الرزم الحصائية للعلوم االجتماعية )

 :ا تيةاملعالجات الحصائية 

 املتوسطات الحسابية النسب املاوية . -1

 اختبار "ت" للعينات املستقلة  -2
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 اختبار تحليل التباين األحادي. -3

 معادلة كرونباخ الفا لقياس الثبات -4

 لبياني للمتغيرات املستقلة.التمثيل ا -5

 . (Sample K-S -1)سمرنوإ   -اختبار كوملجروإ -6

 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

 لنتائ  الدراسة
ً
 ومفصال

ً
 كامال

ً
، وذلك لإلجابة عن ومناقشتها يتضمن هذا الجزء من الدراسة عرضا

اعتدالية التوز ع لبيانات العينة من أجل  ومن أجل التأكد من تساؤالت الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها،

التوز ع  تحديد الطرق الحصائية التي سيتم استخدامها الختبار فرضيات الدراسة تم استخدام  اختبار

 (.(Sample K-S -1)سمرنوإ   -الطبيعي)اختبار كوملجروإ

التوز ع الطبيعي أم  سمرنوإ  ملعرفة هل البيانات تتبع -( نتائ  اختبار كوملجروإ4ويوضح جدول رقم )

ال وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات الن معظم االختبارات املعلمية تشترط أن يكون توز ع البيانات 

( sig.05.0)  0.05طبيعيا حيث يتبين  أن قيمة مستوى املعنوية  لكل من مقاييس الدراسة اكبر من 

 لتوز ع الطبيعي ويجب استخدام االختبارات املعلميةوهذا يدل على أن البيانات تتبع ا

 (Sample  K-S 1-( اختبار التوزيع الطبيعي)4جدول رقم )

 املقاييس
قيمة االختبار 

Z 

مستوى 

 املعنوية

 0.114 1.421 املساواة والعدالة االجتماعية

 0.452 1.137 تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء

 0.345 1.356 تمعية واملناصرة للنساءاملبادرات املج

 وفيما يلي عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة:

الفلســطينية  املــرأةدور جامعــة القــدس املفتوحــة فــي تنميــة مــا  :الــرئيسأوال: النتــائج املتعلقــة بســؤال الدراســة 

 ؟ وتمكينها في املحافظات الشمالية

واالنحرافات املعيارية ملتوسطات الحسابية والنسب املاوية من أجل الجابة عن هذا السؤال استخدمت ا

ها بيرتوتم ت الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية املرأةدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية الستبانة 

 املساواة والعدالة االجتماعيةالذي يبين  (5، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم)تنازليا حسب مستوى الدور 

املبادرات ( الذي يبين  6، والجدول) تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء( الذي يبين 5والجدول )

دور  "( ترتيب املجاالت والدرجة الكلية حسب مستوى   7،بينما يبين الجدول)  املجتمعية واملناصرة للنساء

اعتمدت الدراسة ا في املحافظات الشمالية، وقد الفلسطينية وتمكينه املرأةجامعة القدس املفتوحة في تنمية 

جامعة القدس مستوى دور  لتقديرمستويات  على األدب السابق والدراسات ذات الصلة لتحديد خمسة

 النحو ا تي:على الفلسطينية  املرأةاملفتوحة في تنمية 

 4.2ابي أكثر من وتتمثل في الحاصلين على متوسط حس، فاة مستوى درر مرتفع جدا  –املستوى األول  -

 (. 4.2-3.4)أكثر من قع بين املتوسط الحسابي تو فاة مستوى درر مرتفع املستوى الثاني   -

 (. 3.4-2.6أكثر من قع بين املتوسط الحسابي )تو فاة مستوى دور متوسط   الثالثاملستوى  -

 (. 2.6-1.8أكثر من قع بين املتوسط الحسابي )تو فاة مستوى دور منخفض   الرابع املستوى  -
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 .فأقل 1.8فاة مستوى دور منخفض جدا وتتمثل في الحاصلين على متوسط حسابي  الخامس املستوى  -

 :املساواة والعدالة االجتماعيةمجال    

 املرأةلدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  واالنحرافات املعيارية املتوسطات الحسابية 5جدول 

مرتبة تنازليا حسب املساواة والعدالة االجتماعية تبعا ملجال  يةالفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمال

 مستوى الدور 

 االنحراف املعياري  املتوسط الفقرات الرقم
مستوى 

 الدور 

1.  
تساهم الجامعة في توفير الفرص للنساء لدعم شبكات األمان االجتما ي، 

 والتي تمكنهن من حماية مصالحهن الفردية والجماعية.
 مرتفع 1.05446 3.7188

2.  
في القوى العاملة من خالل التعاون  املرأةتساهم الجامعة في تسهيل مشاركة 

 مع املجتمع املحلي.
 مرتفع 1.17045 3.7188

3.  
 األسرةفي املشاركة في اتخاذ القرارات على مستوى  املرأةتساعد الجامعة 

 والعمل واملجتمع املحلي.
 مرتفع 1.14256 3.7188

4.  
في إدارة وتنظيم البرام  واملشروعات  املرأةمشاركة تساهم الجامعة في دعم 

 التنموية.
 مرتفع 1.11984 3.6875

5.  
  املرأةتعمل الجامعة على زيادة نسبة مشاركة 

ً
في القضايا املجتمعية، محليا

 
ً
 وعربيا

 مرتفع 1.28107 3.6875

 مرتفع 1.33463 3.6563 توفر الجامعة الفرص املتاحة للوصول إلى مصادر املعرفة واملعلومات للمرأة  .6

7.  
على إحداث التوازن في  املرأةتعمل الجامعة على توفير الخدمات التي تساعد 

 مسؤوليتها ودورها التنموي 
 مرتفع 1.26642 3.5938

8.  
على التوفيق بين واجباتها املنزلية والتزاماتها  املرأةتنمي الجامعة قدرة 

 الوظيفية.
 مرتفع 1.16224 3.5625

9.  
مفاهيم خاصة حول تقبل املشاركة وتحمل األعباء الناتجة عن تبني الجامعة 

 .املرأةعمل 
 مرتفع 1.13548 3.4687

 مرتفع 1.26642 3.4063 تساعد الجامعة على بنية القدوة كعنصر معقد ذي تأثير بالغ القوة.  .10

 مرتفع 94757. 3.6219 املساواة والعدالة االجتماعيةالدرجة الكلية لبعد  

     

املساواة والعدالة االجتماعية كـان مرتفـع علـى جامعة القدس املفتوحة في مجال ( أن دور 6من الجدول ) يتضح   

(، حيث تراوحت قيم املتوسطات الحسابية  الستجابات املبحوثين على هذه الفقرات ما 10-1الفقرات من )جميع 

جتماعيــة فقــد كانــت مرتفعــة حيــث بلغــت قيمــة ( ، أمــا الدرجــة الكليــة ملجــال املســاواة والعدالــة اال 3.40-3.71بــين  )

 (.3.62املتوسط الحسابي على جميع الفقرات)
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 :تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساءمجال  -2

 املرأةواالنحرافات املعيارية لدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  املتوسطات الحسابية(6جدول)

  تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساءالشمالية تبعا ملجال  الفلسطينية وتمكينها في املحافظات

 مستوى الدور  االنحراف املعياري  املتوسط الفقرات الرقم

11.  
تعقد الجامعة الندوات الخاصة لزيادة القدرات الدارية والتخطيطية 

 للمرأة.
 مرتفع 1.19432 3.8438

12.  
ساء على التحليل املستقل توفر الجامعة فرص التدريب لزيادة قدرة الن

 والنقد والوصول إلى املعلومات.
 مرتفع 1.20315 3.8125

13.  
تنشر الجامعة وتعد النشرات العلمية التي تدعو وتقدم شرح واإ عن 

 .املرأةأهمية تمكين وتنمية 
 مرتفع 1.23744 3.7812

14.  
تعمل الجامعة على عقد ورشات العمل التي تحث على دعم تنمية 

 .ةاملرأوتمكين 
 مرتفع 1.29515 3.7500

15.  
توفر الجامعة فرص تدريبية في املؤسسات املجتمعية لزيادة مشاركة 

 في تنظيم وإدارة املشروعات. املرأة
 مرتفع 1.37335 3.7188

16.  
ومعارفها  املرأةتقيم الجامعة ورشات عمل حول زيادة وتحسين مهارات 

 التي تمكنها من املنافسة في سوق العمل.
 مرتفع 1.19770 3.7188

17.  
ودعم توجهها نحو  املرأةتقيم الجامعة دورات تدريبية خاصة لتنمية 

 خدمة املجتمع
 مرتفع 1.22967 3.6875

 مرتفع 1.31944 3.5313 توفر الجامعة للمرأة الخبرة والتدريب الالزم لمحصول على فرصة عمل.  .18

 متوسط 1.31024 3.3438 نميتها.وت املرأةتقوم الجامعة بتصميم املواد الدراسة الداعمة لتمكين   .19

20.  
تقوم الجامعة في التوسع في إقامة فصول محو األمية وتشجيع النساء 

 على االلتحاق بهذه الفصول.
 متوسط 1.38504 3.2188

 مرتفع 1.12332 3.6406 تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساءالدرجة الكلية ملجال 

تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي جامعة القدس املفتوحة في ( أن دور  6يتضح من الجدول )

(، حيث تراوحت قيم املتوسطات الحسابية  الستجابات املبحوثين 18-11للنساء كان مرتفع على الفقرات من )

( تراوحت قيم املتوسطات 20-19على الفقرات )  متوسطا( بينما كان 3.5-3.8على هذه الفقرات ما بين  )

(، أما الدرجة الكلية ملجال تشجيع التعليم 3.2-3.3ابية  الستجابات املبحوثين على هذه الفقرات ما بين  )الحس

والتدريب والتطوير املنهي للنساء فقد كانت مرتفعة حيث بلغت قيمة املتوسط الحسابي على جميع 

 (.3.6الفقرات)
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 :املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساءمجال  -3

 املرأةواالنحرافات املعيارية لدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  املتوسطات الحسابية(7جدول  ) 

  املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساءالفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية تبعا ملجال 

 مستوى الدور  االنحراف املعياري  املتوسط الفقرات الرقم

 مرتفع 1.09203 3.9687 .املرأةات التحرر وتقد وتطور مكانة تعمل الجامعة على مساندة حرك  .21

 مرتفع 98169. 3.9375 لكيانها وذاتها. املرأةتدعم الجامعة واقع تحقيق   .22

 مرتفع 1.26841 3.9375 تدعم الجامعة األنشطة واملبادرات الخاصة بتنمية القيادات النسائية.  .23

 مرتفع 1.09985 3.8750   ضد النساء.تحارب الجامعة عبر رسالتها ومبادراتها العن  .24

 مرتفع 1.03954 3.8750 تساند الجامعة املساواة بين الرجال والنساء في املجتمع.  .25

26.  
في جميع مناحي  املرأةتساهم الجامعة في توفير جميع متطلبات دعم 

 الحياة االجتماعية
 مرتفع 1.26324 3.7813

 مرتفع 1.23744 3.7813 نشطتها املجتمعية.من خالل أ املرأةتساهم الجامعة برفع مكانة   .27

 مرتفع 1.23744 3.7812 تدعم الجامعة توجه النساء للمشاركة في املناصب السياسية.  .28

 مرتفع 1.33047 3.6875 في املجتمع. املرأةتساهم الجامعة في توفير املبادرات التي تدعم حقوق   .29

30.  
بمشاركتها في أنشطة  املرأةتعقد الجامعة ندوات علمية حول تطوير مكانة 

 املجتمع املحلي.
 مرتفع 1.26004 3.6562

 مرتفع 1.06081 3.8281 املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساءالدرجة الكلية  

املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساء جامعة القدس املفتوحة في تشجيع ( أن دور 7يتضح من الجدول )

املتوسط الحسابي  الستجابات املبحوثين على  ةقيم تراوحت (، حيث 30-21من ) اتالفقر جميع كان مرتفع على 

( ، أما الدرجة الكلية ملجال دور جامعة القدس املفتوحة في تشجيع املبادرات 3.9-3.6) ات ما بين هذه الفقر 

 (.3.82املجتمعية واملناصرة للنساء فقد كانت مرتفعة حيث بلغت قيمة املتوسط الحسابي على جميع الفقرات)

الفلسطينية  املرأةدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية ترتيب املجاالت والدرجة الكلية حسب مستوى -4

 :املحافظات الشمالية وتمكينها في

 دور جامعة القدس املفتوحةترتيب املجاالت والدرجة الكلية حسب مستوى  8جدول 

 شماليةالفلسطينية وتمكينها في املحافظات ال املرأةفي تنمية 

 مستوى الدور  النسبة املئوية املتوسط الحسابي املجاالت الترتيب

 مرتفع 1.06081 3.8281 املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساء 1

 مرتفع 1.12332 3.6406 تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء 2

 مرتفع 947570. 3.6219 املساواة والعدالة االجتماعية 3

 مرتفع 1.00587 3.6969 املرأةجة الكلية لدور جامعة القدس املفتوحة في تنمية الدر 

 ( ما يلي:8يتضح من خالل الجدول )

الفلســطينية وتمكينهــا فــي املحافظــات  املــرأةدور جامعــة القــدس املفتوحــة فــي تنميــة  "ملســتوى الدرجــة الكليــة أن  .1

بي الكلــي الســتجابات املبحــوثين علــى جميــع الفقــرات كانــت مرتفعــة،  حيــث بلغــت قيمــة املتوســط الحســاالشــمالية 

 (.3.69لجميع املجاالت )

الفلســطينية وتمكينهــا فــي املحافظــات  املـرأةأن ترتيـب املجــاالت تبعــا ملســتوى دور جامعـة القــدس املفتوحــة فــي تنميــة  .2

 الشمالية جاء على النحو ا تي:
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 : املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساء املرتبة األولى 

 :تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء املرتبة الثانية 

 :املساواة والعدالة االجتماعية املرتبة الثالثة 

 نتائج تحليل الفرضيات:

 عندتوجد فروق ذات داللة إحصائية  هل ( 0.05مستوى الداللة≤)  في املتوسطات الحسابية ملستوى دور

الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية تبعا ملتغيرات العمر،  رأةاملجامعة القدس املفتوحة في تنمية 

 املؤهل العلمي، الوظيفة ومكان السكن.

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى دور جامعة 

املؤهل  ت الشمالية تبعا ملتغيرات العمر،الفلسطينية وتمكينها في املحافظا املرأةالقدس املفتوحة في تنمية 

 ( يوضح ذلك.9العلمي، الوظيفة ومكان السكن ، والجدول )

 املرأةملستوى دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية. 9جدول 

 ل العلمي، الوظيفة ومكان السكناملؤه الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية تبعا ملتغيرات العمر،

 االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي الفئات املتغيرات

 العمر 

 1.01359 3.6263 25-20من 

 1.62440 3.3533 30-26من 

 260950. 4.0476 سنه 30اكبر من 

 املؤهل العلمي 

 0.54321 4.0667 دبلوم فاقل

 922510. 3.7977 بكالوريوس

 1.29636 2.0500 فأعلىماجستير 

 الوظيفة

 1.16008 3.4833 موظ 

 456780. 3.8667 مدير قسم

 1.29437 4.7000 مدير

 0.74080 3.9194 غير ذلك

 سنوات الخبرة

 1.22644 3.3907 سنوات 5اقل من 

 458410. 4.0767 سنوات 5-10

 116670. 4.1250 سنوات 10اعلى من 

 مكان السكن 

 1.10609 3.5000 قرية

 0.02357 3.8833 مخيم

 1.00447 3.8074 مدينة

 املحافظة

 1.12087 3.5031 نابلس

 503170. 4.0811 جنين

 1.13185 3.2567 طولكرم

 

 في املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملستوى دور جامعة 9يبين الجدول )
ً
 ظاهريا

ً
( تباينا

املؤهل  ية وتمكينها في املحافظات الشمالية تبعا ملتغيرات العمر،الفلسطين املرأةالقدس املفتوحة في تنمية 

 .العلمي ، الوظيفة ومكان السكن
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 Way-4)الربا ي ولبيان داللة الفروق الحصائية بين املتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين 

ANOVA ملتغيرات الدراسةالدرجة الكلية لألداة  ( على 
ً
 (.25جدول )وتوضحه نتائ  ال تبعا

 ملتغيرات Way ANOVA-4) الرباعي(: نتائج تحليل التباين 10جدول )
 
( على الدرجة الكلية لألداة  تبعا

 الدراسة

 الداللة اإلحصائية F متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املتغير

 6180. 5970. 3860. 3 1.158 العمر

 0610. 2.887 1.867 2 3.733 املؤهل

 0730. 2.992 3.228 3 9.684 يفةالوظ

 0.076 2.471 5.477 2 10.954 الخبرة

 0.081 2.081 5.225 2 10.449 السكن

 1620. 1.853 1.198 2 2.396 املحافظة

   6470. 95 61.423 الخطأ

    110 1561.136 املجموع

 

  ألداة الدراسة ككل( F( أن قيمة )10أظهرت نتائ  التحليل في الجدول )
ً
العمر، املؤهل ات )ملتغير  تبعا

دالة ( وهي غير  1.85، 2.08، 2.74، 2.99، 2.88، 0.59( قد بلغت على التوالي) العلمي ، الوظيفة ومكان السكن

وجود اختالإ في مستوى دور جامعة القدس عدم ( ، وهذا يدلل على α≤ 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

 الدراسة.وتمكينها في املحافظات الشمالية تبعا ملتغيرات الفلسطينية  املرأةاملفتوحة في تنمية 

 النتائج والتوصيات

 النتائج:

بعد الوصول إلى نتائ  التحليل الحصائي ألسالة وفرضيات الدراسة فإن الدراسة الحالية قد توصلت 

 إلى عدة نتائ  وهي:

في املحافظات الشمالية ويتمثل هذا  الفلسطينية وتمكينها املرأةيوجد دور لجامعة القدس املفتوحة في تنمية  .1

املبادرات ، بالضافة إلى تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء، و املساواة والعدالة االجتماعيةالدور في 

 .املجتمعية واملناصرة للنساء

الية في مجال الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشم املرأةلجامعة القدس املفتوحة في تنمية دور يوجد  .2

في القوى العاملة من  املرأةالجامعة تساهم في تسهيل مشاركة ، ويفسر ذلك بأن املساواة والعدالة االجتماعية

تساهم في توفير الفرص للنساء لدعم شبكات األمان االجتما ي، والتي ، كما خالل التعاون مع املجتمع املحلي

في القضايا  املرأةتعمل الجامعة على زيادة نسبة مشاركة و  تمكنهن من حماية مصالحهن الفردية والجماعية.

 
ً
 وعربيا

ً
 .املجتمعية، محليا

تشجيع الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية في مجال  املرأةلجامعة القدس املفتوحة في تنمية دور يوجد  .3

التدريب لزيادة قدرة النساء على الجامعة توفر فرص  ، ويفسر ذلك بأنالتعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء

توفر الجامعة فرص تدريبية في املؤسسات املجتمعية لزيادة ، و التحليل املستقل والنقد والوصول إلى املعلومات

 املرأةتقيم الجامعة ورشات عمل حول زيادة وتحسين مهارات ، كما في تنظيم وإدارة املشروعات املرأةمشاركة 

 ملنافسة في سوق العمل.ومعارفها التي تمكنها من ا
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الفلسطينية وتمكينها في املحافظات الشمالية في مجال تشجيع  املرأةلجامعة القدس املفتوحة في تنمية دور يوجد  .4

الجامعة تعمل على مساندة حركات التحرر وتقد وتطور  ، ويفسر ذلك بأناملبادرات املجتمعية واملناصرة للنساء

تساهم ، كما في جميع مناحي الحياة االجتماعية املرأةتوفير جميع متطلبات دعم  تساهم الجامعة في، و املرأةمكانة 

 في املجتمع. املرأةالجامعة في توفير املبادرات التي تدعم حقوق 

الفلسطينية وتمكينها في املحافظات  املرأةاختالإ في مستوى دور جامعة القدس املفتوحة في تنمية  ال يوجد .5

. فجميع أفراد العينة من الخريجات العمر، املؤهل العلمي، الوظيفة ومكان السكن(الشمالية تبعا ملتغيرات)

باختالإ أعمارهن ومؤهالتهن العلمية ووظائفهن ومكان سكنهن يؤكدن أن لمجامعة دور فعال في تنمية وتمكين 

عة على توفير تعمل الجامحيث  املساواة والعدالة االجتماعيةفي عدة مجاالت ويتمثل هذا الدور في  املرأة

تبني الجامعة مفاهيم خاصة ، كما على إحداث التوازن في مسؤوليتها ودورها التنموي  املرأةالخدمات التي تساعد 

، تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء، و املرأةحول تقبل املشاركة وتحمل األعباء الناتجة عن عمل 

ومعارفها التي تمكنها من املنافسة في سوق  املرأةتحسين مهارات تقيم الجامعة ورشات عمل حول زيادة و حيث 

املبادرات ، بالضافة إلى وتنميتها املرأةتقوم الجامعة بتصميم املواد الدراسة الداعمة لتمكين كما  العمل.

ساهم ت، كما من خالل أنشطتها املجتمعي املرأةتساهم الجامعة برفع مكانة  ، حيثاملجتمعية واملناصرة للنساء

 في املجتمع.  املرأةالجامعة في توفير املبادرات التي تدعم حقوق 

 التوصيات:

 بعد التعرف على نتائج الدراسة وتفسيرها، فقد خرجت الدراسة بعدة توصيات وهي كما يلي:   

 وتمكينها في جميع مناحي الحياة. املرأةحث الجامعة على ايجاد تخصصات تدعم تنمية  .1

تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي ، و للنساء في مجال املساواة والعدالة االجتماعية إعداد برام  توعوية .2

الحياة االجتماعية املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساء، وتبصيرهن بحقوقهن فـي ، بالضافة إلى للنساء

 واالقتصادية والسياسية.

قروءة( املختلفة، للمشاركة فـي تعظـيم املنافع االجتماعية تفعيل أدوار وسائل االعالم )املسموعة واملرئية وامل .3

، تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء، و املساواة والعدالة االجتماعيةبروز مفاهيم للمرأة في ظل 

 .املبادرات املجتمعية واملناصرة للنساءبالضافة إلى 

 من خالل التركيز على مجاالت املرأةمعات في تنمية وتمكين دور الجا إجراء املزيد من الدراسات واالبحاث حول  .4

املبادرات ، بالضافة إلى تشجيع التعليم والتدريب والتطوير املنهي للنساء، و املساواة والعدالة االجتماعية

 .املجتمعية واملناصرة للنساء

خالل تخصصاتها وبرامجها من  واجتماعيا وسياسيا اقتصاديا املرأةالعمل على تحسين وضع حث الجامعة على  .5

الوظيفي من خالل االتفاقيات العمل  فيفرص اكبر  وإعطائهااملشار ع  إنشاء فيوذلك بتهياة الفرص لها ومناهجها 

        مع الشركات واملؤسسات املختلفة املختصة بالتوظي  والتمويل.
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 الملخص

لعربية في مجالي ا املرأةتعد املشاركة السياسية للمرأة العربية دون املستوى، فعلى الرغم من التقدم الذي شهده وضع 

الصحة والتعليم إال أن ذلك لم يقترن بإنجازات مماثلة في املجال السيا ري، لن عملية تعزيز املشاركة السياسية للمرأة هي عملية 

الى  ومقصاهفي الوطن العربي مهمشة  املرأةطويلة تواجهها تحديات ومعيقات كثيرة تحتاج الى همم عالية وجهود غير عادية كون 

 يد عن الخوض في العمل السيا ري مقارنة مع املجتمعات الغربية وحت  الشرق اسيوية. حد بع

ودراسة املعيقات واملشكالت التي تواجه التمكين السيا ري للمرأة العربية والى  املرأةهدإ البحث الى دراسة مفهوم تمكين 

على الصعيد السيا ري ومدى ارتباطه  وواقع تمكينها دراسة التوجهات والقرارات الدولية نحو التمكين السيا ري للمرأة العربية

باملوروث الثقافي واالجتما ي والديني ومن ثم الخروج باستراتيجية  مقترحة تعزز املشاركة السياسية وبما يحقق التغلب على 

 املعيقات واملشكالت التي تواجه تمكينها.

 التاريخي
ً
 املرأةوتوصل البحث الى أن هناك ارتباط وثيق بين تمكين  اعتمد البحث على املنهج الوصفي التحليلي وأحيانا

 واملوروث الثقافي واالجتما ي والديني، وهناك فجوة كبيرة بين واقع تمكين 
ً
 والتوجهات  املرأةالعربية سياسيا

ً
العربية سياسيا

 بأن يوجد عالقة ارتباط قوية بين التمكين السيا ري للمرأة العر 
ً
 بية وتعليمها ومشاركتها القتصادية. والقرارات الدولية، وأيضا

 : التمكين، التمكين السيا ري.املفتاحيةالكلمات 

 

Obstacles and problems facing the political empowerment of Arab women 

Abstract 

The political participation of Arab women is below the level. Despite the progress made by the situation of 

Arab women in the areas of health and education, this has not been accompanied by similar achievements in the 

political sphere. The process of strengthen women's political participation is a long process that faces many challenges 

and obstacles, that need  unusual high efforts Because the women in the Arab world marginalized and largely 

excluded from engaging in political work compared to Western and even East Asian societies. 

The aim of this research is to study the concept of women empowerment, and study the obstacles and 

problems facing the political empowerment of Arab women, and to study the international trends and decisions 

towards the political empowerment of Arab women and the reality of their empowerment on the political level, and 

their relevance to cultural, social and religious heritage. And then come up with a proposed strategy that promotes 

political participation in order to overcome obstacles and problems facing empowerment. 

The research was based on analytical and sometimes historical descriptive approaches; The research found 

that there is a close relation between the political empowerment of Arab women and the cultural, social and religious 

heritage. And there is a big gap between the reality of Arab women's political empowerment and the international 

trends and decisions, and also there is a strong correlation between the political empowerment of Arab women and 

their education. And Economical participation. 

Keywords: Empowerment, Political Empowerment. 
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 املقدمة

العربية هي ليست قضيه خاصة بل هي قضيه مجتمعيه لها عالقة بالتقدم  املرأةإن قضية تمكين 

االجتما ي والفكري والتكنولوجي، تتأثر به وتؤثر فيه في عالقة جدلية مميزة. كما أن املسألة ليست مسألة 

 بتحقيق ذات يرتب املرأةمساواة قانونية شكليه أو ماديه أو اجتماعية، بل أن تمكين 
ً
 وثيقا

ً
 املرأةط ارتباطا

وحضورها على أرض الواقع بتعزيز قدرتها في املشاركة بكافة املجاالت بصورة جدية وفعالة في كافة النشاطات 

الى مواقع اتخاذ القرار في املجتمع  املرأةواملنظمات الشعبية والسياسية والنقابات املهنية واالدارية  أي إيصال 

 وحت  في البرمل
ً
 أو مجتمعا

ً
ان، وتعزيز دورها في هذه املواقع لتكون قادرة على تغير واقعها وتغيير ا خرين افرادا

 2016بأكمله)املعاني، 

الى مراكز صنع القرار.  املرأةالسيا ري باملعن  الحرفي والعملي هو : وصول  املرأةواملقصود بتمكين      

سات وعلى كافة املستويات حت  الى مستوى املؤسسات البرملانية، واملراكز التي تؤثر في صنع القرار ووضع السيا

وذلك   املرأةفي السياسة كمقياس لقياس مدى تمكين  املرأةوقد اعتمد برنام  األمم املتحدة االنمائي مشاركة 

 على حصتها في مقاعد البرملان)املعاني، 
ً
 . 1(2016اعتمادا

هي عملية طويلة األمد وتواجهها تحديات وعقبات كثيرة  العربية والتصدي لها املرأةإن عملية تمكين 

في الوطن العربي مهمشة، ومقصاه إلى حد بعيد عن الخوض في  املرأةتحتاج إلى همه عالية وجهود غير عادية، ف

العمل االجتما ي واالقتصادي والسيا ري مقارنة مع املجتمعات الغربية وحت  الشرق آسيوية. وال بد من التأكد 

، وإن عدم تمكين املرأةأعلى درجات السلم التعليمي، له أثر مباشر وايجابي في تمكين  املرأةعليم وارتقاء أن الت

 .2(2009يعود بالدرجة األولى ألسباب ثقافيه وإجتماعية )صابر بلول، املرأة

س ورغم كل املطالبات باملساواة واملصادقة على كل املواثيق الدولية ورفع التحفظات عن كل ما يم

العربية ما زالت تواجه التحديات التي افقدتها ثقتها في قدرتها على  املرأةبجوهر االتفاقيات والهدإ منها، إال أن 

القيام بدور فاعل في الحياة العامة إال في اضيق الحدود، وفي حياتها الخاصة بشكل متفاوت بناء على ثقافتها 

ط بمفهوم الذكورة وبالفهم الخطأ املغلوط  به للدين السالمي السائدة في املجتمع املوجودة فيه، وكل ذلك مرتب

 واملعتقدات واألعراإ السائدة.

 أهداف البحث:

ودراسة املعيقات واملشكالت التي تواجه التمكين  املرأةهدإ هذا البحث الى دراسة مفهوم تمكين 

 الى دراسة التوجهات والقرا
ً
رات الدولية نحو التمكين السيا ري السيا ري للمرأة العربية إذ يسعى البحث أيضا

للمرأة العربية وواقع تمكينها على الصعيد السيا ري ومدى ارتباطه باملوروث الثقافي واالجتما ي والديني ومن ثم 

الخروج باستراتيجية  مقترحة تعزز املشاركة السياسية وبما يحقق التغلب على املعيقات واملشكالت التي تواجه 

 تمكينها. 

 

                                                           
1
 ( مرجع سابق2016)المعاني،  
2
 مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية.. (. التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع2009صابر بلول ) 
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 لبحث:أهمية ا

 املرأةتعد املشاركة السياسية للمرأة العربية دون املستوى، فعلى الرغم من التقدم الذي شهده وضع 

العربية في مجالي الصحة والتعليم إال أن ذلك لم يقترن بإنجازات مماثلة في املجال السيا ري، لن عملية تعزيز 

ومعيقات كثيرة تحتاج الى همم عالية وجهود غير املشاركة السياسية للمرأة هي عملية طويلة تواجهها تحديات 

في الوطن العربي مهمشة ومقصاه الى حد بعيد عن الخوض في العمل السيا ري مقارنة مع  املرأةعادية كون 

املجتمعات الغربية وحت  الشرق اسيوية، وفي الواقع يوجد هناك فجوة كبيرة جدا بين التوجهات والقرارات 

العربية رغم أن األديان السماوية والدساتير الديمقراطية والتفاقات الدولية قد  املرأةين والدولية وبين واقع تمك

حفظت للمرأة مكانتها، ودون العمل على الصالح السيا ري في ظل منظومة تنموية شاملة ستبقى الفجوة واسعة 

ة من التبعية والشلل وانعدام العربية التي تشكل نص  املجتمعات في حال املرأةبين التوجهات والواقع وستبقى 

 القدرة على املشاركة الفاعلة. 

 منهجية البحث:

 التاريخي للدراسة وقد اعتمد املنهج الوصفي لدراسة واقع 
ً
اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي وأحيانا

 بشكل خاص، واملنهج التحليلي لدراسة املعوق املرأةتمكين 
ً
ات واملشكالت العربية بشكل عام وتمكينها سياسيا

 الت  تواجه التمكين السيا ري للمرأة العربية، والتاريخي لدراسة القرارات والدساتير والتوجهات الدولية.

 مشكلة البحث:

العربية تحديات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية افقدتها ثقتها وقدرتها على املشاركة  املرأةتواجه 

د، بل إن مشاركتها السياسية في أدنى مستوياتها ودون املستوى املطلوب، في الحياة العامة إال في اضيق الحدو 

ويرتبط ذلك بالعديد من األسباب فمنها ما يرتبط باملفهوم الخاطئ للذكورة وبالفهم الخطأ املغلوط به للدين 

والدساتير  السالمي وللمعتقدات واألعراإ والتقاليد، واملشكلة في نظر الباحث أن رغم أن األديان السماوية

الديمقراطية واالتفاقات الدولية قد حفظت للمرأة حقها ومكانتها، إال أن هناك العديد من املعيقات واملشكالت 

 في تحقيق التمكين السيا ري للمرأة العربية.

 :وذلك لالقتراب من معالجة الظاهرة املدروسة اآلتيةوبناء على ما تقدم، ستنطلق الدراسة من التساؤالت 

 مفهوم التمكين ومفهوم التمكين السيا ري للمرأة؟ما هو  .1

 هل هناك ارتباط  بين التمكين السيا ري للمرأة العربية وبين املوروث الثقافي واالجتما ي والديني؟ .2

؟ املرأةما هو واقع تمكين  .3
ً
 العربية سياسيا

؟ املرأةما هي التوجهات والقرارات الدولية اتجاه تمكين  .4
ً
 سياسيا

؟ املرأةملشكالت التي تواجه تمكين ما هي املعيقات وا .5
ً
 العربية سياسيا

 ما هي االستراتيجية املقترحة لتعزيز التمكين السيا ري للمرأة العربية. .6
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 الدراسات السابقة

العربية بشكل خاص،  املرأةبشكل عام و  املرأةهناك العديد من الدراسات التي تناولت موضوع تمكين 

ولذلك يمكن احث الذي تناول موضوع التمكين السيا ري للمرأة العربية، ولكن القليل منها على حد علم الب

 وأهمها. املرأةاإلشارة الى بعض الدراسات التي تناولت موضوعات تتعلق ب

.) دراسة صدرت بدعم من املبادرة النسوية 3(2016املشاركة السياسية للمرأة السورية . لم  قنوات ) .1

 حويل ديمقراطي في سوريا من خالل دعم عملية بناء شاملة للدستور(األورومتوسطة ضمن إطار برنام  نحو ت

، ابتداء من التنسيقيات واملجالس املحلية وفي مسارات املرأةوهدفت هذه الدراسة الى استعراض مشاركة 

 .3مختلفة ضمن املفاوضات السياسية جني 

. )دراسة 4(2014سهام نجار  ) للنساء. د. تعزيز دور األحزاب والنقابات في النهوض باملشاركة السياسية والعامة .2

تمت في إطار مشروع إقليمي( هدفت الدراسة الى بحث دور األحزاب والنقابات واألطر الديمقراطية في النهوض 

 باملشاركة السياسية للنساء وأسباب ضع  مشاركتها في كل منهما.

)دراسة نفذها التجمع  .5(2014). ات في لبنانالحتياجات التنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب والنقاب .3

النسائي الديمقراطي اللبناني بالشراكة مع أوكسام نوفيب( هدفت الدراسة الى تشجيع وتوفير الفرص املتساوية 

 في صنع القرار املرأةملشاركة 
ً
 فاعال

ً
، وتعزيز املشاركة الفعالة للنساء في األطر الحزبية والنقابية، ليصبحن طرفا

 اجتماعية ديمقراطية. -أن تكون هذه الهياكل السياسيةوعلى 

. )دراسة صدرت من صندوق األمم املتحدة للسكان/ مكتب 6(2013بياة مساعدة وثقافة داعمه ) املرأةتمكين  .4

من تعليم وصحة وخدمات وعمل  املرأةالعراق(. هدإ البحث للتحقق من مدى توفر العوامل املساعدة لتمكين 

 التمكينية(. وتشر عات )البياة

دراسة صدرت ضمن  برنام  األمم املتحدة األنمائي، . ) 7(2011من أجل أحزاب سياسية أقوى) املرأةتمكين  .5

هدفت هذه الدراسة الى إصدار دليل املمارسات الجيدة للنهوض باملشاركة  (.املعهد الديمقراطي للشؤون الدولية

 .في إقامة قاعدة تنظيمية للمساواة بين الجنسين السياسية للمرأة، وركز على التنظيم الداخلي لمحزب

)دعاء فؤاد عبد  .املعيلة املرأةفعالية برنام  التدخل املنهي في خدمة الفرد لتنمية مهارة حل املشكلة لدى  .6

. صدرت عن مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم النسانية، مصر. هدفت 8(2011الغني خليفة.

املعيلة وتنمية  املرأةفعالية برنام  التدخل املنهي في تنمية مهارة تحديد وتحليل املشكلة لدى الدراسة إلى اختبار 

 املعيلة. املرأةمهارة اقتراح الحلول واختيار الحل والتخطيط لدى 

. تقييميةدراسة  9(2009األردنية )سمر عبد العزيز الحديدي،  املرأةمشروع ازدهار النساء وعالقته بتمكين  .7

ماجستير، كلية الدراسات العليا. هدفت الدراسة إلى تقييم مشروع ازدهار النساء التنموي وعالقته رسالة 

                                                           
3
المبادرة النسوية  ،برنامج نحو تحويل ديمقراطي في سورياالمشاركة السياسية للمرأة السورية بين المتن والهامش. . (2016) لمى قنوات  

 األورومتوسطية
4
 بحث في إطار مشروع إقليمي  . تعزيز دور األحزاب والنقابات في النهوض بالمشاركة السياسية والعامة للنساء (.2014)د.سهام نجار 
5
 . التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني.(2014) اإلحتياجات التنظيمية لتعزيز مشاركة النساء في األحزاب والنقابات في لبنان دراسة 
6
 صندوق األمم المتحدة العراق. (2013)تمكين المرأة بيئة مساعدة وثقافة داعمه.  

7 .امج األمم المتحدة األنمائي، المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية(. دراسة ضمن برن2011تمكين المرأة من أجل أحزاب سياسية أقوى )     

 
8
مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم  .فعالية برنامج التدخل المهني في خدمة الفرد لتنمية مهارة حل المشكلة لدى المرأة المعيلة (.2011) دعاء فؤاد عبد الغني خليفة 

 .اإلنسانية، مصر
9
 الجامعة األردنية. ،الدراسات العليا كلية ،ماجستير رسالة. تقييمية دراسة: يةازدهار النساء وعالقته بتمكين المرأة األردن مشروع(  2009الحديدي ) زيعبد العز  سمر 
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األردنية من خالل التعرإ على أوضاع املشاركات الوظيفية بعد االلتحاق باملشروع وتقييمهن  املرأةبتمكين 

 لدورات املشروع املختلفة وكذلك التعرإ على العالقة بين االشتراك في امل
ً
 واجتماعيا

ً
شروع وتمكينهن اقتصاديا

.
ً
 وثقافيا

. دراسة 10(2009التمكين السيا ري للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع. )صابر بلول، .8

 املرأةصدرت عن مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية هدفت الدراسة الى بحث واقع تمكين 

 
ً
 كما وردت في القرارات  املرأة، إذ عمد  البحث الى دراسة قضية تمكين العربية وتحليله سياسيا

ً
سياسيا

 والتوجهات الدولية وواقع تمكينها على الصعيد السيا ري

مطلب شر ي املنعقد بجامعة امللك  املرأةفي املواثيق الدولية، ورقة عمل مقدمة في ندوة حقوق  املرأةتمكين  .9

 .11(2008بن عدوان.  سعود، السعودية )نوره بنت عبدهللا

في املواثيق الدولية واملعتمد على أساس فلسفة وتشر عات  املرأةهدفت الدراسة إلى بيان مفهوم تمكين 

والرجل أو ما يسم  بالنوع االجتما ي )الجندر(، وأشارت الدراسة إلى أن مدخل التمكين  املرأةالتماثل التام بين 

عوقات أمام التنمية املستدامة، وبينت الدراسة أن التشر عات ذات العالقة من أكبر امل األسرةفي  املرأةيعد أدوار 

 املرأةبالتمكين والتماثل بين الجنسين  تعمل على إزالة جميع املـعوقات القانونية ) التشر عية( التي تضع كل من 

 معينة، وتطالب بتغيير التشر عات وتحقيق التماث
ً
ل ف ها بما ف ها التشر عات ذات والرجـــل في إطـــار يحدد له أدوارا

العالقة باملجال االقتصادي والسيا ري أثر املشاركة السياسية للمرأة من وجهة نظر املثقفين في املجتمع 

. 12(2007البحريني. )دراسة تحليلية مقارنة( صادرة عن صندوق األمم املتحدة النمائي واملجلس األعلى للمرأة )

النظام السيا ري في البحرين وتحديد املعوقات والتحديات التي تعترض عملية هدفت هذه  الدراسة الى معرفة 

 بما في ذلك األفكار املسبقة التي تشّوه نظرة املجتمع البحريني إلى مسألة التمكين السيا ري  املرأةتمكين 
ً
سياسيا

 .للمرأة

لسابقة في أنها طرحت ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة: تتميز هذه الدراسة عن الدراسات ا

عدة تساؤالت وأجابت عل ها مثل معرفة مدى ارتباط التمكين السيا ري للمرأة العربية واملوروث الثقافي 

 وما هي التوجهات والقرارات الدولية اتجاه تمكين  املرأةوالجتما ي والديني وما هو واقع تمكين 
ً
العربية سياسيا

 وما هي املعيقات واملش املرأة
ً
 اقترحت هذه الدراسة  املرأةكالت التي تواجه تمكين سياسيا

ً
 وأخيرا

ً
العربية سياسيا

إستراتيجية لتعزيز التمكين السيا ري للمرأة العربية. في حين ركزت الكثير من الدراسات السابقة على دراسة 

 حالة معينة والتعمق بها دون دراستها من الجوانب املختلفة ذات العالقة بها؟

                                                           
10
 القتصادية والقانونية.مجلة جامعة دمشق للعلوم ا. (. التمكين السياسي للمرأة العربية بين القرارات والتوجهات الدولية والواقع2009صابر بلول ) 
11

 ورقة عمل مقدمة في ندوة بجامعة الملك سعود، الرياض. تمكين المرأة في المواثيق الدولية (2008) نوره بنت عبدهللا بن عدوان

حدة صندوق األمم المتصادرة عن مقارنة(  تحليلية)دراسة  .المشاركة السياسية للمرأة من وجهة نظر المثقفين في المجتمع البحريني 12

 (2007)اإلنمائي والمجلس األعلى للمرأة 
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 ريةالدراسة النظ

: مفهوم التمكين ومفهوم تمكين 
 
. املرأةأوال

 
 سياسيا

 في القرآن العظيم في ست عشرة آية 
 
 أو التعزيَز وقد وردت الكلمة

َ
، التقوية

َ
 التمكين، لغة

 
تعني كلمة

َن 
َ
ن
َ
مك نني، ي 

َ
ا، أمكن منهم، مكين، مك نَّ

َ
ناكم، َمك

َ
، جاءت في اثنتي عشرة سورة وبثمانية ألفاظ هي: )َمكناهم، َمك

َن( )الطبري، 
َ
ن
َ
مك

 
، وورد في الذكر الحكيم قوله تعالى )وعد هللا الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات 13(2001ن

نَّ لهم دينهم الذي ارتضر  لهم وليبدلنهم من بعد 
َ
ن ِ
ّ
َمك ليستحلفنهم في األرض كما استخل  الذين من قبلهم ولي 

( )النور، آية 
ً
وِني ِبِه .  ففي سورة يوس  ع14(55خوفهم أمنا ت 

م
ِلك  ائ

َ م
اَل امل

َ
ليه السالم يقول هللا تعالى: " َوق

ِميٌن )
َ
َنا ِمِكيٌن أ َديم

َ
َم ل َيوم

م
َك ال اَل ِإنَّ

َ
َمه  ق

َّ
ل
َ
ا ك مَّ

َ
ل
َ
ي ف ه  ِلَنفم رِ ِلصم

م
َتخ سم

َ
 54أ

ٌ
ي َحِفيظ ِ

ّ
ِض ِإن رم

َ
َزآِئِن األ

َ
ى خ

َ
ِني َعل

م
َعل اَل اجم

َ
( ق

ا ِلي  55َعِليٌم ) ّنِ
َّ
ِلَك َمك

َ
ذ

َ
َر ( َوك جم

َ
ِضيع  أ

 
 ن

َ
اء َوال

َ
ش

َّ
َمِتَنا َمن ن ِصيب  ِبَرحم

 
اء  ن

َ
 َيش

 
ث َها َحيم  ِمنم

 
أ َبوَّ

َ
ِض َيت رم

َ
 ِفي األ

َ
وس  

ِسِنيَن ) حم
م 
 15". (56امل

ِكَنه بمعن  املكن فيقال فالن ذو َمِكنة عند   ووردت
َ
 التمكين في معجم لسان العرب، بلفظ  امل

 
كلمة

ناء، والتمكين أي االستطاعة على فعل الشريء السلطان أي ذو تمكن، ومكين عن
َ
ك د فالن أي ذو منزله وجمعها م 

 .  16(301، ص.17)ابن منظور، ج

( في الفكر الداري ليطالب بالتخلي عن النموذج التقليدي للقيادة Empowermentوجاء مفهوم  التمكين )

دة الفادة من النسان، وهذا بدوره يتطلب والذي يركز  على  التوجيه إلى قيادة تؤمن باملشاركة والتشاور لزيا

بأن التمكين هو استثمار  املخزوِن   .17 Biesterfield et al(p.96 ,2003)حيث يرى  تغيًرا جذرًيا بأدوار العمل،

 :Spreitzer18 (1996, ppالهائل من الطاقات الكامنة واملوجودة لدى العاملين ومن مختل  الخبرات. أشارت 

التمكين يتضمن ممارساٍت كإثراء الوظيفِة، وفرق العمل الذاتية ، واستقاللية فرق العمل،  ( إلى "أنَّ 483-504

ي واستعداٍد من ِقبل الفرِد، لكي تتوافر له   تحتاج إلى تبّنِ
ٌ
 داخلية

ٌ
 ذهنية

ٌ
 إلى أن التمكين هو حالة

ً
وأضافت أيضا

ه    بما يمتلك من قدراٍت معرفيٍة تساعد 
 
 بالنفس، والقناعة

 
في اتخاذ قراراته، واختيار النتائ  التي يريد أن الثقة

لين، وأصحاب الكفاءة،     Potochny19 (1998) يصل إل ها". ومن جانٍب آخر يقول  إنَّ تمكيَن العمال املؤهَّ

سيؤدي إلى توصيل خدمٍة مميزٍة واستثنائيٍة ملعظم األسواق التنافسية، وسيؤدي بالتالي إلى مضاعفِة األرباح، 

 التي سوإ تزيد العائَد، وتطور العاملين في املستوى األدنى من الهرم ويضي  أيض
 
ا" أنَّ التمكيَن هو األداة

 الوظيفي. 

وال يختل  مفهوم التمكين عن غيره من املفاهيم الدارية الحديثة حيث تزخر أدبيات الدارة بتعاري  

للتحليل والتشخيص العلمي، حيث نظر إليه عديدة توضح معن  هذا املفهوم، مما يعني أنه الزال خصبا وقابال 

البعض على أنه وسيلة من وسائل الدارة، كما اعتبره آخرون أنه ممارسة ثقافية تشجع على تحمل املسؤولية 

الشخصية في اتخاذ القرارات في جميع املستويات خاصة املستويات الدنيا كلما أمكن ذلك، وفي حين رأى 

                                                           
 2001الطبري،  13

14
 .55القرأن الكريم . سورة النور، آيه  
 ، سورة يوسف.56-54القرآن الكريم، اآليات من  15
16
 301، ص.17ج ابن منظور 

17
 Besterfield, et.al (2003). Total Quality Management. New Jersey: Person Prentice Hall.  

 
18
 Spreitzer, G. M. (2007). A Review of  More Than Twenty Years of Research on Empowerment at Work, 

Sage Publications. 
 

19
 Potochny, D. K.(1998). Employee Empowerment, Key to Efficient Customer Service, Nation Restaurant 

News.  
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نقل املراقب للسلطة من الدارة إلى املوظفين تحقيقا ملصمحة العمل ككل على آخرون أن التمكين عبارة عن ال

 املدى الطويل.

 

 أما التمكين السياس ي للمرأة، 

زيادة قدرة الناس على صنع خيارات إستراتيجية في حياتهم في »التمكين بأنه  Kabeer,2000) )20عرفت 

ذا التعري  املعترإ به على نطاق واسع يتضمن ) أن وه«. مجال كانت فيه هذه القدرة غير متاحة لهم سابقا 

 املرأةالتمكين هو عملية تغيير من حالة عدم التمكين الى حالة التمكين(. فالتمكين السيا ري للمرأة هو جعل 

 في إحداث التغيير في املجتمعات. وعليه فإن مفهوم 
ً
 فاعال

ً
ممتلكة للقوة والمكانات والقدرة لتكون عنصرا

 بتحقيق ذات التمكين ير 
ً
وحضورها على أرض الواقع، بتعزيز قدراتها في املشاركة  املرأةتبط ارتباطا وثيقا

السياسية من خالل مشاركتها بصورة جدية وفعالة في كافة نشاطات املنظمات السياسية والشعبية والنقابية 

ى البرملان لتكون قادرة على تغيير الى موقع اتخاذ القرار في املجتمع وحت  وصولها ال املرأةاملهنية، أي ايصال 

 بأكمله. أو بشكل أخر يمكن القول أن التمكين السيا ري 
ً
 وجماعات أو مجتمعا

ً
واقعها وتغيير واقع األخرين أفرادا

 للمرأة هو وصولها إلى مراكز صنع القرار. 

: إرتباط التمكين السياس ي للمرأة العربية باملوروث الثقافي واإلجتماعي والدي
 
 ني.ثانيا

في البلدان العربية وكذلك في مناطق أخرى  املرأةفي البلدان املتطورة مختلفة عن قضية  املرأةقضية  

من العالم تختل  عن الجميع. فعلى الرغم أن معظم البلدان العربية أقرت بالقوانين والتشر عات الدولية 

حقق على أرض الواقع، وهذا يعود الى ما تحدثنا والرجل إال أن هذه املساواة لم تت املرأةوالتي تقر بالتساوي بين 

 من أن هذه القضية هي قضية تاريخية وثقافية واجتماعيه، وهي جزء من عهود الزدهار 
ً
والنحطاط  عنه سابقا

 والتبعية التي مرت والتي عاشتها وما زالت تعيشها معظم الدول العربية.

 في خطاب النهضة العربية، ومن نظرة متواضعة إلى بدايات النهضة العربية يال 
ً
 مهما

ً
حظ أن للمرأة حيزا

وحقوقها، وهيأت لها املناخ  املرأةفمنذ ثالثينات القرن املاضري بدأت تظهر توجهات عديدة نحو املطالبة بحرية 

في الحياة السياسية كما فعل حزب الوفد في مصر،  املرأةالفكري املالئم لذلك، وبدأت تظهر بوادر إشراك 

وتأسيس الجمعيات النسائية، وترافق ذلك مع صدور  املرأةلة الوطنية في سورية، وتم تشجيع تعليم وحزب الكت

حق االنتخاب ضمن قيود محددة وفي العراق انتقد  املرأةقوانين تتعلق باألحوال الشخصية، كما تم إعطاء 

 .21 املرأةمعروإ الرصافي" وغيره، موق  الرجال من النساء داعين الى تحرير 

ن ناحية أخرى وعلى الصعيد النظري فإنه ال توجد قيود دستورية أو قانونية في معظم البلدان وم

، ولكن هناك فجوة بين املواد القانونية املتعلقة بمشاركة  املرأةالعربية على مشاركة 
ً
 أو اجتماعيا

ً
 املرأةسياسيا

اركة بها على املجتمع، والتي تنعكس دون تمييزها عن الرجل وبين ممارسة السلطة على مختل  أشكالها واملش

 على 
ً
 عن األعراإ والتقاليد التي تحد من مشاركة  املرأةسلبا

ً
 في العمل السيا ري وتؤثر في  املرأةفضال

ً
وخصوصا

 التطبيق الفعلي ملبدأ سيادة القانون.

نخراط بالحياة من املشاركة وال  املرأةومما سبق وغيره يستنت  أنه ال توجد أية مبررات أو مسوغات تمنع 

 االقتصادية واالجتماعية والسياسية وباألسلوب الذي يتالءم مع الوقت الراهن.

: واقع التمكين السياس ي للمرأة العربية
 
 ثالثا

                                                           
 

20
  Kabeer.N.(2000) Reflections on the measurements of women's empowerments   

21
 .151، دمشق، ص1(. المرأة العربية في الدين والمجتمع، دار األهالي، ط2005العودات، حسين) 
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بناء على ما تقدم يمكن الجماع على أن التمكين السيا ري للمرأة العربية هي دون املستوى املطلوب، 

في الوظائ  السياسية في املنطقة العربية هي من أدني الحصص في  رأةاملأو حصة  املرأةكون واقع مشاركة 

%، األميركتين 38,8العالم، وهي من أقل النسب مقارنة بمناطق جغرافية أخرى من العالم )أوروبا الشمالية 

     22%(3,7%، واملنطقة العربية14,3%، آسيا 13,6% وسط أوروبا وجنوبها 15,3

والتي سجلت على مستوى تحسين  املرأةالتوجهات الدولية الداعمة لتمكين رغم النجازات والقرارات و 

وتمتعها بحقوقها ورفع مستوى حياة اسرتها ومجتمعها، إال أن التحديات  ما زالت قائمة وما زال  املرأةوضع 

 للغاية
ً
النسبة الى ، وب23الوضع القانوني والسيا ري واالجتما ي واالقتصادي للنساء في املنطقة العربية منخفضا

مؤشر فجوة النوع االجتما ي )عدم املساواة بين الجنسين( أشار تقرير املنتدى االقتصادي العالمي الى وجود 

 136من ضمن  2013املنطقة العربية وشمال افريقيا في أدنى مرتبة في العالم. أما ترتيب الدول العربية لسنة 

 112/136تلتها البحرين  109/136أفضل الدول العربية بترتيب دولة في العالم فكانت االمارات العربية املتحدة 

( 132،132،136أما أخر ثالث دول هي )موريتانيا، سوريا، اليمن( وبترتيب على التوالي ) 115/136وثم دولة قطر 

 2014 وهذا يؤشر على أن ترتيب الدول العربية يأتي في مؤخرة الترتيب العالمي. وبالنسبة الى الترتيب العام لعام

فإن مكانة الدول العربية ككل لم تتغير، وبالنسبة الى ترتيب الدول العربية فقط تغيرت مكانة الكويت حيث 

 .113أصبحت تحتل الترتيب األول 

. بأن الدول العربية 201324وكما بين تقرير مؤشر فجوة النوع االجتما ي للمنتدى االقتصادي العالمي 

السيا ري. وهي السادسة بعد كل املناطق األخرى. واعتبر  املرأةفرص تمكين  ما زالت تحتل املرتبة األدنى في

 بوقوفه عند 
ً
% في 19،5و 2010% في عام 19االتحاد البرملاني الدولي أن التقدم في املنطقة العربية ما زال بطياا

نت اعلى نسبة في صنع القرار على املستوى الوطني ما تزال محدودة حيث كا املرأة. وأن مشاركة 2011عام 

% تلتها اليمن 0.0% وأقلها قطر 28.1% لمجزائر تلتها تونس بنسبة 31.6مشاركة للنساء في مجالس النواب هي 

3.%.، 

% عام 4مقابل  2005% في أيار 8وبالنسبة الى املقاعد التي تشغلها النساء في البرملانات الوطنية بلغت 

% ودول 8% ودول املغرب العربي 10ث وصلت النسبة وبمعدل متفاوت بين دول املشرق العربي حي 1997

 25ممثلة إال في البرملان الوطني لسلطنة عمان  املرأةمجلس التعاون الخليجي فلم تكن 

، وبعد دراسة 2015العربية  املرأةوبناء على تقرير تنمية  املرأةوبالنسبة الى واقع املساواة بين الرجل و 

نية وتحليلها تبين أن مجموعة من الحقوق املدنية قد ترسخت بناء على النصوص واألحكام الدستورية والقانو 

مبادئ حقوق النسان، إذ تتجلى خارج أية صبغة دينية أو عسكرية أو سياسية لتتفق عل ها جميع األنظمة 

 القانونية العربية دون تمييز، مع األنظمة القانونية على مستوى دول العالم مؤكدة كوينتها وشموليتها.

: التوجهات والقرارات الدولية اتجاه التمكين السياس ي للمرأة العربية.را
 
 بعا

لقد أجمعت التوجهات والقرارات التي عقدتها األمم املتحدة خالل العقود املاضية على ضرورة مشاركة 

القرار هي  في صنع املرأةبالتنمية عن طريق املشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، باعتبار أن مشاركة  املرأة

قوة مؤثرة في عمليات التنمية الشاملة، لذا أكدت الهياات واملنظمات الدولية والحكومات على حماية حقوق 

                                                           
22
–ورقة عمل مقدمة في المؤتمر الوطني لدعم االنتخابات النيابية، عمان إيجابيات وجود المرأة في البرلمان،  (.2002د. محمد مصالحه)  

 .2002ألردن ا
23
 صادر عن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث/ كوثر.المرأة العربية والتشريعات.  (2015ملخص تقرير تنمية المرأة العربية  ) 
24
 .2013تقرير مؤشر فجوة النوع االجتماعي للمنتدى االقتصادي العالمي   
25
 الحتياجات التدريبية وتنمية القدرات االنتاجية، منظمة العمل تونس، (." ا2006)ورشة العمل القومية حول المرأة والمنشآت الصغرى 
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 استعراض ممخص ألهم املطالبات التي صدرت من الهياات واملنظمات 
ً
النسان واملساواة وعدم التمييز. وتاليا

 الدولية والحكومات :

 1948 نسان والذي اعتمد بقرار الجمعية العامة لألمم املتحدة العالن العالمي لحقوق ال 

 1966  االتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة والتي نصت على أن للمرأة الحق في التصويت في جميع

 االنتخابات.

  1979  دولي ، حيث اعتبرت االتفاقية الصك الاملرأة)سيداو( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد

 لحقوق النساء كافة.

 1985  واملساواة باهتمام كبير. املرأةفي نيروبي والذي تناول موضوع تمكين  املرأةمؤتمر 

 1986.إعالن الجمعية العامة لألمم املتحدة أن الحق بالتنمية حق من حقوق النسان غير قابل للصرإ 

 :وفي تسعينات القرن املاضري عقدت األمم املتحدة ثالث مؤتمرات 

o 1994  واستقاللها الذاتي وتحسين وضعها  املرأةاملؤتمر الدولي للسكان والتنمية والذي جاء فيه أن تمكين

 .26السيا ري واالجتما ي والصحي واالقتصادي تشكل غاية في األهمية

o 1995  هي قضية من  املرأةاملؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين والذي جاء فيه أن املساواة بين الرجل و

 .27ضايا حقوق النسان وشرط للعدالة الجتماعية،  ق

o  وقد تبن  هذا املؤتمر إضافة الى املؤتمرات السابقة  1995ثم تاله مؤتمر التنمية االجتماعية في كوبنهاجن

 موضوع سد الفجوات بالنوعية وتحقيق املساواة بين الجنسين.

  حيز  املرأةاء على جميع اشكال التمييز ضد دخل البروتوكول االختياري املرتبط باتفاقية القض 2000عام

 للسعي نحو تحقيق معالجة دولية، وكذلك وفر آليتين ملحاسبة 
ً
التنفيذ، ووفر للمرأة التي تنتهك حقوقها سبيال

 الحكومات على التزامها باالتفاقية.

وبشكل  وبالنسبة الى العالم العربي، نجد أن العديد من الصالحات قد حصلت في عدة بلدان عربية

متفاوت ومحدود بالطبع ولكن ال تزال هذه التشر عات وعلى األخص قوانين األحوال الشخصية قاصرة عن 

مواكبة حاجات التطور وتلبيتها، اذ تطور املجتمع العربي بشكل ممحوظ بالقياس باملراحل السابقة في أساليب 

ولكن بقيت التشر عات الى حد بعيد دون ، املرأةاالنتاج والعالقات االجتماعية وفي مستوى وتنوع وظائ  

واستالم الوظائ  القيادية في مجتمعاتها، مع التأكيد أن وزراء العدل العرب قد  املرأةاملستوى املطلوب ملشاركة 

صاغوا مشروع قانون عربي موحد لألحوال الشخصية، ولكنه يحتاج الى إرادة قوية للتنفيذ على أرض الواقع. 

كبيرة بين الدول العربية في مجال تطوير التشر عات الخاصة واصالحها في كل بلد عربي إال أن هناك فروقات 

 على حده.

: معوقات املشاركة السياسية للمرأة العربية.
 
 خامسا

أكدت تقارير التنمية النسانية العربية أن النساء يعانين بشكل عام من عدم املساواة بينهن وبين 

القانون وفي الواقع. وعلى الرغم من أن هناك جهودا كبيرة بذلت لتغيير وضع الرجال، ومن التمييز ضدهن في 

 بأن قضية  املرأة
ً
 في مجال املشاركة السياسية للمرأة، علما

ً
إال أن معظمها قد تعثر في بعض املجاالت وخصوصا

باضطهاد الرجل هي ليست قضية مرأة ورجل وإنما هي قضية اجتماعية اقتصادية، وال يمكن ربطها  املرأةتمكين 

للمرأة فقط، ألن املجتمع العربي يعيش حالة من االضطهاد، وإنما يجب النظر ال ها بوصفها مشكلة اجتماعية 

                                                           
26
 (، القاهرة.1994المؤتمر الدولي للسكان والتنمية)  
27
 ( بكين.1995المؤتمر العالمي للمرأة،)   
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، ووليدة ظروإ تاريخية ومكونات اجتماعية املرأةمرتبطة بزمان ومكان معينين حسب البياة التي نشأت بها 

 خاصة بكل مجتمع. 

، يحول دون تحقيقه  املرأةاركة الفاعلة وتمكين ومما سبق يتضح لنا أن عملية املش
ً
العربية سياسيا

مجموعة من املعيقات واملشكالت املتداخلة واملتشابكة مع بعضها البعض، كل يؤثر با خر ويتأثر به والتي يمكن 

 إجمالها بإيجاز بمعوقات ومشكالت اجتماعية وثقافية واقتصادية وتعليمية وتشر عية وكما يلي:

 االجتماعية والثقافية. املعوقات .1

 من محاوالت عربية لتحقيق املساواة بين الرجل و 
ً
واستمرارية  املرأةعلى الرغم مما تم ذكره سابقا

، وزيادة الدعم واالهتمام  املتنامي لتحقيق املشاركة السياسية املرأةاالهتمام العالمي والعربي بموضوع تمكين 

وصول الى مناصب قيادية في مختل  املواقع واملستويات. إال أنه ما للمرأة العربية والتي حققت من خاللها ال

، تلقى معارضة إجتماعية وثقافية والعتبارات دينية  متفاوتة القوة املعارضة   املرأةتزال فكرة تمكين 
ً
سياسيا

اسية الحقوق السي املرأةبين متشددة الى رافضة الى مكرهة  على القبول. وتستند املعارضة في عدم إعطاء 

لإلعتقاد بأن ممارسة السلطة من خالل املجالس النيابية إنما تمثل الوالية العامة أو القوامة على املجتمع، 

 با ية الكريمة " الرجال 
ً
ويؤكدون أن الوالية العامة مقتصرة على الرجال دون النساء حسب الشر عة ، وعمال

 إلى الحديث الشري  "ل 28قوامون على النساء"
ً
 ". امرأةن يفمح قوم ولوا أمرهم واستنادا

ولتجنب الفهم الغير دقيق لآلية الكريمة والحديث الشري  ال بد من الشارة الى أن ا ية الكريمة املشار 

، فاي قوامة الرجل على أهل بيته، ويؤكد ذلك قراءة ا ية األسرةال ها أعاله وردت في سياق الحديث عن شؤون 

حقوق السياسية. وفيما يخص الحديث املشار اليه أعاله فهو وارد في شأن المامة، في سياقها، وال عالقة له بال

 بالحقوق السياسية واالنتخاب والترشيح.
ً
 وال عالقة له أيضا

وعليه يالحظ أن معارضري التمكين السيا ري للمرأة العربية يستندون الى الفهم الخاطئ للدين، وفي 

 املرأةين السيا ري للمرأة العربية مقتنعون بأن في الشرع ما يؤكد حقوق الجهة املقابلة نجد أن املؤيدون للتمك

 ال يحق لبشر أن يصادر هذه الحقوق أو ينتقص منها. ألن  املرأةالسياسية، ألن هللا عز وجل كرم 
ً
واعطاها حقوقا

ه بنص صريح. ولم في الحقوق العامة والواجبات، إال ما تم استثناؤ  املرأةالشرع يحض على املساواة بين الرجل و 

 شرعيا أو إجماع صحيح يحرم على 
ً
حق االنتخاب أو الترشيح، فليس من حق  املرأةيثبت أن هناك نصا

 املجتمعات العربية التحريم من غير دليل. 

 املعوقات   .2

 من حقوق  املرأةإن عدم املساواة في تعليم 
ً
 بتمكين  املرأةيعد انتقاصا

ً
 أساسيا

ً
العربية  املرأة، وعائقا

 ، ألنه يرتبط بخلق مشكالت أساسية كون التعليم يعد من أهم املرتكزات األساسية التي تعطي 
ً
 املرأةسياسيا

القوة وقابلية التأثير والشعور بالذات والقدرة على الدفاع عن النفس وعن الحقوق لنه تكون لديها لغة الحوار 

التي تعلمتها خالل املراحل املختلفة من التعليم،  والنقاش بالعلم واملنطق كونها تستند الى العلوم واملعارإ

يكون  املرأةنحو معرفة ذاتها وإمكاناتها وشعورها وإنسانيتها. وعدم تعليم  املرأةبالضافة الى أن التعليم يدفع 

 أمام تحقيق التنمية الجتماعية واالقتصادية. بالضافة الى أنه يضع  فرصتها في املشاركة 
ً
 أساسيا

ً
عائقا

 ياسية ال بل يجعل فرصتها صعبة ال بل مستحيلة.الس

 في  29وتشير الدراسات 
ً
 ممحوظا

ً
 كميا

ً
إلى أن البلدان العربية حققت خالل العقود الثالثة املاضية تطورا

، ومن أهم العناصر التي أسهمت في التطور الكمي الكبير في عدد الطلبة املقيدين  املرأةالتعليم، وتعليم 
ً
خصوصا
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ليم املختلفة على الصعيد العربي، هو النمو السر ع الذي طرأ على تعليم الناث، حيث أن النمو بمراحل التع

 من الذكور. ورغم ذلك إال أن هناك تفاوتا كبيرا في أوضاع 
ً
املقيد في عدد تعليم الناث تم بمعدل أسرع كثيرا

 الى التقاليد والع
ً
ادات واملعتقدات الجتماعية التي تضع التعليم بين الري  واملدينة وبين دولة وأخرى نظرا

تعليم الفتاة أولوية متأخرة بسبب الزواج املبكر، وكذلك هناك قناعات باألرياإ خاصة بأن تعليم الناث هدفه 

هو إعداد زوجات صالحات يقدرن الحياة الزوجية، لذلك يتم تركيز  املناهج الدراسية على ترسيخ هذه 

ال مما يجعل هناك صعوبة في تغيير ثقافات األجيال وترسيخ أعراإ وتبني تقاليد الثقافات والتوجهات لدى األجي

 تورث من ا باء الى األبناء.

 املعوقات التشريعية. .3

على الرغم أن هناك العديد من الصالحات في التشر عات العربية والتي تمت بشكل متفاوت     

وظ بالقياس في املراحل السابقة، إال أن هذا التغيير ما ومحدود، ومن املؤكد أن املجتمع العربي تطور بشكل ممح

  وفي بعض املجاالت كالتعليم وفي سوق العمل، إال أنه 
ً
 نسبيا

ً
  على تلبية حاجات التطور، كونه تطورا

ً
زال قاصرا

لم في مجتمعاتها ومساهمتها الفعلية في تس املرأةفي مجاالت التشر عات ما زال دون املستوى املطلوب ملشاركة 

مراكز القرار مع التأكيد بأن وزراء العدل العرب قد صاغوا مشروع قانون عربي موحد لألحوال الشخصية ، 

ولكنه يحتاج الى إرادة قوية لتنفيذه على أرض الواقع. وعليه يمكن التأكيد أن واقع التشر عات العربية يؤكد أن 

 هذه التشر عات ال تزال دون املستوى املطلوب.

تعاني من العن  الذي  املرأةفي بعض األحكام، وال تزال  املرأةتشر عات تفرق بين الرجل و وال تزال ال

يمارس ضدها سواء في املنزل أو في أماكن العمل،  ولو تمت مناقشة الكثير من القضايا املتعلقة بقانون األحوال 

ألن هللا ساوى بين الرجل للشر عة السالمية، إال أن هذا غير صحيح  الشخصية لوجدنا أن البعض يحملها

( وما تزال قوانين الجنسية تفرق بين 30في الحقوق وفي الواجبات بقوله: )ولهن مثل الذي عل هن باملعروإ املرأةو 

 .املرأةالرجل و 

 املعوقات اإلقتصادية. .4

 أمام تمكين 
ً
 حقيقيا

ً
قات ، وكما تم التطرق له سابقا بأن املعو املرأةتعتبر املعوقات االقتصادية عائقا

في النشاط  املرأةيؤثر على انخراط  املرأةمترابطة كل منها با خر يؤثر ويتأثر به، وعليه فإن عدم تعليم 

في النشاط االقتصادي يساهم في تحررها االقتصادي، وهذا بدوره  املرأةاالقتصادي ومساهمتها، إذ أن دخول 

ي تساهم في النشاط االقتصادي أكثر قدرة على الت املرأةينمي عندها الثقة بالنفس والشعور بالكيان، وكون 

تعتبر مالكة ألموالها  املرأةاالستقاللية في اتخاذ القرار، إال أن الواقع في كثير من األحيان غير ذلك، رغم أن 

حسب التشر عات والقوانين وحرة التصرإ بها، إال أنها في كثير من األحيان تخضع لكثير من الضغوط التي 

 ن قبل الزوج واألهل.تمارس عل ها م

العربية تزداد في باطراد خالل العقود املاضية إال أنه ما زال الخلل  املرأةوعلى الرغم بأن مشاركة 

 في تمكين 
ً
  املرأةموجودا

ً
تزداد مع  املرأةمستغلة، والدليل على ذلك بأن نسب تعليم  املرأةوما زالت  اقتصاديا

 بارتفاع نسبة املشاركة بسوق العمل نتيجة القيود الجتماعية.      الوقت بشكل ممحوظ إال أنه لم يترافق ذلك

 املعوقات السياسية .5

، مما أدى الى أن تكون  املرأةتعطل األعراإ والتقاليد السائدة في معظم البلدان العربية مشاركة 
ً
سياسيا

بين ممارستها للسلطة دون تميزها عن الرجل و  املرأةهناك فجوة بين املواد القانونية املتعلقة بمشاركة 

العربية وحصر دورها في الوظائ  االجتماعية  املرأةالسياسية على املجتمع، مما يؤدي الى تأثيرها السلبي على 
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 بالغ السوء في قضية تمكين 
ً
، وكذلك في التطبيق الفعلي للقانون،  املرأةواألسرية  والذي يؤدي الى دورا

ً
سياسيا

نسائية العربية وذلك لقلة املوارد املالية التي تقدم لهذه املنظمات، وضعفها ودون أي تدخل فاعل للمنظمات ال

ومعرفة مفهومه الحقيقي، وافتقارها الى التفاعل والتواصل وتبادل الخبرات مع  املرأةبإدراك أهمية تمكين 

يد بدرجة متفاوتة األطراإ األخرى ذات الخبرات والمكانات، بالضافة الى أن الكثير من التشر عات العربية تق

 31حرية تكوين منظمات فاعلة وإخضاعها الى أشكال مختلفة من الشراإ والرقابة

: استراتيجية مقترحة لتعزيز التمكين السياس ي للمرأة العربية.
 
 سادسا

إن عملية تحقيق التمكين السيا ري للمرأة العربية  هي قضية مجتمعية تتصل باملستوى الحضاري 

ر وتتأثر به كونها تشكل نص  املورد البشري العربي، وكذلك إن املسألة ليست مجرد للدول حيث أنها تؤث

مساواة قانونية أو شكلية، مثل منحها حرية التعليم والعمل أو تطوير مستواها املادي، بل إن العملية هي إدراك 

فسه تحريرها لتمارس حريتها لذاتها وتحقيق حقوقها التي منحها هللا سبحانه وتعالى  إياها  وفي الوقت ن املرأة

وتمكينها  املرأةالسياسية واالقتصادية واالجتماعية، وعليه نورد تاليا بعض املقترحات التي تعزز مشاركة 

:
ً
 سياسيا

الى البرملان، من خالل خطاب سيا ري  املرأةبحاجة الى إرادة سياسية داعمة لوصول  املرأةفعملية تمكين  .1

 هو دعم لإلصالح السيا ري.  املرأةصالح السيا ري الن دعم مشاركة كمحور لإل  املرأةإصالحي يقدم 
ً
سياسيا

، إنما   املرأةسياسيا يعد من أول وأهم  الطموحات لتمكين  املرأةوبالتالي فإن تمكين 
ً
 واحدا

ً
كونه ال يحمل وجها

الثقافية هو قضية املجتمع وقضية متشابكة تتصل بكل املستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية و 

 والقانونية وغيرها.

في املجتمع وبنفس  املرأةتفعيل دور األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني ووسائل العالم لتعزيز دور  .2

 املرأةالوقت يساعد في انتشار قيم وعادات وتقاليد اجتماعية جديدة تغير عن الصورة النمطية املأخوذة عن 

 ال فقط الى صورة تركز على دورها النتاجي وغير املتحيز للرجل.من كون دورها انجابي ومربية أطف

لدورها في حياة املجتمع ضرورة وطنية وقومية  املرأةإدراك الجميع وعلى كافة املستويات أن ممارسة  .3

وإنسانية، وال بد من إيالء هذا املوضوع االهتمام خاص ، بعدد من القيم التي تدفع مشاركتها الى األمام مثل 

 واحتياجاتها. املرأةعاة حقوق مرا

العربية لنفسها ولحقوقها وواجباتها، من خالل تفعيل  املرأةترجمة تحقيق بناء الو ي الذاتي عند   .4

 ومن خالل آليات عمل محددة، و عد ذلك بداية للتغيير 
ً
 وتنفيذا

ً
استراتيجيات يتم تبن ها من قبل الدولة إقرارا

عن نفسها وعن حقوقها وعن األدوار التي يمكن أن تقوم بها وتتفوق  املرأةها الجذري للمفاهيم الخاطاة التي كونت

 الى جنب مع الرجل، وهذه خطوة مهمة ال يمكن تجاوزها وإن أي برنام  للتمكين ال يمكن أن 
ً
في مجتمعها وجنبا

 لذاتها. املرأةينجح دون إدراك 

على  املرأةووضع السياسات الكفيلة بتشجيع إتاحة الفرص للمرأة للمشاركة في عملية التنمية والتخطيط،  .5

 دخول جميع أنواع العمل والوظائ  ضمن النشاط االقتصادي.

املتعلمة املثقفة تصبح قادرة على املشاركة السياسية  املرأةإتاحة التعليم للمرأة دون أية حدود أو قيود، ألن  .6

 ومجتمعها. الفاعلة واتخاذ القرار املناسب فيما يتعلق بها شخصيا وبأسرتها

لحريتها وقيامها بواجبها، وإقرار مبدأ املساواة بكل شريء،  املرأةتعديل القوانين واألنظمة التي تحد من ممارسة  .7

 بوضعها التشر عي والقانوني بالدولة.   املرأةألن عملية تمكين 
ً
 يرتبط ارتباطا وثيقا

ً
 سياسيا
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 نتائج البحث

 واملوروث الثقافي واالجتما ي والديني، فرغم أن معظم العرب املرأةهناك ارتباط وثيق بين تمكين  .1
ً
ية سياسيا

، إال أن املرأةالبلدان العربية أقرت بالقوانين والتشر عات الدولية التي تحث على املساواة وعدم التميز وبمشاركة 

 نتيجة الفهم الخاطئ واملشوش للدين.
ً
 هذا لم يتحقق فعال

 والتوجهات والقرارات الدولية، فعلى الرغم من  رأةاملهناك فجوة كبيرة بين واقع تمكين  .2
ً
العربية سياسيا

 املرأةوالتي سجلت على مستوى تحسين وضع  املرأةالنجازات والقرارات والتوجهات الدولية الداعمة لتمكين 

قانوني وتمتعها بحقوقها ورفع مستوى حياة اسرتها ومجتمعها، إال أن التحديات ما زالت قائمة وما زال الوضع ال

 للغاية.
ً
 والسيا ري واالجتما ي واالقتصادي للنساء في املنطقة العربية منخفضا

املتعلمة املثقفة تصبح قادرة  املرأةومشاركتها السياسية وواقع تمكينها. ألن  املرأةهناك عالقة قوية بين تعليم  .3

افة الى أن املشاركة السياسية  على اتخاذ القرار املناسب فيما يتعلق بها شخصيا وبأسرتها ومجتمعها. بالض

 للمرأة تعط ها درجة من االستقاللية لنفسها ولقرارها وتقلل اعتمادها على الرجل.

 املرأةهناك عالقة ارتباط قوية بين التمكين السيا ري للمرأة العربية واملشاركة االقتصادية، حيث أن مشاركة  .4

 في املشاركة في العربية بسوق العمل يحررها اقتصاديا ويخلصها من الف
ً
قر والتبعية ويجعل دورها فاعال

 النشاطات السياسية.

والتي سجلت على مستوى تحسين وضع  املرأةرغم النجازات والقرارات والتوجهات الدولية الداعمة لتمكين  .5

لوضع وتمتعها بحقوقها ورفع مستوى حياة اسرتها ومجتمعها، إال أن التحديات  ما زالت قائمة وما زال ا املرأة

 للغاية، وبين مؤشر فجوة النوع 
ً
القانوني والسيا ري واالجتما ي واالقتصادي للنساء في املنطقة العربية منخفضا

 االجتما ي إلى أن ترتيب البلدان العربية يحتل املرتبة السادسة واألخيرة من بين مناطق العالم السته.

 التوصيات    

الى البرملان، من  املرأةكن تحقيقه دون إرادة سياسية داعمة لوصول إن التمكين السيا ري للمرأة العربية ال يم .1

 هو دعم  املرأةكمحور لإلصالح السيا ري الن دعم مشاركة  املرأةخالل خطاب سيا ري إصالحي يقدم 
ً
سياسيا

 لإلصالح السيا ري.

 في املجتمع. املرأةضرورة تفعيل دور األحزاب السياسية ومنظمات املجتمع املدني ووسائل العالم لتعزيز دور  .2

لدورها في حياة املجتمع ضرورة وطنية وقومية  املرأةإدراك الجميع وعلى كافة املستويات أن ممارسة  .3

 وإنسانية.

العربية لنفسها ولحقوقها وواجباتها، يتم ترجمته من خالل تفعيل  املرأةتحقيق وبناء الو ي الذاتي عند   .4

 ومن خالل آليات عمل محددة.استراتيجيات يتم تبن ها من قبل الدولة إ
ً
 وتنفيذا

ً
 قرارا

 ضرورة إتاحة الفرص للمرأة للمشاركة في عملية التنمية والتخطيط. .5

املتعلمة املثقفة تصبح قادرة على املشاركة السياسية  املرأةإتاحة التعليم للمرأة دون أية حدود أو قيود، ألن  .6

 الفاعلة واتخاذ القرار املناسب.

  لحريتها وقيامها بواجبها، وإقرار مبدأ املساواة بكل شريء. املرأةنظمة التي تحد من ممارسة تعديل القوانين واأل  .7
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 امللخص

عن التقدم املحلي والعالمي  الباحثانيعد  مفهوم الريادة من املفاهيم  الواعدة في اقتصاديات الدول الصناعية، والنامية  

سواء إذ تسهم املشار ع الريادية في تطور التنمية االقتصادية الشاملة، لذلك تعتبر الريادة ظاهرة ترتبط باالبتكار والبداع العل 

املحيطة ألي مؤسسة  التعامل مع الظروإ الغامضة في اللية  واكتشاإ الفرص الجديدة واملبادرة بتبن ها املخاطرةوالتجديد 

خلق الثروة و  ااملهمة لنجاحهالتي تمتلك فكر ريادي مؤس ري من احد السمات  املرأةر تب. وتع ، باحثة عن الريادية املحلية والعاملية 

والسيما  للمؤسسات العاملة ف ها العربية   املرأةلقيادة  راسة الحالية  بيان أهمية الدور االستراتيجيولذلك عمات الد  .لها  والنمو 

ريادي في معالجتها للمشاكل التنموية الخاصة باملؤسسة  عن طرق االهتمام بقدراتها العقلية املتميزة  وبما تمتلكه من رأس دورها ال

فضال عن قيام الباحثين   بداع واقتناص الفرص الجديدة في السوق  املحلي والعالميفي تحقيق ال فعال بشكل و مال فكري يسهم 

 للمؤسسات العاملة ف ها  نموذجا للدور الفكرية والربا دبة للمرأة العربيةن  حباقترا

 : رأس املال الفكري، الريادة.الكلمات االفتتاحية

 

Abstract: 

The concept of leadership is one of the most promising concepts in the economies of industrial and 

developing countries, seeking both domestic and international progress. Entrepreneurship contributes to the 

development of comprehensive economic growth , Therefore, entrepreneurship is a phenomenon related to 

innovation, creativity , and new opportunities. For any institution seeking local and international leadership,. A 

woman having an entrepreneurial thinking is considered as one of  the important feature of her success, wealth 

creation and growth. Therefore, the current study studies the importance of the strategic role of leading Arab women 

to the institutions working in them, especially their leading role in dealing with the developmental problems of the 

institution by ways of paying attention to their outstanding mental abilities and their intellectual capital, which 

contributes effectively to achieving innovation and capturing new opportunities in the local and international 

markets. The researchers proposed a model for the intellectual role and interest of Arab women for the institutions 

they are working in .  

Key Words: Intellectual Capital. Entrepreneurship 
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 مقدمة

العربية لكي تساهم في تحقيق  املرأةتتمخص مشكلة ا لدراسة في معرفة أي األدوار الفكرية التي تتبناها 

ملة ف ها ؟ وكيفية ستعمل بممارستها الخالبة في تحقيق الريادية املؤسسية ليست التميز الريادي للمؤسسات العا

هل يوجد اثر فكري للمرأة  لذلك تتمحور مشكلة الدراسة بالتساؤل التالي: على املستوى املحلي وإنما العالمي.

 العربية في تحقيق الريادية املؤسسية للمؤسسات العاملة ف ها

 أهمية الدراسة 

 ية الدراسة إلى:تنقسم أهم

من شأن هذه الدراسة أن تقدم توضيحا عن أهمية أثر الرأس املال الفكري للمرأة األهمية النظرية :

كما أن إعداد دراسة أكاديمية في هذا املجال من شأنه أن يضي   العربية في تحقيق الريادية املؤسسية،

 للمكتبات العلمية رصيدا آخر يغني األدب النظري.

من نتائ  هذه الدراسة: املستثمرين  الحاليين  ا تية: يؤمل أن تستفيد الجهات تطبيقيةاألهمية ال

الريادية ممن لهم عالقة في القطاعات  املختلفة  حيث تساهم هذه القطاعات  بشكل  املؤسساتواملتوقفين في 

وران عجلة النمو نحو مباشر في عملية النمو االقتصادي من خالل امتصاص العمالة املحلية، كما يعمل على د

 األمام. 

 أهداف الدراسة

هناك مجموعة من األهداإ تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيقها، فالهدإ الرئيس يتمثل في بيان الدور 

الريادي والفكري للمرأة العربية  في تحقيق التميز املؤس ري الريادية ليس فقط على املستوى املحلي وإنما 

 هداإ بما يتالءم مع  هذا التوجه الفكري الريادي ، وكما مبين: العالمي  ويمكن تصني  األ 

تشخيص مدى إدراك الدور الريادي الفكري للمرأة العربية  من قبل الدارة العليا وأبعادها في  املؤسسات  -1

 .الحكومية و الخاصة

عدي  الفكري والريادي للمرأة العربية وفيما إذا كان لها دور  لل -2  وصول للريادية املؤسسيةالتعرإ على تأثير ب 

 فرضيات الدراسة

ال يوجد اثر فكري للمرأة العربية  بناء على تساؤل مشكلة الدراسة، فإن فرضية الدراسة تتمثل بما يلي:

 في تحقيق الريادية املؤسسية للمؤسسات العاملة ف ها

 ةمنهج الدراس

ملوضوع الدراسة،  Analytical Descriptive Approachاعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي 

وهذا املنهج معمول به في كثير من البحوث والدراسات ، خاصة تلك التي تتناول ظواهر اجتماعية، حيث تم 

على عدد من البحوث والدراسات املنشورة في الدوريات واملجالت العلمية املتخصصة ، وكذلك املنشورة  االطالع

على  الجهود الدولية والعربية للمواجهة هذه الظاهرة ، وأخضعت  االطالع على شبكة االنترنت ، بالضافة إلى

 .للتحليل واملناقشة بما يخدم أهداإ الدراسة
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  مصطلحات الدراسة

: يعرإ رأس املال الفكري بأنه مجموعة املهارات املتوفرة في الشركة التي تتمتع رأس املال الفكري 

شركة عاملية من خالل االستجابة ملتطلبات الزبائن والفرص التي بمعرفة واسعة تجعلها قادرة على جعل ال

 (.Ulrich, 1998تتيحها التكنولوجيا )

أن الريادة ظاهرة ترتبط باالبتكار والبداع والتجديد واكتشاإ الفرص الجديدة واملبادرة بتبن ها  :الريادة

يقود إلى خلق الثروة والنمو، مثل إضافة  واملخاطرة والتعامل مع الظروإ الغامضة، والحاجة إلى االنجاز الذي

 (45:2009خدمات وتحسينات جديدة للمنت ،)مبارك،

 الدراسات السابقة

 (، بعنوان: العالقة بين رأس املال الفكري وأداء االبتكار في جامعة تشرين.2016دراسة املرهج )

بتكار في جامعة تشرين، حيث اال  وأداءالتعرإ على العالقة بين رأس املال الفكري  إلىهدفت الدراسة  

الهياة التعليمية  أعضاء( من 360استخدم الباحث املنهج الكمي من خالل استخدام استبانة تم توز عها على )

معنوية بين رأس املال الفكري وأداء االبتكار، كذلك  طرديهوجود عالقة  إلىفي الجامعة، وقد توصلت الدراسة 

امتالك  أيضاالنتائ   أظهرتات رأس املال الفكري مع بعضها بعض، كما معنوية بين مكون طرديهوجود عالقة 

االبتكار، ووجود عالقة معنوية ضعيفة لرأس املال الهيكلي،  أداءجامعة تشرين لرأس مال بشري قادر على 

هارات تنمية املعلى الدراسة بضرورة العمل  أوصتاالبتكار، وقد  العالئقي وأداءوعالقة معنوية قوية لرأس املال 

 الهياة التعليمية في الجامعة.  ألعضاءاالبتكار  أداءواملعارإ املتوافرة واكتساب املزيد منها بهدإ تعزيز 

 (، بعنوان: "العناصر واملكونات األساسية لرأس املال الفكري: دراسة تحليلية"2015دراسة )أبو سويرح، 

ر رأس املال الفكري والتعرإ عل ها نظرا هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل وتنسيق وفهم وتحديد عناص

ألهميته من أجل الوصول إلى إطار أو نموذج مقترح، يستطيع تحديد وتقسيم وتوضيح عناصر رأس املال الفكري 

وذلك لتمكين أصحاب العالقة من قياس أو تطوير أو تقييم عناصر رأس املال الفكري عند الحاجة، حيث 

من خالل جمع ودراسة كل ما هو متاح من  أالستنتاجيى املنهج التحليلي اعتمد الباحث في هذه الدراسة عل

أدبيات املوضوع لبناء الطار النظري العام املقترح ومفاهيمه ونظرياته لتوضيح مكونات وعناصر رأس املال 

 الفكري وبناء توصيات موضوعية بناء على ذلك، وكان من أهم نتائ  هذه الدراسة أن هناك شبه اتفاق بين

ي مع وجود ئقمعظم الباحثين على مكونات رأس املال الفكري والتي تنحصر في رأس املال البشري والهيكلي والعال 

 إليهبعض الفروقات في محتوى املكونات وهذا األمر يعكس مدى االهتمام العلمي والنضج البحثي الذي وصل 

صر رأس املال الفكري على مستوى املؤسسات رأس املال الفكري واألهم من ذلك قيام الباحث ببناء نموذج لعنا

الحكومية وشركات األعمال، حيث أوصت هذه الدراسة على أن هذا النموذج والذي يشتمل على أكثر مكونات 

رأس املال الفكري لهو أكثر تكرارا واتفاقا بين الباحثين والذي يمكن االعتماد عليه لتحديد مكونات وعناصر رأس 

 ي إمكانية قياسه وإدارته وتطويره عند الحاجة.املال الفكري وبالتال

الفكر االستراتيجي وانعكاساته على نجاح ( بعنوان  2009)الدوري، زكريا وصالح، أحمد علي،    دراسة

 العراقية الريادية  املرأةمنظمات األعمال/تشخيص أنماط 

نسبية في النجاح الكلي انطلقت هذه الدراسة من خالل تفحص الفكر االستراتيجي واختيار أهميته ال

ملنظمات العمال، وكذلك اهتمام هذه الدراسة بتقديم نموذج في البياة العراقية على مستوى بلد محدد 

(امرأة من مناطق متفرقة من  بغداد  وعملت الدراسة على 300ومحافظة محددة )بغداد(. وشملت الدراسة)

إطارا"، مع تشخيص األنماط الريادية للمرأة العراقية وكان و  توضيح املرتكزات الفكرية الريادية، مفهوما وفكرا"
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أهم نتائ  الدراسة هو أن مفهوم الريادة ظهر في بداية القرن العشرين وانتشر استخدامه بشكل سر ع لتحقيق 

 السبق في العمال، وأثبتت الدراسة أن للريادة دور فاعل في اقتصاديات الدول املتقدمة واقل في الدول النامية،

وان هناك عالقة قوية بين الريادة للمرأة العراقية والخصائص الشخصية لها . إما أهم  التوصيات فكان 

ضرورة أبداء أهمية وأولوية للفكر االستراتيجي، وأن ممارسته ال تقتصر على نوع جنس محدد، للمرأة العراقية 

 ودعمها دور فاعل في تنمية وتطوير منظمات األعمال الريادية ويجب تشجيعها

 Approach Intellectual Capital to Modern Management(، بعنوان"Survilait et al, 2015دراسة )

through the Perspective of a Company’s Value Added " 

لشركة املضافة من خالل رأس املال الفكري حيث كانت اهدفت الدراسة إلى خلق نموذج لتحليل قيمة 

اد القيمة في املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ذات أهمية ومحطا للتركيز حيث أن البياة وما زالت مسألة إيج

املتغيرة لها تأثير كبير على الشركات في جميع أنحاء العالم وحاليا لم يعد إنتاج القيمة املضافة معتمدا فقط على 

املوارد الداخلية لتكون ذات كفاءة  ادية وال يكفي أن يتم إدارةاملاألصول املادية بل تعدى ذلك إلى األصول غير 

عالية أو أن  تنت  قيمة مضافة كبيرة فلقد أصبحت املعرفة واملعلومات أداة مهمة في إدارة البياات األجنبية 

 في أي شركة حيث أن عناصر نظام رأس املال الفكري تكون غير ملموسة وبالكاد يمكن قياسها 
ً
 أساسيا

ً
وعنصرا

ولذلك وفي أعقاب استعراض األدب من ناحية إنتاج القيمة والدارة، اقترح الباحث في قيمة الشركة املضافة 

 نموذجا لنتاج القيمة من خالل وسيط، والذي قدم ثالثة عناصر رئيسة ليجاد القيمة املضافة.

 (Leaniz & Bosque, 2014) بعنوان  ، "Intellectual Capital and Relational Capital: the Role of ة دراس

Sustainability in Developing Corporate Reputation"  

الذي تلعبه االستدامة للشركات على سمعة  ةهدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الرئيسوالتي 

الشركة نفسها باعتبارها واحدة من املكونات الرئيسية لرأس املال العالئقي وقام الباحث بتحليل أثر االستدامة 

صر التي تنطوي على رأس املال الفكري وقد أخذ الباحث في عين االعتبار األبعاد االقتصادية في العنا

واالجتماعية والبيئية الستدامة الشركات من أجل تحقيق هدفه كما قام الباحث بتطوير نموذج  املعادلة 

مستهلك  400مكونة من الهيكلية الختبار الفرضية وتم اختبار الدراسة باستخدام بيانات تم جمعها من عينة 

إسباني ويظهر نموذج املعادلة الهيكلية أن االستدامة تلعب دورا حيويا كما في تشكيل سمعة الشركة ورأس 

املال العالئقي. وتشير النتائ  إلى أن املجاالت االقتصادية واالجتماعية والبيئية لالستدامة لها تأثير إيجابي مباشر 

ذلك، وتظهر الدراسة أن االستدامة االقتصادية تعتبر البعد األكثر أهمية على سمعة الشركة بالضافة إلى 

 لتعزيز سمعة الشركة.

تي تبدع باستمرار، معتمدة على تقنيات جديدة  املقدمة
ّ
إن الشركات واملؤسسات الريادية  الناجحة هي ال

نشآت واملكائن، وصارت ومهارات ومعارإ مستخدم ها، أكثر مّما تعتمد على موجودات مادية ملموسة مثل امل

 في البيانات املالية، وتيقنت الشركات من أن 
ً
القيمة يمكن أن تتولد عن موجودات غير ملموسة ال تنعكس دائما

ويتميز اقتصاد املعرفة باستثمارات ضخمة في كّل من  هذه جزء ال يتجزأ من التيقن التام من أداء الشركات.

وفي نظام الفصاح السائد، ال يحصل املستثمر العادي على صورة  رأس املال البشري وتقنية املعلومات. 

صحيحة عن القيمة الحقيقية للشركة، فنظامها الجذري وتشخيصها على املدى الطويل غير مرئيين، وفي 

الواقع، كلما زاد استثمار الشركة في املستقبل، كلما قلت قيمتها الدفترية. إن تقييم رأس املال الفكري يمكن أن 

اعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة وربحية وأكثر تنافسية، فبتشخيص رأس املال وقياسه يصبح يس

 للرفع من  كفاءة شركاتهم ومؤسساتهم الريادية وتعتبر 
ً
إحدى   املرأةاملسؤولون التنفيذيون أكثر استعدادا
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 ها والتي يالشك لها  قدرة العنصر الفكرية والتي لها خصوصية خاصة لنجاح مؤسساتها الريادية العاملة ف

مع العمل الجاد على  فكرية  في وذلك   من حيث مساعدة الشركة واملؤسسة العاملة ف ها  على تحقيق أهدافها.

املساهمة في  رفعة  قيمة املشروع  او املؤسسة ألغراض املقارنات األفضل وتحديد األهداإ املؤسسة طويلة 

ملة ف ها  من خالل تشخيص املوارد األساسية وتحاشري تكرار االبتكار األجل .مع توسيع ذاكرة املؤسسة العا

 .وصول للريادية املحلية والعامليةلل

 األدب النظري للدراسة

 مفهوم رأس املال الفكري 

 في الفكر الداري واملحاسبي حيث بدأ االهتمام به  و بشكل خاص في 
ً
 نسبيا

ً
يعتبر هذا املوضوع حديثا

ما فترة التسعينات . و ا
ّ
ملتتبع للكتاب والباحثين في هذا املجال سوإ يجد أن نتائجه غير مكتملة وغير متبلورة وإن

 هي في مرحلة التطور والبناء واالستكشاإ. وهذا مّما أدى بالنتيجة إلى عدم وجود اتفاق واضح حول مفهومه.

املنظمات والشركات عرفة   بأنه قدرة متفردة تتفوق بها (Hamel & Prahalad, 1994)لذلك نجد ان  

بمختل  مجاالتها على منافس ها، ويتحقق ذلك من خالل تكامل مهارات مختلفة للشركات واملنظمات تسهم في 

زيادة القيمة املقدمة لجميع املستثمرين وهي مصدر من مصادر امليزة التنافسية. وباملقابل 

درتهم على تحويل التقنية من البحث إلى بأنه صفة للقياديين التحويليين، وتتجسد ق (Webster,1995)يعرفه

 التصنيع بنجاح عاٍل يسهم في بناء املنظمات والشركات في عالم املنافسة ملدة طويلة من الزمن.

فقد عرفه بأنه قدرات متميزة يتمتع بها عدد محدود من األفراد العاملين  (Youndt et, al, 1996)أما 

 تمكن املنظمات والشركات من زيادة إنتاجها بالشركات واملنظمات تمكنهم من تقديم إسه
ً
امات متميزة فكريا

 بالشركات واملنظمات املماثلة لها.
ً
 وتحقيق مستويات عالية مقارنة

تي يمكن توظيفها، أي بمعن  أن املعرفة ال تصبح (Stewart, 1997, p2)أما 
ّ
، فقد عرفه بأنه املعرفة ال

 إذا تم العثور عل ها وتوظيفه
ّ
 ا بحيث يمكن استخدامها لصالح الشركات أو املنظمات.رأس مال إال

تي يمكن أن يستغلها املشروع في صنع 
ّ
ه املعرفة ال

ّ
وباملقابل ينظر البعض  إلى رأس املال الفكري على أن

القرارات املفيدة لها، حيث يجمع هذا املصطمح بين الفكر والذكاء )القوة العقلية( البشرية مع املفهوم 

املال والذي يمكن استثماره في إنتاج املزيد من السلع والخدمات، وبذلك يشمل رأس املال  االقتصادي لرأس

تي طورتها الشركة حول كيفية تقديم السلع والخدمات. لذلك يرى الباحثان  إن 
ّ
الفكري املهارات واملعارإ ال

 
ّ
تي  يعتبرون عنصر حاسم املستخدمين من األفراد أو مجموعة املستخدمين والذين يمتلكون خصائص املعرفة ال

تي يمكن أن 
ّ
الستمرار نجاح الشركات أو املؤسسة الريادية ، بمعن  آخر إن رأس املال الفكري هو املعرفة ال

يستغلها البعض مع ما يتوافر له من مال الستخدامها في اتخاذ القرارات ألغراض مفيدة للشركة، ألّن هذا 

فهوم االقتصادي لرأس املال الذي يمكن استغالله لمحصول على املصطمح يجمع ما بين فكرة الذكاء مع امل

تي يمكن أن تجن  عن طريق االستمرار في إنتاج املزيد من السلع والخدمات.
ّ
بذلك البد للمؤسسات  الفائدة ال

مي بجانب العنصر الرجالي لنجاح إعمالها الريادية  على املستوى املحلي والعال املرأةالريادية إن تمتلك عنصر 

 .وهذا يراني الباحثان يكون عن طريق امتالك كادر فكري نسائي لدية القدر على :

 املعرفة التنظيمية وكذلك صناعة املعرفة داخل املؤسسة العاملين ف ها . (1

 القدرة على تطبيق املهارات في أصعب الحاالت لحل املشاكل املستعصية . (2

 املعرفة املكتسبة من خالل التدريب والخبرة. (3
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 رفة في كيفية إدارة األعمال داخل املؤسسة العاملين ف ها.املع (4

 املعرفة  الفكرية بالية العمل املستخدمة لتجنب املآزق. (5

 املعرفة في كيفية إيجاد املعلومات وكيفية الحصول عل ها وتوظيفها لخدمة مؤسساتهم . (6

 أهمية رأس املال الفكري 

 بل عامال هاما من عوامل سوإ يجد الباحثون في مجال امليزة التنافسية أن ه
ً
 ليس وحيدا

ً
ناك شياا

أخرى  يعطي املنظمة واملؤسسة  القدرة على االستمرارية في امتالك القدرة التنافسية، لذلك يتوجب عل هم 

 معرفة كيفية الحصول على هذا الشريء الوحيد )أال وهو املعرفة(  .

 للميزة الت
ً
 أساسيا

ً
نافسية، لذلك يجب على املنظمات امتالكها واملعرفة لها دور رئيس بوصفها مصدرا

ومعرفة كيفية إدارتها وما ينت  عن ذلك هو ما يعرإ )برأس املال الفكري(، ويجب على املنظمة واملؤسسات 

معرفة كيفية امتالك وإدارة وقياس رأس املال الفكري لذلك هناك مكاتب إحصائية تستطيع تزويد املنظمات 

يدة لإلدارات في املنظمات  واملؤسسات لقياس وإدارة رأس املال الفكري و تحديد واملؤسسات  باستراتيجيات جد

حيث توجد هناك أنظمة يتّم افتراضها واستخدامها في املنظمات  املعايير األساسية في إبراز الكفاءات الفكرية.

ام هذه األنظمة في وبتكرار منتظم يساعدها على الرفع من كفاءة استخدام رأس املال الفكري لها، وتم استخد

( شركة أوروبية مّما حقق للشركات الحصول على امليزة التنافسية في استخدام رأس املال الفكري. 30أكثر من )

 .:(Kate and Stellesun, 2004,P3)وكان  من نتائ  استخدام مثل هذه األنظمة

تي تمتلك ف ها حاالت تنافسية متميزة  (1
ّ
 في إطار عمل الشركات. منها لإلفادةالتعلم من الحاالت ال

 منها في أي نشاط تجاري ممكن. لإلفادةالتعرإ على أهم العوامل التنافسية وجميع املعايير ذات الصلة  (2

التعرإ على األطر املتواجدة ألهم العوامل واملعايير التنافسية مع القيام بتحديد كيفية تدقيق تلك املعايير  (3

لرأس املال الفكري والذي يمثل أهم املصادر الرئيسة للتنافسية  وخاصة ما يتعلق منها بالكفاءات األساسية

 املستدامة للشركات.

عند استخدام هذه النظم وبشكل منتظم وبطريقة منتظمة ومتكررة سوإ يتّم الحصول على مقاييس  (4

ق رفع للمنافسة والتي تستطيع من خاللها الشركات تمويل ميزانياتها العمومية وذلك عن طري الكفؤةاملوازين 

 كفاءة استخدام رأس املال الفكري لها.

اختيار منهجية منظمة وبطريقة منتظمة لتقييم املعلومات املتعلقة بكيفية رفع كفاءة استخدام رأس املال  (5

 الفكري.

 إيجاد وتحديد املجاالت الرئيسة لكيفية قياس كفاءة رأس املال الفكري. (6

هم العوامل التنافسية للشركات مع تعليمهم أفضل املعارإ في تدريب العديد في زيادة معرفتهم بأ  السهام (7

 والتقنيات الدارية املستخدمة في ذلك.

 تقديم لغة مشتركة ملديري الشركات عند قيامهم بالتعامل مع األصول غير امللموسة )رأس املال الفكري(. (8

 قياس موثوقية املعلومات ذات الصلة بشأن رأس املال الفكري. (9

 ما يتعلق برأس املال الفكري وأهميته بالنسبة ملديري الشركات.تسهيل املعرفة ب (10
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كما يرى الباحثان على أنه في ظل هذه األهمية الكبيرة لرأس املال الفكري،  فإن رأس املال الفكري 

كار ( من املوارد البشرية ممثلة في الكفاءات القادرة على توليد األفاملرأةيتمثل في القدرة العقلية لدى فاة معينة)

ق واالستراتيجي لألنظمة واألنشطة والعمليات واالستراتيجيات بما يضمن للمنظمة 
َّ

املتعلقة بالتطوير الخال

 امتالك ميزة تنافسية مستدامة، 

في تطوير الكفاءة املعرفية للمرأة  (Pfeffer, 1997)يمكن االستفادة من نموذج   أنهوبرى الباحثان 

لذي يعتبر  إن العنصر الفكري أهم ما هو موجود داخل الشركة على اعتبار أنه العربية العاملة في املؤسسات  وا

كلما ازدادت فاعلية الدارة للعنصر الفكري للمرأة  في املؤسسة أدى ذلك إلى أداء اقتصادي مميز مترتب أساسا 

 على وجود ميزة تنافسية تعتمد على رأس املال الفكري، وكل ما هو موضح في الشكل التالي: 

 ألهمية رأس املال الفكري للمؤسسات Pfefferنموذج  (1شكل رقم )

 

 

 . p4:( Pfeffer, 1997املصدر:)

حيث تستطيع املؤسسات والشركات الريادية إن تحقق العديد من الفوائد التي يمكن أن تجن ها من 

 ذلك ألنه يقود إلى ما يلي: خالل االهتمام برأس املال الفكري وتطوير الفكر واملهارة للمرأة العاملة ف ها  ، و 

 زيادة القدرة البداعية للمرأة . -

 إعطائها القدرة على إبهار وجذب العمالء وتعزيز والئهم. -

 املؤسسة للمنتجات الجديدة أو املتطورة، وتقليل الفترة بين كل ابتكار والذي يليه. إرشاد -

 .خفض التكالي  وإمكانية البيع بأسعار تنافسيةلبيان اللية  -

 نات راس املال الفكري مكو 

إن  إلىAhmad (2011) ظهرت العديد من الدراسات وجود نماذج لرأس املال الفكري، حيث قد أشارأ

( مكونات 2شكل رقم ) ، كما هو مبين في الشكل التالي:(Edvinsson)مكونات رأس املال الفكري من وجهة نظر 

 ،(Edvinsson)رأس املال الفكري من وجهة نظر 
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(Ahmad , 2011. p. 105) :املصدر  

ولكن نجد أن الجمعية األمريكية للتدريب والتطوير، قد وضعت تصنيًفا لقياس رأس املال الفكري عبر 

 (:2003و صالح،  ملفرجيامكوناته وهي أربعة مكونات أساسية هي: )

 ي يتكون من املعارإ واملهارات وكفاءة العاملين في املنظمة.ذرأس املال البشري: وال .1

املال البدا ي: ويتكون من ثالثة أجزاء وهي قدرة املنظمة على البداع، إنتاج منتجات جديدة، تقديم رأس  .2

 خدمات جديدة،

أجزاء وهي عمليات املنظمة، تقنيات املنظمة، منتجات جديدة، تقديم  رأس مال العمليات: ويتأل  من أربعة .3

 خدمات جديدة. 

نظمة مع الزبائن ويتكون من العالقات مع الزبائن وتلبية حاجات رأس مال الزبائن: و عبر عن قيمة عالقة امل .4

 الزبون، فاعلية التسويق، ودعم الزبون. 

 :ASTDوالشكل التالي يوضح املكونات األساسية لرأس املال الفكري كما ورد عند جمعية 

 

 ASTDاملكونات األساسية لرأس املال الفكري لجمعية  (3شكل رقم )

 (.  92، ص2003صالح،  املصدر:)أملفرجي،و 
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ويرى الباحثان إن املؤسسة الريادية إذا أرادت استخدام عنصر املهارة الفكرية للمرأة العاملة ف ها فأنها 

بين البشرية والعملية والبداعية الرامية للوصول للريادية  يجمع ما ألنهتستطيع استخدام النموذج األمريكي 

 املحلية والعاملية. 

هو  فيه نأتي أالن للمعرفة ما املرأةودور  وأهميتهاملال الفكري  رأسمفهوم بعد التعرف علة 

 فيها . املرأةهي إبعادها ودور  املقصود بريادية وما

 الريادية بمفهومها الفكري:

 عن الريادية العاملية  الباحثان تعد الريادة من الحقول الواعدة في اقتصاديات الدول الصناعية، والنامية

( أن الريادة ظاهرة 45:2009شار ع الريادية في تطور التنمية االقتصادية الشاملة، فقد بين )مبارك،إذ تسهم امل

ترتبط باالبتكار والبداع والتجديد واكتشاإ الفرص الجديدة واملبادرة بتبن ها واملخاطرة والتعامل مع الظروإ 

، مثل إضافة خدمات وتحسينات جديدة الغامضة، والحاجة إلى االنجاز الذي يقود إلى خلق الثروة والنمو

(، وهي مشتقة من كلمات فرنسية تعني entreللمنت ،   و ظهرت كلمة الريادي في اللغة الفرنسية ألول مرة )

 لدية  بين املورد والزبون. وكذلك يأخذ موقعا ما الحقيقي ، وذلك أن الريادي(Between-Taker)وتأخذ(  -)بين

في سبيل  لعمل على تحويل املوارد من مستوى أدنى إلى مستوى أعلى من النتاجيةالقدرة على اخذ املخاطرة وا

 .الوصول للريادية العاملية 

طلق لفظ الريادي على أولاك الذين ينضمون رحالت استكشافية أو يقودون الحمالت وأيضا 
 
وأ

 Histrich et)وضح العسكرية، أو يديرون املشار ع الكبيرة كبناء الحصون والقالع والجسور، وكذلك أ

al.,2005:10) أن الريادي هو الشخص الذي لديه القدرة على االبتكار والبداع وتبني املخاطرة في تقديم منتجات

(، أن الريادي هو املبادر في تبني األفكار الجديدة، وهو من 2009:498وخدمات جديدة . و أشار )الشيخ وآخرون،

ك روح املخاطرة والرؤية الواضحة والقدرة على التخطيط والتعامل سعى إلى اكتشاإ الفرص وتعظيمها، ويمتل

 مع الظروإ الغامضة من أجل إضافة قيمة أو تطوير منتجات لتحقيق الربح والنمو .

 املرأة: يعتمد النجاح الريادي على نحو كبير على طبيعة شخصيته وسماته  الريادي  املرأةسمات 

( أن الريادي متميزا ملا يتسم به من سمات خاصة، مثل 169:2007بي،السلوكية، وكما يرى )العامري والغال

 &Bolton)الرغبة في تأسيس مملكته الخاصة، والرغبة في النجاح، والبداع والتجديد، أما 

Thompson.,2000:170)  فقد حدد سمات الريادي بالطموح في العمل، والتركيز على الزبون، والصرار رغم

أن من سمات الرياديين : االبتكار والقدرة على املخاطرة والتوجه  (Hitt et al., 2002:112)الفشل،  ووردت عن 

نحو التغيير  والوصول إلى امليزة التنافسية من خالل التنافس، والريادي يختل  عن ا خرين في معرفة األولويات 

ديد قيمة املخاطرة من خالل والوضع التوازني للعمليات ذات الربحية خالل تقييمه للفرص املستقبلية، وتح

تقليل التحديات واملواجهة بالسوق من خالل تحسين موقعه التناف ري بتطوير تكنولوجيا ملنتجاته من أجل 

تعظيم الخصائص واملزايا والخدمات والذي يولد قناعة لدى الزبائن بوجود اختالإ لهذه املنتجات عن غيرها 

 من املنافسين.

 املرأةواملطلوبة من  ت السلوكية والسمات الشخصية التي يحملها الرياديويرى الباحثان إن املمارسا

 هي التي تدعم وتساعد على نمو مشروعه واملؤسسة على الصعيد املحلي والعالمي. العربية

 :العربية في ريادية اإلعمال برأي الباحثان في اآلتية املرأةفي ريادية األعمال: تتجسد دور  املرأةدور 

 جديدة متطورة محليا وعامليا. إنشاء أسواق (1

 . على املستوى املحلي والعالمي  اكتشاإ مصادر جديدة للمواد لتحسين أعمالهم الريادية  (2
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كون لديهم االبتكار والثقة في   وريادية تحريك املوارد الرأسمالية من خالل خلق خدمات جديدة متطورة  (3

 العاملية  .النفس التي تمكنهم من التخطي بهذه الخطوات للريادية 

تقديم تكنولوجيا جديدة، صناعات ومنتجات جديدة بعيدا عن كونهم مبتكرين وأخذهم املخاطرة بمسؤولية،  (4

فرواد األعمال يحسنون استغالل الفرص لنشاء األعمال الجديدة وتحويلها إلى مكاسب، فهم يقدمون أشياء 

 جديدة، ومختلفة بعض الشريء. 

 لفرص مضاعفات وتأثيرات تسرع في نمو االقتصاد ككل.خلق فرص عمل جديدة، ملثل هذه ا (5

 وتتضمن ما يلي: أبعاد الريادية:

: وهي القدرة على إيجاد الفرص أو تميزها عند القيام بطرح املنتجات في (Reactiveness)املبادأة أو االستباقية  .1

الحصول على املعلومات السوق، وتكون االستجابة للتغيرات وليس كردة فعل لألحداث، ويكون ذلك من خالل 

 إن سلوك املبادأة يرتبط بـ :و (Dale&Mayer,2000:119)عن الوضع الحالي والسابق 

 . اغتنام الفرص في السوق التي ال تكون على عالقة مع العمليات الحالية 

 . تقديم منتجات جديدة ونادرة مختلفة عن بقية املنافسين 

  في مرحلة االنحدار خالل مدة عمليات املنت   التخطيط االستراتيجي في العمليات التي تكون 

  واملبادأة بمنظور(Caruang & Albert)  هي القدرة على أخذ مخاطرة عالية أكثر من ظروإ البياة املحيطة ،

 باملنظمات، وتتضمن ثالثة عناصر أساسية :

 مالحقة أو عدم مالحقة املنافسين بالبداع .  إقرار  -

 ية في النمو والبداع والتطوير .املفاضلة بين املحاوالت الحقيق -

 محاولة التعاون مع املنافسين من أجل احتوائهم. -

: يعد تبني املخاطرة من املؤشرات املالزمة لذوي التفكير االستراتيجي الريادي للمرأة ، ألن تبني املخاطرة املحسوبة .2

سع من الخيارات. من خصائص تبني املخاطرة يسهم في تحقيق عائد أعلى، وانتهاز الفرص، وتكوين تشكيلة أو 

هي الرغبة في تحمل املخاطر، الن ذلك يزيد قدرته على التعامل مع قضايا متعددة. وقد أشار  االستراتيجيةصانع 

(Patrick et al, 2002:8)   االتيإلى أن تبني املخاطرة يتناول: 

  أثبت أن الرياديين يدرسون الوضع بشكل عام أكثر من غيرهم. 

  ولكن يتم التنبؤ بتميز وضع غيرا لرياديينال يتجهون إلى األعمال بأخذ جزء من املخاطرة مثل أن الرياديين ،

 األعمال أكثر ايجابية  .

إلى العناصر التي تسهم في تشكيل مهارات تبني املخاطرة، والتي تتمثل  (Charles&Robyn,2000:2)وقد أشار 

 باالتي:

 ي يتمتع بالتميز، بحيث يصبح لديه الرؤية املستقبلية االيجابية.الرؤية االيجابية لألشياء، وهو أن الرياد -

 وذو نظرة ثاقبة لدعم تنفيذ األعمال وبحيث تنقله الرؤية االيجابية نحو املسار الريادي. -
ً
 الريادي أكثر تّبصرا

 أن يكون للريادي وقت لرؤية وتقييم األهداإ يوميا .  -

 ، وعلى العكس في حالة عدم االنجاز.العمل على تقييم األعمال بعد انجاز كل مهمة -

 عدم الوصول إلى األهداإ املطلوبة. -
ً
 قبول املخاطرة والالتأكد. التحضير ألسوأ الحاالت في األعمال مثال

: اتخذ معظم الباحثون التعري  الذي يركز أما على العملية البداعية، أو العملية االبتكارية، أو على االبتكار .3

بأنه أيجاد منت ، صنعة، فكرة، طريقة  (,Woodman)فعال االبتكارية، فقد عرإ االبتكار عملية االشتراك في األ 
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أو عملية ذو قيمة وفائدة من قبل العاملين، أن االبتكار هو ذلك املحتوى في إيجاد منت  مختل  عن املنافسين، 

 ويكون من البدائل املفضلة للزبائن. 

ا للمنظمة واملؤسسة  أن تستعمل مواردها لتقديم منتجات جديدة، : وهي العملية التي يمكن من خاللهاإلبداع .4

أنه تبني فكرة جديدة،  فقد أكد (Daft,2003:357)أو استخدام عمليات لشباع حاجات ورغبات الزبائن. وأما 

 1990أو سلوك جديد  ملنظمة أو سوقها، وعدَّ املنظمة التي تقدم منت  جديد بأنها مبدعة. وأشارت )الدليمي،

( إلى البداع من خالل التركيز على العملية البداعية، وعلى النات  البدا ي، وكذلك التركيز على السمات 43:

 (Liang&Lin,2008:62)الشخصية، واالنفتاح على الخبرة الداخلية والخارجية والقدرة على تفهم  املشاكل. ويرى 

 ملا له من تأثير في تحقيق امليزة التنافسية.أن االستثمار في البداع يتجاوز حدود الحسابات املادية 

( نوعين لإلبداع هما: أبداع املنت  يتضمن تقديم منت  جديد، تحسين 89:2007وحدد)العامري والغالبي،

منت  موجود   )املنت  الحالي(، وإبداع العملية، وتتضمن استخدام عملية جديدة أو تحسين عملية موجودة 

 )العملية الحالية(.

إلى أهمية عقل وذهنية الريادي كسلوك أبدا ي في عملية  (Hitt et al.,2005:64)لباحثان مع  ويتفق ا

خلق القيمة وكيفية استخدامها وقد عّد الذهنية الريادية ضرورية من أجل قيام املدراء، بمحاولة تحديد 

يدة واألسواق الجديدة، الفرص الريادية التي تستطيع املنظمة تعّقبها من خالل تطوير السلع والخدمات الجد

 في دعم عملية تكامل أفكار تصميم املنت  الجديد، وااللتزام بتنفيذها في النهاية، وتعمل القيادة 
ً
 مهما

ً
وتعد عامال

والقيم املشتركة على دعم التكامل والرؤية لغرض تحقيق البداع، وتتمثل النتيجة  بخلق القيمة للزبائن 

 ابلة للتسويق والتمّيز التجاري. املنتجات الجديدة، وجعلها قوألصحاب األسهم من خالل تطوير 

ويرى الباحثان أن باستطاعة املؤسسية  الريادية  املحافظة على قدراتها التنافسية من خالل االبتكار 

 واإلبداع لكادرها النسائي  والذي يؤدي إلى: 

 .يحقق نجاح  للمؤسسة في التنافس على املستوى العالمي 

  التنافس للمؤسسة. تيجيةاسترايعزز 

 .يتنقل املؤسسة ذات القدرات على البداع إلى مواق  جديدة باالستمرار من خالل تحقيقه ميزات تنافسية لها 

 ويقترح الباحثان نموذجا للدور الفكرية والربا دبة للمرأة العربية:

 :اآلتيةويعتمد على الخطوات 

املحاوالت الشاملة التي بينت أن للسلوك القيادي في بداية يجب تعري  مصطمح الريادة وهي تعتبر من 

. وأن الريادي هو الشخص الذي لديه القدرة على اخذ املخاطرة  بإشكالها 
ً
 رياديا

ً
مؤسسات األعمال بعدا

 منها بسعر معين، وبيعها من اجل الحصول على الربح، سواء كانت 
ً
املختلفة  سواء بشراء البضائع أو جزءا

 قديمة.بضائع جديدة، أو 

 :الخطوة األولى 

الريادية تعتمد على فهم العناصر  املرأةللمرأة الريادية  حيث إن  قدرة  استراتيجيةضرورة وجود قيادة 

األساسية في التفكير االستراتيجي الخالق، وفهم عملية التخطيط الخالق وتطبيقاتها فضال عن فهم الخطة 

 وتدوينها. االستراتيجية

 :وهذا يعتمد على  وجود

: وهي القدرة على أخذ مخاطرة عالية أكثر من ظروإ البياة املحيطة باملؤسسات ، وتتضمن ثالثة  املبادأة (1

 عناصر أساسية :
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 مالحقة أو عدم مالحقة املنافسين بالبداع .  إقرار  -

 املفاضلة بين املحاوالت الحقيقية في النمو والبداع والتطوير . -

 ل احتوائهم.محاولة التعاون مع املنافسين من أج -

:وتعتبر من املؤشرات املالزمة لذوي التفكير االستراتيجي، ألن تبني املخاطرة يسهم في تحقيق عائد  تبني املخاطرة (2

 أعلى، وانتهاز الفرص، وتكوين تشكيلة أوسع من الخيارات.  حيث يتجسد تبني املخاطرة يتناول األتي:

 .من غيرهم أثبت أن الرياديين يدرسون الوضع بشكل عام أكثر   -

أن الرياديين ال يتجهون إلى األعمال بأخذ جزء من املخاطرة مثل غيرا لرياديين، ولكن يتم التنبؤ بتميز وضع   -

 األعمال أكثر ايجابية.

: فيشير بأنه أيجاد منت ، صنعة، فكرة، طريقة أو عملية ذو قيمة وفائدة من قبل العاملين، وأن االبتكار االبتكار (3

 ي إيجاد منت  مختل  عن املنافسين، ويكون من البدائل املفضلة للزبائن.هو ذلك املحتوى ف

وهي العملية التي يمكن من خاللها للمؤسسة أن تستعمل مواردها لتقديم منتجات جديدة، أو استخدام  :اإلبداع (4

ملا له من  أن االستثمار في البداع يتجاوز حدود الحسابات املاديةو  عمليات لشباع حاجات ورغبات الزبائن. 

 تأثير في تحقيق امليزة التنافسية.

  للمرأة العربية: الستراتيجيالخطوة الثانية :التفكير 

و عتمد التفكير االستراتيجي  للمرأة الريادية على االبتكار وتقديم األفكار الجديدة التي يصعب على 

ر االستراتيجي على رؤية املوق  الذي املنافسين تقليدها إال بكلفة عالية أو بعد مدة طويلة، إذ يعتمد التفكي

تواجهه املؤسسة، وضرورة توفير القدرات واملهارات الضرورية لقيام الفرد بفحص وتحليل عناصر البياة، 

 وتقديم التنبؤات املستقبلية .وذلك البد  ملن يمتلك التفكير االستراتيجي إن تكون لدية :

 توفر األ  االستراتيجيةالرؤية  (1
ً
سس التي يجب املحافظة عل ها واملستقبل الذي تسعى إليه بوصفها أفكارا

 الرؤية ،وبهذا املعن  الرؤية املثالية تستند على ركيزتين أساسيتين، هما 

 وهي الصورة الثابتة والدائمة للمؤسسة والتي تتوجه نحوا لسوق والتكنولوجيا..  :االيدلوجية -

 مع وهو ما تطمح املؤسسة لمحصول عل  :التصور املستقبلي -
ً
يه في املستقبل املرغوب به، والذي يتطلب توازنا

والوص  الحي ملا ستكون عليه  االستراتيجيةقيم الحاضر والتركيز على املستقبل، كونه يتأل  من األهداإ 

 األمور.

وهو التفكير االستراتيجي  يعمل على التحول من رؤية املؤسسة  بوصفها مؤسسة مجزأة  :التفكير النظامي  (2

ن أجزاء منفصلة تتنافس من اجل املوارد إلى رؤية يمكن التعامل معها بوصفها منظومة شاملة، تلك مؤلفة م

التي تدم  كل جزء في عالقة مع الكل. وهذا بدوره يحاول إيجاد التكامل بين هذه العالقات في شكل نظام 

 منطقي

 :الشخصية القيادية املؤثرة للمرأة : الخطوة الرابعة 

هي مجموعة من خصائص وميول تحدد أفكارا لقائد وشعوره، وتصرفاته وبما يتفق  الشخصية القيادية

 مع املتطلبات االجتماعية والبيولوجية.

 العربية إن تكون لها الشخصية القيادية  والتي تتضمن: املرأةلذتك البد من 

 نموذج محدد لسمات قابلة للقياس داخليا ً وخارجيا ً .   -

 ر خارجي وقيم .مظهر خارجي وسلوك، أو مثي -

 إدراك داخلي للنفس كقوة املؤسسة دائمة .  -



73 
 

 والبد من توفر إبعاد ريادية لهذه الشخصية والتي تتجسد بتوفر:

على التفكير واستخدام قواها العقلية، في تحليل وتفسيرها للظواهر واملشاكل التي  املرأةالبعد العقلي: قدرة  -

 تواجهها خالل حياتها، 

 غير مطمانة وقلق غير سعيد، وهو    املرأةوهي قدرة  :االستقرار العاطفي  -
ً
أن تكون مطمانا وغير قلقة ومتواترا

 يعتبر الجانب االنفعالي والحالة املزاجية، وال عالقة لهذا البعد بالبعد العقلي .

 :الذهنية الريادية للمرأة: الخطوة الخامسة 

ق القيمة وكيفية استخدامها وقد عّد إن أهمية عقل وذهنية الريادي كسلوك أبدا ي في عملية خل

القيادية، بمحاولة تحديد الفرص الريادية والتي تستطيع  املرأةالذهنية الريادية ضرورية من أجل قيام ا 

 في دعم عملية 
ً
 مهما

ً
مؤسستها تعّقبها من خالل تطوير السلع والخدمات الجديدة واألسواق الجديدة، وتعد عامال

  الجديد، وااللتزام بتنفيذها في النهاية، وتعمل القيادة والقيم املشتركة على دعم تكامل أفكار تصميم املنت

  .التكامل والرؤية لغرض تحقيق البداع

 :اإلبداع الفكري للمرأة العربية :  الخطوة السادسة 

إنتاج الثروات والذي  يؤدي إلى االبتكار واالبداع  عن طريق خلق فرص جديدة وميزة تنافسية للمؤسسة و           

 الوفيرة لها مما يؤدي إلى انتعاش دورة حياة املؤسسة وتجديدها.

 :الوصول لنتائج التميز الريادية للمرأة العربية الخطوة السابعة 

والذي يؤدي إلى القدرة التنافسية للمؤسسة والتركيز على الزبون واستخدام تقنيات متطورة وأساليب          

 في املؤسسة وهذا بنهاية يؤدي إلى تشكيل القيمة من البداع للمؤسسة العاملة ف ها وخدمات ريادية مستخدمة

والشكل التالي يوضح هذا النموذج:  
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 الخالصة

طق العالمي والعملي ألي  يوص  الدور الريادي  للمرأة العربية بأنه تغير جذري يأتي من ثورة في التفكير واملن

الريادية والبحث عن اللية  تفاعلها  املرأةمؤسسة ريادية مهما كانت ، وهذا  يقود إلى تبني قواعد جديدة لجذب 

بصورة فكرية وعقلية متطورة ،و يدفعها ذلك إلى    املرأةداخل املؤسسة  مما يدفع   املؤسسات إن تنظر لدور 

اد نماذج األعمال الجديدة أو األسواق الجديدة، أو إعادة تشكيل األسواق الحالية تبني أفكارها الريادية في إيج

وفق منظورها الفكري الريادي ،و التي تحقق في نهاية القيمة العالية للزبون واملؤسسة. لذلك أصبحت إدارة 

لقدرات الدراكية تقودها لحداث تغيرات ديناميكية  من خالل ا استراتيجيةاملؤسسات املتميزة تبحث لها عن 

يقود    واالستيعابية   والفكرية للمرأة العربية ذات املهارات العالية والكفاءات املميزة، التي تعد مفتاحا"

العربية   والسيما  املرأةلقيادة  االستراتيجيةاملؤسسة إلى شاطئ األمان والبداع. و البد من التأكيد على األدوار 

ستوى املهارات والقدرات  البداعية  لها في معالجتها للمشاكل التنموية الخاصة الدور الريادي من خالل رفع م

باملؤسسة  عن طرق االهتمام بقدراتها العقلية املتميزة  وبما تمتلكه من رأس مال فكري ليسهم بشكل فاعل في 

الريادي للمرأة العربية الفكري الدور  

 

 رأس المال الفكري

 

 االبتكار

 اإلبداع

 
 اإلبداع

 

 منتج جديد ريادي
أسواق جديدة 
 ومتطورة

 الريادة والتفوق
استمرار المؤسسة 

 وبقائها
 نجاح المؤسسة

 

القيادة 
 االستراتيجية

المبادأة -  
تبني  -

المخاطرة 
 المحسوبة

االبتكار -  
اإلبداع -  

 

التفكير 
 االستراتيجي

 
الرؤية-  

 االستراتيجية
التفكير-  

 النظامي

الشخصية 
 القيادية

البعد-  
 العقلي

 
االستقرار -

 العاطفي

 
 

 

زنتائج التمي  
 الريادي للمرأة

 
 القدرة التنافسية -
كيز على التر -

 الزبون
استخدام تقنيات  -

 متطورة
وخدمات  أساليب

 جديدة

الذهنية الريادية 
 للمرأة

فريق تطوير 
المنتج / الخدمة 

 وصفيا  

 
تسهيل عملية 
 اإلبداع من خالل

القيادة- ياديةالر   
القيم المشتركة-  

 

المؤسسة  تشكيل القيمة من اإلبداع داخل  
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ن خالل ا ليات تحقيق البداع واقتناص الفرص الجديدة في السوق  املحلي والعالمي ، ويمكن تحقيق ذلك م

 ا تية:

 تنمية القدرات والقابليات لإلدارة العليا   باعتبارها الطاقة البشرية الخالقة. (1

 توسيع وتشجيع قاعدة البداع واالبتكار. (2

ال يوجد اثر فكري للمرأة العربية في تحقيق الريادية   بأنهوهذا يؤدي بالتالي إلى رفض الفرضية  الدراسة 

 عاملة ف هااملؤسسية للمؤسسات ال

املؤسسية للمؤسسات بل على عكس يوجد هناك يوجد اثر فكري للمرأة العربية في تحقيق الريادية 

مع ضرورة التأكيد على  صفة الديمومة للمرأة العربية العاملة في املؤسسات املختلفة   من حيث  العاملة ف ها.

سسات البحث عن  التناغم واالنسجام والترابط بين التميز والريادية بأداء إعمالها،   و ستلزم  ذلك إدارة املؤ 

مقدرات التفكير االستراتيجي للمرأة ، والشخصية القيادية الفكرية  املؤثرة الخاصة بها ، وبما  يمكن املؤسسات 

من االستفادة منها في تحقيق  إبداعات خالقة وتقديم قيمة مثيرة للزبون ، وبالتالي تحقيق التميز والريادية على 

 ملستوى املحلي والعالمي.  ا
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 ملخص

ومشاركتها في  املرأةتسليط الضوء على أهم املعوقات والتحديات التي تواجه عمل  تهدإ هذه الدراسة

تحديات. وتستخدم الدراسة املنهج الوصفي النو ي سوق العمل، وتقديم توصيات لتجاوز تلك املعيقات وال

باستخدام أداة جمع البيانات املقابالت التي أجريت مع سيدات عامالت ضمن املستويات الدارية الوسطى 

. ومن ابرز املعوقات التي تواجه 2016سيدة ضمن محافظات الجنوب األردني عام  65والعليا والبالغ عددهن 

في عمليات الترشح للمواقع العليا،  املرأةالقانونية والتشر عية التي ترسخ التميز ضد : املعوقات املرأةعمل 

للمهام السياسية العليا ومواقع صنع القرار، ووجود الكوتا لحصول  املرأةوالتفضيل العام الختيار الرجل دون 

العاملة  املرأةومسؤوليات وادوار  على مواقع في البرملان. ومن املعوقات االجتماعية والثقافية تعدد أعباء املرأة

 املرأةالعاملة، قوة دور الرجل في حياة  املرأةمع  األسرةوارتباط تلك املسؤوليات بها اجتماعيا، وقلة تعاون أفراد 

وتحديد مصير عملها ونجاحها، وسيادة ثقافة الذكورة في املجتمع، نظرة  املرأة)تحديدا: األب والزوج( في دعم 

. ومن املعوقات املرأةالعاملة عموما، ونظرة املجتمع ملا تستطيع أن تقوم به  املرأةو  املرأةية لعمل املجتمع السلب

للمرأة، وغيرها من املعوقات. وقد أوصت  املرأةبإمكانياتها ودعم  املرأةاألخرى املعوقات النفسية وأزمة ثقة 

 قات.الدراسة بالعديد من التوصيات الهامة الالزمة لتجاوز هذه املعو 

 ، معيقات، تحديات، استراتيجيات، تمكيناملرأة: عمل، الكلمات املفتاحية

 

Abstract 

The study aims to shed light on the main challenges facing women work and what are 

required to overcome these challenges. The qualitative approach has been used through open ended 

interviews with 65 women work within the high managerial levels in south of Jordan in 2016. The 

results show that legal and governmental challenges that leads to discrimination against women 

when nominating for higher positions; preferences for men over women were the political 

challenges; while multiple duties for women; lack of family support; the power of the man in 

woman’s life were the most important social-cultural challenges. The study recommends se of 

important recommendation to overcome challenges facing women advancement. 

 

Keyword: Work; women; challenges; strategies; empowerment 
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 : مقدمة

عموما أدوارا مهمة في املجتمع، فاي البنت واألم والزوجة والجدة وفي كل مرحلة من مراحل  املرأةتلعب 

عن إعداد  ومسؤولةنص  املجتمع  املرأةيل تعد حياته هناك العديد من األعباء والواجبات املناطة بها، فكما ق

وتربية النص  ا خر. ومن األدوار املهمة في التنمية للمرأة هو مساهمتها في سوق العمل كشريك للرجل ملا تتمتع 

من إمكانات وقدرات تؤهلها لكي تكون اضافة للمكان الذي تعمل به. إال انه ومع األس  ال زالت نسبة  املرأةبه 

في سوق العمل في األردن، كما في العديد من الدول العربية منخفضة جدا. فاي في األردن ال تزيد  املرأةمشاركة 

وهي نسبة منخفضة جدا إذا ما قورنت  2014% بحسب إحصاءات دائرة الحصاءات العامة لعام 16عن 

ليم و عتبر املوارد البشرية املؤهلة األردنية في مجتمع يقدر التع املرأةباملستوى التعليمي العالي الذي وصلت إليه 

واملتعلمة الثروة الوطنية للبلد. وبالتالي فان األردن يعاني من ازدياد في معدالت التعليم للمرأة التي تشكل نسبته 

في  املرأةزيادة في مشاركة  يواجها% في برام  الدراسات العليا التي ال 65% و 50التحاقها ببرام  البكالوريوس 

 املرأة( للمرأة ومع الدعم الحكومي املقدم لتعزيز مشاركة 2014ل واملواقع الهامة )املعايطة وآخرون سوق العم

 االستراتيجيةفي سوق العمل وعلى كافة املستويات من األولويات  املرأةوتمكينها. لذلك أصبح تعزيز مشاركة 

في املواقع الهامة في الدولة كوزير،  املرأة(. وقد ظهر ذلك الدعم الحكومي من خالل تواجد 2006لألردن )املنار، 

وقاضري، ونائب، وعين، وسفير، ومدير دائرة عامة أو خاصة، رئيسا لبلدية و رئيسة جامعة وفي القوات املسمحة، 

 (.2013وأبو درو ش  الطراونةوغيرها من املواقع العامة والهامة، إال أن مشاركتها ال زالت دون الطموح )

وأنها  املرأةمواقع العامة والهامة إنما هو دليل على ثقة صانع القرار األردني بإمكانات لل املرأةأن تولي 

وعملها يواجه  املرأةوضرورة مشاركتها للرجل في العمل، إال أن  املرأةقادرة وليست عاجزة ومن باب إنصاإ 

 العدد من املعوقات والتحديات التي جعلت نسبة مشاركتها في حدودها الدنيا.

لذاتها وقدراتها، ومنها ما يتعلق بنظرة املجتمع لها  املرأةوع هذه املعوقات فمنها مثال ما يتعلق بنظرة وتتن

وهذه النظرة ال تقتصر على مجتمع دون آخر بل هي موجودة في كافة املجتمعات بأشكال ونسب متفاوتة. فقد 

في أمريكا ما تزال  املرأة( مثال بان 2013أشارت بعض الدراسات األمريكية الواردة في الطراونة وأبو درو ش )

للمناصب القيادية مثل املشاكل  تبوؤهاتعاني من الكثير من املشاكل التي تنعكس على أدائها في العمل وفي 

الزوجية واألسرية وضع  املبادرة لديها والتردد في إبداء الري في العمل وعدم الثقة بالنفس وقد ذكرت 

 في العمل منها :  املرأةملعوقات التي تواجه ( عدد من ا2008البشابشة )

 .نظرة املجتمع التقليدية للمرأة وعدم تقبله لبعض املهن والوظائ  التي تمارس من قبل النساء 

 عدم قدرة النساء على تحمل تبعات بعض املهن أو الوظائ  لظروإ اجتماعية وأسرية 

 ب نقص التأهيل والتدريب املستمر، وبالتالي ضع  النقص في املهارات املطلوبة لسوق العمل لدى النساء بسب

 فرصها للترقية.

  والتمييز ضدها من قبل املدراء وأصحاب العمل . املرأةمعوقات اجتماعية تتمثل بنظرة املجتمع لعمل 

  لذي النجابي واملنزلي وتحملها العبء األكبر في إدارة  الشؤون األسرية، األمر ا  املرأةمعوقات أسرية تتعلق بدور

يؤدي إلى ازدياد معدالت غيابها عن العمل وعدم قدرتها في كثير من األحيان على متابعة الدورات التدريبية 

 واملعرفة الكافية بالعمل.  والتأهيل مما يؤدي إلى نقص القدرة

  ل أرباب ثقافة الذكورة في املجتمعات العربية التي تعطي األولوية للرجال في الحصول على األعمال وتفضيسيادة

 العمل تشغيل الرجال القتناعهم بأن تشغيل النساء يكلفهم كثيرا نظرا للزواج والحمل واألمومة. 
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  املعوقات االقتصادية واملتمثلة بالنمو االقتصادي البطيء الذي يؤثر سلبا على تشغيل النساء نظرا لقلة الطلب

 على العمالة النسائية.

    خارج املنزل مما يحول دون مقدرتها على تطوير عملها والحصول على داخل و  املرأةالعبء املزدوج لعمل

 التأهيل الكافي مما ينعكس سلبا على صحتها النفسية والجسدية.

   األسرةخارج املنزل سلبا على عالقتها األسرية والزوجية بسبب غياب تبادل األدوار داخل  املرأةانعكاس عمل 

 .يقوم الرجل بيوم عمل واحد خالل الفترة نفسها  ساعة بينما 24يومَي عمل خالل أل  املرأةحيث تنجز 

يعد من أحد أهم أسباب املشاكل واملعوقات التي تواجه التنمية في البلدان  املرأةإن نقص تمكين 

العربية العاملة ما يزال بعيدا كل البعد  املرأةبفاعلية. و عكس الواقع إن وضع  املرأةالعربية وتحد من مشاركة 

وضع األمثل الستخدام الرصيد البشري العربي وهو الشرط األسا ري النطالق التنمية الشاملة ) تقرير عن ال

 (.   2002التنمية البشرية العربية لعام 

( هدفت إلى 2012دراسة آجرتها املعايطة وآخرون ) املرأةومن الدراسات في موضوع معوقات عمل 

 املرأةفي املواقع السياسية وتوصلت إلى أن هناك معوقات لشغل  ةاملرأالتعرإ على املعوقات التي تواجه تقدم 

وأبو درو ش  الطراونةللمواقع السياسية منها التشر عية والحكومية، مجتمعية وثقافية وعائلية. دراسة 

(الستراتيجيات تطوير القيادات النسائية في األردن التي توصلت إلى عدد من التحديات وبرام  التدريب 2013)

( التي توصلت إلى انه ال عالقة للمؤهل 2004في املواقع القيادية. دراسة الحسين ) املرأةزمة لزيادة كفاءة الال 

إلى مركز قيادي. دراسة الرشيد وأبو دولة  املرأةالعلمي أو الخبرة أو التدريب أو الشكل الخارجي وبين وصول 

في العمل وتطلعها إلى تبؤ  املرأةموحات لدى ( وتوصلت إلى أن التعليم يلعب دورا أساسيا في خلق ط2002)

املناصب الدارية األعلى. وأن املوظفات اللواتي يحمل إباءهن شهادة الدبلوم والدرجة الجامعية األولى يكن 

( وتوصلت إلى أن هناك مجموعة من العوامل 1999) الطراونةمهتمات أكثر من غيرهن بالتقدم الوظيفي. دراسة 

األردنية في القوى العاملة، أهمها املستوى العلمي للمرأة، الحالة  املرأةر قوي على مشاركة التي كان لها تأثي

 املرأة( وتوصلت إلى أن أهم معوقات تقدم 1999االجتماعية ومكان القامة )حضر، ري (. دراسة شقم )

كامرأة عاملة، املفاهيم  املرأةالعادات والتقاليد ونظرة املجتمع، العالقات األسرية وعدم تفهم الزوج لدور 

على القيادة وصعوبة تقبل مجتمع املراجعين للتعامل مع املوظفات وعدم تقبل  املرأةاملجتمعية حول عدم قدرة 

 املوظفين مديرة أو رئيسة عل هم.

 :مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها أو فرضياتها .1

زيز التنمية الشاملة في األردن ولتمكين في سوق العمل كضرورة لتع املرأةمن هنا ونظرا ألهمية مشاركة 

في كافة املجاالت من خالل انخراطها في العمل وخروجها من منزلها لتأدية ادوار هامة إضافة وتعزيزا لألدوار  املرأة

األردنية املؤهلة واملتعلمة واملثقفة يتوقع أن تؤدي أدوارا هامة وحيوية  املرأةالتقليدية التي تقوم بها. إذ أن 

وربة منزل ومربية لألجيال، إال انه هناك عدد من  ام: اتها في تنمية املجتمع عدا دورهااسب مع إمكانيتتن

في سوق العمل، وعليه جاءت هذه الدراسة كورقة علمية هامة لتسلط الضوء على  املرأةاملعوقات النخراط 

دني وسيل تجاوزها. وتتمخص مشكلة في محافظات الجنوب األر  املرأةأهم املعوقات والتحديات التي تواجه عمل 

من وجهة نظر  املرأةالدراسة الحالية بالتساؤل الرئي ري التالي: ما هي أهم التحديات واملعوقات التي تواجه عمل 

النساء العامالت؟ ويتفرع منه التساؤل الفر ي التالي: ما الطرق والجراءات املطلوبة لتجاوز تحديات ومعوقات  

 ؟املرأةعمل 
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في  املرأةيأتي الهدإ العام للدراسة بالتعرإ على أهم التحديات واملعوقات التي تواجه تقدم وعليه 

في سوق العمل األردني وذلك من وجهة نظر  املرأةالعمل في كافة القطاعات، التعرإ على سبل تعزيز مشاركة 

 النساء العامالت.

 

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها: .2

 املرأةالية في كونها تستهدإ موضوعا حيويا وتنمويا هام جدا أال وهو عمل تكمن أهمية الدراسة الح

وتمكين  املرأةوكيفية تجاوز املعوقات والتحديات التي تواجهها. علميا تعد هذه الدراسة اثراءا ألدبيات عمل 

ت الدراسة على وتمكينها.  أما عن إسهاما املرأةوستساهم في سد النقص في االدب العربي في مجال عمل  املرأة

املستوى التنموي والعملي فمن املتوقع  توظي  هذه الدراسة من قبل الجهات الداعمة للمرأة عند وضع 

. بالضافة إلى إمكانية توظي  نتائ  املرأةفي سوق العمل وتمكين  املرأةالخطط التي تستهدإ تعزيز مساهمة 

لشغل املواقع الدارية و القيادية في  املرأةم تقدم هذه الدراسة من قبل الجهات الرسمية ومتخذي القرار لدع

األردن. كما يتوقع أن تساهم هذه الدراسة في تقديم مجموعة من التوصيات التي من شانها أن تساعد في حل 

 . املرأةمشكالت عمل 

عن حدود ومحددات هذه الدراسة فتكمن في أنها استهدفت سيدات من محافظات الجنوب األردني  أما

وذلك حسب الوقت املتاح للباحثة، وانها اقتصرت على املقابالت كأداة لجمع البيانات األولية دون فقط 

 االستمارة وذلك لرغبة وقناعة الباحثة بغن  البيانات املجمعة من خالل املقابالت كأداة للدراسة.

 إجراءات الدراسة: .3

 منهج الدراسة:

ستخدام أداة جمع البيانات األولية االستمارة استخدمت الدراسة املنهج الوصفي النو ي وذلك با

 املفتوحة األسالة والتي استخدمت أسلوب تحليل املضمون وتحليل املحتوى للبيانات املجمعة.

 مجتمع وعينة الدراسة

استهدفت هذه الدراسة جميع العامالت في املواقع الدارية العليا في مجاالت العمل التربوية والتعليمية 

قطا ي التربية والتعليم والتعليم العالي، واالقتصادية، ومديرات الدوائر الحكومية، والداريات في  والدارية في

الهياات النسوية في كل من محافظة الكرك والطفيلة ومعان ومنطقة العقبة االقتصادية الخاصة. وقد تم 

حافظات بعانيين أكثر من غيرهن استهداإ محافظات الجنوب بالتحديد لعدة أسباب منها: أن النساء في تلك امل

من النساء في باقي محافظات األردن باعتبار أن محافظات الجنوب هي املناطق األكثر حاجة للتنمية واألقل حظا.  

بلغ عدد النساء العامالت في املواقع الدارية العليا )منصب مدير، رئيس قسم، مشرإ( في تلك املحافظات 

 21من معان،  27سيدة من الكرك ،  30منهن   ت على إجراء املقابالت معهنسيدة وافق 96. تم استهداإ 247

 سيدة من الطفيلة . 18من العقبة، و 

 أداة الدراسة

استخدمت الدراسة الحالية أسلوب املقابالت املفتوحة كأداة لجمع البيانات األولية والتي أجريت بشكل 

ر أسالة املقابالت التي لم تكن منظمة من حيث املبدأ إذ فردي أحيانا وبشكل جما ي أحيانا أخرى. أما عن محاو 

تركت األسالة لكل مقابلة حسب سياق الحديث والنقاش مع كل مشاركة. أما أهم املحاور فكانت ترتكز على 

عموما، واملحور ا خر ما هو املطلوب لتجاوز املعوقات  املرأةتحديد أهم أنواع املعوقات التي تواجه قضية عمل 

 حة من قبل املشاركات.املطرو 
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 أسلوب التحليل

بعد جمع وتفر غ إجابات املقابالت تم إجراء تحليل البيانات وتجميعها ضمن محاور معينة حسب أصول 

في  ا تيةطريقة تحليل املضمون واملحتوى، وبعد التحليل والتدقيق ملضمون الجابات تم التوصل إلى النتائ  

 الجزء القادم.

 ة: النتائج واملناقش .4

 خصائص عينة الدراسة:  1

 ( ما يلي1تضمنت خصائص أفراد عينة الدراسة كما يوضحها جدول )

 (: التكرارات والنسب املئوية للمتغيرات الشخصية واملهنية ألراد عينة الدراسة1الجدول )
 املتغير فئات املتغير التكرار النسبة املئوية

 الكرك 30 31.3

 مكان القامة

 ةيالطفيل 18 18.8

 معان 27 28.1

 العقبة 21 21.9

 املجموع 96 100.0

 العامة الثانوية من اقل 1 1.0

 التحصيل العلمي

 عامة ثانوية 4 4.2

 دبلوم 24 25.0

 بكالوريوس 54 56.3

 ماجستير 7 7.3

 هدكتورا 6 6.3

 املجموع 96 100.0

 عز باء 22 22.9

 الحالة االجتماعية

 متزوجة 71 74.0

 أرملة 2 2.1

 مطلقة 1 1.0

 املجموع 96 100.0

 العامة الثانوية من اقل 9 9.4

التحصيل العلمي 

 للزوج

 عامة ثانوية 15 15.6

 دبلوم 8 8.3

 بكالوريوس 26 27.1

 ماجستير 5 5.2

 هدكتورا 8 8.3

 مجموع للمتزوجات 71 74.0

35.4 34 24-35 

 العمر

37.5 36 36-40 

15.6 15 41-50 

 فأكثر   51 11 11.5

 املجموع 96 100.0

 نعم 18 18.8
وجود مساعد في 

 البيت)خادمة(
 ال 78 81.3

 املجموع 96 100.0

 القطاع الذي تعمل به حكومي 84 87.5
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 املتغير فئات املتغير التكرار النسبة املئوية

 خاص 12 12.5

100.0 96 Total 

 تعليم 40 41.7

 املجال الذي تعمل به

 صحة 5 5.2

 جامعات 26 27.1

 قضائي 2 2.1

 تطو ي 22 22.9

 أخرى  1 1.0

100.0 96 Total 

  املجموع 96 100.0

يشير الجدول أعاله أن املشاركات مؤهالت تأهيل علمي عالي من األعمار املتوسطة أي السابع الغالبية         

لبية في مجال متزوجات من أشخاص متعلمين أيضا، وهناك نزعة للعمل الحكومي دون القطاع الخاص والغا

التعليم تحديدا ربما يعود ذلك إلى نظرة املجتمع السلبية للعمل في القطاع الخاص وتقبل مهنة التعليم كمهنة 

ال تملك خادمة في البيت أي أنها تقوم بكل  96سيدة من  78وآمنه أكثر من املهن األخرى.  املرأةمناسبة لطبيعة 

العاملة  املرأةاعدة وهذا قد يكون احد أهم التحديات هو اضطرار األعباء املنزلية التقليدية بدون وجود مس

للقيام بكافة األعمال املنزلية والتنظي  ضمن وقت أصال محدود يجعلها أمام خيار ترك العمل أو القبول 

 باألعمال التي ال تحتاج إلى ساعات عمل طويلة.

وما املطلوب لتجاوز املعوقات والتحديات من من وجهة نظر املشاركات؟  املرأةما املعوقات التي تواجه عمل 

 وجهة نظر املشاركات؟

وقد أشارت نتائ  هذا السؤال بالتحديد إلى العديد من املعوقات والصعوبات التي تطرقن إل ها املشاركات 

في معرض حديثهن عن كيفية تجاوز هذه الصعوبات. وفيما يلي عرضا ألهم ما تم التطرق إليه من قبل عدد 

 ن املشاركات مصنفا حسب املجموعات:كبير م

 والزوج: ضمن هذه املجموعة وردت العديد من النتائج ومنها: األسرة .1

 املرأةدور الرجل )الزوج( في حياة  قوة. 

فقد وردت كثيرا عبارات "ضرورة إقناع الزوج واألهل" و"تفهم الزوج"، و "دعم الزوج" في إجابات 

وفي كثير من القرارات الخاصة بها.  املرأةوج أو الرجل عموما  في تقرير مصير املشاركات، مما يشير إلى قوة دور الز 

في عملها، ملا له من تأثير معنوي ومادي  املرأةوبالتالي، يمكن القول بأن الزوج هو األساس في تقدم أو تأخر 

شاركات بهذا مباشر وغير مباشر، وفي تشجيعها إلى األمام أو في إحباطها. وفيما عرضا لبعض إجابات امل

 الخصوص:

وحصول املوافقة كونهم لهم دور رئيس ي في تقبل الدور  املرأةمن الضروري إقناع الزوج واألهل بطموحات " 

 الجديد للمرأة"

 وتوعية وإرشاد األزواج......." املرأة"إقناع الزوج )بعقد الزواج( بعمل 

الكلي على  املرأةالعربية، املتمثلة باعتماد  هذه النتيجة إنما تؤكد بعض الظواهر والحقائق في املجتمعات

إل هم إلى حد العجز أحيانا عن تأدية الكثير من املهام خارج البيت، حت  في مسالة  وارتكازها األسرةدعم الزوج و 

للرجل في املجتمع إلى حد جعلها غير قادرة على أو مترددة في اتخاذ  املرأةالتسوق مثال. كما يؤكد أيضا تبعية 

ير من القرارات الخاصة بها أو بعملها وبتطورها دون مشاركة وموافقة الرجل الذي في حياتها والذي قد الكث

 يكون الزوج، األب، األخ أو االبن على تلك القرارات.
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 .التعاون في املنزل وتقسيم األدوار 

ر في املنزل بين فقد أكدت إجابات عدد من املشاركات على ضرورة وأهمية أن يتم تقسيم وتوز ع األدوا 

والبيت. وهنا أيضا يلعب الزوج دورا  األسرةمن املوازنة بين متطلبات العمل و  املرأة، لكي تتمكن األسرةأفراد 

% من املشاركات 81.3بالغا في إنجاح هذا التقسيم والتعاون أو في انعدامه. وقد أشارت النتائ  الحصائية بان 

لتالي تظهر لديهن مشكلة عدم القدرة على املوائمة بين متطلبات املنزل ال يوجد لديهن في املنزل خادمة ،و با

 يخف  العبء علي" األسرة"توز ع املهام بين أفراد  والعمل لوحدها دون مساعدة بقية أفراد أسرتها.

  واملباعدة بين األحمال ورعاية األطفال. األسرةتنظيم 

عملية النجاب، وذلك لكي يتسن  لها االهتمام  يجب أن تنظم املرأةأكدت إجابات املشاركات على أن  

لكي تكون  املرأةبشؤونها الخاصة وبعملها. كما أكدن على ضرورة وجود دور لرعاية األطفال وفي أماكن عمل 

 مطمانة على أطفالها.

 :اآلتيةمتطلبات قانونية وحكومية وتنظيمية. وضمن هذه املجموعة ظهرت النتائج املهمة  .2

 لصالح  املرأةظر في أسس الترقية والترشيح للمواقع واملناصب العليا واالبتعاد عن التمييز ضد ضرورة إعادة الن

 الرجل في العمل. 

الترقية للمناصب العليا والترشيح للدورات  قراراتفقد أكدت عدد كبير من املشاركات على ضرورة اتخاذ 

د القرار على أسس ومعايير الكفاءة والخبرة واملؤهل التدريبية الهامة بعيدا عن كون املرشح ذكرا أم أنث . واعتما

 .األطراإالعلمي وذلك لضمان العدالة واملساواة بين جميع 

" من الضروري تطبيق معايير التسلسل اإلدارية حسب األداء بعيدا عن الجنس. مثال وزارة الصحة رؤساء 

برئيس من محافظة إلى محافظة مع انه %. وإذا تم التنسيب لرئيس قسم يؤتى 85األقسام فيها ذكور بنسبة 

 يوجد سيدات أصال مؤهالت للقيام بأعمال رئيس قسم وينطبق على ذلك رئيس شعبة ومدير الدائرة أيضا".

  وقدرتها على إدارة العمل، كما أكدته إجابات بعض املشاركات. املرأةعدم قناعة متخذي القرار بكفاءة 

على أنها ضعيفة وعاطفية وال تستطيع  املرأةة واملتمثلة بنظرة املجتمع إلى وذلك يشير إلى أن املعوقات االجتماعي 

 في العمل. املرأةأن تتولي املناصب العليا كانت من ابرز التحديات التي تواجه تقدم 

بقدرتها على تحمل مهام عليا من خالل إبراز الجدية في العمل  املرأة" إقناع املؤسسة التي تعمل بها 

 وااللتزام"

 في العمل املرأةعادة النظر في األنظمة والتشر عات و القوانين املتعلقة لصالح إ 

أي أن يكون هناك كوتا للمرأة في املواقع الدارية العليا في الحكومة )أمين عام للوزارة، مدير عام بمؤسسات  

إتاحة املجال للسيدات في وعدم تركيزها على النساء في العاصمة و  املرأةضرورة توز ع مناصب , الدولة الحكومية

 املحافظات واملنطق النائية من تقلد املناصب كل في منطقتها حت  تتمكن من إدارة شؤونها األخرى.

املجتمع ودور اإلعالم والتربية والتعليم. أشارت العديد من املشاركات في هذه املجموعة إلى عدد من النتائج  .3

 املهمة ومنها: 

 لتقليدية للمرأة.ضرورة تغيير نظرة املجتمع ا 

 املرأةفقد أكدت عدد من السيدات بان تعاون املجتمع وتقبله ألدوارها السيادية يلعب دورا هاما في دعم 

وترسيخ ثقتها بنفسها. وحت  يتعاون ويتقبل املجتمع ذلك، ال بد من تغيير نظرة املجتمع لها بأنها فقط ربة منزل 

 وزوجة وأم.
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 ملشاركات العالم والتربية أو لتعليم كوسيلتين هامتين لحداث التغيير املطلوب. و لتغيير نظرة املجتمع شملت ا 

في املواقع اتخاذ القرار الهام  املرأةللتغير فقد اقترحن بضرورة تبني سياسة إعالمية تؤيد فكرة وجود 

 والعليا

 ا بقصد النشر فقط"تأييدا واقعيا وليس إعالمي املرأة" من الضروري تبني سياسة إعالمية تؤيد تنصيب 

 املرأةوفي هذا املجال أيضا، اقترحن ضرورة صياغة مفاهيم تنشاة جديدة تربوية لتدعيم وتفعيل دور 

 من خالل مؤسسات التعليم املختلفة في املجتمع.

" من الضروري صياغة مفاهيم جديدة من خالل املؤسسات املختلفة في املجتمع تدخل في جوانب الوعي 

 ."املرأةال الناشئة في محاولة لتغيير الصورة النمطية حول واملعرفة لألجي

 :آالتية التأهيل والتدريب املستمر. وضمن هذه املجموعة وردت النتائج الهامة  .4

  عمليا املرأةإيجاد وتوفير وزيادة عدد البرام  ودورات تدريب متعددة األهداإ لدعم وتمكين 

  الدراسات العليا واملطالعة والقراءة والحضور املستمر البرام  التطوير الذاتي للمرأة من خالل القبال على

 والورش التدريبية.

 في عملها وفي تطور العالم". يدهاتفأن تطور نفسها بنفسها قي حضور الدورات التي  املرأة" يجب على 

 :الثقة بالنفس

فس في تولي املناصب بالثقة بالن املرأةوردت في العديد من إجابات املشاركات على ضرورة أن تتحلى 

الدارية العليا. وهذا يؤكد وجود أزمة ثقة بالنفس  للمرأة في املجتمعات العربية. و عزى ذلك إلى نظرة املجتمع 

ضعيفة وعاطفية في العمل. لذا كانت إجابات العديد من السيدات تشير  املرأةلها وتربيته لألجيال على فكرة أن 

 م  التدريبية على بناء الثقة بالنفس.إلى ذلك والى ضرورة تركيز البرا

من عملها وبناء ثقتها بنفسها بأنها  املرأةذاتها نفسها، فيجب العمل على تمكين  املرأة" املعيق الرئيس هو 

 قادرة على التغيير"

وعملها هو: معوقات اجتماعية وعائلية  املرأةوهكذا فان النتائ  أظهرت أن من أهم املعوقات التي تواجه 

التقليدية، عدم وجود  املرأة، العادات والتقاليد، تعدد أعباء املرأةسرية تتمثل بنظرة املجتمع السلبية لعمل أو أ

آم وربة منزل وعدم وجود مساعد لها في األعباء املنزلية، قوة دور الرجل، ثقافة  املرأة، كون األسرةتعاون في 

يرة، معوقات مهنية وتنظيمية منها طول ساعات العمل، ال تستطيع أن تكون مد املرأةالذكورة في املجتمع وان 

وكمتطلبات التحيز للرجال في التعيين والترقيات والترشيح للمواقع العليا، معوقات تشر عية وقانونية وحكومية. 

  في العمل ومن أهمها: املرأةللحد من التحديات التي تواجه تقدم 

 ن( للمرأة ووقوفه إلى جانبها دور ودعم الرجل )الزوج، واألب، و األخ، واالب 

  املرأةالتعاون وتقسيم األدوار املنزلية بين أفراد أسرة. 

  لصالح  املرأةإعادة النظر في أو تعديل أسس الترقية والترشيح للمواقع واملناصب العليا واالبتعاد عن التمييز ضد

 الرجل في العمل.

  يز على النساء في مكان واحد وإتاحة املجال للنساء من كافة وعدم الترك املرأةضرورة توز ع املناصب التي تتوالها

 املناطق  في تقلد املناصب.

 ضرورة تغيير نظرة املجتمع التقليدية للمرأة 

  في مواقع اتخاذ القرار الهام والعليا. املرأةبضرورة تبني سياسة إعالمية تؤيد فكرة وجود 

 عمليا. املرأةعددة األهداإ لدعم وتمكين إيجاد وتوفير وزيادة عدد البرام  ودورات تدريب مت 
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 توصيات الدراسة:

توصري هذه الدراسة وفي ضوء النتائ  التي تم التوصل إل ها بمجموعة من التوصيات التي من شانها أن 

 في العمل. املرأةترتقي بمستوى تقدم 

ساولة في املنظمات، بالضافة في املواقع الدارية كصاحبة وصانعة قرار، وم املرأةضرورة أن يتقبل الرجل وضع  -1

 وضرورة أن يكون الرجل داعما للمرأة ومحفزا لها. إلى أدوارها التقليدية،

 لصالح الرجل املرأةعدم التمييز في املنظمات ضد  -2

ضرورة أن يكون هناك خطة متكاملة تقوم عل ها الحكومة ومؤسسات املجتمع املدني والجمعيات واملنظمات  -3

 مل على تغيير نظرة املجتمع أو تحسينها وذلك من خالل استهداف:للع املرأةالتي تدعم 

كقيادية فضال عن كونها أم وربة  املرأةفي األجيال بدور  التنشاة: وذلك بترسيخ مفاهيم املدارس والجامعات .19

 القيادي املرأةوبذلك توصري لدراسة بالتركيز في املناهج التدر سية على دور  منزل.

في منظمات ومواقع  املرأةة. وهنا يلعب العالم دورا هما في نشر الو ي واملعرفة بدور وسائل العالم املختلف .20

العمل ومزاياها في إدارة املواقع الدارية، وذلك يتأتى من خالل إعداد وتقديم البرام  الوثائقية واملسلسالت التي 

مجال العمل على املستوى العربي تؤكد الدور القيادي للمرأة وعرض تجارب السيدات األوائل والرياديات في 

في صور  املرأةفي البرام  التي تظهر  املرأةوالعالمي، كتجارب ناجحة للتعلم منها. ضرورة التقليل من استخدام 

 .املرأةضعيفة أو مبتذلة أو كوسيلة للتروي  عن منتجات لتسويقها، الن ذلك من شانه أن يحط من وضع 

لصالح  املرأةوالترشيح للمواقع واملناصب العليا واالبتعاد عن التمييز ضد  إعادة النظر و تعديل أسس الترقية -4

 الرجل في العمل، وذلك ممكنا إذا تحسنت وتطورت نظرة املجتمع للمرأة. 

 اعتماد قرارات الترقية والتدريب على أسس الكفاءة والخبرة والشخصية واملؤهل التعليمي. -5

والتطوير الذاتي. وعليه يتوجب تكثي  برام  التدريب والتطوير لتشمل التركيز على التأهيل والتدريب املستمر  -6

 املختلفة.  املرأةمجاالت ومتطلبات عمل 
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 :ملخص
الضوء على الواقع القتصادي والبرام  التمكينية والتطويرية للمرأة الفلسطينية من خالل االجابة على   هدفت  الدراسة الى تسليط

في  املرأةوتمكينها  وعلى القوانين املؤثرة على دور  املرأةاسالة الدراسة وهي التعرإ على املعيقات واملشكالت التي تواجه برام  وسياسات تنمية 

 لعرض. كما قدمت االقتصاد؟
ً
ظهر من خالل مراجعة العديد من الدراسات ان العادات حيث واقع القوى العاملة ضمن السياق الفلسطيني، ا

وانعكاساتها على حركة البضائع والبشر وعدم السيطرة على املوارد واملعابر القى بظالله  واالنقسام  االحتاللوالتقاليد والصورة النمطية وواقع 

في قطاع  املرأةما زال هناك فجوة في مشاركة طور باتجاهات محددة، فقد تبين انه عموم وعلى قدرته على النمو والتعلى الواقع القتصادي بال

في سوق العمل قد ارتفعت  املرأةالعمل لم تتغير بشكل ملموس بل تراجعت في معظم املؤشرات . فقد اشارت بيانات قطاع العمل بان مشاركة 

% 39.2الى  2012% في العام 32.9وفي نفس الوقت فان بطالة النساء ارتفعت من  2015% في نهاية العام 19.1الى  2012% في العام 17.4من 

  انخفضت قد العاملين اجمالي . كما ان نسبة العاملين من النساء من2016في العام 
ً
 .2015 العام في %16.8 الى 2012 العام في %18.1 من ايضا

 :اآلتية  االسباب  الى العمل سوق  في النساء ادةزي من تحد التي املعيقات تعود و

 أقل. عمل فرص لها مجاالت في تتخصص النساء ان خاصة والدولية والعربية الفلسطينية الجامعات من والخريجات الخريجين ألوإ 

 املدني. واملجتمع الخاص والقطاع العام القطاع في  الجديدة العمل فرص محدودية 

 أخرى. مناطق في للعمل النساء انتقال او االعمال بعض في النساء لعمل الرافضة يةاملجتمع الثقافة استمرار  

 ج. املناطق على والسيطرة غزة لقطاع والسيا ري االقتصادي الحصار استمرار  

  واملشار ع الريادية  عاملشار  نجاح فرص من يحد مما الريفية، واملنتجات الزراعية املشار ع منتجات تسويق  وخاصة الحالية االعمال بياة تدهور 

  . والزراعية الريفية

Abstract  

 The study aimed to shed light on the economic reality, empowerment programs and development of Palestinian 

women and the reality of the Palestinian labor force. The study revealed that the customs, traditions, stereotypes, the reality of 

occupation and division and their impact on the movement of goods and people and the lack of control over resources and 

crossings, Economic growth in general and its ability to grow and develop in specific directions, the majority of Palestinian 

enterprises were found to be small, small and medium enterprises, And the balance of trade is suffering deficit in favor of imports 

with the decline of exports to the ratios are the lowest globally, while concentrated economic activities in the field of services and 

trade at the expense of the productive sector, industrial and agricultural.  

Labor sector data showed that women's participation in the labor market rose from 17.4% in 2012 to 19.1% at the end of 2016, 

while women's unemployment rose from 32.9% in 2012 to 39.2% in 2015. The percentage of employees Of women in the total 

workforce have also declined from 18.1% in 2012 to 16.8% in 2015. Obstacles that limit the increase of women in the labor 

market are due to 

 Thousands of alumni and graduates from Palestinian, Arab and international universities, especially those women 

specialize in areas with less employment opportunities. 

• Limited new employment opportunities in the public sector, the private sector and civil society. 

• Continuing the social culture that rejects the work of women in some jobs or the movement of women to work in other areas. 

• The continuation of the economic and political siege of the Gaza Strip and the control of the areas. 

• The deterioration of the current business environment, especially the marketing of agricultural products and rural products, 

which limits the chances of success of pilot projects and rural and agricultural projects 

 

 . 
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 مقدمة: 

 –تغيير اقتصادي ألنفسهن وملجتمعهن يعتبر التمكين االقتصادي للمرأة ،أي قدرة النساء على إحداث

 املرأةعامال مركزيا في آفاق أي مسار لتنمية املجتمع. من هذا املنظور، فانه وفي املجتمعات التي يكون ف ها قدرة 

للوصول الى العمل ضئيال، فان النساء  تكون بمثابة موردا غير  مستغل  بشكل كاإ، مما يأثر سلبا في 

ونمو اقتصادي بالشكل املطلوب. من جهة أخرى، فانه في املجتمعات التي تتمتع ف ها تنمية  بأحداثاملساهمة 

النساء بمستويات عالية من التمكين االقتصادي واملشاركة في العمل، فان النساء  يكن مسؤوالت بشكل مباشر 

لعائالتهن  عن حصة كبيرة من املخرجات االقتصادية الوطنية،  و ستطعن املساهمة في الرفاه االقتصادي

 ومجتمعاتهن. 

للعمل عامال أساسيا لحداث التقدم والتمكين االقتصادي للنساء  املرأةعالوة على ذلك،  يشكل وصول 

من خالل درجة الوصول )أو السيطرة على( املوارد املادية )من  املرأةأنفسهن. لقد جرى تعري  وضع/مكانة 

املصادر او الثروات(، بالضافة الى امتالك املوارد  ضمن ذلك الطعام والدخل واألرض وأشكال أخرى من 

 ,Roy, Tisd el & Blomqvistواملجتمع بشكل عام ) األسرةاالجتماعية )من ضمنها املعرفة والسلطة واالعتبار( في 

(. كما أن ازدياد فرص مشاركة النساء يوسع فرصهن االجتماعية واالقتصادية و عط هن فرصا باالستفادة 1996

الت عالية من النشاط االقتصادي، وقد يساهم في تحقيق مساواة بين الرجال والنساء، ويقلل من من معد

معدالت الخصوبة، ويحسن صحة النساء وآفاق تعليمهن، بالضافة إلى تعزيز تفاوضهن على السلطة داخل 

 (.Standing, 1978) األسرة

عتباره واحد من حقوق االنسان االساسية. وحيث كفلت االتفاقات واملواثيق الدولية الحق في العمل با

االسا ري املعدل على ان العمل حق لكل مواطن وهو واجب  الفلسطيني( من القانون 25ونصت املادة رقم ) 

في  2000وشرإ تسعى السلطة الفلسطينية الى توفيره لكل قادر عليه. كما نص قانون العمل الفلسطيني لعام 

لكل مواطن قادر عليه، دون أي نوع من انواع التمييز. وافرد الباب السابع من  ( على ان العمل حق2مادته رقم )

 خاصة تنظم عمل النساء حيث كفلت احكام هذا الباب املساواة وعدم التميز 
ً
قانون العمل الفلسطيني احكاما

قيود تحول ، بل وافردت تمييز ايجابي، حيث وضعت االستحقاقاتوالرجل في سوق العمل على صعيد  املرأةبين 

ترا ي ظروإ  املرأةخاصة ب إنجازاتفي بعض االعمال الخطرة. في حين كفلت احكام هذا الباب  املرأةتشغيل 

في سوق العمل من  املرأةواحتياجات النساء الخاصة، ال سيما اجاز االمومة والرضاعة. تنبع أهمية مشاركة 

 ع
ً
وتوسيع  املرأةن اهمية هذه املشاركة في تمكين الفائدة العائدة على املجتمع من هذه املشاركة، فعوضا

خياراتها االجتماعية االقتصادية، فإنها تساهم في تحقيق معدالت نمو اقتصادية مرضية، والتقليل من معدالت 

الفقر، وتحقيق االهداإ التنموية العامة. فالوصول املتساوي لكال الجنسين ملدخالت االنتاج من شانه تعزيز 

في االقتصاد ليست قضية حق  املرأةءة العمل، وبالتالي تعزيز النتائ  التنموية. فقضية مشاركة االنتاجية وكفا

. لألسرةفقط، بل اصبحت متطلب لتوفير حياة كريمة 
ً
 ولتنمية املجتمع ثانيا

ً
 اوال

وفقا لذلك، تتضمن املساهمة في هذا الفصل من البحث على ثالث نواحي، األول: إلقاء الضوء على 

ص الرئيسية ملشاركة النساء الفلسطينيات في سوق العمل. وسوإ نتطرق لهذا باختصار مع انه هناك الخصائ

أدبيات واسعة تغطي وضع النساء في سوق العمل، وال توجد حاجة ملضاعفة الجهود في هذا املجال 

 ;Hammami, 2001;Olmsted, 2001; Al-Botmeh&Sotnik, 2007; Hilal, Al-Kafri, &Kuttab, 2009)انظر:

Shabaneh&Al-Kafri, 2009; DCAF, 2010; UN Women, 2011; Economic and Social Council, 2012; Al-

Botmeh, 2013 سوإ تأخذ الورقة بعين االعتبار العوامل التي تعيق مشاركة ،
ً
في سوق العمل مع  املرأة(. ثانيا
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: توفير 
ً
 واالستراتيجياتعدد من التوصيات واملبادرات  التركيز على جانب اعتبارات العرض والطلب.  وثالثا

 أمام  املرأةالعملية التي تهدإ إلى تعزيز مشاركة 
ً
 .املرأةفي سوق العمل والتعرإ الى التحديات التي تق  عائقا

 :العقبات القائمة امام حماية وتعزيز حقوق االنسان للمرأة في فلسطين 

  التي كفلتها املواثيق  للفلسطينيينانتهاكه ومستوطنوه لحقوق االنسان استمرار االحتالل االسرائيلي في االمعان في

الدولية. فاستمرار الحصار املفروض على قطاع غزة، واالجتياحات والتوغالت املستمرة  للمدن والبلدات 

في  واعتقالهم بذرائع امنية واهية، ووضع العراقيل امام حريتهم الفلسطينيينفي قتل  رار الفلسطينية، واالستم

الحركة والتنقل، وعدم السماح للمؤسسات الفلسطينية من تقديم الخدمات االساسية ملواطن ها في املناطق 

املصنفة ج، وعرقة من قدرة السلطة الفلسطينية على فرض سياد القانون في هذه املناطق، كلها إجراءات ادت 

 .  للفلسطينيينالى تدهور وضع حقوق االنسان 

 وتعثر تجسيد املصالحة الوطنية على ارض الواقع 2014الى  2007الداخلي الذي امتد من  االنقسام الفلسطيني ،

. تمثل ذلك في استمرار طرفي للفلسطينيينحت  لحظة اعداد التقرير انعكس سلبا على وضع حقوق االنسان 

تفتيش، وانتهاكهما في عمليات القبض واالحتجاز وال القانونيةاالنقسام في انتهاك الحق في سالمة االجراءات 

املحاكم العادلة. فسيطرت االجهزة االمنية على حياة  ألحكاملمحريات العامة والتضييق عل ها وعدم احترامهما 

 الناس وانعدمت املحاسبة واملسألة لمجهات او االفراد في حالة حدوث انتهاكات لحقوق االنسان. 

  تعطل علمية االصالح القانوني والتشر عي، واستمرار تعطل املجلس التشر عي للسنة السابعة على التوالي، و

ت االعمل برزمة تشر عية ما زالت تنتهك حقوق االنسان للمرأة. كما لجاء طرفي االنقسام الى اصدار قرار 

وتشر عات، فالرئيس الفلسطيني اصدر مجموعة من القرارات بقانون، اما في قطاع غزة فقد واصل اعضاء 

. كتلة حماس اقرارهم ملجم
ً
 القانونيةهذه العملية على اعادة االزدواجية  تأثير جانب  فإلىوعة من القوانين ايضا

بين الضفة الغربية وقطاع غزة الى مربعها االول، لم ترا ي هذه القوانين لحقوق االنسان التي ضمنتها املواثيق 

 الدولية والقانون االسا ري الفلسطيني.

 تمعية التي ال تحترم حقوق االنسان، وضع  التزام االحزاب السياسية املمارسات االجتماعية والثقافية املج

لتعزيز هذه القيم في السياسات العامة. على الرغم من الجهود التي بذلت في مجال التوعية والتثقي  في مجال 

جل. كما ان في مكانة ادنى من الر  املرأةحقوق االنسان، فان املنظومة الثقافية واالجتماعية ما زالت تنظر وتضع 

مستوى إدماج حقوق االنسان في عملية التخطيط الوطني التنموي لم ترتقي للمستوى املطلوب. فالبرغم من 

لخطة  السياسيةتعزيز ثقافة التخطيط املبني على الحقوق، وتبني إدماج حقوق االنسان كواحد من املبادئ 

.   ، اال ان ترجمة هذا املبدأ على ا2016-2014التنمية الوطنية 
ً
 ملستوى التنفيذي جاء متواضعا

 :مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها أو فرضياتها

في سوق العمل من خـالل إزالـة العقبـات  املرأةتهدإ هذه الدراسة إلى بحث كي  يمكن زيادة مشاركة 

ريـة حتـى يتـسن  التـي تواجهها، مع مراعاة أن كون ذلك في إطار من طرح للبدائل وتوفير قدر من االختيار والح

 وليس فقط زيادة املشاركة في سوق العمل املرأةالتمهيد أو العمل على تمكين 
ً
ومما يزيد من حدة  .اقتصاديا

في سوق العمل إنما يمثل عبء تـستطيع أي دولة، السيما دولة  املرأةاملشكلة في فلسطين إن ضع  مشاركة 

 إذا ما أخذنا
ً
في اعتبارنا إن هذا النصيب املنخفض للمرأة يمثل عبء  نامية مثل فلسطين أن تتحمله خاصة

 فـي حالة  –عة على االقتصاد كان يمكن تحقيقها ئضاتصادية مرتفعة تتمثل في فرص نمو وتكلفة اق
ً
خاصة

 .كذلك في انخفاض درجة مرونة سوق العمل –املتعلمة الك ء  املرأة
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 أهداف الدراسة:

وة بين ما يبذل من محاوالت وجهود تنموية في مجاالت التعليم إن خطورة هذه املشكلة إنها تعكس الفج

والتدريب والتعديالت املؤسسية والتشر عية وبين هذا الدور الضئيل للمرأة في الحياة االقتصادية، األمر الذي 

 إذا ما أخذنا في االعتبار إن قضية البطالة هي مشكلة أساسية 
ً
 خاصة

ً
يعكس خلل البد من معالجته سر عا

 األزمة العاملية الحالية وما وم
ً
زمنة فـي االقتـصاد املصري، ناهيك عن استمرارية سياسة الخصخصة ومؤخرا

 
ً
 أو دوليا

ً
 أو إقليميا

ً
وسيتم البحث من خالل  10 .يترتب عل ها من كـساد ومن تقلص لفرص العمل سواء محليا

 في سوق العمل. ملرأةاهذه الدراسة على أهم املعيقات واملشكالت التي تحول دون مشاركة 

 اسئلة الدراسة:

 وتمكينها ؟ املرأةما هي املعيقات واملشكالت التي تواجه برام  وسياسات تنمية  -

 في االقتصاد؟ املرأةما هي القوانين املؤثرة على دور  -

 فرضية الدراسة:

لسطين تعود نسبة النساء في سوق العمل  في ف انخفاضيعتمد البحث على الفرضية التي تنص على ان 

الى :مجموعة اسباب اقتصادية كعدم توفر فرص العمل املناسبة ،أضافة الى اختالل العالقة بين مخرجات 

 النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل اضافة الى وجود مجموعة اسباب اخرى اجتماعية وسياسية.

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها:

ومشاركتها في  املرأةاملوضوع الذي يتناوله، اال وهو موضوع تمكين يستمد البحث أهميته من خالل أهمية 

 .املرأةسوق العمل والتعرإ على املعيقات واملشكالت التي تواجه برام  وسياسات تنمية 

 حدود الدراسة:

 : فلسطين  الحدود البشرية واملكانية

 تعريف املصطلحات: 

ل والنساء املرتبط في أدوار ومسؤوليات وفرص النساء يعرإ النوع االجتما ي بالتمايز)الفروق( بين الرجا

 حسب هياة 
ً
أو الرجال الناتجة عن  املفاهيم والثقافات املحلية وليس حسب الجوانب البيولوجية، و عرإ أيضا

 أو أنث  والعالقات بين النساء 
ً
االمم املتحدة للمرأة بالخصائص االجتماعية والفرص املرتبطة بكون االنسان ذكرا

أما   .رجال والفتيات والفتيان، هذه الصفات والفرص والعالقات يتم  بناءها من خالل التنشاة االجتماعيةوال

 بها، التي يؤمنَّ  واألهداإ القيم تحقيق يمكنهن من بشكل حياتهن شؤون إدارة على فيعني قدرة النساء املرأةتمكين 

 جوانب تمس التي القرارات على - فردي أو جما ي بشكل - التأثير أو القرارات واتخاذ ذاتهن، االعتماد على ومن

 القيم هذه تضمن مساعدة بياة عن تنت  ومتداخلة، األمد طويلة عملية التمكين بشكل عام وتعتبر عملية .حياتهن

 التعبير وحق واملعرفة، الالزمة، املوارد والرجال امتالك للنساء تيهئ املواتية التي الظروإ خلق على وتساعد

 .التنظيمية والقدرة السيا ري، مثيلوالت

، هم أحراٌر في تطوير قدراتهم واختيار  والرجال النساء بين أما املساواة
ً
 وإناثا

ً
فتعني أن جميع البشر، ذكورا

مسار حياتهم دون قيود لها عالقة بالنوع االجتما ي. وال يعني هذا بأن النساء والرجال مثل بعضهم البعض، 

 في فرص واملسؤوليات واألدوار لكل من الرجال والنساء متساوية. وهذا يعني املساواةولكنه يعني أن تكون ال

  بها. والتصرإ االجتماعية القيمة ذات واملوارد السلع على والحصول  حياتهم لهم ملمارسة املتاحة الفرص
ً
 وتحقيقا

أما العدل  .أو "النهوض" بها واردامل على الحصول  من املحدودة، المكانيات ذات الفاات، تمكين لذلك، يتعين أحيانا

ذلك  يتضمن فيعني بشكل عام النصاإ في التعامل مع الرجال والنساء، كٌل حسب احتياجات الخاصة، وقد

 وااللتزامات ، واملزايا الحقوق ، حيث من املساواة يضمن بشكل ولكن املعاملة، في االختالإ أو املعاملة، في املساواة
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  والرجال النساء بين التكافؤ تحقيق يتطلب التنمية، سياق وضمن  .املتاحة والفرص
ً
بناءة،  تدابير اتخاذ دائما

 .للمرأة واالجتما ي التاريخي عن الحرمان تعوض

إن فريق التخطيط يدرك من البداية بأن مجال االستراتيجية الوطنية ملساواة النوع االجتما ي تشمل 

نساء والرجال والفتيان والفتيات وجميع املجاالت املرتبطة في تمكين جميع املجاالت املرتبطة في التمايز بين ال

. حدد الفريق الوطني مجاالت عمل االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعدالة بين املرأة

التشغيل،  وهي الزارعة، الثقافة والتراث، التعليم، 20الجنسين بمكونات القطاعات االستراتيجية البالغ عددها 

الطاقة، البياة، الصحة، السكان، االتصاالت وتكنولوجيات املعلومات، العالقات الدولية، العدل، الحكم 

املحلي، االقتصاد الوطني، إدارة املال العام، األمن، الحماية االجتماعية)التنمية االجتماعية(، السياحة وا ثار، 

 والشباب. النقل واملواصالت، املياه واملياه العادمة، 

 إجراءات الدراسة: 

النوعية في الحصول على املعلومات  املطلوبة لعداد هذا التقرير والتي شكلت  املنهجيةتم اتباع  

"، ومن األدوات البحثية املرأةاستكماال لألدوات البحثية املستخدمة في دراسة "املعيقات واملشاكل التي تواجه 

 النوعية التي استخدمت:

 مقابالت : 

م مقابلة نساء تعمل في القطاع الرسمي وغير الرسمي والتعرإ على اهم املشاكل التي تواجههم وتعمل ت

 على الحد من زيادة نسبتهم في سوق العمل.

 باملوضوع العالقةمراجعة االدبيات ذات 

 النتائج واملناقشة: 

 في سوق العمل املرأةخصائص مشاركة 

ي األدبيات الكثيرة حول الدور االقتصادي للمرأة الفلسطينية، كما جرت مناقشته هذا املوضوع  بتوسع ف

في قوة العمل من أكثر املعدالت انخفاضا في العالم على الرغم من معدالت التعليم  املرأةيعتبر معدل مشاركة 

 ;Olmsted, 1999; Hammami, 2001; Al-Botmeh and Sotnik, 2007املرتفعة بين النساء الفلسطينيات )

Shabaneh& Al-Kafri, 2009 وعلى الرغم من ارتفاع هذه املعدالت مع مرور السنين، اال أنها تبقى منخفضة .)

مقارنة مع  32%17.4، بلغ معدل مشاركة الناث في قوة العمل 2012مقارنة مع كثير من البلدان. ففي العام 

  الجهاز املركزي 2011دولي، % مع العالم )البنك ال53% في باقي دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا، و17

تثير هذه املعدالت القلق واالهتمام نظرا ألنه في مجتمعات أكثر محافظة، مثل  33(.2015لإلحصاء الفلسطيني، 

في العمل أعلى من نظيره في األراضري الفلسطينية، مما يدل ضمنا على أن  املرأةدول الخلي ، فإن معدل مشاركة 

عمل في األراضري الفلسطينية تتجاوز البن  االجتماعية والتي هي أقل محافظة أو في ال املرأةعوامل عدم مشاركة 

 تشبه البلدان العربية املجاورة.

مع  34عالوة على معدالت املشاركة املنخفضة، تعتبر اتجاهات مشاركة النساء في سوق العمل متغيرة

في سوق العمل في ارتفاع، ولكنها  املرأة، كانت معدالت مشاركة 2000و 1995مرور الوقت. فمثال، في الفترة بين 

 في الفترة بعد 
ً
. يترتب على هذه 2013حت   2003انخفضت في فترة االنتفاضة الثانية، لتبدأ باالرتفاع ثانية

                                                           
32

 % في الضفة الغربية. 18.9% في قطاع غزة و14.7  
33

 ( مسح القوى العاملة: التقرير السنوي 2013( مؤشرات التنمية الدولية. الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )2011البنك الدولي )  
34

فقط أحدث البيانات المتوفرة، نظرا الن التوجهات من المهم اعطاء بيانات حول وضع النساء في سوق العمل على مر الوقت وليس   

 تعطي تبصرا في سلوك النساء في قوة العمل مع نظرة إلى التوقعات المستقبلية لوضع هؤالء النساء في قوة العمل. 
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لتوجهات املشاركة في سوق العمل عواقب تضع  رغبة النساء طويلة األمد في  واملتذبذبةاألنماط غير املستقرة 

 عمل والبقاء فيه. املشاركة في سوق ال

، بلغ معدل بطالة 2004مقارنة بالرجال. ففي العام  كما أن معدالت البطالة بين النساء أعلى وفي  ازدياد

. بينما شهدت معدالت البطالة بين الرجال انحدارا خالل 2012% في العام 32.9%، وارتفع إلى 20.1النساء 

 2012.35% في العام 20.5إلى  2004% في العام 24,3نفس الفترة، حيث انخفض معدل بطالة الرجل من 

% 11.2سنة املاضية )من  15وهكذا، وعلى الرغم من أن مشاركة الناث في قوة العمل شهدت ارتفاعا خالل ال 

 في سوق العمل مقارنة بالرجال 2012% عام 17.4إلى  1995في عام 
ً
(، إال أن النساء يواجهن أوضاعا أكثر  تمييزا

(. وهذا يشير إلى مشكالت ناشاة من جانب الطلب في سوق 2014، 2005زي لإلحصاء الفلسطيني، )الجهاز املرك

العمل )بن  القطاعات االقتصادية، وإدراج العاملين ضمن هذه القطاعات، وقدرة االقتصاد على إنتاج نماذج 

 مستجيبة لتشغيل مستقر(. 

سنة تعليم أو أكثر أعلى بكثير من فاات  13كما أن معدل املشاركة بين النساء اللواتي حصلن على 

%( 12.9سنوات( ثاني أعلى معدالت مشاركة ) 6-1%(. وتأتي فاة النساء األقل تعليما )43.7تعليمية أخرى )

سنة تعليم  حيث بلغت معدالت مشاركتهن في العمل  12-9مقارنة بأوسع فاة من النساء اللواتي حصلن على 

(. تشير هذه املعدالت ضمنا إلى أن أكبر فاة من النساء 2012الفلسطيني، % )الجهاز املركزي لإلحصاء 6.6

سنة تعليم، مستبعدة كليا "تقريبا" من سوق العمل. وهكذا، تشارك النساء  12-9الفلسطينيات اللواتي لديهن 

عمل اللواتي هن عند طرفي سلسلة التعليم، أي اللواتي حصلن على معدالت تعليم منخفض أو عال، في سوق ال

أكثر من النساء اللواتي حصلن على تعليم "متوسط". هذا الوضع يدلل على املشكالت البنيوية في االقتصاد، 

حيث يّولد سوق العمل عمال للمجموعات األقل واألكثر تعليما من النساء، وليس للمجموعة السائدة منهن. 

 في  وعلى الرغم من أن هذه الظاهرة  تنتشر بين النساء في باقي بلدان
ً
الشرق املتوسط، لكنها تبقى أكثر تطرفا

 السياق الفلسطيني. 

جلت أعلى معدالت  لقد تزايد معدل مشاركة النساء األكبر سنا في قوة العمل مع مرور الوقت، حيث س 

سنة، مما يشير إلى أن عمر العمل  44–25للفاة العمرية  2012–2002مشاركة بين النساء خالل الفترة 

كما أن هذا يأشر الى إلى أن  36للنساء في األراضري الفلسطينية يبلغ أوجه في هذه الفاة العمرية،األفضل/األمثل 

مزيدا من النساء يبقين في سوق العمل مقارنة بفترات سابقة. وبناء علية فان حقيقة أن أعلى نسبة مشاركة 

جلت لهذه الفاة العمرية ) سنة( تواجه  25ر سنا )أقل من سنة( يشير إلى أن مجموعات النساء  األصغ 44-25س 

 صعوبات في دخول سوق العمل. 

ومثلما هو الحال في سائر أنحاء املنطقة، يواجه الشباب الفلسطينيون معدالت بطالة أعلى من العاملين 

األكبر سنا، ولكن الشابات في وضع أكثر سوءا في سوق العمل مقارنة  بالشباب والنساء األكبر سنا، حيث بلغت 

أربعة أضعاإ مثيالتها بين النساء في  2011سنة عام  24-15البطالة بين الشابات في الفاة العمرية معدالت 

% على التوالي( )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 54% مقارنة بحوالي 10سنة ) 65-25الفاة العمرية 

 الفاة العمرية. (. كما أن معدل بطالة الشابات يصل إلى ضع  املعدل بين الشباب في نفس 2012

سنة( من التعليم أو أكثر من مستويات عالية  15–13في الوقت ذاته، تعاني النساء اللواتي حصلن على )

سنة اللواتي حصلن على  25من البطالة بطريقة غير متناسبة. كما تبلغ معدالت البطالة بين الشابات أقل من 

                                                           
35

اع غزة % للرجال في قط26.8% للنساء و50.1% للنساء في الضفة الغربية، وبلغت 25.3% للرجال و17.3بلغت معدالت البطالة   

 . 2012عام 
36

يختلف عمر العمل األفضل عبر البلدان باالعتماد على أنماط حمل النساء وااللتحاق بالتعليم واإلنتاجية  خالل حياتهن في السوق مقابل   

 (.  Goldin, 1990الوقت خارج السوق )
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سنة أو أكثر، واللواتي  30ة  بالنساء اللواتي أعمارهن سنة دراسة، أربعة أضعاإ معدالت البطالة مقارن 13-15

لديهن نفس سنوات الدراسة. هذه املؤشرات السلبية املتزايدة للشابات مقارنة بنساء ورجال آخرين تعني ضرورة 

إعطاء اهتمام خاص لهذه الفاة العمرية عند وضع السياسات من أجل معالجة العقبات والصعوبات التي 

 ق العمل.يواجهنها في سو 

، بلغت عمالة النساء 2011تتركز عمالة النساء بشكل كبير في قطاعين: الزراعة والخدمات. ففي العام 

(. تشير 2012% في قطاع الخدمات )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 60%، كما وبلغت 22في قطاع الزراعة 

ي طياته مشاكل ألنه يشير إلى محدودية ويحمل ف 37هذه املعدالت إلى فصل أفقي له داللة في سوق العمل،

وصول النساء إلى القطاعات االقتصادية، ويكون االقتصاد من ناحية بنيوية معاديا ملشاركة أوسع للنساء في 

سوق العمل. وعلى الرغم من أن هذا الوضع يعتبر إحدى خصائص عمالة النساء في سائر أنحاء العالم، غير أن 

 ية أكثر حدة، مما يشير إلى أهمية التدخالت حول جانب الطلب في سوق العمل. الوضع في األراضري الفلسطين

كما تعتبر املستويات العالية الثابتة  للعمل املتقطع أو أنشطة قطاع العمل غير الرسمي بين النساء 

(، 2000ة )مشكلة كبيرة  وذات داللة تواجه موضوع التمكين االقتصادي للنساء. في الفترة قبل االنتفاضة الثاني

% سنويا مقارنة بحوالي 0.1كان متوسط النمو السنوي للنساء العامالت ضمن العائلة غير مدفوعات األجر 

، 2011(. تظهر هذه البيانات أنه مع حلول العام 2013( )البطمه، 2012-2003) 2003% في فترة ما بعد 0.3

% من إجمالي النساء 23ألجر إلى حوالي وصلت نسبة النساء اللواتي يعملن كأعضاء عائلة غير مدفوعات ا

(. وحيث إنه ال توجد 2012% للرجال العاملين )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 5,5العامالت مقارنة بحوالي 

حماية ألنواع العمل غير الرسمي في قانون العمل، فإن هذه األنماط من العمل تكون خارج اشتراطات الحكومة 

ن العمال، وعادة ما يعمل هؤالء بدون أجر أو بأجر قليل، وهذا يعني أن النساء في العمل من حيث الحقوق وتأمي

 غير الرسمي أكثر عرضة لمخطر مقارنة بنساء أخريات ومقارنة بالرجال. 

، بلغ متوسط األجر 2010كما أن االختالفات بين أجور الرجال والنساء ال تزال مستمرة. ففي العام 

شيكال للرجال مع االستمرار في انخفاض أجور النساء بمعدل أعلى  72يكال مقارنة بحوالي ش 60الحقيقي للنساء 

% 12، انخفض معدل األجر الحقيقي للنساء بحوالي 2011و 2003من انخفاض أجور الرجال. في الفترة بين 

)الجهاز املركزي % للرجال، مما يعني أن الفصل العمودي للنساء ال يزال مستمرا وفي تزايد 5مقارنة بحوالي 

 38(.2016لإلحصاء الفلسطيني، 

وعموما، يمكن القول أنه على الرغم من االرتفاع القليل في مشاركة النساء في سوق العمل، اال أن 

 وفي تراجع مستمر. وتتضمن مؤشرات هذا الوضع معدالت مشاركة 
ً
وضعهن في السوق العمل ما زال ضعيفا

عامالت املتعلمات، ومعدالت بطالة عالية، وإقصاء النساء الشابات من منخفضة مع تركيز عال على النساء ال

سوق العمل، والفصل األفقي والعمودي، وكذلك استمرار أشكال عمل القطاع غير الرسمي. وعلى الرغم من أن 

هذه الخصائص ال تنحصر فقط في النساء الفلسطينيات، اال ان األراضري الفلسطينية تميل إلى إظهار مؤشرات 

. ض
ً
 بالنساء في الشرق األوسط وباقي العالم عموما

ً
 عيفة بخصوص مشاركة النساء بسوق العمل مقارنة
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 يشير الفصل األفقي إلى تركيز النساء في قطاعات اقتصادية قليلة.   
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 عمودي هو تركيز النساء في مهن قليلة ضمن قطاعات.الفصل ال  
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 - وتمكينها ؟ املرأةما هي املعيقات واملشكالت التي تواجه برامج وسياسات تنمية 

 في سوق العمل  املرأةعوامل تعيق مشاركة 

 وضع النساء املتدني في سوق العمل؛ وتتضمن:ناقشت األدبيات املتوفرة عدة عوامل تساهم سلبا في 

  أوال، النقص في الطلب على عمالة النساء، والطبيعة املشوهة لالقتصاد الفلسطيني لصالح قطاع

. كما أن تدمير االقتصاد الفلسطيني املحلي منذ االنتفاضة الثانية أدى بالتالي إلى ضغط االقتصاد الخدمات

العالية بين النساء مقارنة بالرجال خالل هذه الفترة تعني أنه على الرغم من املحلي، حيث إن معدالت البطالة 

معدالت التعليم العالية بين النساء، اال ان سوق العمل ما زال من جانب الطلب يتضمن معوقات كبيرة أمام 

على مشاركة النساء، مما يفسر، جزئيا، سبب استمرار معدالت مشاركة الناث املنخفضة في سوإ العمل 

 الرغم من ارتفاع توجهات هذه املعدالت. 

في الوقت ذاته، تبين بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أنه على الرغم من معدالت التعليم 

العالية للنساء املشاركات في سوق العمل، تميل النساء إلى التركيز على مهن قليلة من ضمنها الكتبة في املكاتب، 

املرافقة للتعليم، وكذلك عامالت الزراعة املاهرات  ومدرات الدخل. هذا التركيز يعني أن الطلب والتعليم، واملهن 

 على عمالة النساء مقيد.  

  ثانيا، السياق السياس ي املهيمن، واالحتالل اإلسرائيلي الطويل أجبرا النساء على ايجاد آليات تكيف

 غير رسمية.  لدعم أسرهن من خالل مبادرات ريادية وأنشطة اقتصادية

(، يشير 2002وكّتاب ) Esim( و2009ال يوجد تعري  ثابت للعمل غير الرسمي. ووفقا لهالل وآخرين )

العمل غير الرسمي إلى العمل الذي تنقصه الحقوق مثل التأمين الصحي، وبرام  التقاعد، وإجازات األمومة 

 بساعات عمل طويلة مدفوعة األجر، وإجازات املرض املدفوعة األجر، ومخصصات البطال
ً
ة،  ويتسم ايضا

وتدابير عمل غير آمنة. املصدر الثالث للتعري  هو مسوحات القطاع غير الرسمي التي يجريها الجهاز املركزي 

في  39(، والتي عّرفت طبيعة وخصائص وأوضاع القطاع غير الرسمي.2011، 2004لإلحصاء الفلسطيني )

 5تعري  املنشأة غير الرسمية إلى انها منشأة يعمل ف ها  ني، يشيرمسوحات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطي

عاملين/عامالت أو أقل، وهم/هن عادة أصحاب املنشأة وأعضاء عائلة غير مدفو ي األجر، وهذه املنشأة تكون 

ذات رأسمال منخفض، وينقصها سجالت محاسبة كاملة، وال يوجد ف ها عقود عمل. الجدير بالذكر أن املسح 

ن  املهنيين مثل األطباء واملهندسين ومدققي الحسابات واملهن األخرى ذات الصلة. من جهة أخرى، يشير استث

أو فرد منها بتأسيسه لتوليد مصدر دخل، وذلك  األسرةغير الرسمي على انه املشروع الذي تقوم  األسرةمشروع 

على عالقات اجتماعية وشخصية  نظرا لغياب فرص العمل في االقتصاد الرسمي، حيث يعتمد املشروع بقوة

 أخرى.

بناء على  تعري  الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني للنشاط االقتصادي غير الرسمي، اكتش  مسح  

 2003منشأة في عام  54,885منشأة غير رسمية في األراضري الفلسطينية مقارنة بحوالي  90,607وجود  2008

شخصا  191,917عدد العاملين في القطاع غير الرسمي  بلغ حوالي  %(. كما أظهر هذا املسح أن65)نمو بحوالي 

% 77%(. ويمكننا القول أن 95)ارتفاع بحوالي  2003شخصا في عام  98,727مقارنة  بحوالي  2008في عام 

كانوا غير مدفو ي األجر )أعضاء أسرة أو أعضاء مالكين(. كما تعتبر  2008تقريبا من العاملين في هذا القطاع في 

                                                           
39

؛ حيث قام معهد أبحاث السياسات 2008، وأعاده في عام 2003قام الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بأول مسح في عام   

 .2003االقتصادية الفلسطيني )ماس( بتحليل مسح 
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%( للعاملين في هذا القطاع، ويتبعها التجارة الداخلية )التي تشغل 40الزراعة النشاط االقتصادي املهيمن )

 %(.20% من العاملين في هذا القطاع( ومن ثم والتصنيع بنسبة )30

أعلى من عدد الرجال نتيجة وعلى الرغم من فرضية أن عدد النساء العامالت في القطاع غير الرسمي 

% من العاملين في هذا القطاع 85سوق العمل، كش  مسح الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني أن  محدودية

، تضاعفت مشاركة النساء في هذا 2008إلى  2003% فقط نساء. ولكن خالل الفترة من 15هم من الرجال و

ازديادا ممحوظا في (. هذه النتيجة تعني، ضمنا، أن 2008% في 15إلى  2003% في عام 8.3القطاع تقريبا )من 

عمالة النساء بدأ ينشأ ضمن طبقات القطاع غير الرسمي. وإذا أخذنا باالعتبار أعداد عمالة الناث الكلية في 

 ، نجد أن القطاع غير الرسمي شغل تقريبا ربع النساء، وهي نسبة عالية في جميع املعايير. 2008

ما لعمالة النساء، اال انه ال يمكننا التقليل من وعلى الرغم من أن القطاع غير الرسمي يعتبر مصدرا ها

قيمة الطبيعة االستغاللية لهذا النوع من العمل، أو إهمال عدم األمان وغياب الحماية االجتماعية التي يتضمنها 

هذا القطاع. ومع أن القطاع غير الرسمي يحول دون مجاعة األسر، غير أنه ال يحم ها من الفقر وال يخرجها منه. 

وة على ذلك، ونظرا ألن هذا القطاع يرتبط عضويا بالقطاع الرسمي الذي إذا أصابه خلل بنيوي ينعكس عال 

ذلك في األنشطة االقتصادية غير الرسمية ويأثر في تشكيلها. أخيرا، يوجد خطر يتمثل بمزيد من تحول سوق 

ملستمرة على االقتصاد، وأشكال ة )أي أن يصبح غير رسمي( بسبب الضغوط السرائيلية ايالعمل إلى غير الرسم

 من البداع )
ً
 (.  2002وكّتاب،  Esimاملساعدات النسانية التي تخلق االعتمادية بدال

 كما جرت الشارة موسعا في أدبيات أمكنة أخرى في املنطقة، تواجه النساء عقبات أكثر من  :ثالثا

ثال، تتأثر قدرة النساء في الحصول على الرجال في الوصول إلى القروض، وذلك لعدة أسباب. على سبيل امل

تمويل بضمانات املمتلكات التقليدية. وعلى الرغم من السماح، قانونيا، للنساء بامتالك ممتلكات، فإنه، وعلى 

صكوك البيوت بدال من الزوجات أو أقاربهن. ونتيجة  ا باءالصعيد العملي ، غالبا ما يملك األزواج/األخوة/

(. في حاالت 2008اء، غالبا، الضمانات الضرورية للوصول إلى قروض تجارية )شملو، لذلك، ال تملك النس

أخرى، تعني طبيعة املشار ع الصغيرة واألسرية، التي تديرها األغلبية الساحقة من النساء في الشرق األوسط، أن 

أن النساء ال يفضلن  (. كما أشارت دراسات أخرى إلى1997الوصول إلى القروض املهنية مقيد أيضا )دي سوتو، 

 (. 2010أخذ قروض ألن هذه القروض تمثل شكال من أشكال الضغوط على النساء )أصالة، 

إضافة إلى القراض الرسمي، أصبحت مشار ع النساء املستفيدة الرئيسية من برام  التمويل املتناهي 

نوع من التمويل بالتوسع منذ الصغر، وتنطبق هذه الحالة على الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث أخذ هذا ال

مؤسسات تمويل متناهي الصغر في األراضري  10، كان يوجد 2011، ووجه نحو النساء. في 1980العام 

مقترض/مقترضة  47,836مليون دوالر على شكل قروض لحوالي  139الفلسطينية، قدمت، خالل عدة سنوات، 

بالكامل حول موضوع الوصول لهذا الشكل من في الضفة الغربية وغزة. وفي حين ال توجد بيانات مفصلة 

أشكال القراض غير الرسمي حسب النوع االجتما ي، لكن نستطيع االفتراض أن عددا كبيرا من املستفيدين من 

 40هذا النوع من القراض هن من النساء.

ي من وعلى الرغم من أن التمويل املتناهي الصغر يمثل إمكانية تستطيع خلق حيز للتمكين االقتصاد

خالل إعطاء الرياديين/الرياديات والفقراء إمكانية الوصول إلى قروض، ولكن هذه األداة ال تخلو من املشاكل. 

كما توجد مخاطر من توسع القطاع غير الرسمي من خالل التمويل املتناهي الصغر، بحيث يصبح الناس أكثر 
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 على سبيل المثال: أصالة وصندوق المرأة وفاتن.  
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ي تحقيق أرباح منخفضة إلى توليد مزيد من وقوعا في شرك الفقر. وكذلك، يمكن أن يؤدي التنافس البسيط ف

 الفشل االقتصادي. 

 إن عدم املواءمة بين التعليم ومتطلبات سوق العمل يعتبر عامال هاما آخر، حيث إن نسبة رابعا ،

االلتحاق بالتعليم الجامعي عالية في فلسطين. ولكن ذلك يقدم صورة غير متوازنة، خصوصا أن االلتحاق 

الجامعية التقليدية تضاع  خالل العقد األخير. تلتحق معظم الناث في تخصصات  بالجامعات والكليات

نمطية "أنثوية" تمثل توسعا في أدوارهن التقليدية، وخصوصا في مجاالت الرعاية الصحية، والتربية، والفنون، 

والعلوم الفيزيائية، إال  والعلوم النسانية، والعلوم الحياتية. ومع أن النساء يتمتعن بتمثيل قوي في علوم الحياة

أن هذه املواضيع تميل أن تكون، إلى حد ما، نظرية غير تطبيقية، وتوجه الطالبات إلى مهن في مجال التعليم. 

كما أن معدالت التحاق الناث العالية بالتعليم الجامعي، سواء املنهي أو األكاديمي، ال تبدو أنها تساعد هؤالء 

السبب في ذلك، جزئيا، ألن تعليمهن محدود بمجاالت نمطية قليلة. وهذا يعني أن  النساء في سوق العمل. و عود

اختيارات النساء ومهاراتهن في سوق العمل محددة مسبقا بطبيعة التحاقهن في املدارس ومؤسسات التعليم 

اق العالي. وهذا، كما سنناقش في قسم التوصيات، يعتبر مجاال هاما يتطلب تدخالت سياسية لتوسيع نط

املواضيع والتخصصات التي تنخرط ف ها النساء للمساعدة في مشاركتهن عبر قطاعات مختلفة في سوق العمل. 

، الذي أعده الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2010إضافة إلى ذلك، فقد جمع مسح أوضاع الخريجين 

با لمخريجين الجدد. وأهم األسباب في األسباب، كما أفاد بها الخريجون أنفسهم، التي تجعل إيجاد عمل أمرا صع

ذلك، كما جرى التنويه إليه، هو غياب الرأسمال لبدء مشروع ذاتي، مما يشير إلى أن احتمالية التشغيل الذاتي 

يأخذه الخريجون الجدد على األقل بعين االعتبار. والسبب الثاني لعدم القدرة على إيجاد عمل هو النقص في 

تخصصات معينة، وهذا السبب يعود الى ان الجامعات تتيح تخصصات كثيرة جدا فرص العمل لمخريجين في 

 % على األقل من خريجي الدرجة املهنية والبكالوريوس. 55في العلوم النسانية والعلوم االجتماعية تصل إلى 

 في األراضري الفلسطينية عبر  األسرة، كما أن معدالت الخصوبة العالية، والتغيير في بنية خامسا

السنين، شكال عامال آخر معيقا للمشاركة الفعالة للنساء في سوق العمل. أي إنه، خالل السنوات، كما في 

في األراضري الفلسطينية. ففي املسح  األسرةمجتمعات أخرى، أصبحت العائلة النووية الشكل الشائع ملؤسسة 

% في 82.1رتفعت هذه النسبة إلى % من األسر الفلسطينية هي أسر نووية، وا73.2، تبين أن 1997السكاني 

)الجهاز  2011% في 14.2، إلى 1997%، عام 23. في الوقت ذاته، انخفضت نسبة األسر املمتدة من 2011

أ(. تستطيع األسر املمتدة أن تقدم آلية لرعاية األطفال من خالل النساء  2012املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 

. ولكن نظرا للتراجع في هذا الشكل من األسر، مع عدم وجود األسرةن ذات األعمار الكبيرة اللواتي يقمن ضم

 أشكال دعم أخرى لرعاية األطفال، ربما سيساهم في انسحاب مزيد من النساء من سوق العمل.

لكل   4.6، إلى 1997لكل امرأة، في  6.1في الوقت ذاته، على الرغم من انحدار معدالت الخصوبة من 

هذه املعدالت من أعلى املعدالت في العالم، حيث كانت معدالت الخصوبة الجمالية في ، تبقى 2007امرأة عام 

حت  في املجتمعات األكثر محافظة مثل اململكة العربية السعودية. ووفقا  2007البلدان املجاورة أقل بكثير في 

( في 1.9، و)2007رأة عام مواليد لكل ام 3.8ملؤشر التنمية الدولية، كان معدل الخصوبة الجمالي في األردن 

  41(.2011( في تركيا )البنك الدولي، 2.1( في مصر، و)2.9( في سوريا، و)3.1( في السعودية، و)3لبنان، و)

 تعتبر الذكورية عنصرا آخر يؤثر سلبا على آفاق النساء في سوق العمل. حيث يمنح املجتمع سادسا ،

ة، وكذلك في املحيط العام. ونتيجة لذلك، يكون للرجال الفلسطيني الرجال النفوذ والسلطة في محيط العائل

                                                           
41

أفغانستان وأنغوال وزامبيا من بين الدول األكثر. حيث إن عدد المواليد لكل امرأة في هذه البلدان أعلى مما هو في الضفة الغربية  تعتبر  

 (.2011وغزة )البنك الدولي، 
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أفضلية في الوصول الى املوارد، وينظر إل هم بأنهم يتمتعون بخصائص شخصية عالية ومهارات وقدرات من 

املفترض أن الرجال وحدهم يملكونها. ووفقا لذلك، أصبح من املقبول في املجتمع إخضاع النساء للمعوقات 

. إن عدم املساواة االقتصادية األسرةرض عادة عل هن بدرجة أكبر من الرجال داخل وخارج والتمييز، التي تف

والبنية املهنية للمجتمعات الذكورية، من ضمنها املجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، يتركان 

وضعية املهن واألعمال للنساء بدائل قليلة في الوصول الى ملوارد االقتصادية املتاحة. وعموما، فإن هدإ و 

املفتوحة للنساء أدنى منزلة من تلك املتوفرة للرجال. لهذا السبب وألسباب أخرى، تكسب النساء 

الفلسطينيات، في حاالت عديدة، أجورا أقل من الرجال الذين يعملون في نفس األعمال. وبدون تمكين النساء 

عتماد اقتصاديا على أزواجهن أو شركائهن )الحاج من الوصول إلى أعمال "جيدة"، سوإ تستمر النساء في اال 

 (. 2005يحي، 

 : تعزيز مشاركة النساء في سوق العملاستراتيجيةفرص وسياسات 

من ناحية التدخالت، ركزت السياسات التي تعالج مشاركة الناث في سوق العمل في األراضري  

. حيث ركزت املرأةاملؤسساتية ملشاركة  الفلسطينية على ناحية العرض لسوق العمل، وكذلك على املعوقات

هذه السياسات على ضرورة تزويد النساء بالتعليم/املهارات لتحسين فرصهن باملنافسة في سوق العمل، وإطالق 

 االستراتيجيةفي سوق العمل. وهذا األمر ينعكس، بوضوح، في  املرأةحمالت ملعالجة بعض املعوقات التي تواجه 

، "رفع 8رقم  استراتيجيللنوع االجتما ي: تعزيز مساواة وإنصاإ النوع االجتما ي، هدإ الوطنية عبر القطاعية 

في سوق العمل، وزيادة مشاركتها في صنع القرار االقتصادي". تركز الستراتيجية تحديدا  املرأةمستوى مشاركة 

 على:

قتصادية للمرأة، وتوفير تتعلق باملشاركة اال مؤاتيهمعيقات مؤسساتية )تعديل القانون حول قضايا غير 

( تبني الحكومة لسياسات تشجيعية )إعفاء ضريبي للمنتجات 2حماية أفضل للنساء في القطاع غير الرسمي(  )

( تعزيز 3الزراعية للنساء والتعاونيات الخاصة بالنساء، وكذلك تسهيل تصدير منتجات النساء الريفيات(، )

( 4ستهداإ النساء من خالل حمالت توعية حول حقوقهن  )املعرفة حول وضع النساء في سوق العمل، وا

تعميم قضايا النوع االجتما ي في الوزارات املحلية، وتعزيز العالقات مع املؤسسات القليمية والدولية التي 

سنة تعليم أو أكثر )وزارة شؤون  13( توفير فرص عمل للنساء اللواتي لديهن 5تتعامل مع النوع االجتما ي  )

 (. 38، ص. 2011وهياة األمم املتحدة للمرأة،  املرأة

جميع هذه التدخالت ذات صلة عالية وهامة في تأثيرها على عالقات ومحصالت النوع االجتما ي في سوق 

العمل. ولكن، ال تعالج هذه السياسات املذكورة أعاله املعيقات البنيوية االقتصادية التي تحول دون مشاركة 

أي أن املعيقات البنيوية الناشاة عن تشكيل قطاعات اقتصادية ودستور سوق العمل في سوق العمل.  املرأة

تؤدي إلى معدالت بطالة عالية وفصل أفقي وعمودي، الخ. يعتبر النقص في فرص العمل في األراضري الفلسطينية 

لفلسطيني، السبب الضمني لهذه املشكالت. وهذا النقص يعتبر نتيجة لتآكل القدرة النتاجية لالقتصاد ا

واعتماده على املصادر الخارجية للنمو )تحويالت من العمال في إسرائيل، ومساعدات املجتمع الدولي(. ونتيجة 

النساء عن سوق العمل، تحتاج التدخالت بإقصاء لذلك، وبهدإ التعامل مع األسباب البنيوية الخاصة 

تداخلة بين جانبي العرض والعمل. وهذا يعني، السياسية الى إحداث تحول من خالل التركيز على العالقات امل

تصميم تدخالت عملية تعزز الطلب على عمل النساء، وفي ذات الوقت االستمرار بمعالجة املعيقات املؤسساتية 

 والسوقية التي تواجه مشاركة النساء في سوق العمل. 
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قصاها، إضافة إلى القيود يعتبر هذا التحول ضروريا على ضوء حقيقة أن السياسات الحالية قد بلغت أ

التي تفرضها إسرائيل وقلة املوارد املتوفرة لدى السلطة. على سبيل املثال، على الرغم من وجود فرصة لتحسين 

مهارات النساء واملعرفة حول عمل النساء، سوإ يبقى موقع النساء في سوق العمل ضعيفا ما لم يترافق هذا 

 صاد لعمل النساء. مع سياسات لتوسيع طاقة استيعاب االقت

  في االقتصاد؟ املرأةما هي القوانين املؤثرة على دور 

وتمكنها من ممارسة حقوقها االجتماعية واالقتصادية وبالتالي  املرأةللقانون دور محوري في تعزيز مكانة 

غي كافة الوصول الى العدالة. لقد تركزت مطالب الحركة النسوية على توفير اطار قانوني يعزز املساواة ويل

 ، اال ان تعطل العملية االصالحية وعدم القدرة على انجاز قوانين فلسطينية اساسيةاملرأةاشكال التمييز ضد 

تضمن حقوق االنسان للمرأة كقانون االحوال الشخصية وقانون العقوبات، ابقى هذه القوانين وغيرها من 

جانب عدم قدرة املؤسسة القانونية من اعطاء  القوانين النافذة ال تضمن وتحمي حقوق االنسان للمرأة، الى

 معن  للقانون وانفاذه في كثير من الحاالت.  ومن اهم االنجازات بهذا الخصوص:

  ليشكل مرجعية لتطوير القوانين والتشر عات االخرى، في 2005اقرار القانون الفلسطيني االسا ري املعدل للعام

 على ع
ً
 صريحا

ً
 دم التمييز على اساس الجنس. الوقت ذاته تضمن القانون نصا

 لعدد من ا ليات الدولية الناظمة لحقوق النسان واملصادقة عل ها، وأبرزها: اتفاقية القضاء على  االنضمام

، والسعي اتجاه توطين هذه االتفاقية في السياسات التشر عية للدولة، وإعادة املرأةكافة أشكال التمييز ضد 

 معها. للموائمة تصويب ما هو نافذ من تشر عاٍت 

  2004اقرار قانون الطفل املعدل للعام. 

  فبجهود مشتركة بين االتحاد العام للمرأة الفلسطينية ووزارة شؤون 2012 املرأةتطوير وتنقيح وثيقة حقوق ،

الفلسطينية  لضمان  املرأةوبالتنسيق مع كافة اقطاب الحركة النسوية تم مراجعة وتطوير وثيقة حقوق  املرأة

تها واتساقها مع املعايير واملواثيق الدولية لحقوق االنسان وتطلعات النساء الفلسطينيات بمختل  شمولي

فااتهن، لتشكل احدى املرجعيات لتطوير القوانين والتشر عات الفلسطينية. اشتملت الوثيقة على اربعة محاور 

قتصادية واالجتماعية والثقافية، لحقوق االنسان للمرأة هي الحقوق السياسية، الحقوق املدنية، الحقو اال

 حقوق النساء في حال النزاعات املسمحة واالحتالل والكوارث الطبيعية.  

  قانونية هامة على الصعيد السيا ري، ومنها: قرار 
ً
استصدار عدد من التشر عات الثانوية التي أنشأت أجساما

لنشاء المجنة الوطنية العليا  لنسبةباإنشاء المجنة الوطنية ملناهضة العن  ضد النساء، وكذلك الحال 

، والمجنة الوطنية للموازنات الحساسة للنوع االجتما ي، ولجنة 1325لتطبيق قرار مجلس األمن الدولي رقم: 

تشغيل النساء، أض  على ذلك الفريق الوطني للتدقيق التشاركي من منظور النوع االجتما ي، حيث عكست 

ى السيا ري بقضايا واحتياجات النوع االجتما ي إثر خروجها بقراراٍت صادرة تلك المجان والفرق التزام املستو 

 عن مجلـس الـوزراء

  من القواعد والجراءات التي 
ً
إقرار نظام التحويل الوطني للنساء ضحايا العن ، ليوفر حين إنفاذه مجموعة

تعّددة القطاعات، ذات  الة م  ن  تعتبر إحدى الخطوات الرئيسّية لبناء شبكة فعَّ مولّية لدعم ضحايا الع 
 

ِسَمٍة ش

 القائم على أساس النوع االجتما ي

  من العن ، حيث يهدإ هذا املشروع إلى تأمين إطار قانوني  األسرةإنجاز املسودة النهائية ملشروع قانون حماية

 وإجرائي يكفل توفير الحماية الفاعلة للنساء ضحايا العن  األسري.
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 20العام، واملحلي، حد أدنى لتمثيل النساء ال يقل عن  لالقتراعفذة والناظمة تضمين الرزم التشر عية النا %

 مفاده زيادة تلك النسبة ليوازي الحد األدنى الى 
ً
 تمهيديا

ً
 قرارا

ً
% بتوج هاٍت من 30وقد استصدرت الوزارة مؤخرا

 فخامة رئيس الدولة.

 سطينية، والذي يهدإ إلى توفير أدلة إجرائية إقرار نظام الجراءات التشغيلية املوحد للشرطة املدنية الفل

 يهدإ إلى تنظيم 
ً
 تشر عيا

ً
موحدة وواضحة لعموم العاملين في املؤسسة الشرطية، وهو بذلك سيوفر إطارا

العالقة، وتنسيق األدوار وتحديد الصالحيات ذات االرتباط بمختل  مكونات املؤسسة الشرطية حال نظرها في 

 أساس النوع االجتما ي.قضايا العن  القائم على 

 .سر البديلة املؤقتة
 
سر الحاضنة، والالئحة التنفيذية لأل

 
 إقرار كل من الالئحة التنظيمية لأل

  إقرار مشروع قانون املساعدة القانونية، والذي سيوفر أداة حيوية وفاعلة تضمن وصول النساء على وجه

 الخصوص إلى العدالة.

 ة بتشكيل كل من: املحاكم النظامية، العسكرية، الشرعية، وإعادة تقويم تعديل الرزم التشر عية ذات العالق

 بالشرطة املدنية )وحدة حماية 
ً
والطفل( وانتهاء  األسرةمكونات قطاع العدالة ابتداء بالنيابة العامة، مرورا

ات موائمة بقانون نقابة املحامين واملرسوم الصادر عن سيادة رئيس الدولة بشأن اختصاصات املحافظين، لغاي

 تلك الرزم مع مفاهيم النوع االجتما ي.

 ( :لسنة 1إقرار قانون معدل لقانون األسرى واملحررين، حيث صدر عن فخامة رئيس الدولة قرار بقانون رقم )

 م.2004( لسنة 19م بشأن تعديل قانون األسرى واملحررين رقم: )2013

 ي بتبني املوازنات املستجيبة للنوع االجتما ي.صدور قرار )تشر ع ثانوي( عن السادة مجلس الوزراء يقضر 

 ( :لعام 24صدور مرسوم عن فخامة رئيس الدولة يحمل الرقم )والذي أكد سيادته بموجبه دعم املشاركة  2005

الكاملة واملتكافاة للمرأة الفلسطينية في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السالم واألمن، وتعزيز هذه الجهود 

في قالٍب وطني يكفل تطبيقها، ويدعم باملقابل مشاركتها في الهياة الدولية لتمكينها من القيام بضمان بلورتها 

 باملسا ي الحميدة.

 :االليات املقترحة للتدخل

بهدإ تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل، توصري هذه الورقة بالتدخالت العملية وتدخالت 

الوطنية عبر القطاعية للنوع  لالستراتيجيةمتابعة   بعض هذه السياسات عبارة عن ا تيةالسياسات 

 االجتما ي، بينما يهدإ البعض ا خر للوصول إلى الفعالية القصوى:

  في االقتصاد املرأةتعزيز الطلب على عمل 

  باحتياجات ومتطلبات االقتصاد/سوق العمل املرأةربط مهارات وتعليم 

 يحكم سوق العمل معالجة املعيقات على مستوى الطار املؤس ري الذي 

  في العمل املرأةتنفيذ تدخالت وحمالت عملية ملعالجة انتهاكات حقوق 

  إلى القراض الرسمي وغير الرسمي املرأةتعزيز وصول 

 تقوية تعاونيات النساء واملشار ع االقتصادية الجماعية التي تديرها نساء 

 املرأةلطلب على عمل االستفادة من خطط/ميزانيات الحكومة واملجتمع الدولي لتوسيع ا. 
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 في االقتصاد املرأةتعزيز الطلب على عمل  .1

كما أسلفنا سابقا، يعتبر النقص في الطلب على العمل في االقتصاد املحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة 

(. تدرك Sotnik ،2007في العمل )البطمه و املرأةبشكل خاص أحد أهم املعيقات أمام زيادة مشاركة  املرأةوعمل 

% من النساء هن 83النساء هذا النقص في الطلب الذي يؤثر كثيرا على قرارات سوق العمل، ولذلك نرى أن 

، قد وصل إلى أقصر  1995خارج سوق العمل. كما أن قطاع الخدمات، الذي شهد أسرع توسع منذ عام 

فضة للنساء في سوق الحدود  بخصوص استيعاب النساء. وبهدإ تقديم حل إستراتيجي ملشكلة املشاركة املنخ

العمل ومعدالت البطالة العالية، يجب أن تستهدإ السياسات توسيع حجم القطاعات النتاجية )الزراعة 

والتصنيع(، وكذلك تقوية قطاع تكنولوجيا املعلومات الستيعاب النساء، حيث تعتبر هذه القطاعات أكثر 

. ومن خالل توسيع فرص العمل في هذه القطاعات، القطاعات التي تهيمن عل ها النساء في جميع أنحاء العالم

(. إضافة Standing,1999, Oppenheimer, 1982سوإ ترتفع، بالضرورة، مستويات مشاركة وعمالة النساء )

في تعزيز سياسة تقليل االعتماد على املصادر الخارجية  االستراتيجيةإلى ذلك، يجب أن يهتم جزء من هذه 

ماد على إسرائيل وعلى املساعدات الدولية. وهي سياسة ضرورية، ألن مثل هذا للنمو، ومن ضمن ذلك االعت

االعتماد يعني أن قدرة الفلسطينيين على تنفيذ خطط طويلة األمد مشروط بعوامل هي خارج سيطرتهم. وعلى 

 أدناه. الرغم من أن هذه هي طبيعة الحياة تحت االحتالل، توجد فرصة ما لتقليل هذا االعتماد، كما سنناقش 

 عمليا، يمكن تنفيذ هذه التوصية الواسعة من خالل طرق عديدة:

  على ضوء حقيقة أن الفلسطينيين ممنوعون من ممارسة حياة اقتصادية "عادية" تحت االحتالل، وخصوصا

القيود املفروضة على التجارة مع باقي العالم، والتي تعيق املشار ع االقتصادية القابلة لمحياة، تنشأ فرصة 

عظيمة لتوسيع القطاعات النتاجية )الزراعة والتصنيع( من خالل استبدال استيراد البضائع والخدمات 

 3مليار دوالر كل سنة،  4.3السرائيلية بمنتجات محلية، حيث تصل القيمة الجمالية للواردات الفلسطينية إلى 

أ(. كما أن قسما 2011اء الفلسطيني، %( سلع وخدمات من إسرائيل )الجهاز املركزي لإلحص70مليارات منها )

كبيرا من هذه الواردات هي منتجات زراعية وسلع صناعية بسيطة، والتي يمكن استبدالها بسهولة بإنتاج محلي. 

سوإ يؤدي تحقيق ارتفاع في النتاج املحلي، بالضرورة، إلى إيجاد مزيد من فرص العمل  وبما أن النساء يهيمّن 

 توسعها سيعطي النساء فرصا أكثر لاللتحاق بسوق العمل.  على هذه القطاعات، فإن

   ،تكمن أهمية الزراعة والتصنيع في حقيقة أن هذين القطاعين يخلقان أشكاال من فرص العمل التي ال تتطلب

بالضرورة، مستويات تعليم عالية. إن مثل فرص العمل هذه تسمح للنساء من مستويات تعليم مختلفة 

 لعمل، خالفا لقطاع الخدمات، حيث معظم األعمال تتطلب مستويات تعليم عالية نسبيا.باملشاركة في سوق ا

  ولكن، ال بد من االعتراإ بأن الحماية الفعالة للسوق املحلي من السلع والخدمات السرائيلية يمكن تحقيقها

املختلفة للعالقات فقط من خالل تدابير عملية على األرض تقودها الحكومة، بينما تقوم بمعالجة املكونات 

التجارية شبكات التوز ع. وهذا األمر يتطلب سياسات للتركيز على تطوير وتعزيز شبكات التوز ع املحلية وأنظمة 

  42تسويق محلية، مما قد يؤدي إلى زيادة النتاجية، وتوليد فرص عمل في هذه القطاعات.

  تساعد النتاج املحلي في التوسع وخلق فرص عمل، ولكي تنجح املقترحات الواردة أعاله، تتمثل السياسات، التي

في دعم معايير جودة النتاج املحلي لتعزيز فرصته في املنافسة محليا. إن مثل هذه السياسات التي تحمي 

                                                           
42

إلنتاج الحالي على الرغم من أن إسرائيل صادرت الكثير من أراضي الضفة الغربية، وتضع رقابة صارمة على مصادر المياه، غير أن ا  

للقطاع الزراعي ال يستفيد من المصادر المتوفرة. وبكلمات أخرى، توجد قدرة فائضة  ضمن هذا القطاع. لذلك يمكن العمل مع وزارة 
 الصحة للتركيز على الدفع لالستفادة الكاملة من األراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية من خالل تشريعات تشجع العمل. 
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االقتصاد املحلي في رعاية وتعزيز جودة ونوعية السلع والخدمات قد قامت إسرائيل بتنفيذها في سبعينيات 

اضري لتشجيع تطورها االقتصادي، كما جرى تنفيذها من قبل أكثر االقتصادات الحديثة وثمانينيات القرن امل

 تقدما في العالم، الهند والبرازيل، مع فوائد هائلة القتصادهما وخصوصا فيما يتعلق بعمل النساء. 

 علومات، حيث ثمة قضية أخرى تبرز في هذا املجال تتعلق بالمكانيات املتوفرة للنساء في قطاع تكنولوجيا امل

يعتبر هذا القطاع جزءا من الصناعات ا خذة  بالنمو حول العالم والذي يمكن للنساء ان تلعب دورا هاما فيه. 

بدأت إسرائيل، حاليا، بالهيمنة على هذا القطاع في األراضري الفلسطينية من خالل تكنولوجيا وتصميم برام  

طيع تجاوز الحدود، يمكن اعتباره أحد القطاعات التي تستطيع بالتعاقد من الباطن. ونظرا ألن هذا القطاع يست

التوسع واالزدهار دون الخضوع للقيود السرائيلية. ولكن الواقع على األرض أن إسرائيل قد أخضعت هذا 

القطاع من خالل التعاقد من الباطن، مما يعني أن نمو هذا القطاع يخضع للسيطرة  السرائيلية، دون أن 

ينيين  قدرة على ارض الواقع للنهوض به. بخصوص هذا القطاع، يجب أن تعمل التدخالت على يكون للفلسط

مستويين: األول فك التبعية لسرائيل من أجل التمكن من توجيه هذا القطاع بطريقة تلبي احتياجات 

اع. ومتطلبات الفلسطينيين، مما يمكّننا من وضع خطط أفضل  لتعظيم فرص دخول النساء في هذا القط

ويمكن فعل هذا من خالل  قيام السلطة بربط شركات تكنولوجيا املعلومات املحلية مع قطاع تكنولوجيا 

املعلومات الدولي دون املرور من خالل إسرائيل كوسيط. املستوى الثاني هو دعم تدخالت سياسية تربط 

داعمة تهدإ  استراتيجياتذا يتطلب التدريب املنهي لإلناث بمهارات موجهة نحو قطاع تكنولوجيا املعلومات. وه

إلى تعزيز نوعية ووثاقة صلة برام  التعليم املنهي، وتشجيع األهل على التفكير بإلحاق االناث بمثل هذه البرام . 

 على ذلك، يتطلب هذا، أيضا، سياسات داعمة تهدإ إلى تعزيز دوائر تكنولوجيا املعلومات في مؤسسات 
ً
عالوة

 ع التحاق  الناث في هذه البرام . التعليم العالي، وتشجي

  بهدإ توسيع قاعدة الطلب في سوق العمل، وتقوية فرص النساء في االنضمام إلى سوق العمل، فان ذلك

، بمناقشة ودعم املرأةيتضمن أن يقوم محامون/مدافعون، بالنيابة عن النساء، وخصوصا في وزارة شؤون 

ت التصنيع والزراعة من خالل استبدال سياسة االستيراد التي خطط/ميزانيات حكومية تهدإ إلى توسيع قطاعا

دعم  املرأةتركز على استبدال السلع والخدمات السرائيلية بمنتجات محلية. وكذلك، يجب على وزارة شؤون 

ومناصرة فصل قطاع تكنولوجيا املعلومات الفلسطيني عن إسرائيل، وربطه مباشرة بمراكز تكنولوجيا 

 ية.املعلومات الدول

  جرت بعض النقاشات في وسائل العالم حول قطاع غزة فيما يتعلق باالكتفاء الذاتي في بعض املنتجات

الزراعية. ولكن من الضروري دراسة هذه التجربة لتقييم فيما إذا كانت هذه النماذج من االكتفاء الذاتي 

 العمل.  االقتصادي ذات أهمية، وتقييم تأثيرها على عمل ومشاركة النساء في سوق 

 باحتياجات ومتطلبات االقتصاد/السوق  املرأةربط مهارات وتعليم  .2

  ركز التدخالت على إعداد النساء ألعمال في  املرأةبهدإ ضمان زيادة حصة
 
في القطاعات النتاجية، يجب أن ت

تساب قطاعات التصنيع وتكنولوجيا املعلومات بصورة خاصة. وهذا يعني استهداإ الفتيات لتشجع هن على اك

تدريب منهي في مرحلة مبكرة. كما يعتبر وضع برام  تدريب منهي نو ي منسجم مع هذه الصناعات املمكنة التوسع 

( نحو التدريب املنهي من خالل شرح 12-10أمرا هاما، كذلك األمر بالنسبة لتوجيه الفتيات في سن مبكر )

ن يساهم في زيادة فرص النساء بااللتحاق في سوق الفوائد االقتصادية املحتملة لهن ولعائالتهن، ما يمكن له أ

 العمل. وفي الوقت ذاته، من الضروري معالجة الصورة السلبية السائدة ا املتعلقة بالتدريب املنهي.
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  الشباب على أهمية الروابط بين التدريب املنهي واملهارات  واستراتيجيةالتعليم والتعليم العالي  استراتيجيةتؤكد

وق العمل. ولكن هاتين الوثيقتين ال تؤسسان للعالقة بين قطاعات سوق العمل التي يجب املكتسبة في س

تعزيزها وأشكال التدريب املنهي واملهارات التي يجب استهدافها لحراز مزيد من التنمية. وهذا يعني بقاء الوثيقتين 

هارات مفيدة تتناسب مع القطاعات واسعتين في تغطيتهما، ولكن دون تركيز محدد على تحويل تعليم الناث إلى م

 ا خذة بالتوسع في االقتصاد او سوق العمل.

  وهكذا، من املهم وضع أولويات لبعض القطاعات، وتحويل املعرفة واملهارات نحو احتياجات مثل هذه

م، املختلفة )شباب، تعلي االستراتيجيةالقطاعات. ومن منطلق هذا املنظور، يجب خلق عالقة ما بين الوثائق 

 حكم محلي، موارد طبيعية، الخ( بهدإ إنتاج تدابير سياساتية فعالة نحو تمكين النساء اقتصاديا. 

 معالجة املعيقات على مستوى اإلطار املؤسس ي الذي يحكم سوق العمل )قانون العمل( .3

النساء، ، وكانت هذه خطوة إلى األمام. ولكن فيما يتعلق ب2000جرت املصادقة على قانون العمل في العام  .4

 يعاني القانون من عدد من املشكالت:

  يستثني قانون العمل، في شكله الحالي، قطاعات واسعة من قوة العمل الفلسطينية، ومن ضمن ذلك العاملين

ألنفسهم )العمالة الذاتية(، والعمال املوسميين، وعمال العائلة غير مدفو ي األجر، وأولاك املنخرطين في الرعاية 

دفوعة األجر، والعمل النجابي في البيت. وهذه الفاات من العمل تهيمن عل ها النساء بقوة، ولذلك األسرية غير م

نرى أن القانون ال يحمي، بشكل كاإ، قطاعات واسعة من النساء العامالت. عالوة على ذلك، ال يغطي قانون 

نسبة النساء العامالت في إسرائيل العمل العمال في إسرائيل وفي املستوطنات السرائيلية. وعلى الرغم من أن 

منخفضة، ولكنهن  يبقين عرضة لمخطر. ونظرا ألن املجلس التشر عي معطل، يجب تنسيق املبادرات مع وزارة 

العمل لكي تقوم الوزارة بإصدار تعليمات خاصة بحماية هؤالء العمال. وبما أن عمل هذه املجموعات ال يقع 

  43تجارب من بلدان أخرى ملعرفة كيفية معالجة حقوق هذه الفاة.ضمن القطاع "الرسمي"، فيجب دراسة 

  ومع أن قانون العمل واضح في مادته حول املعاملة املتساوية بين الرجال والنساء، غير أنه ال يحدد عقوبات

ألصحاب العمل الذين ينتهكون هذه املادة من القانون. لذلك، يجب العمل مع وزارة العمل لصدار تعليمات 

 لج هذه النواقص. تعا

  على الرغم من أن قانون العمل واضح حول حق النساء الحوامل في إجازة أمومة مدفوعة األجر، غير أنه ال يمنع

صاحب العمل من طرد النساء الحوامل في شهرهن الثامن أو التاسع من الحمل لحرمانهن من الحق بإجازة 

ديالت أو تعليمات تصدرها وزارة العمل ملعالجة هذا أسابيع. ومرة أخرى، يجب إدخال تع 10أمومة تستغرق 

 العيب في القانون. 

  كما أن القانون غير واضح فيما يتعلق بحق التعويض في حال كان العقد أقل من سنة. وهذا األمر يتعلق، بشكل

لقيام خاص، بقطاع املؤسسات غير الحكومية التي تشغل عددا كبيرا نسبيا من النساء. ولهذا، من الضروري ا

 بعمل مع وزارة العمل لتوضيح قضايا تتعلق بتعويض العمال الذين يعملون ألقل من سنة. 

  ال توجد محاكم مختصة في حل نزاعات العمل  ونتيجة لذلك، يوجد آالإ من قضايا نزاعات العمل، حسب ما

الثقة باملحاكم، وشجع  أفادت اتحادات نقابية وعمال أفراد، تنتظر حال في النظام القضائي. هذا األمر أضع 

الطريق املسدود لحل قضايا نزاعات العمل أصحاب العمل على انتهاك القانون وعدم العمل بالتدابير التي تحمي 

                                                           
43

 ( الضمان االجتماعي للعامالت في القطاع غير الرسمي: هيكلية ووكالة.2009، على سبيل المثال، القواسمي وآخرون )انظر  
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حقوق العمال، وهذا يزيد من تعقيد وضع النساء، نظرا الن إطار العمل القانوني الذي يحكم القطاع ال يوفر 

 آليات لحل مثل هذه النزاعات. 

 في العمل املرأةدخالت وحمالت عملية ملعالجة انتهاكات حقوق تنفيذ ت .5

  والسياسات على مر السنين املاضية، ولكن ليس  االستراتيجياتهذه إحدى النقاط التي أثارها عدد من توصيات

ئق لدى وزارة العمل عدد كاإ من املفتشين/املفتشات املدربين جيدا لضمان االلتزام باملعايير الدنيا بالعمل الال 

كما هو منصوص عليه في قانون العمل. يعتبر مكان العمل ا من، الذي يلتزم بمعايير العمل الالئق، هاما للنساء 

بشكل خاص، ألن ذلك يسهل على النساء االلتحاق بسوق العمل على ضوء القيود الكثيرة التي يفرضها املجتمع 

ميزانيات تحتاج السلطة الوطنية إلى إعطائها . ولكن، هذه القضية تتعلق بالسياسات وتخصيص املرأةعلى 

أولوية. ثمة فكرة قد تكون مفيدة ومكلفة قليال لوزارة العمل وهي االستفادة من ساعات العمل املجتمعي لطالب 

الجامعات للقيام بالتفتيش  على مؤسسات األعمال. في هذا السياق، يمكن تدريب الطالب، ودفع تكالي  

مهم بتفتيش املشار ع كجزء من العمل املجتمعي وتقديم تقارير للوزارة. وهذا يتطلب املواصالت لهم عند قيا

 ترتيبات بين الوزارة ومختل  الجامعات والكليات. 

  ،وثمة مجال آخر هام لطالق حمالت توعية حقوقية للنساء العامالت، تتضمن زيارات إلى أمكنة العمل

يمكن أن تحقق هدفين. األول هو تثقي  النساء حول وخصوصا املشار ع الصغيرة. مثل هذه الحمالت 

حقوقهن، والثاني توجيه تحذير إلى أصحاب العمل بأن القانون مطبق. ومرة أخرى، يمكن االستفادة من 

ساعات العمل املجتمعي للطالب بعد تدريبهم للمشاركة في هذه الحمالت. وهذا العمل يتطلب ترتيبات مع 

 الجامعات والكليات. 

 إلى مصادر اإلقراض الرسمي وغير الرسمي املرأةوصول تعزيز  .6

ال توجد سلسلة بيانات زمنية ثابتة ومتناسقة حول موضوع وصول النساء لإلقراض )الرسمي وغير الرسمي( 

وهذا يشير إلى السياسة األولى من التوصيات حول الحاجة إلى جمع وتنظيم 44في الضفة الغربية وقطاع غزة.

لى القراض وفقا للنوع االجتما ي. وهذا يتم من خالل التنسيق مع سلطة النقد بيانات حول الوصول إ

الفلسطينية لكي تكون البيانات التي يتم الحصول عل ها من القطاع املصرفي بخصوص القراض مفصلة وفقا 

ات االدخار، للنوع االجتما ي، وتكملة ذلك باملعلومات التي تتوفر من مؤسسات القراض املتناهي الصغر وتعاوني

ليعكس ذلك جانب القطاع غير الرسمي من مشهد القراض. وفي الوقت ذاته، من املهم إجراء دراسات لتقييم 

 أنماط وطبيعة استخدام النساء للقروض الرسمية وغير الرسمية. 

 وهذا يشير لمحاجة إلى معالجة العقبات التي تواجه النساء من منظور سياسات، والذي قد يتضمن:

 تراإ أن احتياجات النساء وطريقة قيامهن باألعمال قد تختل  عن الرجال. على سبيل املثال، قامت االع

مؤسسات التمويل في البلدان األوروبية بزيادة عدد النساء املوظفات في هذه املؤسسات، ألنهن يفهمن مشار ع 

اس مقارنة الستخدامها في تقييم النساء، و ستطعن تقييم أفكار األعمال البداعية التي ليس لها مؤشرات قي

 القرض. 

  إن إدخال أشكال مختلفة من ضمانات القروض يمكنه تحسين الوصول إلى تمويل أعمال صغيرة، ويمكن

تطبيق نماذج تستهدإ أعماال تملكها النساء. تعتبر كفالة القرض التزاما من الوكالة الكافلة بتسديد جزء أو 

التخل  عن التسديد. وتختل  معايير األهلية باالعتماد على أهداإ الوكالة كامل مبلغ القرض للدائن في حالة 

الكافلة. عادة، تتلقى املؤسسة املقترضة الكفالة بدل رسوم. يمكن تشغيل وكاالت كفالة القروض من قبل 
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يتم الوصول إلى اإلقراض الرسمي من خالل البنوك. يتضمن التمويل غير الرسمي اإلقراض المتناهي الصغر وكذلك القروض من   

 مدور،  الصيارفة أو مؤسسات اإلقراض واالدخار ال
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م  كفالة القطاع الخاص أو العام. تعتبر كفاالت، وهي املزود الرئي ري لكفالة القروض في لبنان، مثاال على برا

القروض. مبدئيا، بدأت الحكومة هذا البرنام  وهو ا ن يدار من قبل مؤسسة خاصة )منتدى أعمال النساء، 

(. ولكن، من املهم دراسة كيفية عمل هذه املشار ع تحت أوضاع االحتالل حيث يسيطر عدم اليقين على 2011

 النشاط االقتصادي بشكل عام. 

 ية الصغر نحو أنشطة إنتاجية في القطاع الزرا ي وقطاع التصنيع آفاق النساء يعزز استهداإ املشار ع املتناه

بالعمل املستدام في سوق العمل. إن إدخال التدريب في الدارة املالية والتسويق يعتبر عامال هاما في ضمان 

 نجاح مثل هذه املشار ع. 

 ها نساءتعاونيات النساء واملشاريع االقتصادية الجماعية التي تدير تقوية  .7

تعتبر املشار ع االقتصادية التي تدار جماعيا والتعاونيات وتعاونيات القراض مصادر هامة لتمكين النساء 

في التغلب على شرك القطاع غير الرسمي واملنافسة التجارية الصغيرة. حيث تستطيع مثل هذه التعاونيات 

ل تجميع خبرات وتوفير تدريب وأسواق للتسويق. تزويد املشاركين/املشاركات بالقدرات لتطوير املهارات من خال

كما أن املنتجين واملصنعين الصغار يمكنهم بذل ضغوط على صناع القرار من خالل جهود مشتركة. يوجد عدد 

من نماذج التعاونيات في الضفة الغربية وقطاع غزة من ضمنها نماذج حسب القطاع أو حسب املنت .  يمكن 

م إنتاج موجه داخليا مبني حول مشار ع اقتصادية صغيرة يمكنها املساهمة في بناء ربط هذه التعاونيات بنظا

إنتاج محلي يلبي احتياجات االستهالك املحلي. ويمكن القيام بذلك من خالل بناء شراكات بين وزارة االقتصاد 

نظيم حمالت توعية لتعزيز ثقافة شراء منتجات محلية من خالل ت املرأةالوطني ووزارة الزراعة ووزارة شؤون 

 وتحسين نوعية وجودة املنت  املحلي ودعم شبكات التسويق. 

 دور خطط/ميزانيات الحكومة واملجتمع الدولي في دعم التمكين االقتصادي للمرأة  .8

تقدم االقتراحات أعاله تبصرا في تدخالت يمكنها تعزيز موقع النساء في سوق العمل. ولكن، يبقى 

ة دور إستراتيجيات وخطط الحكومة، وكذلك تمويل املجتمع الدولي لتمكين النساء التحليل ناقصا بدون دراس

في سوق العمل. ووفقا لذلك، يأخذ هذا القسم بعين االعتبار وباختصار طريقة تعامل عدد من الستراتيجيات 

(، 2013-2011) في االقتصاد. تتضمن الوثائق التي جرى تغطيتها خطة التنمية الوطنية املرأةوالخطط مع تمكين 

الستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع االجتما ي، المجنة الوطنية حول خطة تشغيل النساء،  استراتيجية 

الشباب، إستراتيجية التعليم والتعليم العالي، إستراتيجية القطاع الزرا ي، إطار عمل األمم املتحدة للمساعدات 

، وأخيرا، إستراتيجية لجنة املرأةة من املانحين املتعلقة بمساواة وتمكين النمائية، مشار ع وزارة التخطيط املمول

 تنسيق املساعدات املحلية للنوع االجتما ي.

على ضوء النقاش السابق حول معيقات املشاركة االقتصادية للنساء، وكذلك توصيات التعامل مع 

 ه في ثالث فئات رئيسية:هذه املعيقات، يمكننا تصنيف اإلستراتيجيات/الخطط املذكورة أعال 

وتدابير السياسات املقترحة  اإلستراتيجيات/الخطط التي ال تدمج قضايا النوع االجتماعي في رؤيتها ومفاهيمها .1

أو في أحسن األحوال تتعامل معها بسطحية. من ضمنها إستراتيجية قطاع السكان، وإستراتيجية الحكم املحلي، 

هذه الوثائق بوضع النساء األقل حظا فيما يتعلق بالوصول إلى املوارد،  وإستراتيجية قطاع الطاقة. ال تعترإ

ولذلك ال تحاول معالجة الوصول واملتطلبات التفاضلي للنساء ضمن هذه القطاعات. ولذلك، من املهم جدا 

ع ووزارة التخطيط العمل مع الدوائر ذات الصلة في هذه الوزارات لضمان فهم أفضل لوض املرأةلوزارة شؤون 

 . املرأةالنساء وكيفية معالجة هذه الستراتيجيات الحتياجات وألويات 

  هكذا هو الوضع فيما يتعلق بالستراتيجية الوطنية عبر القطاعية للنوع االجتما ي التي المست طي  واسع من

ة واضحة السياسات والتوصيات للتعامل مع تمكين النساء في سوق العمل. ولكن هذه الستراتيجية ينقصها رؤي
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من حيث معالجة معوقات جانب الطلب النخراط النساء في سوق العمل، مع استثناء ذكر أن "خلق فرص عمل 

سنة تعليم أو أكثر"، فإن هذه الستراتيجية ال تشير إلى آليات  13للنساء العاطالت عن العمل اللواتي لديهن 

، والتي تشكل القطاعات االقتصادية في كيفية تحقيق ذلك من حيث معالجة العوامل البنيوية وراء ذلك

 األراضري الفلسطينية، والتي هي في صميم الوضع االقتصادي املتدني للنساء. 

  من هذا املنطلق، يجب أن يكون التعامل مع خلق فرص عمل من خالل تعزيز القدرة النتاجية لالقتصاد في

التبعية لسرائيل، وتعتبر النقطة املحورية ألي قطاعات مثل التصنيع وتكنولوجيا املعلومات والزراعة وتقليل 

إستراتيجية تهدإ إلى زيادة مشاركة النساء في سوق العمل. وهذا يتضمن جعل املشار ع االقتصادية مربحة من 

خالل تخفيض كلفة النتاج وخلق ظروإ لفرص تسويق وهذا ما  قامت به العديد من البلدان على مر السنين 

وتشجيع الصادرات. ولكن نظرا لالحتالل السرائيلي على أرض الواقع، وقدرة إسرائيل  وايضا من خالل تروي 

على خنق وتقييد حركة البضائع والخدمات إلى الخارج تحد من تحقيق ذلك. كما أن حماية السوق من البضائع 

تبر عامال هاما. هذه السرائيلية الرخيصة، التي تضع  تدريجيا الحد التناف ري للبضائع والسلع الفلسطينية، يع

السياسات جرى تنفيذها من قبل الفهود الجنوب شرق آسيويين في الخمسينيات من القرن املاضري، وحديثا من 

 قبل اقتصاديات ناشاة من إسرائيل والبرازيل والهند. 

  ة الوطنية عبر سنة تعليم وأكثر في الستراتيجي 13واألهم من ذلك، فإن التركيز على مأزق النساء، اللواتي لديهن

القطاعية للنوع االجتما ي، يشكل، بصورة جزئية، مشكلة صعبة على صعيدين: صحيح أن معدالت البطالة 

بين هذه املجموعة من النساء األعلى إحصائيا، وذلك جزئيا بسبب أن حصة هذه املجموعة  من املشاركين في 

ة نساء أخريات. بدال من ذلك، كان يجب على قوة العمل عالية، ولذلك، تكون مشكلتهن مرئية أكثر من مشكل

سنة تعليم )الفاة األوسع من النساء(  12-9الستراتيجية االهتمام بطريقة متساوية لغياب النساء اللواتي لديهن 

من سوق العمل. إن غياب هذه املجموعة يتعلق ببنية العمل في سوق العمل املنحاز لصالح النساء اللواتي 

فضة أو مستويات عالية من التعليم. وهكذا، من خالل تركيز الجهود على النساء اللواتي لديهن مستويات منخ

سنة تعليم وأكثر، ربما تعمل الستراتيجية على إدامة تحيز موجود أصال في سوق العمل لصالح  13لديهن 

 التعليم العالي وقطاع الخدمات. 

 تتعلق بمساواة وتمكين  النساء ومشروع تقييم النوع  تشير مشار ع وزارة التخطيط املمولة من املانحين والتي

االجتما ي لمجنة تنسيق املساعدات املحلية إلى قضايا هامة تتعامل مع اختالفات النوع االجتما ي. من ضمن 

، وتعزيز تنسيق أفضل حول قضايا النوع االجتما ي، املرأةذلك املعيقات املؤسساتية، والنظرة املجتمعية لعمل 

لتقوم بتعميم ومتابعة قضايا النوع االجتما ي بشكل فعال، ودعم املؤسسات  املرأةدرات وزارة شؤون وتقوية ق

املنخرطة في  التمكين االقتصادي للمرأة. ولكن ال تعالج أي من هذه الوثائق املعوقات أمام التمكين االقتصادي 

القتصاد على خلق أشكال عمل للمرأة حول جانب الطلب في سوق العمل. هذه الخطط ال تتطرق لقدرة ا

للنساء، وفي غياب التعامل مع هذه املعوقات البنيوية للمشاركة االقتصادية للنساء، يصبح نطاق وفعالية 

 التدابير املؤسساتية وحمالت التوعية في محل شك.

 عملالنوع الثالث من اإلستراتيجيات/الخطط هي تلك التي تحاول معالجة وضع النساء الضعيف في سوق ال .2

من خالل مقاربة شمولية تأخذ بعين االعتبار الحاجة لخلق مزيد من فرص العمل للنساء. وتتضمن هذه 

الستراتيجيات/الخطط خطة المجنة الوطنية لتشغيل النساء وإستراتيجية وزارة الزراعة وكذلك إطار عمل 

ي تواجه النساء في االقتصاد، يرجع األمم املتحدة للمساعدات النمائية، الذي يعترإ أن جزءا من املشكلة الت
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إلى غياب الفرص االقتصادية للنساء نتيجة تآكل القدرة النتاجية لالقتصاد والتبعية لسرائيل ويقدم بعض 

املقترحات لإلصالح. تشير إستراتيجية وزارة الزراعة، على سبيل املثال، إلى أهمية دعم مشار ع تنفذها نساء 

طوير قاعدة بيانات خاصة للنساء في الزراعة، ورفع مستوى قدرة النساء على وتعاونيات إنتاج نسائية لت

الوصول إلى املوارد املالية واملادية ومصادر املعرفة ودعم املبادرات البداعية للنساء في قطاع الزراعة. وفي 

 ( على: 2012السياق ذاته يؤكد إطار عمل األمم املتحدة للمساعدات النمائية )

لبرامج التي تنضوي تحت هذه املحصلة إلى معالجة قضايا هامة تؤثر على الوضع سوف تسعى ا

االجتماعي واالقتصادي للنساء كما جرى تعريف ذلك في التحليل الشامل، ومن ضمن ذلك 

)لذلك تستهدف قطاعات مثل )الزراعة  بالتضاؤل القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد اآلخذة 

محدود وغير متساو )لذلك يستهدف النساء والشباب(.  والتصنيع والسياحة(، وإقصاء ووصول 

 (  4)ص. 

ولكن، وعلى الرغم من حقيقة أن هذه الخطط تلقي الضوء على معوقات جانب الطلب للتمكين 

االقتصادي للنساء، ال بد من وجود عملية لتطوير تدخالت تعالج العالقات الخلفية واألمامية في عملية النتاج، 

 على استيعاب منتجات جميع أشكال العمل، وخصوصا عمل النساء.  وكذلك قدرة السوق 

نقطة أخيرة تتعلق بالتعاون بين الستراتيجيات/الخطط وامليزانيات فيما يتعلق بمعالجة اختالفات النوع 

يوية االجتما ي في الوصول إلى املوارد االقتصادية والعمل والتشغيل. ينبغي أن تهتم الستراتيجيات باملعوقات البن

التي تواجه النساء باستمرار، أي االعتراإ بالحاجة إلى تحسين القدرة النتاجية لالقتصاد، وفي ذات الوقت 

حماية املنتجين  ويجب أن يكون دور النساء في هذه العملية واضحا في مختل  الخطط، مثل خطة التنمية 

مع أن التدخالت املستهدفة غير متناقضة، فإنها الوطنية إلى السكان والزراعة وتمويل املانحين، الخ. حاليا، و 

 ذات صلة عوضا عن تدخالت إستراتيجية. سياسيهأكثر تماشيا مع مجموعة من توصيات 

 الخاتمة:

  املرأةوفي نهاية البحث ،ال بد من زيادة الو ي لدى املجتمع بأهمية عمل 
ً
 فاعال

ً
في العملية  باعتباره عنصرا

ها واعتبار العمل حق لها ال حاجة فقط، ويأتي ذلك من خالل حمالت التوعية التنموية التي ال تكتمل بدون

خلق بياة داعمة  .الى مساهمتها في الدخل القومي بالضافةنفسها عن طبيعة العمل وقيمته،  املرأةللمجتمع و 

الى  ضافةبال  .للمرأة العاملة كتوفير فرص عمل على مستوى املحافظات املختلفة وليس فقط في محافظة واحدة

ضرورة توفير أشكال مختلفة من خدمات الرعاية والخدمة لألطفال وخاصة للنساء العامالت لتمكينهن من 

خلق فرص عمل جديدة في مختل  املناطق الفلسطينية، بما في  .األسرةظروإ عمل أكثر مالءمة ألدوارهن في 

ي مؤسسات املجتمع املدني، لعطاء ذلك وظائ  بدوام جزئي في القطاع الخاص والقطاع العام، وكذلك ف

 من الخيارات في حال عدم استطاعتهن التفرغ الكامل للعمل، بسبب املسؤوليات العائلية أو 
ً
النساء مزيدا

  .الظروإ االقتصادية
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 ملخصال
، وكذلك املرأةمن مشكالت ومعوقات أثناء قيامها بعملها مما يعيق تقدم  املرأةيهدإ البحث الى دراسة ما تتعرض له 

غوط النفسية واالجتماعية والحوادث التي نفسها، والض املرأةإلى العمل على أطفالها وعلى زوجها وعلى  املرأةاالثار السلبية لخروج 

 تتعرض لها أثناء العمل والى أشكال التمييز الجن ري في العمل وعدم امتالكها لقرارها وتبعيتها للرجل.

خارج املنزل بتخفي  األعباء  املرأةوكذلك طبيعة العمل املزدوج للمرأة العاملة داخل املنزل وخارجه، اذ لم يترافق عمل 

 العاملة جسديا واضطرابها نفسيا. املرأةها كما يجب مما يؤدي إلى إرهاق املنزلية عن

وتقوم بدور فعال في التنمية الشاملة في  املرأةولذلك سنحاول في هذا البحث محاولة وضع حلول لتلك املعيقات لتنهض 

 وطننا العربي.

 .املرأةياسة تنمية ، ساملرأةالعربية، برام  تنمية  املرأةاملعيقات، تمكين  كلمات مفتاحية

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is to study the problems facing women in their work which hinder their 

progress, As well as the negative effects of women's going to work on their children and husbands and on women 

themselves , Psychological and social pressures, accidents at work and forms of sexual discrimination at work, also 

women don't not have their decision, And its subordination to the man. 

As well as the nature of the double work of women working inside and outside the home, as the work of 

women outside the home was not accompanied by the alleviation of household burdens and should lead to 

exhaustion of women working physically and psychologically.  

           Therefore, we will try to find solutions to these obstacles in order to make women play their role in the 

comprehensive development process in our Arab homeland 
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 مقدمة:

العربية وزيادة مشاركتها في الحياة من خالل كافة املجاالت أحد أهم أهداإ  املرأةشكل موضوع تمكين 

ا وثيًقا بين إسهام  التنمية في الدول العربية كافة، وال شك في أن هناك
ً
في البناء املجتمعي وتعزيز  املرأةارتباط

 قدراتها وتمكينها من جانب، والنهوض والتطور االقتصادي والتنموي من جانب آخر.

وتمكينها االقتصادي واالجتما ي حظيت باهتمام بالغ في مستوى الّدراسات  املرأةولذلك فإن قضايا 

السياسات الّرسمّية العربية كما تبرزه العديد من تقارير التنمية البشرية في العلمية واألكاديمية أو في مستوى 

في العمل وتمكينها من ممارسة مختل  االنشطة  املرأةسائر األقطار العربية. لذلك ولغرض االرتقاء بدور 

لدور والعمل واالعمال جنبا الى جنب مع الرجل في سوق العمل وميدانه، فانه من الضروري ان يتم تأطير هذا ا

 في هذه البياة. املرأة لطبيعةعلى تشجيعه وممارسته ضمن اطار مؤس ري وقانوني وثقافي واجتما ي مناسب 

 املرأةوال يمكن ملجتمعنا العربي أن يواجه تحديات العصر و ساير ركب التطور والتحديث مادامت 

العربية لم تتغير بعد ولم تتغير  املرأةا أن وطامل العربية في وضعها الراهن وذلك ألنها صانعة النسان العربي،

نظرة املجتمع الدونية عل ها وعلى دورها في التنمية الشاملة، فالنسان العربي غير قابل ملواكبة التطور الحضاري 

 (.45الذي يشهده عصر العوملة وتهميش الحضارات)

 :الدراسة أهمية

  والسياسات التنموية للمرأة العربية وذلك تعود أهمية البحث إلى التعرإ على مدى فاعلية البرام

للقضاء على املشكالت واملعيقات التي تواجهها وكذلك التعرإ على الضغوط النفسية واالجتماعية والحوادث 

التي تتعرض لها أثناء العمل ومن ضمنها أشكال التمييز الجن ري في العمل وعدم امتالكها لقرارها وتبعتها للرجل 

 واملجتمع. األسرةالعاملة من صاحب العمل و  املرأةود األنظمة املوجه ضد ونظرة التخل  وجم

وتوفير فرص عمل تتناسب مع املؤهالت العلمية بالنسبة  املرأةاذ انه ال بد من االهتمام بشؤون 

 
ً
ومن ثم تمكينهن في العمل من خالل دورات تدريبية مستمرة وحضور  للباحثات عن عمل املؤهالت علميا

 .املؤتمرات التي تتناسب مع طبيعة العملالندوات و 

  :الدراسة مشكلة

 املرأةاملعيقات واملشكالت التي تواجه برام  وسياسات تنمية  التعرإ في محاولتها الدراسة مشكلة تكمن

وتقوم بدور فعال في  املرأةوتمكينها في الدول العربية ومحاولة اقتراح استراتيجيات وحلول لتلك املعيقات لتنهض 

 تنمية الشاملة في وطننا العربي.. ال

 الدراسة: أهداف

املعيقات واملشكالت التي تواجه  على التعرإ وهي االهداإ، من مجموعة تحقيق على الدراسة هذه تعمل

وتمكينها في الدول العربية ومحاولة وإلقاء الضوء على املعيقات واملشكالت التي  املرأةبرام  وسياسات تنمية 

 وايجاد املقترحات والحلول للوصول إلى ذلك الهدإ. املرأةاسات تنمية تواجه برام  وسي

                                                           

 .23، األهالي للطباعة والنشر والتوزيع، ص1، طالمرأة العربية في الدين والمجتمع(. 1996العودات، حسين،) (45)
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  :الدراسة أسئلة

املعيقات واملشكالت التي تواجه برام  وسياسات  هي الرئيس: ما السؤال على الجابة الدراسة هذه تحاول 

ة في الدول العربية لتمكين وتمكينها في الدول العربية؟ وما مدى فاعلية البرام  والسياسات املطبق املرأةتنمية 

 وتقوم بدور فعال في التنمية الشاملة في وطننا العربي؟ املرأةالعربية لتنهض  املرأة

 الدراسات العربية واألجنبية السابقة

العربية واملعوقات  املرأةموضوع واقع  دراسة على انصبت التي الدراسات من العديد هناك كان لقد

ميز ما أسبابها ولكن العربية، ملرأةاواملشكالت التي تواجه عمل   حاولت إنها من الدراسات غيرها عن الدراسة هذه ي 

املشكالت واملعيقات التي الزالت موجودة رغم التقدم والتطور الذي حصل ويحصل في العالم  على التركيز

 واضافة املقترحات والحلول للقضاء عل ها. 

 ما مباشر غير بشكل ولو بموضوع الدراسة صلة ذات وكانت اعليه الوقوف تم التي الدراسات هذه أبرز  ومن

  -يلي

: الدراسات العربية 
 
 أوال

 في االقتصاد السعودي". املرأة( بعنوان "2006دراسة الجفري )

للرجل في العمل أسوة  املرأةالسعودي من حيث مشاركة  االقتصادهدفت الدراسة إلى البحث في 

، على البيانات الحصائية استناداالعربي، وقد تم جمع البيانات في هذه الدراسة  املجتمعبمثيالتها من النساء في 

م، وتبين في هذه الدراسة التقدم املمحوظ في مجال التعليم الجامعي، وان زيادة نسبه 2005م،2004لعام 

ة القطاعات % من إجمالي العامالت في كاف82تمثل في قطاع التعليم حيث بلغت نسبتهن  السعوديةالعامالت في 

االخرى، ولكن بالرغم من االرتفاع النسب في مخرجات التعليم الجامعي للنساء إال أن الدراسة اثبتت ضع  

 (.46مخرجات هذا التعليم وال تناسب سوق العمل السعودي)

الفلسطينية في سوق العمل والتدخالت املطلوبة:  املرأة( بعنوان "تحديات مشاركة 2009دراسة شبانة )

 (.47في سوق العمل") املرأةكمية نوعية حول مشاركة دراسة 

هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء على املؤشرات الحالية ملشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني، 

في عملية النتاج،  املرأةالعاملة النسوية من أجل رصد وتحليل واقع مشاركة  وإبراز السمات األساسية للقوى 

في األراضري  املرأةالتي تحيط بعمل  واالجتماعيةعمل وفي ظل الظروإ القتصادية أدائها في في سوق ال

الفلسطينية، وهي تهدإ على وجه الخصوص إلى رسم خريطة حول الواقع الراهن ملشاركة النساء في سوق 

اردة للنساء في القوى العاملة ودراسة العوامل الط املرأةالعمل الفلسطيني، مع التركيز على ظاهرة تدني مشاركة 

 في األراضري الفلسطينية  املرأةمن سوق العمل، وتبين في الدراسة أن مشاركة 
ً
في القوى العاملة متدنية عموما

 في قطاع غزه، 
ً
بينما بينت الدراسة أن تدني وتنخفض مشاركة الناث في عملية النتاج بشكل كبير خصوصا

 املشاركة النسوية مرتبطة بخليط 

                                                           

ــة( فــي االقتصــاد الســعودي المرررأة) ثمررار دخررول المرررأة سرروق العمررل عالميررا  ومحليررا . .(2006) صررفية الجفررري، (46) ــة القافل مترراف فرري  ،مجل
http://qafilah.com/ar 

دراسرة كميرة نوعيرة حرول  (. تحرديات مشراركة المررأة الفلسرطينية فري سروق العمرل والتردخالت المطلوبرة:2009) جواد صالح،و  لؤي شبانة، (47)
 الضرررفة الغربيرررة، مركرررز المررررأة الفلسرررطيني لتبحررراث والتوثيرررق، الجهررراز المركرررزي لاحصررراء الفلسرررطيني، مشررراركة المررررأة فررري سررروق العمرررل.

 فلسطين.

http://qafilah.com/ar
http://qafilah.com/ar
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 حصرها في:من األسباب يمكن 

العرض من القوى العاملة  استيعابتتمثل في عدم مقدرة سوق العمل الفلسطيني على  أسباب إقتصادية• 

 تدني األجور 
ً
 النساء في العمالة الهامشية. وانخراطالنسوية وكذلك عوامل الطرد من السوق خصوصا

 قارنة مع الذكور في سن متأخرة م إلى سوق العمل املرأةمرتبطة بدخول  أسباب إجتماعية• 

 .املرأةتتمثل في محدودية املهن واألنشطة القتصادية التي تتنافس عل ها  أسباب إجتماعية وثقافية• 

 .(48)بيئة مساعده وثقافة داعمة في العراق" املرأة( بعنوان "تمكين 2011دراسة الجهاز املركزي لإلحصاء )

من تعليم وصحة وخدمات  املرأةعدة لتمكين هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى توفر العوامل املسا

وعمل تشر عات ودراسة مستويات التمكين املختلفة على املستوى الفردي واالسري واملجتمع، واعتمد البحث 

سنة فاة تضم املتزوجات  54-15من خالل تقسيم النساء إلى فاتين من سن  I-WISHعلى تحليل البيانات الـ 

، وذلك لتحقق من 4811االخرى تضم الفتيات الغير متزوجات والبالغ عددهن والفاة  10762والبالغ عددهن 

على جميع املستويات الفردي واالسري واملجتمع،  املرأةمدى توفر العوامل املساعدة الغير مباشرة لتمكين 

العراق، محافظة من  14الحالة االجتماعية(، حيث شملت الدراسة  وقياس تبايناتها املختلفة )املناطق، العمر،

في التعليم وليس التوق  عند مرحلة معينة كعامل مساعد للتمكين  املرأةواوضحت الدراسة اهمية استمرار 

 القرار واملشاركة في االنشطة االجتماعية املختلفة.  واتخاذ

"االستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان  (.بعنوان2011اللبنانية ) املرأةدراسة الهياة الوطنية لشؤون 

(. وقد هدفت الدراسة الى توضيح املبادئ االساسية لمخطة االستراتيجية الوطنية للمرأة 49م(" )2021-م2011)

الخطة االستراتيجية على مبدأ املشاركة وذلك في اطار الصعوبات والتحديات التي تواجهها  واعتمدتفي لبنان. 

 للمرأة اللبنانية بمشاركة جميع الجهات الوطنية والرسمية واال  املرأة
ً
هلية واالقليمية والدولية وذلك تعزيزا

  املرأةواملجتمع، وخرجت الدراسة بعدة اهداإ استراتيجية لتمكين  األسرةودورها الفعال في 
ً
اللبنانية اجتماعيا

 م.2021، ثم قامت بوضع عدة مقترحات ومداخالت على املدى الطويل حت  عام واقتصاديا

إلى معرفة أراء  هدفتوالتي  ؟!".املرأةق العمل النسوي هل يلبي طموحات ( بعنوان "سو 2013دراسة االهدل )

النساء اليمنيات حول تحقيق طموحاتهن من خالل العمل في سوق العمل النسوي في اليمن في ظل قلة املوارد 

 املرأةة أن املالية واملؤهالت العلمية املتدنية واملهارات التسويقية املعدومة لدى بعض النساء، وأظهرت الدراس

اليمنية بالرغم من الظروإ املعيشية الصعبة وإرادتها القوية تعمل على التغلب على الفقر. كما اثبتت الدراسة 

اليمنية لذلك خرجت هذه الدراسة بخطط مدروسة مع الجهات  املرأةان سوق العمل النسوي ال يلبي طموحات 

يق طموحاتهن من خالل خلق فرص تعليمية وتدريبية املختصة لرفع من معنويات نساء األعمال والسعي لتحق

 (. 50قوية لتأهيل كادر نسائي على مستوى عاٍل من املهارة)

: الدراسات األجنبية
ً
 ثانيا

إلى مناقشة تمكين والتي هدفت  ."Women's Empowerment in India"بعنوان  Upadhyay( 2005دراسة )

خط  عدة متغيرات رئيسة منها املوقع الجغرافي )مدني، في الهند على أن تعتمد بشكل كبير على املرأة

                                                           

العرررررررررررررررراق، متررررررررررررررراف فرررررررررررررررري  (.تمكررررررررررررررررين المررررررررررررررررأة بيئرررررررررررررررة مسررررررررررررررراعدة وثقافررررررررررررررررة داعمرررررررررررررررة،2011الجهررررررررررررررراز المركرررررررررررررررزي لاحصررررررررررررررراء) (48)
www.cosit.gov.iq/images%5Cpublications%5CIWish 

 .(2021-2011(. االستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان)2011الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ) (49)

 37946 ،جريدة الجمهورية اليمنيةسوق العمل النسوي هل يلبي طموحات المرأة؟!. ،فبرابر(.2013،22ألطاف) األهدل،(50)
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ريفي(،املستوى التعليمي، الحالة االجتماعية والعمر، حيث يالحظ ان هناك سياسات وطنية واقليمية وقطاعية 

في الهند وخاصة في املجاالت الصحية والتعليمية واالقتصادية والسياسية، وعلى الرغم من ذلك ال  املرأةلتمكين 

 (.51)املرأةهناك فجوة بينما تعلن عنه السياسات واملستوى الفعلي لتمكين تزال 

 Education and Economic Empowerment of"بعنوان  Abdel Mowla (2006املولى ) عبددراسة 

Women in Egypt"(52).  وذلك من  املرأةإلى توضيح العوامل املؤثرة على تمكين والتي هدفت 
ً
 وتعليميا

ً
إقتصاديا

وعلى مستوى االقتصاد، وعلى مستوى  أربع مستويات وهي املستوى الحرفي، ومستوى العمل في الشركات، خالل

ركزت الدراسة على فحص العالقة بين التمكين االقتصادي والتعليمي    القتصاد العالمي، ومن أجل ذلك 

على العمل  املرأةز على قدرة م.حيث تم التركي2006بيانات سوق العمل املصري لعام  باستخدامللمرأة في مصر 

من الحصول على القوة في  املرأةبأجور جيدة ونوعية عمل جيدة، حيث خلصت الدراسة إلى إن التعليم يمكن 

تحصل على منفعة  املرأةسوق العمل، ويمنحها حظوظ تنافسية في الحصول على فرص العمل، حيث اتضح إن 

 ال تحسين مخرجات سوق العمل.أكبر من الرجل عند حصولها على التعليم في مج

 هدفتوالتي  .Women Empowerment and Economic Development"(53)"بعنوان  DUFLO( 2012دراسة )

في تحقيق التطور االقتصادي،  املرأةوالتطور االقتصادي وتم التركيز على دور  املرأةالى بحث العالقة بين تمكين 

ي إلى تحسين التطور االقتصادي، كما انه من الضروري تحقيق سيؤد املرأةوخلصت الدراسة الى ان تمكين 

 ودور الرجل في تحقيق التطور االقتصادي. املرأةموازنة بين دور 

 Building Women's Economic and Social"بعنوان:  Blattman et- al (2013بالتمان وزمالؤه )دراسة 

Empowerment Through Enterprise Uganda"(54). املرأةوخاصة  املرأةدراسة اثار منح دفت إلى والتي ه 

الفقيرة في أوغندا منح مالية وتدريب حول املهارات االساسية على تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة من خالل 

تصميم وتنفيذ برام  معده لهذا الغرض صممت من قبل منظمة ايطالية غير حكومية، وخلصت الدراسة إلى 

ت من الحصول على منافع محددة من خالل إقامة أعمالهن الخاصة، مما يعني ان الفقيرة تمكن املرأةإن 

حققت قيمة أعلى من كلفتها وبشكل عام فإن الدراسة خلصت إلى إن التمكين االقتصادي  املنفذةالبرام  

 في املجال الصحي.
ً
 للمرأة يمكن ان يحقق لها اثار ايجابية خاصة

 التعليق على الدراسات السابقة:

من العمل وتجارب الدول االخرى في  املرأةالعربية واالجنبية في تمكين  السابقةخالل الدراسات من 

، تم مالحظة ان معظم البرام   اقتصاديا املرأةانشاء مجالس ومنظمات ومؤسسات لتمكين 
ً
 وسياسيا

ً
واجتماعيا

 في املرأةقد ركزت على تمكين  املرأةوالسياسات التنموية لتمكين 
ً
الدرجة االولى بسبب التضخم  إقتصاديا

ان نالحظ من خالل  وبإمكانناالسكاني وانتشار البطالة واالسر الفقيرة في الكثير من الدول العربية واالجنبية. 

                                                           
(56)Upadhyay, Reecha (2005): Women's Empowerment in India.Available 

at:asiafoundation.org/publications/pdf/866  

(52)Abdel Mowla, (2006):Education and Economic Empowerment of Women in Egypt,Education,P8. 

Available at: www1.aucegypt.edu/src/.../Somaya_2.pdf. " 

(53)Duflo,Esther (2012):"Women Empowerment and Economic Development Journal of Economic 

Literature, vol 4 No 50,P.1051. 

Blattman, Christopher, Green, Eric, Annan, Jeannie  

(54)Jamison, Julian (2013): Building Women's Economic and Social Empowerment Thruogh Enterprise 

"Uganda, https://www.poverty-action.org/.../wings 
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بشكل عام ال زالت تعاني من ضع  التمكين فاي بحاجة الى متطلبات عديدة للنهوض  املرأةتلك الدراسات ان 

في  املرأةبة حقيقية في عملية التنمية. قد حصل تطور ملموس في االهتمام بواقعها االقتصادي وجعلها شريك

 الجانب االقتصادي على وجه الخصوص اال ان هذا التطور مازال بحاجة الى دعم مجتمعي ودولي كبير.

 وتمكينها في الدول العربية املرأةاملعيقات واملشكالت التي تواجه برامج وسياسات تنمية 

الثقافي وتطور املفاهيم االجتماعية وحدوث ثورة فكرية داخل البن  األسرية وانتقال  بالرغم من التقدم

عاني من وجهات املحافظة والتي قد  املرأةالعربية من داخل املنزل إلى خارجه إال أن  املرأةعمل 
 
العربية ما زالت ت

جتماعية واالقتصادية مما أثر على يعود مصدرها إلى بعض األعراإ املتأثرة بالعوامل التاريخية والثقافية واال 

في االختيار، بحيث تعتمد تلك األعراإ االجتماعية بشكل كبير على وجهات النظر التقليدية بالنسبة  املرأةحرية 

 بينما تر ى  األسرةواملتمثلة في أنه يجب على الرجل رعاية  املرأةلدور 
ً
ألخرى، كما ينظر  األسرةشؤون  املرأةماليا

 
ً
بأنها فرد ال يزال بحاجة إلى الحماية الجسدية وفي ما يتعلق باملحافظة على سمعتها. سنتناول في هذا  للمرأة أيضا

 العربية. املرأةاملبحث املعيقات واملشكالت التي تواجه تمكين 

من املفاهيم الشائعة في معظم الدول، خاصة في مجال التنمية  املرأةبداية لقد أصبح مفهوم تمكين 

ل أحد املفاهيم الرئيسة في املؤتمرات املحلية والدولية. وتعني كلمة التمكين املرأةوفي كتابات  الجتماعية،
َّ
  وشك

وقدرتها على التأثير  املرأةفيمكن ان يعرإ بانه "دعم إمكانية  املرأةلغة ً التقوية أو التعزيز، اما مصطمح تمكين 

يمكن تعريفه ايضا بأنه استخدام السياسات العامة  ( كما55في املؤسسات الجتماعية التي تؤثر في حياتها")

واالجراءات التي تهدإ إلى دعم مشاركة النساء سواء في الحياة السياسية أو االقتصادية أو غيرها وصوال إلى 

( . و عرفه صندوق االمم املتحدة 56مشاركتهن في صنع القرارات التي تؤثر في مختل  مؤسسات املجتمع. )

( بأنه توفير فرص أكبر للمرأة لمحصول على املوارد والتحكم في املجتمع أي أن التمكين هو 57النمائي للمرأة)

 في صنع القرارات والسياسات املتعلقة بحياة االفراد وفي تنفيذها ضمن حيز الواقع. املرأةمشاركة 

 انواع التمكين:

 التمكين االقتصادي: -أ

في الوظائ  الدارية والتنظيمية  املرأةي لكل من الرجل و يعني التمكين االقتصادي للمرأة التوز ع النسب

واملهنية، والتوز ع النسبي للدخل املكتسب بواسطة السكان من الجنسيين، واألجور النسبية لإلناث مقارنة 

بالذكور، والداعون لهذا النوع من التمكين للمرأة يؤكدون أن هذا ال يتحقق إال إذا كان للمرأة دخل خاص 

استخدموا في ذلك كافة وسائل الضغط املعنوي من صحافة وإعالم، وأعمال درامية ومناهج دراسية. منتظم، و 

 املرأةفي سوق العمل والعمل على تمكين  املرأةلذلك يهدإ التمكين االقتصادي إلى زيادة في حجم مشاركة 

 وزيادة قدرتها واعتمادها على الذات، من أجل إسهامها في الحياة االقتصادية.

 التمكين االجتماعي: -ب

كل صالحياتها وقدراتها في سبيل بناء ثقافة اجتماعية. ونشرها  املرأةيعني التمكين االجتما ي أن تمارس 

 مع  املرأةداخل املجتمع. ويركز التمكين االجتما ي على زيادة نسبة مشاركة 
ً
 وعربيا

ً
في القضايا املجتمعية، محليا

واملجتمع رفع مستوى الو ي للقضاء على  األسرةن القيم اليجابية على مستوى التأكيد على دورها الهام في تكوي

                                                           

 مصررر. القرراهرة، منظمررة المرررأة العربيررة:، النــوع اإلجتمــاعي وأبعــاد تمكــين المــرأة فــي الــوطن العربــي(.2010) منصررور مصررطفى،و  رشررا السرريد،(55)
 .41 صفحة

 وقطرر، الكويرت فري السياسري التمكرين حالرة دراسرة والمحرددات، الشرروط: العربـي الـوطن فـي السياسـي التمكين(.  ٢٠٠٢ ،)أماني صالح،(56)
 .القاهرة والحضارة، المرأة دراسات جمعية

 .آسيا غرب مكتب ،االجتماعي النوع سياسات لمدخ (.٢٠٠٠، )للمرأة االنمائي المتحدة األمم صندوق(57)
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على إحداث التوازن في مسؤوليتها  املرأة. والعمل على توفير الخدمات التي تساعد املرأةكافة أشكال التميز ضد 

 ودورها التنموي.

 التمكين السياس ي: -ج

دد املقاعد البرملانية املتاحة للرجال مقارنة يقاس التمكين السيا ري بحسب رأي الداعين إليه، بع

بالنساء، وأيًضا مشاركة النساء في منظمات املجتمع املدني  كاألحزاب، والنقابات، واملنظمات األهلية وغيرها. وفي 

بتخصيص مقاعد برملانية للمرأة في البرملانات، )وهو ما يطلق عليه مشروع  1995هذا الطار، طالب مؤتمر بكين 

، 2005في املائة ببلوغ العام  30تا(، ودعا هذا املشروع إلى ضرورة رفع التمثيل النسائي إلى نسبة ال تقل عن الكو 

في مواقع  املرأة(. وكذلك زيادة نسبة تمثيل 58واتخذت عدد من الدول العربية قرارات متقدمة في هذا الصدد")

 ( .59يمية والدولية)اتخاذ القرار، وزيادة تمثيلها في املؤسسات العربية والقل

 املرأةأما املؤشرات التي من املمكن ان يستدل من خاللها على تمكين 

 في مختل  املجاالت وكما يلي: املرأةهناك بعض املؤشرات التي تحدد وتقيس تمكين 

للواتي القرار، ونسبة النساء ا اتخاذالتمكين السيا ري مثالها نسبة تمثيل النساء في املجالس املحلية ومراكز  -1

 سجلن ويحق لهن التصويت واالنتخاب.

التمكين القتصادي من خالل التغير في نسبة معدالت التوظي ، نسبة صاحبات األعمال الحرة واملشار ع  -2

 في سوق األوراق املالية. املرأةاملستقلة، ونسبة مشاركة 

في أعمال البيت وتربية  األسرةأفراد التمكين الجتما ي عدد النساء في منظمات املجتمع املدني، ومشاركة  -3

 .(60)األطفال"

 العربية في بعض مجاالت التمكين: املرأةأما واقع 

 سياسيا املرأةتمكين -1

في معظم األقطار العربية على حقوق املواطنة السياسية واالجتماعية  املرأةعلى الرغم من حصول 

ة أمام القانون، وإتاحة الفرص أمامها في التعليم وفي والعربية، وفي مقدمتها حق االنتخاب والترشيح واملساوا

تقلد املناصب العامة، وتسلم الحقائب الوزارية واملواقع دون الوزارية، ومشاركتها في السلطة التنفيذية 

 والتشر عية والقضائية، إال أن مشاركتها ما زالت ضعيفة وأقل من الدور الذي يمكن أن تؤديه.

إلى وجود تباين في نسبة  2002العربية الصادر عام  املرأةخالل تقرير تنمية حيث تشير الحصاءات من 

في مواقع صنع القرار بين األقطار العربية. ولذلك تم عقد العديد من املؤتمرات التي نشطت في دعم  املرأةتمثيل 

عن قضايا املجتمع  ال تنفصل بالكامل املرأةالعربية في صنع القرار، باعتبار أن قضية  املرأةقضية مشاركة 

 على تحليل املصاعب التي تق  أمام 
ً
العربي، وأن معالجتها ال يمكن أن تتم إال من خالل نظرة شاملة، استنادا

العربية عام  املرأةالعربية لهذا دفعت بالرعاية من قبل أعلى املستويات، فكان املؤتمر األول لقمة  املرأةتطلعات 

في  املرأةالدول العربية، وتم من خالله االتفاق على عقد منتديات خاصة ب ، بحضور السيدات األوائل في2000

                                                           

 alukah.net/web/khedr/0/53818/#ixzz3M7rJdw1j في متاف. المرأة تمكين مفهوم حقيقة(.2013)أحمد خضر،(58)
 بمدينررة ميدانيرة دراسرة والتمكــين، التهمـيش بــين الرسـمي العمــل سـوق فــي الفلسـطينية المــرأة مشـاركة (.٢٠٠٦ ).محمررود وفراء فحجران،(59)

 .العربية الدول جامعة العربية، والدراسات البحوث معهد ماجستير، رسالة غزة،
 pdf-123-maktabatmepi.org/download/3001/550/Anera6.127 في متاف. المرأة تمكين.النعيمات،خليل(60)
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والسياسة،  املرأةوالقانون،  املرأة، كاملرأة( . وحملت عناوين مختلفة مرتبطة ب61)املرأةموضوعات وقضايا تهم 

 (.62والسالم، خرجت هذه املنتديات بتوصيات وإعالنات وبيانات متخصصة ملوضوع كل منتدى) املرأة

بصفة  املرأةوتعتبر قضية املشاركة السياسية من أهم القضايا التي تواجه املجتمعات بصفة عامة و 

خاصة، ألنها تتعلق بكافة جوانب الحياة فالعمل السيا ري ليس مجرد مشاركة في انتخابات ودخول مجالس 

خاللها مسيرة التنمية الشاملة، وأن  نيابية، وإنما في اتخاذ القرارات املتعلقة بكافة مناحي الحياة التي تحدد من

يندرج بطبيعة الحال ضمن مسؤولية الدولة والحكومة والسلطة التشر عية، إضافة إلى  املرأةتعزيز مساهمة 

األحزاب واملنظمات النقابية والهياات املهنية وجمعيات املجتمع املدني، وكافة القوى الديمقراطية والحداثة 

، وتوسيع مجال املساهمة في الحياة السياسية بمفهومها العام املرأةبأدوار ووظائ  املؤمنة بضرورة االرتقاء 

 ( . 63والشامل)

في معظم األقطار العربية على حقوق املواطنة السياسية واالجتماعية  املرأةعلى الرغم من حصول 

رص أمامها في التعليم وفي والعربية، وفي مقدمتها حق االنتخاب والترشيح واملساواة أمام القانون، وإتاحة الف

تقلد املناصب العامة، وتسلم الحقائب الوزارية واملواقع دون الوزارية، ومشاركتها في السلطة التنفيذية 

 والتشر عية والقضائية، إال أن مشاركتها ما زالت ضعيفة وأقل من الدور الذي يمكن أن تؤديه.

 ن تمكينها وتنميتها فيمكن تصنيفها كالتالي:العربية وتحد م املرأةأما عن املعيقات التي تواجه 

 ضغوطا  املرأةتواجه : ا تيةنفسها )معيقات ذاتية( ويمكن تمخيصها في االمور  املرأة: ما يتعلق بأوال

احيانا اتخاذ قرار انخراطها في بعض  املرأةالتحاقها في األعمال غير التقليدية، وكذلك ال تستطيع  فسية عندن

من االهتمام بأسرتها.  املرأةطول ساعات العمل خاصة في القطاع الخاص مما يحرم الى  ضافةباال  األعمال.

كما يلعب الحباط  في معظم االحيان لسلطة الذكور والقرارات التي تخص تعليمها وعملها. املرأةوايضا خضوع 

 في منع 
ً
 رئيسيا

ً
ل تصاب بالحباط عندما التي تبحث عن عم املرأةمن االنضمام للقوى العاملة. ف املرأةدورا

تواجه معدالت البطالة املرتفعة وصعوبات البحث عن عمل، و ستدل على ذلك من خالل معدالت البطالة 

 بين الشابات.
ً
 املرتفعة بين الناث وخصوصا

وتشير الدراسات إلى أن بعض الخصائص النفسية والشخصية واملعرفية للمرأة تحول دون انخراطها في 

(. كما أّن هناك نساًء ترى أّنها غير ملزمة بالعمل، وأّن الرجل املسؤول األّول واألخير 64لسيا ري)العمل العام وا

 عنها حّت  لو أّن بعضهّن لهّن القدرة على العمل، ومع ذلك ترفض  حّت  ال يّتكل عل ها الرجل.

 في التنمية،  رأةامل: كما نجده في ضع  الو ي االجتما ي بأهمية دور ثانيا: معيقات تتعلق باملجتمع

في  املرأةاملجتمع بانخراط  اقتناعبالكثير من املهن، وكذلك عدم  املرأةومعارضة العادات والتقاليد التحاق 

األعمال التي يزاولها الرجال. اض  الى ذلك ان بعض االسر ترفض السماح بالعمل في األعمال التي ف ها اختالط 

 بين الجنسين.

                                                           

 .3ص عمان، األردنية، المرأة لدعم مقدمة عمل ورقة ،"الشخصية وتجربتي النيابية االنتخابات" (.2002) ،إميلي نفاع، (61)
 .5ص عمان، السياسية، للدراسات القدس مركز المجتمع، نصف مجلة ،"السياسية والمشاركة المرأة" ،(2002، )جمال الخطيب،(62)
 تللدراسرا الررأي مركرز ،"2003 النيابيرة االنتخابرات ضروء علرى السياسرية المررأة واقرع فري نقديرة قرراءة"(.2003 أيلرول 5، )جهراد المحيسرن،(63)

 .4ص ،(12041) العدد األردنية، الرأي جريدة في منشورة دراسة. عمان والمعلومات،
 

 المرررأة مشرراركة تواجرره الترري االجتماعيررةو  النفسررية المعوقررات .(2010) ،فررواز جمررال، العمررري محمررد عمرراد سررالمة، ،بشررير إيمرران الحسررين،(64)
 .520، ص، 3 ج، 34 ع،  مصر- شمس عين - التربية يةكل مجلة المصدر الحسين، بواسطة البلدية المجالس في األردنية
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 تعقيد الجراءات الدارية كما يحدث في  -(:املعيقات التنظيمية واإلداريةمل )ثالثا: ما يتعلق ببيئة الع

واألنظمة عند البحث عن عمل. واالفتقار لإلرشاد املنهي املناسب وكذلك عدم توفر املعلومات بسهولة وبدرجة 

سبة العمل مرتبطة بمدى منا املرأةكافية بالنسبة الحتياجات سوق العمل. وايضا هناك آثار نفسية لعمل 

وقدراتها ومهاراتها، وأيضا بنوعية شروط أداء العمل وظروفه، فان العمل الروتيني اململ أو  املرأةلشخصية 

النفسية ومن العوامل الهامة واملؤثرة أيضا،  املرأةالعمل القا ري الصعب، يساهم بشكل سلبي في صحة 

 افآت والتشجيع.الشعور بالظلم وعدم الحصول على الحقوق إضافة إلى نقص املك

  ونراها متمثلة في انخفاض مستوى األجور املقدمة في القطاع الخاص  عيقات االقتصاديةاملرابعا

مقارنة بالقطاع الحكومي. ومنافسة العمالة الوافدة على سوق العمل بسبب انخفاض رواتبها، وعدم تناسب 

فآت والحوافز املادية. تظهر األدلة أن القيود الى عدم توافر املكا بالضافةالراتب املعروض مع الجهد املبذول 

االقتصادية تبدأ من التحصيل التعليمي ولكنها تتجلى في طريقة إعداد الحوافز االقتصادية أو  املرأةعلى مشاركة 

وبين  املرأةصياغة الخيارات والعادات االجتماعية، فقد ال يوجد ترابط بين املهارات والتعليم الذي تحصل عليه 

 في القطاع الخاص. وهذا ما يقودها للبحث عن وظائ  في القطاع العام املها
ً
رات التي يتطلبها العمل وخصوصا

" للمرأة، إضافة إلى تقييد حرية حركة 
ً
الجغرافية وعدم تقبل عملها  املرأةالذي تعد وظائفه "مقبولة اجتماعيا

ريقة تصميم الحوافز االقتصادية الحالية عن وظيفة(. وهذا ما تثبته ط املرأةخارج األردن )تقليل سبل بحث 

 على خيارات 
ً
في سوق العمل و عزز هذه  املرأةمثل التعويضات السخية التي يقدمها القطاع العام التي تؤثر سلبا

إلى سوق العمل ومشاركتها في الحياة  املرأةالعوامل االفتقار ملؤسسات كافية أو تشر عات داعمة لدخال 

 د.االقتصادية في البال 

في سوق العمل. فتفضل النساء العمل في املجاالت  املرأةفقد تثبط الحوافز االقتصادية خيارات 

االجتماعية في القطاع العام )مجاالت الصحة والتعليم بشكل رئي ري( ملا لها من مزايا مثل األمان الوظيفي 

 وساعات العمل القصيرة والتأمين الصحي إلى جانب الضمان االجتما ي. 

تزال وظائ  القطاع العام هي األكثر اقباال عل ها. فبشكل عام تحمل وظائ  القطاع العام مزايا وال 

أفضل ملوظف ها من وظائ  القطاع الخاص كما تعد الفجوة في األجور في ما يتعلق بتحصيل األموال الفتة 

 للمرأة، وكنتيجة لذلك تفضل النساء وظائ  القطاع العام أكثر من 
ً
الرجال. عالوة على ذلك، للنظر وخصوصا

 يتمتع موظفي القطاع العام بمزايا غير مادية أكثر منها في القطاع الخاص.

  هنالك أسباب وعوامل كثيرة  في العملية السياسية: املرأةخامسا: األسباب التي تعيق عملية مشاركة

نفسها  املرأة، عدم و ي املرأةمل في املجتمع وعدم تقبل املجتمع لع املرأةمنها: وجود املفاهيم املعادية لحقوق 

ألهمية مشاركتها في العمل السيا ري، واحيانا كثيرة توظي  النساء في أعمال خدماتية تقليدية وبالتالي ضع  

كي تصبح عنصرا هاما ومؤثرا في  املرأةموقعهن الوظيفي واالقتصادي الذي يعد من العوائق الكبيرة أمام تمكين 

في األمور االجتماعية واألسرية،  املرأةالى تقسيم األدوار التقليدية بين الرجل و  افةبالضمؤسسات صنع القرار، 

. وفي بعض البلدان العربية قلة وجود األسرةدوما العبء األكبر في تربية األطفال ورعاية  املرأةإذ تتحمل 

 – املرأةاهضة لحقوق دون التبعية ألحزاب سياسية من املرأةمنظمات نسائية ناشطة في الدفاع الحقيقي عن 

السيما في الدول العربية والسالمية ودول العالم الثالث التي تكتفي بإيجاد لجان نسائية تهدإ إلى تمرير 

نشهده من تصاعد الحركات الرهابية  سياساتها وتسويق برامجها وكسب عناصر وكوادر نسائية. وايضا ما

 املرأةقوى السالم السيا ري، التي يشكل فرض التراجع على  على صعيد العالم ، وبروز  املرأةاملناهضة لحقوق 

وحرمانها من أي دور سيا ري ، احد ابرز واهم مميزات برامجها السياسية وهذا بدوره يعد من العوائق الكبيرة 

في العملية السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار إذ تتعرض الكثير من الناشطات  املرأةأمام مشاركة 
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على  املرأةيات إلى التهديد والقتل وانتهاك حقوقهن. وتفشري ظاهرة الفقر في كثير من دول العالم وحصول النسائ

الحصة األكبر من نسبة الفقر ومن انتشار ظاهرة االتجار بالنساء من الدول الفقيرة إلى الدول الغنية واستعباد 

للنساء وهذا يبدو ظاهر في كثير من الدول . وكذلك تفشري ظاهرة األمية وانخفاض املستوى التعليمي املرأة

 .(65)العربية ومناطق دول العالم الثالث، مما يعرقل مسا ي االرتقاء بنسب التمثيل السيا ري للمرأة

  :
 
بما ان الثقافة السائدة ذكورية، عشائرية، جهوية وبالتالي عائلية. لذلك  :االجتماعيةعيقات املسادسا

سيعارض مشاركتها في السياسة. اذ ان االعتقاد السائد لدى الغالبية  املرأةفإن الطار االجتما ي املحيط ب

كالقدرة على القناع ، العظم  ألفراد املجتمع، يؤمن بأن الرجل يتحلى بصفات ومهارات العمل السيا ري

يالئم  ، لذا فأنهم يؤكدون بأن العمل السيا ري ال املرأةوالتفاوض وعقد التحال  أكثر من  االتصالوالخطابة و 

 من منطقة إلى أخرى، إال أنه يضع عقبات فاعلة أمام وصول املرأةطبيعة 
ً
، وإن كان هذا املفهوم يتفاوت نسبيا

 في الحد من قدرة  املرأة
ً
على االختيار  املرأةإلى مراكز القرار السيا ري. فتلعب العادات االجتماعية دورا هاما

ي وضعتها التشر عات باسم األفكار املتداولة حول األدوار وتذهب في بعض األحيان إلى أبعد من الحدود الت

واملحافظة عل ها. حيث ال تزال العادات  املرأةالتقليدية للنوع االجتما ي في املجتمع وباسم حماية سمعة 

على االختيار فيما يتعلق باألصول االقتصادية وفي  املرأةاالجتماعية إلى جانب القيود القانونية تحد من قدرة 

 لألسرة ا
ً
لحياة الشخصية واألسرية وفي املشاركة السياسية. تضع العادات االجتماعية الزوج أو األب رئيسا

والناث ف ها، وتتجسد مسؤوليته في تقديم الدعم املالي لألسرة واتخاذ  األسرةوبالتالي يعطى دور ولي أمر 

 ككل. األسرةالقرارات الرئيسة التي تؤثر على 

في القوى العاملة تترسخ في وجهات النظر  املرأةواألعراإ االجتماعية على مشاركة ان تأثير العادات 

في القوى العاملة، تعزز هذه األعراإ الرأي السائد  املرأة. أما فيما يتعلق بمشاركة املرأةالتقليدية لدور الرجل و 

 املرأةرج الرجل املتزوج للعمل، وأن املتزوجة يجب عل ها مالزمة املنزل لرعاية شؤون أسرتها، بينما يخ املرأةبأن 

 
ً
املتزوجة يجب أن يتم حمايتها وإقصاؤها عن بعض أنواع ظروإ العمل املحيطة بها. وهذه  املرأةوخصوصا

وقدرتها على  املرأةاألعراإ االجتماعية بدورها يمكن أن يتم فرضها وتعزيزها بالقيود القانونية التي تعوق حركة 

 االختيار.

من االلتحاق بسوق العمل أّن أماكن العمل تكون في أغلبها أماكن  املرأةسباب التي تمنع ومن أهّم األ 

ا على 
ً
ا أو زوًجا، ومع هذا  املرأةمختلطة، وحفاظ

ً
وكينونتها يتّم منعها من العمل من قبل أهلها، أكان أًبا أو أخ

ي طريقها لتحقيق ذاتها كفرد عامل قادر في ا ونة األخيرة تجاوز كّل املعّوقات التي تق  ف املرأةفقد استطاعت 

 على النتاج، من خالل ثقتها الكبيرة بنفسها، وثقة األهل ودعمهم لها أيًضا.

ه ال يجب على 
ّ
العمل ألّي سبب كان، و عتبر هذا  املرأةوقد يكون السبب أيًضا سيطرة الرجل واعتقاده بأن

في بناء املجتمع، وحصر  املرأةمجتمعنا بعدم إشراك نقًصا في حّقه، وهذا أكبر خطأ يرتكبه معظم الناس في 

 مسؤولّياتها في عمل البيت وتلبية رغبات الرجل وتربية األوالد

ان تبدع في  املرأةاالم العاملة التي تعمل في اكثر من جهة، وكل جهة تطلب من  املرأةونتطرق هنا الى 

العاملة هي مجاهدة على جبهة  املرأةية للمرأة، فالعطاء، رغم أن حجم املطلوب يفوق القدرات النفسية والجسد

، تجاهد للمحافظة على بيتها وتبقيه ”تربية نفسية وجسدية واجتماعية وفكرية وتعليمية”العمل داخل البيت 

                                                           

 الثقافيرة جسرور مجلرة – العربيرة للمررأة السياسرية والمشراركة العرالمي المررأة يرومو  سابق مصدر – أين إلى المرأة.... العالمي المرأة يوم في (65)
– www.josor.net 

 

http://www.josor.net/
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، وتجاهد رغبات جسدها بالراحة فتستيقظ مع الفجر ترتب ما خلفه االوالد من عبث بالبيت، توقظ 
ً
سعيدا

وضة وتنجز ما يسعفها الوقت على انجازه، ثم تخرج للعمل لتدخل جولة جديدة من االوالد للمدرسة وللر 

الجهاد رغم انها قد تكون سهرت مع طفلها طيلة الليل يبكي، وفي العمل تن ر  راحتها وحياتها الشخصية لتدخل 

أن تنتاي  في عالم العمل وخدمة الجمهور الذي يريد مصمحته وتقضري في عملها حت  بعد منتص  النهار، وما

، األسرةحت  تدخل جهادا جديدا فقد يكون في خطتها االجبارية ان تذهب للتسوق وشراء مستلزمات البيت و 

وبعدها تعود لبيتها لتبدأ رحلة استكمال األعمال التي بدأتها منذ فجرها، لتهتم بهذا الطفل وتعلم ذاك وتفكر 

ها الوقت باستراحة ملدة ساعة. وال زالت رحلة الجهاد بثالث وتجهز الطعام للرابع، وسعيدة هي التي يجود عل 

االم والعاملة ففي مجال املناسبات االجتماعية من زيارات تهناة بالزواج او النجاح او الشفاء  املرأةمستمرة مع 

 باكثر هذه الزيارات واملجامالت. املرأةاو التعزية والقائمة تطول، تقوم 

العربية كانت حاضرة بقوة، في العديد من املحطات  املرأةان وعلى الرغم من كل هذه املعيقات، ف

العربي، سواء في الدفاع عن القضية الفلسطينية أو الدفاع عن القومية العربية  السياسية التي شهدها العالم

أو مناهضة االحتالل واالستعمار، وأيضا في ما عرفته بعض أقطار العالم العربي من ثورات، في ظل ما سمي 

أكبر حجم حضور نسائي عربي مشهود من قبل العالم ووسائل االعالم،  2011بيع العربي، حيث شهد عام بالر 

من خالل مشاركة النساء في الحراك السيا ري واالجتما ي الذي عاشته وتعيشه املنطقة. وهذا دليل كبيًر لدور 

شارع الشعبي في البلدان العربية نحو العربية في الحراك السيا ري ودورها الفعال في الصالح وقيادة ال املرأة

ورغم هذا الدور الحيوي واملشهود للمرأة  التغيير لألفضل، وبإجراء إصالحات جذرية داخل األنظمة العربية.

العربية، فإننا مازلنا نالحظ، مثال، حضورا باهتا لها في وسائل العالم وعلو الصوت الذكوري الذي يحاول أن 

ث يهيمن على البرام  التلفزيونية الحوارية الحضور الرجالي الذي يدلي بشؤون يخط  نجاحها لصالحه، حي

وهذه الظاهرة كما نالحظها، مرتبطة بطبيعة  وهموم الوطن، في مقابل خفوت الصوت النسائي إال استثناء.

وسيا ري  املجتمعات العربية حيث مازالت تسود العقلية الذكورية والتي تعطي األولوية للرجل كقائد اجتما ي

في تدبير الشأن العام السيا ري وتقلد املواقع الريادية، وبالتالي يصبح وصول  املرأةوكعنصر له قدرات أقوى من 

 ومعقدة أحيانا. املرأة
ً
 في الوطن العربي إلى مناصب القيادة مسألة صعبة جدا

  املرأةفي حرمان  فالرجل احيانا عديدة يكون هو السبب .املرأةسابعا: قد يكون الرجل هو سبب فشل 

 لعقلّيته املحصورة، إضافة إلى العيب االجتما ّي، وطبيعة بعض األعمال التي ال تناسب 
ً
من العمل  وذلك نتيجة

، وترجع قدرة  املرأة
ً

ا من قبل األهل في املنزل،  املرأةعلى تجاوز هذه املسائل إلى دعم  املرأةكاملحاكم مثال نفسيًّ

وانتقاء العمل املناسب لها، فاملشكالت موجودة في  املرأةرج املنزل، وقّوة إرادة وبعض العقلّيات املتفّتحة خا

ملمارسة عملها بأريحّية في بعض األعمال،  املرأةعلى حّد سواء، ولكن هناك بياة ال تناسب  املرأةالعمل للرجل و 

تعّد أبرز املشكالت التي تواجهها  في سوق العمل املرأةومنها األعمال التي تحتاج لنزول ميدانّي، فالغيرة من نجاح 

بأعمال معّينة، وهو ما يمنعها من  املرأةفي مجتمعاتنا العربية، وهو ما يعّد سبًبا من أسباب انحصار عمل  املرأة

نت 
ّ
 من تجاوز بعض تلك الصعاب. املرأةاستغالل مواهبها في ممارسة بعض األعمال، ومع هذا فقد تمك

 متعددة في عد
ً
في الوطن العربي ملنصب رئيس دولة من أهمها نظرة املجتمع  املرأةم وصول فهنالك أسبابا

 للمجتمع ولألسرة، وترى في 
ً
 للرجل، أقل منه في املقام  املرأةالعربي للمرأة والتي ترى في الرجل أساسا

ً
 تابعا

ً
كيانا

على اعتبارها أقل قدرة من لذاتها  املرأةواملكانة، وعليه يحق له السيطرة عل ها وتسيير أمورها كما أن نظرة 

الرجل وأضع  منه، وأن القيادة والريادة يجب أن تكون للرجل. بالضافة إلى عدم إيمان التيار السيا ري 

في  املرأةالسيا ري، وبالتالي، فإنه كثيرا ما ال يشجع إشاعة فكرة مشاركة  املرأةاملهيمن على الشارع العربي، بحق 

 العمل السيا ري.
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لهم سياسيا "  املرأةالحداثيين في العالم العربي لم يتخلصوا بعد من عقدة " مزاحمة فحت  املفكرين 

وكثير من هؤالء لم يتقبل لغاية ا ن فكرة السماح للمرأة بتقلد املناصب السياسية والبرملانية والحكومية. 

 لنصاإ النساء ول املرأةصحيح أن الحداثة فتحت بمواثيق حقوق النسان وحقوق 
ً
كنها استندت على فكر بابا

 سلطوي وذاكرة ذكورية.

إلى مواقع صنع القرار تعتبر من أهم التحديات التي تواجه  املرأةوعلى هذا األساس، فإن قضية وصول 

  في العالم والتقدم املحرز على هذا الصعيد بطيء وغير كاإ. املرأة
ً
 دقيقا

ً
وتكمن أهمية القضية في كونها مؤشرا

تكافؤ الفرص بين الجنسين وإقرار مبدأ املناصفة وعلى تغير الصورة النمطية للمرأة العربية على درجة املساواة و 

وزيادة تمثيلها في مواقع صنع القرار بصورة عادلة تتناسب مع مسيرتها العملية وتأهيلها العلمي وحضورها 

 الفعال في الحراك السيا ري وما قدمته من تضحيات بجانب الرجل.

  جعل مشكالت المجوء والنزوح تتفاقم يوما  صراعات والنزاعات في املنطقة العربيةإن تفجر الثامنا

وأوطانهم بحثا عن األمن. وقد اتجه التركيز  بعد يوم نتيجة الضطرار آالإ، بل وماليين املواطنين، إلى ترك بيوتهم

نتقال الالجئ من بلد  خر، االعالمي واالهتمام الدولي نحو قضية المجوء التي كانت أكثر صخًبا كونها تتضمن ا

من بلد إلى آخر، وفي املقابل، غابت مأساة النزوح عن االهتمام، رغم أن أوضاع النازح ال تقل قسوة عن أوضاع 

الالجئ بل ربما تزيد، نتيجة لصعوبة الوصول إل هم وبقاء كثر منهم في حالة حصار يفتقرون ف ها إلى أبسط 

 مقومات الحياة.

ضحية أولى وأساسية. ففيما يعيش الالجاون والنازحون جميعا  املرأةجوء والنزوح، فإن وفي الحالتين، الم

موارد الرزق وضع  مقومات األمن واألمان. تعاني  وانعداممأساة ضخمة و عانون قسوة الظروإ املناخية 

 النساء الالجاات والنازحات من مشكالت إضافية خاصة بهن على رأسها:

 أشكاله بما فيه العن  الجن ري. * التعرض للعن  بمختل 

 * الجبار على ترك التعليم والزواج املبكر واالفتقار لمخصوصية واألمان والضغوطات النفسية.

 عن أن 
ً
 في كثير من الحاالت تصبح العائل الوحيد لألسرة في ظل غياب األب. املرأة* فضال

الالجاين، وعن منظمة )أوتشا( مكتب وتظهر أرقام تقارير حديثة صادرة عن املفوضية العليا لشاون 

 (.66األمم املتحدة لتنسيق الشاون النسانية عظم املأساة النسانية في املنطقة)

 في بعض الدول العربية املرأةبرامج تمكين 

في  املرأةان نبحث في الواقع الذي وصلت اليه  املرأةواملعيقات التي تواجه  لألسبابال بد في دراستنا 

عربية وهل اصبح وضعها مرضيا او مقبوال نوعا ما ام انه الزالت مشاركتها منخفضة، وسنبحث بعض الدول ال

االردنية  املرأةفي االول نماذج من الدول العربية، واملطلب الثاني نبحث فيه وضع  نأخذذلك من خالل مطلبين 

 وما وصلت اليه.

 املرأةاملطلب االول: نماذج من الدول العربية في تمكين 

 املرأةخطت اغلب الدول العربية وال نقول جميعها خطوات ممحوظة في مجال تطوير وتمكين لقد 

التي تستحقها، وبذلك تساهم وبشكل فعال في النهوض بالدولة الى جانب الرجل. وفيما  واملكانةواعطاءها الدور 

 ، مثل:املرأةكين يلي سنستعرض بعض تجارب الدول العربية في إنشاء مجالس ومنظمات ومؤسسات تهتم بتم

 

 

                                                           

 2016المرأة العربية تمكين انجازات تحديات-ادر عن منظمة المرأة العربيةالتقرير السنوي الص (66)
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 البحرين  –تجربة املجلس األعلى للمرأة -1

( لعام 44، بموجب األمر األميري رقم )2001من أغسطس 22انشأ املجلس األعلى للمرأة في البحرين في 

 اختصاصات، ومن املرأةم، و عتبر املجلس املرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشؤون 2001

بصفة مباشرة أو غير مباشرة. " وكذلك من مهامه  املرأةوالبت في األمور املرتبطة بمركز املجلس إبداء الرأي 

 املرأة، واملساهمة في نشر املعرفة بحقوق املرأةاملشاركة في إعداد الخطط واالستراتيجيات املتعلقة بقضايا 

البحرينية في يناير  املرأةوأهميتها في النهوض باملجتمع. كما قام املجلس بوضع خطة وطنية للنهوض ب

 ( .67من العمل..." ) املرأةم،،كما وضع املجلس برام  ومشار ع تمكن 2013

 مصر -تجربة املجلس القومي للمرأة  -2

 -م بقرار من رئيس الجمهورية، ومن اعمال هذا املجلس ما يلي:2000تأسس عام 

عة وتقييم السياسة العامة وحل املشكالت التي تواجهها ومتاب املرأةوضع مشروع خطة قومية للنهوض ب

 (.68املقترحات واملالحظات لمجهات املختصة في هذا الشأن) والعمل على تقديم املرأةفي مجال 

 اليمنية املرأةتجربة مؤسسة تمكين  -3

م في صنعاء، وتقوم املؤسسة على 2011هي مؤسسة غير حكومية طوعية "غير ربحية " تأسست في فبراير

األطر االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتنموية وفي جميع جوانب املجتمع، كما  زيادة املشاركة النسوية في

تقوم بعقد دورات تدريبية وتوعوية، وحلقات دراسية ومؤتمرات وورش عمل التي بدورها تعزز تبادل املعلومات 

. كما تعن  املؤسسة بين النساء، والتنسيق مع املنظمات الوطنية والقليمية والدولية وحركات حقوق االنسان

 (69وحقوق النسان واملساواة بين الجنسين، واملشاركة االقتصادية واملشاركة السياسية وتعزيزها) املرأةبحقوق 

 الوطني لنساء املغرب االتحادتجربة  -4

م، وهي منظمة غير حكومية ذات منفعة عامة، 1969من مايو  6أسسه امللك الراحل الحسن الثاني في 

املغربية من تحقيق االستفادة من قدراتهن الثقافية  املرأةالتحاد الوطني للمرأة املغربية في تمكين وتتحدد مهام ا

في املجاالت االقتصادية، وذلك من خالل خلق تعاونيات  واالستثمار  االندماجعلى  املغربية املرأةحث  واملالية.

 .( 70)ومقاوالت خاصة، وغيرها

 دنية االر  املرأةاملطلب الثاني: تمكين 

كان الدور الكبير الذي بذلته الدولة والسياسات الحكومية ذو تأثير هام في الوصول الى النظرة املتكاملة 

، واعتبار تنمية املرأةلحقوق 
ً
 وتنمويا

ً
واالرتقاء بها دعامة أساسية لالرتقاء  املرأة، وإدخالها في املشاركة سياسيا

بالتالي من املشاركة في صياغة القوانين والتشر عات  املرأةونهضة املجتمع بشكل عام. حيث يسهم في تمكين 

املختلفة لتتمكن من طرح مطالبها وتحقيق رؤية متساوية مع الرجل في مواد ونصوص تلك التشر عات 

في الحياة السياسية أصبحت ضرورة ممحة لتحقيق أهداإ النظام  املرأةوالقوانين. لذا فأن عملية مشاركة 

تنا املعاصرة، بحيث ال يقتصر حق الترشيح واالنتخابات للمجالس النيابية على الرجال السيا ري في مجتمعا

وان توسيع قاعدة التمثيل في الهياة البرملانية، مما يساعد في ارساء قاعدة الشرعية للمؤسسات  فقط.

اء الوطني السياسية داخل النظام السيا ري، ويزيد من قوة وعمق تمثيلها للمجتمع، و عمق مفاهيم االنتم

                                                           

 http://www.scw.gov.bhمتاف في المجلس األعلى للمرأة، تجربة المجلس األعلى في البحرين،(67)

 http://www.ncwegypt.comفي تجربة المجلس القومي للمرأة في مصر، متاف المجلس القومي للمرأة،(68)

 https://ar-ar.facebook.com/tamken.yemen/infoمتاف في مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، تجربة تمكين المرأة اليمنية،(69)
 /http://www.unfm.ma/unfmarتجربة االتحاد الوطني لنساء المغرب، متاف في  لنساء المغرب، االتحاد الوطني(70)

http://www.scw.gov.bh/
http://www.ncwegypt.com/
https://ar-ar.facebook.com/tamken.yemen/info
http://www.unfm.ma/unfmar/
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في املجتمع عن طريق تطوير مهاراتها في تربية أجيال فاعلة وواعية  املرأةواالعتزاز القومي،. كما يعزز مكانة 

 للمجتمع.

، وضمن إطار قانوني عام  املرأةلذلك سعى املشرع األردني إلى تكر س دور 
ً
حيث صدر قانون  1974سياسيا

والذي يبحث في حق الترشيح واالنتخاب للمرأة في املجالس ، (8ي رقم )معدل لقانون االنتخاب ملجلس النواب األردن

 النيابية.

األردنية في عملية التنمية وتعزيز مشاركتها في العمل في خطة التنمية الوطنية  املرأةوظهرت سياسة إدماج 

كما تم التعبير عن طريق زيادة فرص التعليم للمرأة، وتنظيم برام  معينة لها للتدريب،  عن( وذلك 1977-1980)

هذه السياسة من خالل تشجيع عقد مؤتمرات وندوات نظمت من قبل املؤسسات الحكومية وغير الحكومية 

في العمل،  املرأةبالتعاون مع وكاالت األمم املتحدة، نتيجة للسياسة التي استهدفت تهياة مناخ أفضل ملشاركة 

إدماجها في عملية التنمية وهي تمتلك الوسائل  وذلك من خالل الخطط التنموية والتشر عات، وليتسن 

 والمكانيات للتأثير على جميع األصعدة في املجتمع.

 1989وجاء توقيع األردن على االتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز عام 
ً
، تأكيدا

 منه للنهوض ب
ً
تأخذ نصيبها ضمن  املرأةحكومة في جعل األردنية، وساهمت سياسة ال املرأةعلى االلتزام، وإعالنا

 في مجال التعليم. .مفهوم مبدأ املساواة بين الجنسين بشكل ملفت للنظر

ذلك من خالل عمليات  في املجالس البلدية، فقد تجلى املرأةأما عن دور الحكومة في دعم مشاركة 

 نسويا
ً
حيث دخلت الكثير من النساء في  التعيين. وفي الجهاز القضائي فقد شهدت السلطة القضائية إقباال

 الجهاز القضائي.

 في توعية  1954العربية في األردن الذي تأسس عام  املرأةوكان التحاد 
ً
 هاما

ً
. حيث ( 71)سياسيا املرأةدورا

 ف ها منح 
ً
  حقوقها السياسية. املرأةرفع العديد من املذكرات إلى مجلس الوزراء واألعيان والنواب، مطالبا

عض التنظيمات اليسارية روابط نسائية تابعة لها، كرابطة النساء الديمقراطيات األردنيات كما شكلت ب

، حيث بها كانت بدايات التفكير النسوي املستقل بوجود تنظيمات 1985األردنية عام  املرأة، ورابطة 1998عام 

سبة لتشكيل نواة وطنية بأشكال مختلفة حيث انطلقت كل جماعة من أهداإ ورؤى خاصة تعتقد أنها منا

ملظلة نسائية في املجتمع األردني، إضافة إلى أنها كانت مرحلة لبدايات التجربة الديمقراطية في املجتمع األردني 

وكذلك فقد كان لالهتمام العالمي  (72)واملناداة بقضايا املساواة واحترام الرأي والرأي ا خر داخل املجتمع األردني

العالمي في نيروبي  املرأةاألردنية، حيث عقد مؤتمر  املرأةة على واقع مشاركة مؤثرات إيجابي املرأةبقضية 

، وكان له أثر إيجابي، إذ استد ى ضرورة وجود تمثيل نسائي أردني للمشاركة في ذلك الحدث العالمي. 1985عام

محليا ودعم  وقد أدت تلك املؤتمرات واالحتفاالت الدولية إلى التركيز على قضايا صياغة الخطاب النسوي 

، وتبني القضايا النسائية على مستوى سيا ري واجتما ي
ً
وقبول فكرة وجود تلك التنظيمات في ، التنظيمات ماليا

 وفيما يلي نبذة عن أهم هذه التنظيمات التي ظهرت:. (73)املجتمع األردني

                                                           

 .38ص عمان، للنشر، سندباد دار ،"المستدامة والتنمية األردنية النسائية المنظمات" (.1999، )وليد حماد،(71)
 

 .38ص عمان، للدراسات، الجديد األردن مركز ،"األردن في العامة النيابية االنتخابات" (.1995 ،)إيهاب ،الشلبي(72)

 .18ص عمان، للنشر، سندباد دار ،"السياسي والعمل األردنية المرأة" (.1996، )هاني الحوراني،(73)
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  الجهودحمايتها، وتأطير األردنية و  املرأة. يسعى إلى الدفاع عن حقوق 1994: ظهر عام األردني املرأةاتحاد 

وتعزيز دورها وتفعيل نشاطها في األعمال التنموية املختلفة، وتذليل  املرأةالنسائية وتوحيدها، ودفع مكانة 

العقبات التشر عية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية التي تعيق مسيرة تقدمها. ولقد نفذ االتحاد برام  عديدة 

عربية ودولية واسعة، وانتشرت له مراكز وفروع في مختل  محافظات اململكة،  ومتنوعة وارتبط بشبكة عالقات

 حيث بلغ عدد فروعه عشرة فروع عدد أعضائه حوالي تسعة آالإ عضوا.

  للسياسات املتعلقة 1992: تأسست المجنة بقرار وزاري عام املرأةاللجنة الوطنية لشؤون 
ً
، لتكون منبرا

 من  رأةامل، وذلك بهدإ رفع سوية املرأةب
ً
األردنية وإدخالها بفعالية في شؤون التنمية، وقد كان تمثيلها شموليا

( 20حيث التمثيل األهلي والرسمي، حيث تضم المجنة في تشكيلها ممثلين لقطاعات رسمية وأهلية وعددهم )

، وعلى الرغم من أن المجنة تعد من حيث تشكيلها رسمية، إال أن تفاعلها مع قضايا 
ً
يصب في  املرأةعضوا

صالح األهداإ العامة لمحركة النسائية، وتتولى المجنة الوطنية تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمرأة في األردن 

األردنية في خطة التنمية  املرأة، لدم  قضايا 1999والتي تمت بلورتها في مؤتمر وطني للمرأة في حزيران 

 .2003-1999االقتصادية واالجتماعية 

  وجاء 1996بموجب قانون الجمعيات والهياات لسنة  1995: تأسس عام الوطني األردني أةاملر تجمع لجان ،

 تحت إشراإ وزارة الداخلية.
ً
يهدإ التجمع إلى توعية  إنشاؤه بمبادرة من سمو األميرة بسمة، و عمل رسميا

ملختلفة، وتوعيتها بحقوقها األردنية باالستراتيجية الوطنية للمرأة، ورفع مستوى الو ي لديها في الحقول ا املرأة

األردنية على معرفة قدراتها وتعزيز ثقتها بنفسها من أجل زيادة مشاركتها في بناء  املرأةوواجباتها، ومساعدة 

 للمشاركة في الحياة االقتصادية والوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. املرأةمجتمعها، وإتاحة الفرصة أمام 

  مسجلة الرئيسة من اإلشراف الحكومي عليها ادي تستمد سماتهاإضافة ملا ذكر فهناك جمعيات ونو ،

لدى وزارة التنمية االجتماعية، باستثناء جمعية النساء العربيات ونادي صاحبات األعمال واملهن حيث لعبا 

.
ً
 سياسيا واجتماعيا

ً
من خالل عقد العديد  املرأةكما ويوجد هناك مراكز نسائية تهدإ إلى زيادة مشاركة  دورا

األردنية  املرأةمن برام  النوعية والتدريب وإجراء األبحاث والدراسات، بالضافة إلى تبادل املعلومات التي تهم 

والهياات النسائية أينما كانت كما يمثل املركز حلقه وصل ما بين صانعي القرار وبقية أفراد املجتمع كمركز 

الذي تأسس في آذار  املرأةكز األميرة بسمة لشؤون ومر  عضوة. 20وفيه  1989الذي تأسس عام  املرأةدراسات 

العالمي الرابع الذي عقد في بكين )تتفق الغالبية أن مؤتمر بكين  املرأةوذلك تطبيقا لتوصيات مؤتمر  1996

بشكل عام، حيث من خالله وضعت  املرأة، كان من أبرز املؤتمرات التي ناقشت وضع 1995الذي عقد عام 

اعدة عمل ملفهوم األسا ري الجندري/النوع االجتما ي، وتم تحديد العمل من خالل: أن يكون الوثيقة النهائية كق

، تعزيز قدرات  املرأةالجندر هو االتجاه للتنمية املستدامة، يمكن 
ً
وتشجيعها على املشاركة في  املرأةاقتصاديا

 جنسين.(.املجتمع املدني، عن البحث والتحليل العلمي لتوطيد مفاهيم املساواة بين ال

على الرغم من أن تنفيذ آلية )الكوتا( نت  عنه خلق مشاكل تتعلق بالتوز ع وحرم النساء في املحافظات 

األردنية من  املرأة( )حصص( من أجل تمكين kotaالكبرى من الوصول إلى البرملان، إال أن اعتماد مفهوم الكوتا )

 كبيرا للمرأة في إطار واقع مجتمعي، ال الوصول إلى مختل  املؤسسات القيادية والسياسية، سوإ 
ً
يشكل دعما

بشكل  املرأةوهذا النظام يساعد في تحسين أوضاع  يزال يعيق املشاركة السياسية للمرأة ويقلل من فاعليتها.

حيث أن ذلك الواقع هو املبرر الرئيس الذي دفع الحكومة باعتماد نظام الكوتا  عام في الوصول إلى واقع أفضل.

في مراكز  املرأةالسيا ري املرتبط بمجمل خصائص تتمثل في الضع  كبير في حجم تواجد  املرأةضع لتغيير و 

القرارات. وكذلك استمرار النظرة للمرأة وفق الرؤية التقليدية عند عدد كبير من أفراد املجتمع ملفهوم النوع 

 االجتما ي بأنها عاجزة مقارنة مع الرجل في تحمل عبء مسؤولية القرار.
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 ملبحث الثالثا

 العربية املرأةحلول مقترحة ملواجهة املشكالت التي تعيق تنمية وتمكين 

مهما حصل من درجة متقدمة في اعطاء دور للمرأة العربية فهو مازال دور ضئيل ال يرقى الى مستوى 

وان كانت بنسب  الطموح، فالعوائق والعوامل التي ذكرناها سابقا الزالت تاخذ مكانا لها في املجتمعات العربية

وتق  حائلة بينها  املرأةمتفاوتة، ولذلك فال بد من التخلص والقضاء على املعوقات واملشكالت التي تواجهها 

وبين جعلها تأخذ مكانتها الطبيعية في املجتمع نظرا لقدرتها على املساهمة واملشاركة في بناء السير باملجتمعات، 

للوصول للهدف املنشود، ومن األمثلة على الحلول واملقترحات ما  هذا ما يجعلنا نقدم اقتراحات وافكار و

 يلي:

  احترام ما نصت عليه الدساتير العربية من مبادئ أساسية تضمن املساواة في الحقوق والواجبات بين

أكيد الرجال والنساء سواء في املشاركة السياسية أو الحياة العامة. وتوفير املناخ املالئم لدعم قيم املساواة وت

 روح املواطنة لتحقيق املشاركة الفعلية للمرأة في الحياة السياسية بعيدا بها عن كل تمييز.

   وممارسة باالعتماد  املرأةوضع خطة عمل عربية مشتركة تهدإ إلى ترسيخ حقوق 
ً
على مناهج تشر عا

مواقع صنع القرار على العربية في مواقع السلطة و  املرأةواضحة لتطوير األفكار والعقليات. وتأمين حقوق 

 مختل  املستويات.

  إلى إعطاء املوضوعات املتصلة باملشاركة السياسية للمرأة االهتمام  دعوة املراكز العلمية العربية املتخصصة

 الالزم مع األخذ في االعتبار منهجية النوع االجتما ي.

   التثقي  الفكري والتدريب السيا ري  العربية في ميدان العمل السيا ري عن طريق برام  املرأةتنمية قدرات

 والتوعية ضن برام  األحزاب مع السعي إلى تبادل التجارب والخبرات بين األحزاب العربية.

  وجذبهن للعمل السيا ري املنظم، وفي 
ً
دعم األحزاب السياسية وزيادة دورها في التأثير على النساء سياسيا

 لوصولهن إلى النضال الوطني وتوعيتهن لحقوقهن السياسية واال
ً
قتصادية واالجتماعية والثقافية، تمهيدا

 املجالس النيابية، وبالتالي إلى مواقع صنع القرار.

  وتوعيتها، وتشكيل قوى  املرأةزيادة دور املنظمات النسائية الفاعلة والتي تؤمن بالحل الديمقراطي لقضية

 والدفاع عنها املرأةا ضغط على نطاق البالد لدفع أعضاء املجالس النيابية تبني قضاي

  االستعانة بوسائل العالم املختلفة لتغيير الصورة النمطية للمرأة، وتسليط الضوء على النساء كمواطنات

فاعالت، صاحبات رؤية وتفكير قادرات على تحقيق إنجازات في جميع األصعدة السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية.

 يجب ان تشتمل عل ها  املرأةفهناك تشر عات وقوانين تتعلق بعمل  اما فيما يتعلق بالتشر عات والقوانين

تشر عات وقوانين الدول العربية، مثل منح إجازة األمومة والضمان االجتما ي والتقاعد والعمل املالئم لطبيعة 

التعليم  مع مراعاة ظروفها االجتماعية، واملساواة في األجور مع الرجل في حال تساوي العمل، وتوفر فرص املرأة

  .والتأهيل والتدريب، ومراكز محو األمية وغير ذلك

  في ديباجته مبدأ املساواة في الحقوق األساسية لإلنسان، والتأكيد على  1945كرس ميثاق األمم املتحدة لسنة

 ،املرأةتم اعتماد اتفاقية دولية محددة بشأن حقوق  1979املساواة بين الرجال والنساء في الحقوق. وفي عام 

، والتي صادق عل ها إلى ()سيداو أو سدي  املرأةويتعلق األمر باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 

على هامش املؤتمر الدولي لفيينا. وتعتبر  1993بلدا من بينها األردن، وكان ذلك سنة  185حوالي  2007حدود 

، والتي تلزمهم بوضع قوانينهم الداخلية املرأةوق هذه االتفاقية املرجع الرئيس للدول األعضاء فيما يتعلق بحق
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في مختل  املجاالت، بما في ذلك  املرأةوفق مبدأ املساواة بين الجنسين، وإنشاء آليات ملكافحة التمييز ضد 

  .العمل

  فيه بجزء من وقتها وما تبقى ألعمال البيت املرأةالتوسع في مجاالت العمل الجزئي بحيث يفسح املجال ملشاركة 

  .والعناية بأسرتها

  مع عملها خارج البيت وعدم قدرتها على التوفيق  املرأةعلى 
ً
التفرغ ألعمال البيت إذا وجدت أن هناك تعارضا

بينهما، فمن شأن ذلك ان يحفظ للمرأة أسرتها من املشاكل البيئية و عزز مكانتها لدى أفراد أسرتها ويؤدي إلى 

 .تماسكها ونجاحها في املستقبل

 غير مناسبة لطبيعتها،  املرأةة طبيعة األعمال التي تناسب تكوين مراعا 
ً
الفسيولوجي بحيث ال تؤدي أعماال

  .ومساعدتها في إيجاد مثل تلك األعمال املالئمة

  بالدفاع عن حقوقها  املرأةلتؤدي دورها في املجتمع وأن تقوم  املرأةالعمل على تغيير بعض القيم املعّوِقة لعمل

 .كتها في األحزاب والجمعيات واملؤسسات وغير ذلكمن خالل مشار 

  في املجتمع كأم وعاملة وإبراز هذا الدور في تقدم املجتمع  املرأةقيام وسائل العالم بالتوعية بأهمية دور

  .وتنميته

  اجز في القطاعات ذات االنتاجية املرتفعة من خالل إزالة الحو  املرأةال بد من تهياة الظروإ املناسبة ملشاركة

التي تمنعها من ذلك. تؤثر الحوافز االقتصادية املشوهة والتحيز القائم على النوع االجتما ي في هيكلية 

 على خيارات 
ً
في املشاركة االقتصادية. فال بد من إزالة هذه التصورات  املرأةاالقتصاد الوظيفي واالنتاجية سلبا

في  املرأةهن، األمر الذي يعني البدء من توسيع أفق واالنطباعات ان معظم القطاعات ال تناسب النساء وفطرت

اختيار درجة التحصيل العملي التي تناسبها وكذلك في اختيار مجال دراستها وبالتالي الوظيفة املناسبة لها التي 

قد تجدها في سوق العمل، إلى جانب ذلك إزالة التشوه االقتصادي الذي يجعل من القطاع العام هو الخيار 

الوحيد أمام معظم النساء، وكذلك تغيير االعتقاد السائد في أن عدد الوظائ  املناسبة للنساء الوظيفي 

 محدود للغاية والسماح لهن في استغالل سبل البحث عن عمل وحرية الحركة املتاحة أمام الرجال. 

  قت نفسه توسيع ال بد من تشجيع نمو الصناعات الصديقة للمرأة من أجل زيادة فرص العمل للمرأة، وفي الو

نطاق الصناعات "املناسبة" لوظائ  النساء. تظهر قطاعات الخدمات ذات القيمة العالية مثل قطاع 

االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات القدرة على جلب النساء إلى القوى العاملة، كما وتعد بعض القطاعات 

 مرأة.التصنيعية مثل صناعة املالبس واألطعمة الجاهزة قطاعات صديقة لل

  ال بد من إدخال التعديالت على نظام التعليم من أجل تحسين االستجابة ملؤشرات سوق العمل وتسليح

الشابات باملهارات التي يتطلبها القطاع الخاص. في العادة ما يتم تأهيل النساء وتدريبهن على املهارات التي 

طاع الخاص. وعليه يجب تسليح وتدريب يتطلبها القطاع العام في وظائفه وال تفيد أصحاب العمل في الق

الخريجات باملهارات والخبرات في املجاالت غير التقليدية التي يتطلبها القطاع الخاص لجعلهن مناسبات للعمل 

، إنه من الغاية 
ً
في الشركات واملبادرات التي يضعها ويديرها هذا القطاع، مثل الطب والهندسة واملحاماة. وأخيرا

شبكات العمل لدى النساء من أجل توسيع سبل البحث عن عمل ومنح النساء حرية الحركة  في األهمية تعزيز 

 ذاتها التي يتمتع بها الرجل.

  هو "كلفة إضافية" باملقارنة مع  املرأةالحد من االعتقاد السائد في أن توظي   املرأةال بد من اجل تعزيز عمالة

ل من القطاع العام الجهة التشغيلية التي يرغب بها الجميع توظي  الرجل، وكذلك إزالة املعوقات التي ال تجع

 فقط، بل الجهة املشغلة املتاحة ملعظم النساء.
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  يجب وضع السياسات املناسبة لتبديد األحكام السابقة واملتعلقة باألعراإ االجتماعية بالنسبة للنساء

وسط وشمال أفريقيا، تسود مفاهيم العامالت. ففي األردن، كما هو الحال في معظم بلدان منطقة الشرق األ 

خاطاة بين أصحاب العمل حول مصداقية وإنتاجية الشباب والنساء والتزامهم في مكان العمل. لذا ال بد من 

إيجاد سياسات واضحة من أجل محاربة هذه املعتقدات السائدة وتعزيز ثقة شركات القطاع الخاص في 

ق إال من خالل إدخال إصالحات قانونية تضمن مساواة أكبر ورفع توظي  الشباب والنساء، فهذا األمر ال يتحق

 من خالل تعزيز زيادة الو ي بين النساء في ما يتعلق بحقوقهن وسبل  ،املرأةالوالية القانونية عن 
ً
وكذلك أيضا

 ممارستها. 

 خاتمة:

كعنصر فعال في  العربية وتعيق قيامها بدورها املرأةتحدثنا في هذا البحث عن املشكالت التي تواجه 

 التنمية من جميع النواحي فاي تمثل نص  املجتمع وال يستطيع احد انكار دورها الفاعل الى جانب الرجل.

العربية ف ها، فاي قد افردت وانشأت مؤسسات  املرأةكما بحثنا في نماذج لعدة دول وكي  تطور وضع 

العربية ال يزال غير مرضري وال يصل الى  املرأةواقع  ودمجها في املجتمع. علما بان املرأةرسمية لالهتمام بتمكين 

 مستوى الطموح.

اوردنا بعض املقترحات التي نرى انها ستقودنا للقضاء والتخلص التدريجي من املعيقات واملشكالت  كما

 .املرأةالتي تواجه تطير وتفعيل دور 

 النتائج:

اعية والثقافية والسياسية، إال أنه ما زال دون في الحياة االقتصادية واالجتم املرأةبالرغم من تنامي دور 

في ميادين التنمية الشاملة،  املرأةتعيق انخراط  املرأةالطموح، فهناك الكثير من أشكال التمييز بين الرجل و 

وأشكال هذا التمييز متعددة، فمنها ما يعود إلى عوامل ثقافية واجتماعية موروثة، ممثلة ببعض العادات 

في الحياة  املرأةيشير عدد كبير من الدراسات إلى تحيز املوروث االجتما ي والقيمي ضد مشاركة والتقاليد، إذ 

العوامل االجتماعية: حصر املجتمع بنظرته الضيقة،  -ذاتها املرأةالسياسية والعامل العام. ومنها يعود إلى 

في البيت وفي بعض األعمال الفنية، كما  العربية املرأةوبخلفياته الثقافية واالجتماعية التقليدية والعرفية دور 

أنه لم يضمن لها الحرية الكافية للتخطيط ملستقبلها بشكل حيادي، أو املساحات الكافية لالختيار، ووفق 

 وزوجة في املقام األول،  املرأةثقافة املجتمع العربي القائمة على "ثقافة العيب والحرام من جهة" وعلى اعتبار 
ً
أما

دورها األهم في أسرتها فقط، وتقليص دورها في التنمية سواء كانت االجتماعية أو الدارية أو فقد تم تحديد 

 الثقافية أو السياسية. 

 املرأةالعديد من املعوقات والصعوبات ذات املضمون االجتما ي، التي تعرقل انطالق دور  وتوجد 

 ر الرجل في مجاالت الحياة كافة. املساند واملكمل لدو 

 ت:التوصيا

 :تيةلتوصيات اآلضوء نتائج الدراسة يمكن اقتراح افي 

وتفعيل دورها على  املرأةال بد من التعاون والعمل الجما ي الدولي واالقليمي والوطني اذا اردنا الوصول الى تنمية  .1

 كافة االصعدة.

يز بينها وبين الرجل، وبيان وعدم التمي املرأةال بد من االهتمام باملناهج الدراسية وتطويرها بما يفعل ويوضح دور  .2

 دورها التاريخي.

 .املرأةيجب ان تعدل النصوص القانونية بحيث ال يسري أي نص يتضمن تمييزا بين الرجل و  .3
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ال بد من تفعيل الهياات واملنظمات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني النسائية ودعوة وتشجيع النساء  .4

 لالنضمام ال ها واملشاركة في فعالياتها.

وقدراتها الدارية لكي تتمكن من املجاالت االقتصادية واالجتماعية  املرأةتصميم البرام  التدريبية لزيادة ثقة  .5

 والسياسية املختلفة

في املجتمع عن طريق تقديم املناهج الدراسية والبرام  التلفزيونية وجميع  املرأةتصحيح الصورة السائدة عن  .6

 .املرأةودور وسائل العالم التي ترفع من قيمة 

 في الحياة السياسية وللمناصب القيادية والسياسية. املرأةلعمل على تدعيم وترشيح ا .7

 املرأةللوقوإ على العوامل الحقيقية التي تق  وراء عدم تمكين  املرأةاجراء الدراسات في مجال تمكين  .8

.
ً
 واقتصاديا

ً
 العراقية اجتماعيا وسياسيا
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 امللخص

الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر   املرأةهدفت الدراسة التعرإ إلى معيقات تمكين 

ة  كأحد املؤسسات النسوية واملستفيدات منها، حيث اتبع املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته أغراض الدراسة،  وتم اعتماد االستبان

أن املعيقات االجتماعية كانت . وكشفت نتائ  الدراسة عن ( استبانة378استرجاع )و ( استبانة، 400تم توز ع )و أدوات البحث، 

قات الشخصية على الترتيب قبل األخير، وكانت يأقل املعيقات حيث حظي هذا املجال على الترتيب األخير، في حين حصلت املع

انونية قد حصلت على  أعلى درجات املوافقة من حيث تأثيرها على مشاركة النسوية في املؤسسات املعيقات االقتصادية والق

العمل على  وضع رؤية مشتركة للمؤسسات  مجموعة من التوصيات والتي من أهمها: ى ضوء نتائ  الدراسة اقترحتالنسوية. وعل

عدتها بشت  املجاالت، وتقديم قاعدة فكرية مشتركة تعكس النسوية تحقق التوافق في وجهات النظر بين املؤسسات النسوية وقا

احتياجات واضحة للمرأة الفلسطينية، وضرورة تفعيل مواقع التواصل االجتما ي للمؤسسات النسوية واعتبار روادها ضمن 

ؤسسات النسوية القاعدة الجماهيرية، وضرورة تفعيل آليات واضحة ومحددة وموضوعية لرصد العقبات واملعيقات التي تواجه امل

 و ضرورة توفير قاعدة بيانات ألعداد القاعدة. 

 ، سوق العملاملرأة: الجمعيات النسوية، تمكين الكلمات املفتاحية

 

Abstract 

The study aimed to identify the obstacles facing women's institutions in developing their collective base 

from the point of view of representatives of women's institutions and their base in west bank northern Governorate. 

The researcher followed the analytical descriptive approach to suit the study objectives. The questionnaire was 

adopted as one of the research tools. (400) questionnaires were distributed while only 378 questionnaires were 

received and computed. The study results revealed that the most prominent obstacles related to the social obstacles 

had the least effect. Based upon the results a set of recommendations were suggested, among these the most 

important: work on the development of a shared vision for women's institutions achieve consensus in the views 

between women's institutions and its base in various fields and to provide a common intellectual base reflects the 

clear needs of Palestinian women and the need to activate the social media sites for women's organizations and 

regarded as pioneers within the base , and the necessity of activating the mechanisms of a clear, specific and objective 

monitoring of obstacles and obstacles facing women's institutions and the need to provide data for the number of 

popular base. 

Keywords: Women's institutions, woman empowerment, labour force,  
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 مقدمة: 

ة منذ بداية تطورت الحركة النسوية الفلسطينية وازدهرت من خالل جمعيات نسائية ومنظمات أهلي

القرن املاضري، حيث كانت الخلفيات االجتماعية التي خرجت منها الحركة النسوية من طبقات املجتمع العليا 

من نساء برجوازيات ومتعلمات ومثقفات، حيث بدأت الحركة النسوية خالل جمعيات خيرية)عزت ونصي ، 

باسم اتحاد العمل  1978جماهيري عام (. ولكن العالمة الفارقة كانت بعد تأسيس أول إطار نسائي 1998

مثبتة حضورها في كافة املجاالت  املرأةامرأة، أدى إلى تفعيل دور  8000النسائي الذي استقطب  أكثر من 

النضالية، والسياسية، واالجتماعية، ومما زاد في اتساع دائرة الحراك الشعبي إفراز ثالث أطر نسائية، )اتحاد 

للعمل االجتما ي، كما ان عوملة القضايا  املرأةالفلسطينية ،اتحاد لجان  املرأةاد لجان العاملة، اتح املرأةلجان 

 املرأةالنسوية الفلسطينية وتشابكها مع الفكر النسوي العالمي أدى إلى زيادة الو ي العالمي بقضية 

العاملية، وتبني قضايا الفلسطينية، من خالل املشاركة النسوية في املؤتمرات الدولية لحقوق النسان، والقمم 

الفلسطينية من جهة ومن جهة أخرى الجدلية الكبيرة حول تراجع دور املؤسسات النسوية في دعم  املرأة

القضية الوطنية الفلسطينية، والتركيز على عن  املجتمع في حين أهملت عن  االحتالل فأصبحت املؤسسات 

لين الدوليين مما افقدها الجماهيرية بشكل عام عبارة عن برام  ومشار ع تحددها توجهات سياسة املمو 

 (.2014)جاد،

يشكل ركيزة أساسية من ركائز التطوير  املرأةينطلق من إيمان بأن االرتقاء بأوضاع  املرأةإن تعزيز دور 

املجتمعي، فقد فرضت التحوالت التي يشهدها العالم والعوملة وتحرير املبادالت التجارية والتثبت االقتصادي 

 املرأةيات جديدة على املجتمع العربي ال يمكن مجاراتها إال من خالل النهوض بكافة أفراد املجتمع وخصوصا تحد

 (.2006العربية، وتعميق الو ي بقضاياها وأهمية دورها في النهوض باملجتمع واالرتقاء به )الصايغ، 

لتمييز في جميع القطاعات وعلى في املجتمع إال أنها تعاني من ا املرأةوبالرغم من هذا اليمان بدور 

مختل  املستويات، إذ يرصد التقرير السنوي للمنتدى االقتصادي العالمي حول "املساواة بين الجنسين في 

  سواء من الناحية املرأةالعالم"، تراجع ترتيب الدول العربية في التغلب على الفجوات املوجودة بين الرجل و 

ة أو الرعاية الصحية أو التفكير السيا ري وهي املؤشرات التي يقاس عن طريقها التعليمية أو املشاركة االقتصادي

 (. 2004مدى التقدم أو التراجع بين الدول )الفتاح، 

في املجتمع، وإعادة صياغة أدوار كل من الرجل  املرأةوتنطلق األسس الفلسفية ملفهوم الجندر بهدإ إلى إدماج 

اة، وذلك من خالل إعطاء الفرص وإدماج الجميع في بناء املجتمع وعلى بهدإ تحقيق العدالة واملساو  املرأةو 

)صندوق األمم املتحدة النمائي للمرأة( النوع االجتما ي)الجندر( بأنه عملية  كافة املستويات. إذ تعرإ اليونيفم

الجتما ي وتحددها والرجل في املجتمع، وتسم  هذه العالقة "عالقة النوع ا املرأةدراسة العالقة املتداخلة بين 

وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية، اجتماعية، سياسية وبيئية، عن طريق تأثيرها في قيمة العمل في األدوار 

 (،2005والرجل )صندوق األمم املتحدة النمائي،  املرأةالنجابية والنتاجية والتنظيمية التي تقوم بها 

، تعد تطبيقا عمليا لحركة حديثة ال تطالب بإلغاء فاملؤسسات النسوية، والتي يحركها مفهوم الجندر

التنوع في األدوار بين الجنسين حسب ما هو سائد في الثقافة، وإنما وجود مساواة في قيمة األدوار التي يقوم بها 

الجنسان، ومساواة في مكانة كل منهما، وبالتالي انعكاسها على السلوك من خالل ممارسة أدوار الذكور والناث 

 (.2009اعلها )حوسو، وتف

 املؤسسات النسوية في فلسطين

تتص  املؤسسات النسوية الفلسطينية بخاصية فريدة نابعة من تطورها التاريخي بشكل مخال  

لتطور املجتمعات املدنية في الدول األخرى، وبطريقة تناقض حت  املفهوم النظري للمجتمع املدني نفسه. ففي 
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ية وتطورت ضمن "إطار الدولة،" يشير الباحثون إلى حقيقة نشوء حين نشأت معظم املؤسسات النسو 

املؤسسات النسوية الفلسطينية في ظل غياب الدولة، وغياب االستقالل الوطني، وغياب السيادة على األرض 

 (.2000واملواطنة )رحمه، 

الخطاب وبعد هذه املحطات الطويلة التي مرت بها الحركة النسوية الفلسطينية، يرى الباحث أن 

النسوي ما زال يتعامل مع النساء كونهن ينتمين ملجتمع متجانس بغض النظر للبعد الطبقي إنحسر غالبا على 

 نساء الطبقة الفقيرة جعل عملية التغيير واتساع القاعدة قائم على البعد االستراتيجي املتمثل في لقمة العيش.

بإجراء دراسة مسحية خاصة  2011لة منذ مطلع وقام االتحاد األوروبي في األراضري الفلسطينية املحت

حول منظمات املجتمع املدني في األراضري الفلسطينية املحتلة. بهدإ تقديم ملحة شاملة عن منظمات املجتمع 

املدني في األراضري الفلسطينية املحتلة، بما في ذلك احتياجات هذه املنظمات في مجال بناء القدرات وكذلك رفع 

ت التدخل املحتملة التي يمكن تقديم الدعم لها من قبل برام  التعاون القادمة. وأشار توصيات حول مجاال 

التقرير بان كامل األراضري الفلسطينية املحتلة )الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة( تحتوي على ما 

 (.  2006منظمة من منظمات املجتمع املدني )ماس،  262يقارب 

الجغرافي ملنظمات املجتمع املدني في األراضري الفلسطينية املحتلة وبالرغم من فرض أدى االنتشار والتوز ع 

  التسجيل على كافة املواطنين
ً
الى صعوبة معرفة العدد والتوز ع الحقيقي ملنظمات املجتمع املدني نتيجة

ها املنظمات. وفًقا الختالإ التقديرات والتعريفات "وا راء" بشأن هذا العدد واألنشطة الحقيقية التي تقوم ب

 (.2006)ماس، 2126حوالي  2009لوزارة الداخلية الفلسطينية بلغ هذا العدد في شهر أيلول من العام 

 بعد مجيء 
ً
 واضحا

ً
وقد شهدت أعداد املنظمات األهلية الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املدني ازديادا

ة وهي تابعة لليسار الفلسطيني، وتشكل ائتالإ منظم 300السلطة، فتكونت شبكة املنظمات األهلية مما يقارب 

( مؤسسة 300الشبكات األهلية وهو ائتالإ تابع لحركة فتح، وقد لفت النظر حين قام هذا االئتالإ بتسجيل )

وهناك الكثير من  .( جمعية1200في شهر واحد، وكذلك االتحاد العام لمجمعيات الخيرية وانضم إل ها )

ظمات األهلية  التي تنشط في الضفة الغربية. حسب إحصائيات الجمعية الجمعيات واملؤسسات واملن

( منها 84للمنظمات النسوية، ويبلغ عددها ما مجموعه )  (PASSIA)الفلسطينية األكاديمية للشؤون الدولية

وفي  9منظمة وفي بيت لحم  17( في الضفة، أما في القدس فيوجد 70( منظمة نسائية في غزة والباقي )14)

منظمة نسائية  21وفي رام هللا يوجد  10وفي نابلس وسلفيت  3وفي أريحا  3وفي طولكرم  3وفي جنين  4ليل الخ

(2015 PASSIA,) 

 الفلسطينية من سوق العمل: املرأةاملعيقات التي تواجه املؤسسات النسوية في تمكين 

هي: مجموعة من الصعوبات ( إلى أن املعيقات 2009بداية يجب أن نعرإ مفهوم املعيقات، فيشير سند )

التي تواجه الفرد، وتمنعه من املشاركة في األنشطة النسوية، منها معيقات ذاتية، اجتماعية، تنظيمية، 

( املعيقات بأنها: الصعوبات أو العراقيل التي تحول دون تحقيق الهدإ، 2011سياسية. كما و عرإ القصاص )

ي تحول دون انبثاق المكانيات الذاتية واالستفادة منها مادًيا والتي تعترض العمل وتحول دون تقدمه، وبالتال

 لتنمية املجتمع املحلي. 

( في تعريفها للمعيقات أنها: العقبات أو املعيقات أو الصعوبات التي تعترض وتعرقل 2005وتذهب قنديل )

اث. وبناء على ما تقدم هناك أداء الرائدات الريفيات ألدوارهن أثناء التوعية بمخاطر املمارسات الضارة ضد الن

العديد من املعيقات التي تواجه املؤسسات النسوية للوصول إلى القاعدة الجماهيرية الخاصة بها، لتقوم 

 بدورها على نحو فعال وقد صنفتها على النحو التالي:
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 املعيقات السياسية: 

 املرأة مشاركة على تركيًزا هناك أن نجد الثالث، العالم بلدان الحديث عن عمل املؤسسات النسوية في عند

ا املجتمع أعضاء أكثر باعتبارها السياسية بشكل أسا ري، الحياة في
ً

 طاقتها، لطالق ضرورة هناك وأن .تهميش

برام   طرح على الثالث العالم في التنموي  للنشاط املمولة الدولية الهياات من كثير أقدمت وقد .مكانتها وتحقيق

 هذه في والسياسية والحقوقية واالقتصادية االجتماعية الجوانب مختل  في" املرأة تمكين إلى هادفة واسعة

األطر  من العديد تنشط عامة، تمثيلية كمؤسسة الفلسطينية للمرأة العام االتحاد عدا فلسطين وفي .املجتمعات

 بأجندة األحيان كثير من في ترتبط والتي مختلفة نواحي من مختلفة برام  وتطرح ،املرأة تمكين مجال في واملراكز

 تعري  يمكن املجال هذا في .البرام  املختلفة تنفيذ على املترتبة للنتائ  بعد، عن رؤيته األقل على أو املمول 

 فردي بشكل الفلسطينية املرأة لدى والكامنة والقدرات الواقعية بالمكانات فلسطين في للمرأة السياسية املشاركة

 (.2001السيا ري )غلوم،  القرار صنع في ذاك أو بهذا القدر مساهمة تجعلها والتي جما ي، أو

 املعيقات اإلدارية:

عانت غالبية منظمات املجتمع املدني حالة من الضع  على صعيد التنظيم االجتما ي سواًء على 

ة الصعيد الوطني العام أو القطاع الخاص، حيث لم تتمكن القطاعات املختلفة كالصحة والتعليم والزراع

وحقوق النسان والعالم من تنظيم نفسها بطريقة فعالة في إطار رؤية وخطة قطاعية واحدة، إضافة لضع  

إمكانيات منظمات املجتمع املدني على التأثير بالسياسات العامة للسلطة الفلسطينية ووزاراتها املختلفة )عبد 

فاعل للمؤسسات النسوية والحراك النسوي (. يرى الباحث أن أساس التقدم والنجاح والدور ال2001الهادي، 

قائم على أساس العالقة التكاملية بين كل من املؤسسات والسلطة بما ف ها األحزاب حينها يمكن أن تشكل 

 أرضية  يبن  عل ها قاعدة جماهيرية متينة قادرة على إحداث التغيير املنشود إليه.

 املعيقات القانونية:

لسطينية  إلى الصالح في عمل املؤسسات النسوية، فقد برز اتجاهين  ومع دعوة السلطة الوطنية الف

تمثل األول في اتساع املنظمات السالمية داخل املجتمع الفلسطيني، وتزايد أعداد الوكاالت واملنظمات غير 

إلى  3من  وارتفع عدد الوكاالت الدولية 200الحكومية الدولية، وارتفع عدد املنظمات الدولية غير الحكومية إلى 

، وكنتيجة لهذا التوجهات ظهرت املنافسة على املوارد البشرية املحلية وظهر نوع جديد من املنظمات غير 29

الحكومية على املستوى املحلي، تميز بانعدام وجود روابط له مع املجتمع املحلي وعدم تمثيل أية فاات 

التمويل من الجهات املانحة أو لحسابها. إال أن اجتماعية بينما انحصر جل عملها في تنفيذ أنشطة حصلت على 

الفلسطينية، بالنظر لها بصورة مختلفة على أساس  املرأةالقوانين الفلسطينية عموما، ال تزال تجح  ب

الجنس، وهناك مالحظات تتعلق بالتمييز القانوني ضد النساء، في ما يطلق عليه: قانون األحوال الشخصية، 

ة لم يجر تعديلها، وهي نصوص ليست ذات صلة باملشاركة في صنع القرار مباشرة املستمد من قوانين قديم

ولكنها تؤثر فيه، مثل القوانين املتعلقة بالنفقة وامليراث، فاي قوانين تنظر للمرأة انطالقا من قوانين اجتماعية 

، املرأةفي مجمل نشاط  سائدة، وانطالقا من النظر للمرأة والرجل من منظور اجتما ي يفرق بينهما، مما يساهم

للوظائ  العامة، و مشاركتها في الحياة السياسية، التي هي  املرأةومشاركتها في الحياة العامة، بما في ذلك تولي 

 .املرأةالبوابة الواسعة لزالة التمييز ضد 

 املعيقات االجتماعية: 

ية، إال أن نظرة املجتمع متمثلة بالرغم من الدعم املعنوي اللفظي الذي قدم للمرأة الفلسطينية والعرب

في العائلة واألحزاب والتنظيمات للمرأة لم تتغير وال زالت تقتصر على الكالم فقط، فالعائلة تدعم بشكل تقليدي 
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حقها في الحصول على املؤهالت العلمية التي ربما  املرأةالفلسطينية ولم تنل  املرأةدور الرجل وتقيد دور 

(. املجتمعات العربية ما زالت 2008مناصب فاعلة ومؤثرة في املجتمع )عواد، تساعدها في الوصول إلى 

من ممارسة أعمال بعينها وتراها الطرإ الضعي  الذي يحتاج إلى رعاية وحماية  املرأةمجتمعات ذكورية تمنع 

املجتمعات في الحياة العامة وتنظر  املرأةمن قبل الرجل، الزوج، األب، أو األخ الذي يحدد مساحة مشاركة 

باعتباره مسؤولية الرجل، رغم أن الواقع يؤكد أن أمن املجتمع كله مسؤولية  املرأةالذكورية ملسألة امن 

الطرفين. ويترأس العوامل املعيقة اجتماعيا االتجاهات والعادات والتقاليد والقيم واملعتقدات وأنماط العالقات 

صارم لكال الجنسين حيث تنظر للمرأة كزوجة وأم بشكل  السائدة في املجتمع التي تؤكد أدوار محددة بشكل

أسا ري وتعتبرها دون الرجل في القدرات الجسدية والعقلية، وأنها انفعالية بطبيعتها وتحتاج إلى حماية من 

وأكثر حكمة وتدبرا  املرأةجانب الرجل )األب، األخ، الزوج( في حين تنظر إلى الرجل على أنه أكمل عقال من 

فا. ومن املجاالت التي ترتبط باملعيقات االجتماعية نظرة املجتمع ملؤسسات النسوية والتمييز في وأحسن تصر 

، ومحدودية مجاالت عمل املؤسسات النسوية، وانخفاض فرص مساعدتها للمرأة املرأةاملعاملة بين الرجل و 

إذ احتل هذا املجال  الفلسطينية بشكل عام، وتخوإ املجتمع من املؤسسات النسوية والشك في أهدافها،

% 81.8( املرتبط باملعيقات االجتماعية وبنسبة موافقة بلغت2001املرتبة األولى في نتائ  دراسة )الرشيد ودولة، 

 (.2005املميزة )إبراهيم،  املرأةوعدم توافر التسهيالت والعوامل املساندة والتجاهل العام لخصائص 

 املعيقات االقتصادية)التمويلية(:

 عن غيرها من منظمات املجتمع املدني ومثلها مثل غيرها من إن املؤ 
ً
سسات النسوية ال تختل  كثيرا

املؤسسات واملنظمات غير الحكومية، وتمول املؤسسات النسوية بشكل رئيس من الخارج ومن املمولين األجانب، 

نماذج مصادر التمويل  والديمقراطية وحقوق النسان  بقدر كبير من التمويل، ومن املرأةحيث تحظى قضايا 

املمول من الحكومة السبانية، وحدة األمم املتحدة  االتحاد األوروبي، صندوق تحقيق األهداإ األلفية للتنمية

خدمات الغاثة  للمساواة في النوع االجتما ي وتمكين النساء، برنام  األمم املتحدة النمائي، مؤسسة فورد

كية للتنمية، مؤسسة األملانية، برنام  التعاون االيطالي غيرها الكثير من عن طريق الوكالة األمري الكاثوليكية

إذ يشكل التمويل أهم نقاط القوة والضع  لدى املؤسسات النسوية، وهناك أنواع من  .املؤسسات األجنبية

ومة التمويل الخارجي منها تمويل جوهري وال يتدخل املمولون في كيفية التصرإ في األموال للمؤسسة املدع

سنوات. وهناك تمويل مشار ع ويكون بتقديم مقترحات مشار ع لمجهات األجنبية املانحة  5-4ومدته تبلغ ما بين 

وإذا أقرت هذه الجهات املقترح يتم تمويل املشروع للمؤسسة النسوية أو غيرها وألجل الحصول على التمويل 

ة ذكر مصادر التمويل السابقة للمشار ع املنفذة. بهذه الطريقة يكون أهم بند عند املؤسسة األهلية أو النسوي

أما التمويل الداخلي فهناك أمثلة على مؤسسات محلية  مثل التعاون ومؤسسة تطوير وجمعية قطر الخيرية 

وهي جمعية قوية وهناك البنك السالمي للتنمية والغاثة السالمية ولكن اهتماماتها تنصب على أمور كثيرة 

ء واملؤسسات النسوية. يوجد مركز يسم  تطوير املؤسسات األهلية )وكان تابعا ملؤسسة أقلها موضوع النسا

 (. 2014التعاون سابقا( وهو ممول من البنك الدولي )الحوراني، 

 املعيقات الشخصية

عن املشاركة في العمل االجتما ي املدني والنسوي  املرأة( إن أسباب العزوإ لدى 2005وتورد البيطار )

ن، يتعلق بعدم توفر الدافع الشخصري، وعدم الشعور باالنتماء، وعدم توافق االهتمامات الذاتية مع في فلسطي

أهداإ ونشاطات املؤسسة، وعدم مراعاة املؤسسة للوضع االقتصادي للمتطوعين، وعدم مصداقية بعض 

ها على توسيع القاعدة نفسها ومن هذه املعيقات الظروإ العائلية وأثر  املرأةاملؤسسات. وهي معيقات مرتبطة ب

الجماهيرية للمرأة، فضع  قدرة بعض النساء على تنظيم الوقت للمواءمة ما بين العمل الوظيفي واألعباء 
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االجتماعية والعائلية، وكذلك أشارت نتائ  الدراسة إلى تدني رغبة بعض النساء في املشاركة بسبب الخوإ من 

املتكرر من العمل ألسباب مختلفة منها الزواج والتفرغ  املرأةوج الفشل، وعدم الثقة بالنفس، وارتفاع معدل خر 

لتربية الطفل مما ال يكسبها الخبرة الكافية أو الفرصة للتدرج في السلم الوظيفي. وبناء على ما تقدم فقد 

اختلفت الدراسات بتحديد أهم املعوقات االجتماعية لعمل املؤسسات النسوية وخصوصا تلك التي تتعلق 

خارج املنزل أهي صعوبات وظيفية أم اجتماعية أم نفسية وجاءت هذه االختالفات نتيجة طبيعية  املرأةبعمل 

وملا يكنه لها مجتمعها وأسرتها ومؤسساتها التي تعمل بها حيث جاءت الدراسات لتثبت ذلك من حيث  املرأةلدور 

أن توفق بين متطلبات العمل جاهدة  املرأةصراع األدوار وما يسببه من ضغوط اجتماعية حيث تحاول 

ويزداد هذا الصراع بازدياد حاجاتها ودوافعها النفسية االقتصادية واالجتماعية وبحثها عن  األسرةومتطلبات 

 (.2008ذاتها ودورها في املجتمع وفي الحياة العامة)عواد، 

 املعيقات الثقافية:

عد الدين السالمي ممانعا لنشاط  وأعطاها  املرأة، فقد أنص  السالم وعمل مؤسساتها املرأةال ي 

حقوقها، فأصبح لها حّق التملك، واألهلية الكاملة في االلتزامات والحقوق العامة، فعلى سبيل املثال، شاركت 

والخلفاء الراشدين مثل أسماء وعائشة ونسيبة  -صلى هللا عليه وسلم-في الكثير من األعمال زمن الرسول  املرأة

دورها على األعمال املدنية فحسب، بل شاركت الرجل في الحروب كالخنساء ولم تخل بنت كعب، ولم يقتصر 

صلى هللا عليه -غزوة من نساء يسعفن الجرحى و عملن على نقل املؤن والسالح إلى الجيش. كما قلد الرسول 

ناك من قمن بنت قيس الغفارية قالدة تشبه األوسمة الحربية ا ن على حسن بالئها في غزوة خيبر، وه -وسلم

 (2005األموي، العبا ري، وغيرها )إسماعيل،  ا تيةبأدوار مشابهة في العصور 

 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:

 في النسان النسوية حقوق  مجال في والناشطين الحكومية غير بعنوان: املنظمات (2016دليل )دراسة 

 في الحكومية غير املنظمات حول  بهدإ وضع دليل إرشادي، وهي دراسة أجريت املرأة وضع ولجنة املتحدة األمم

 النساء حقوق  ألجل املدافعة بهدإ النسان النسوية حقوق  في والناشطين الحكومية غير املنظمات قدرات بناء

ل . وتمكينهن والفتيات
ّ
ن التي املتحدة األمم في الهياة األساسية وهي ،املرأة وضع حول  املتحدة األمم لجنة وتشك   تع 

رإ مشروع ضمن مكّونا الدليل هذا يعتبر كما  .الرئيسة الحالة دراسة النساء، وتمكين الجنسين بين باملساواة  يع 

ه "القدرات وبناء املدافعة على التدريب"ب
ّ
 نيويورك / املرأة وضع حول  الحكومية غير املنظمات لجنة وتنفذ

 ألجل املتحدة لألمم التحضيرية القليمية الفعاليات من املشروع هذا سيفيد .العاملية التنسيق لجنة مع بالتعاون 

 وضع لمجنة 59 الدورة مثل من ،2015 عام األساسية املراحل إلى وصوال بيجين عمل ملنهاج سنة العشرين مراجعة

 4000 يناهز ما يشارك 2001 عام العامة لمجمعية والدورة السبعين املستوى، الرفيع السيا ري واملنتدى ،املرأة

 السنوي  أنه التجمع شك وال. سنويا املتحدة األمم في املرأة وضع لجنة دورة في الحكومية غير املنظمات عن ثلمم

 إلى 14 املوضوع من أما الجما ي والعمل الهدإ لتجديد فترة وهي– املتحدة األمم في الدولي النسوي  لمحراك األكبر

ل الذي CSW يةبالتنم النساء تمكين ارتباط فهو ،2016 مارس /آذار 24
ّ
 فرصة 60 املرأة وضع لمجنة األولوية يشك

 دورة تقّدم."املستدامة CSW أجندة في التأثير ألجل النساء وتمكين الجنسين بين املساواة مجال في للقائدات فريدة

 . 2030 املستدامة التنمية أجندة في بيجين عمل منهاج دم  من والتأكد املتحدة األمم 60

 املتطوعين نظر وجهة من املشاركة النسوية في املرأة مشاركة وهي بعنوان " معوقات (:2014أقطم )دراسة 

 معوقات درجة معرفة في الدراسة هذه نابلس"،  حيث بحثت محافظة في املدني مؤسسات املجتمع في والعاملين
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 دراسته في الباحث دواعتم نابلس، محافظة في املدني املجتمع في مؤسسات املشاركة النسوية في املرأة مشاركة

باستخدام  الدراسة مجتمع من البيانات جمعت حيث املعوقات، هذه درجة على للتعرإ الوصفي التحليلي املنهج

عدت ومقابلة استبانة
 
 املجتمع في مؤسسات الدراسة عينة على املقابالت وأجريت االستبانة ووزعت الغرض، لهذا أ

واستخدمت الدراسة املنهج  القصدية، العينة بطريقة اختيارهم تم ( 473بلغ عددهم ) نابلس، محافظة في املدني

 ا تي النحو على املشاركة النسوية في املرأة تواجه التي املعوقات لدرجة تبعا وجاءت النتائ  الوصفي التحليلي،

 ارية، واملعوقاتوالد التنظيمية واملعوقات والسياسية، االقتصادية واملعوقات والثقافية، املعوقات االجتماعية)

 مشاركة معوقات درجة داللة في ذات فروق توجد الدراسة، تبين أنه ال بفرضيات املتعلقة النتائ  أما الشخصية(،

 محافظة في املدني املجتمع مؤسسات في α ≤ 0.05)الداللة ) مستوى  عند إحصائية املشاركة النسوية في املرأة

 ذات فروق توجد بينما ،)األولى للمرة التطوع حالة العلمي، العمر، املؤهل ،االجتماعية الحالة (ملتغيرات تبعا نابلس،

 مؤسسات في املشاركة النسوية في املرأة مشاركة معوقات درجة في α ≤ 0.05)مستوى الداللة ) عند إحصائية داللة

 .)السكن مكان الجنس،(ملتغيرات  تبعا نابلس، محافظة في املدني املجتمع 

في تسليط الضوء على معيقات املشاركة النسوية في مؤسسات املجتمع املدني  وفي  2014طم تقاطعت دراسة أق

واملقابلة في الدراستين إال أن الباحث كانت أكثر تخصصية في كون دراستها  االستبانةاستخدام نفس األدوات 

 مالت والفاات املستهدفة.تناولت املعيقات التي تواجه املؤسسات النسوية من وجهة نظر القائمات عل ها والعا

 الدراسات األجنبية:

وهي بعنوان" العوامل التي تؤثر في مشاركة الجماهير في منظمات النسوية  (Ahmed, 2017احمد )دراسة 

في نيجيريا"، حيث هدفت الدراسة إلى تعرإ مدى انخراط القاعدة الجماهيرية في العمل املجتمعي في الدول 

( مشاركة في املنظمات املجتمع 2103ة على نيجيريا، وقد أجريت الدراسة على )النامية، حيث أجريت الدراس

املدني، وقد استخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحليلي واستخدمت االستبانة كأداة لجمع البيانات، حيث 

ينت توصلت الدراسة إلى غياب الو ي املجتمعي بأهمية املنظمات وعملها أدى بانخفاض املشاركة، وأيضا ب

الدراسة إلى أن عدم كفاية الورش التدريبية وجلسات العمل الهادفة أدت إلى انخفاض املشاركة الجماهيرية في 

 عمل املنظمات بسبب عدم علم املجتمع بها أو عدم أهميتها لتلبية حاجاتهم.

راستها في استخدام نفس املنهج واألداة وأضافت الباحث أداة املقابلة لد 2017تتقاطع دراسة أحمد 

وكذلك تتقاطع في تناولها للبعد القاعدي ملنظمات املجتمع املدني في نيجيريا وبينت ضع  العالقة بين القاعدة 

واملنظمات إال أن الباحث أجرت دراستها وسلطت الضوء على املعيقات التي تحول دون تطوير هذه العالقة من 

 وجهة نظر املؤسسات وقاعدتها.

"، حيث تهدإ املرأةبعنوان: " املنظمات املحلية ودورها في تمكين  (Campbell 2016 ,كامبيل )دراسة 

الدراسة إلى تفهم الظروإ التي تعمل ف ها املؤسسات النسوية في البالد التي تشهد نزاعات سياسية، وتحكمها 

ائم وتواجه أنظمة سلطوية، حيث توصلت الدراسة إلى أن املنظمات النسوية تتأثر بطبيعة النظام السيا ري الق

صعوبات في تحقيق أهدافها في ظل حكم أنظمة سلطوية، حيث أجريت الدراسة في بورنا، واعتمدت على 

( من األفراد املؤسسات النسوية، 26املقابلة املقننة كأداة لجمع البيانات، حيث أجريت الدراسة على عينة من )

 لعمل ونشاطات املؤسسات حيث توصلت الدراسة إلى أن السياسات التي تتبعها الدولة تل
ً
 معوقا

ً
عب دورا

النسوية، وتتدخل في طبيعة العالقة بين املؤسسات النسوية واملانحين والداعمين لها، وشددت الدراسة على 

 ضرورة تدعيم أفاق وإمكانيات املؤسسات النسوية من أجل تدعيم قاعدتها الجماهيرية وتوسيعها.
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النسوية في ظل صعوبات النظام السيا ري سلطوي في بورنا  عمل املؤسسات 2016تشير دراسة كامبيل 

كما أشارت الباحث ملجمل املعيقات األساسية واالجتماعية واالقتصادية والشخصية والدارية في فلسطين 

 بمحافظة نابلس. 

في االقتصاد ونشاطات  املرأةوهي بعنوان مشاركة  (Rahman, 2016   Khan &خان ورحمان )دراسة 

ملجتمع املدني في بنغالدش"، حيث هدفت الدراسة إلى فحص العوامل األساسية التي تؤثر على منظمات ا

في نشاطات املنظمات النسوية، وخوصا في مجال التمويل والقراض، حيث اعتمدت الدراسة على  املرأةمشاركة 

دراسة إلى أن املتغيرات ( وقد وتوصلت ال2011،  2007املنهج الكمي واستندت إلى مسوحات أجريت في األعوام )

الديمغرافية التي تتعلق بالحالة االجتماعية ومستوى املعيشة ومكان السكن ومستوى التعليم تؤثر على مدى 

في النشاطات التي تقوم بها املنظمات النسوية، كما أشارت نتائ  الدراسة إلى أن ضع  املستوى  املرأةمشاركة 

ي مجاالت مثل الزراعة وتربية الدواجن وانخراطها في سوق العمل املحلي هو املعيشري للمرأة وحالة الفقر وعملها ف

أهم عامل في لجوئها إلى املنظمات النسوية من أجل الحصول على التمويل، وبالنسبة للعوامل التي تتعلق 

ما بينت باملعوقات التي تواجه عمل املنظمات النسوية  والتي تتمثل في املعوقات السياسية، واالقتصادية، وك

الدراسة بأن االنخراط في النشاطات التي تقدمها منظمات املجتمع املدني النسوية تؤثر على مستوى االقتصادي 

 للمرأة، إن املنظمات تسهم في خلق فرص العمل للمرأة.

 :مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها أو فرضياتها-2

ألخيرة، وبشكل ممحوظ على امتداد الضفة نظرا لكثرة املؤسسات  النسوية الفلسطينية في الفترة ا

الغربية، ورغم الجدلية القائمة حت  يومنا هذا في دورها وأهميتها وانجازاتها أو حت  إخفاقاتها أو تراجع قاعدتها 

الجماهيرية، إال أنه ال يوجد حزب سيا ري أو جهة رسمية تستطيع أن تتجاهل قضايا النساء ودور املؤسسات 

لتلك القضايا. ولكن مازالت تلك املؤسسات تتأثر بعوامل ومتغيرات سياسية اقتصادية  النسوية في تبن ها

( ، ويرى الباحث 2004اجتماعية إدارية وشخصية أدت إلى ضمور جماهيرية وشعبية الحركة النسائية )نزال، 

 من األيام جزء معطل فاي تتحمل أعباء كبيره تقع على كاهلها  املرأةأن 
ً
في تربية األبناء لن ولم تكن يوما

واألعمال املنزلية غير املأجورة بالضافة لبعض الوظائ  املأجورة ولكنها بحاجة لبياة مؤسساتية تستثمر ف ها 

القدرات والطاقات والكفاءات لتوجيه بوصلتها نحو إحداث حركة اجتماعية قادرة على التغيير من القاعدة 

زوإ واضح من قبل النساء للمشاركة في سوق العمل بصورة للقمة لصالح قضاياها. ورأى الباحث أن هناك ع

ممنهجة تماما مقارنة بالرجال، وهذا ما ينطبق على العديد من املؤسسات، مما دفع الباحث للبحث في أسباب 

العزوإ، وهنا  ال بد من تسليط الضوء والبحث في أبرز املعيقات التي تواجه تلك املؤسسات النسوية من وجهة 

الفلسطينية من سوق العمل في   املرأةسة وقاعدتها في دراسة سؤالها الرئيس: ما معيقات تمكين نظر املؤس

 شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها؟

 : اآلتيةيطرح الباحث األسئلة 

مال الضفة الغربية من الفلسطينية من سوق العمل في ش  املرأةما املعيقات التي تواجه معيقات تمكين  .1

وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها من حيث الجوانب االجتماعية، والذاتية ، واالقتصادية، 

 والقانونية، السياسية، والدارية؟

  املرأةما دور متغيرات الدراسة )نوع العالقة مع املؤسسة، نوع االستفادة من املؤسسة( في معيقات تمكين  .2

 ية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها؟الفلسطين

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها:
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وحمايتها، فال  املرأةتبرز أهمية البحث من أهمية دور املؤسسات النسوية في كافة مجاالتها لدعم وتطوير 

 في 
ً
 مهما

ً
مكانة مهمة في املجتمع، صنعت نماذجا يحتذى بها إال  املرأةاحتالل شك أن تلك املؤسسات لعبت دورا

أنها ما زالت تواجه الكثير من املعيقات، فال بد ومن الضروري البحث في أبرز املعيقات التي تق  حائال دون 

يكي تطوير القاعدة الجماهيرية للمؤسسات النسوية ثم توفير دراسة منظمة ودقيقة توفر فهم الواقع الدينام

 للمعيقات وترتيبها. 

 حدود الدراسة:

 : تقتصر الدراسة الحالية على املؤسسات النسوية العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية. الحدود املكانية -

 ، 2016/2017: تقتصر الدراسة الحالية على للعام الحدود الزمانية -

فيدات من املؤسسات النسوية العاملة في : تقتصر الدراسة الحالية على العامالت واملستالحدود البشرية -

 محافظات شمال الضفة الغربية.

 تعريف املصطلحات:  

: مفهوم واسع ويمكن وصفه بأنه عبارة عن هياات خاصة تعمل املؤسسة النسوية الفلسطينيةمفهوم 

سات في مجاالت تنموية مختلفة وتعمل ضمن قانون املؤسسات األهلية وهناك صيغة متعارإ عل ها للمؤس

 النسوية تضم كل من:

_ مؤسسات او جمعيات جماهرية نسائية وهي ذات طابع مستقل تعمل على الوضع االجتما ي للمرأة وتمكينها 1

 العاملة املرأةفي كافة املجاالت مثل مؤسسة 

 مراكز نسوية وهي متخصصة في قضايا النوع االجتما ي مثل مركز الدراسات النسوية. -2

 العاملة. املرأةالنسوية وهي تابعة أو امتداد لألحزاب السياسية مثل اتحاد لجان  المجان أو األطر  -3

: مجموعة من العوامل والظروإ املوضوعية والعضوية الداخلية والخارجية التي تحد أو تمنع املعيقات

 (. 2005املؤسسة وقاعدتها من تحقيق أهدافها املطروحة أو املعلنة)قنديل، 

: هي مجموعة من القيم املحلية يمكن أن تتعارض مع أهداإ ورؤية وفعاليات املؤسسات املعيقات االجتماعية

 (.2005النسوية وتشمل: العادات والتقاليد، الثقافة الذكورية)إبراهيم، 

: هي مجموعة من األنظمة والقوانين  والجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية الفلسطينية املعيقات السياسية

 (2001تحد من إنشاء أو تطوير برام  املؤسسات النسوية الفلسطينية )غلوم، أو األحزاب  

: هي عبارة عن مجموعة من القيود والشروط التي تفرضها الدول املانحة أو السياسة املعيقات االقتصادية

م  املحلية في ظل ضع  التمويل الذاتي ومن جانب آخر يمكن أن يكون سوء اختيار الفاات املستهدفة للبرا

 (.2014االقتصادية يشكل عائق في نجاح واستمرار تلك البرام )الحوراني، 

 إجراءات الدراسة:  .3

اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي ملالءمته أغراض الدراسة، ودراسة الظواهر كما في الواقع، فإنه 

 
ً
 كميا

ً
يبين فيه حجم الظاهرة  يقوم على دراسة املعطيات والظواهر بشكل واقعي ومن ثم يعبر عنها تعبيرا

 بهدإ 
ً
ومقدارها إلى جانب أنه يعتمد على جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال وافيا

 استخالص داللتها والوصول إلى نتائ  وتعميمات عن الظاهرة محل الدراسة.
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 مجتمع الدراسة:

لنسوية واملوظفات واملمثالت في املؤسسات تأل  مجتمع الدراسة من جميع املستفيدات من املؤسسات ا

( امرأة تقريبا 3650( مؤسسات، تقدم خدمات إلى )6النسوية في محافظة نابلس، وقد بلغ عدد املؤسسات )

( موظفة  وفق إحصاءات تقريبية صادرة عن ممثالت املؤسسات النسوية املستهدفة لسنة 49و عمل ف ها )

2016-2015. 

 عينة الدراسة:

هذه الدراسة اعتمدت الباحث على اختيار عينة  طبقية عشوائية متاحة لعدد املستفيدين من خالل 

( 400واملتطوعين واملوظفين واملمثالت في املؤسسات النسوية في محافظة نابلس في فلسطين، حيث تم توز ع )

ت بعض النساء غير ( من املستفيدات بحيث كان338( من املوظفات و)40( استبانة)378استبانة، وتم استرجاع )

( يبين توز ع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات املستقلة: وقام 1مستجيبات وغير متعاونات في الجابة، والجدول )

الباحث باستخدام أسلوب  املعاينة الحتمالي، ألن مجتمع الدراسة محدد. وتم تقدير حجم عينة الدراسة 

م عينة الدراسة بمعرفة مجتمعها.  حيث تم في هذه باستخدام الجداول الحصائية املخصصة لتقدير حج

 الدراسة تناول قائمة بأسماء املؤسسات النسوية في محافظة نابلس.

 (: توزيع عينة الدراسة حسب متغيراتها املستقلة1الجدول )

 النسبة املئوية % التكرار الفئات املتغير

 نوع العالقة باملؤسسة
 10.6 40 موظفة

 89.4 338 مستهدفة

نوع االستفادة من 

برام   املؤسسات 

 النسوية

 6.6 25 سياسية

 4.8 18 قانونية

 21.7 82 نفسية

 17.7 67 صحية

 41.3 156 تدريبية

 7.9 30 اقتصادية

 %100 378 املجموع

 أدوات الدراسة:

علومات تم اعتماد االستبانة كإحدى أدوات البحث وهي مجموعة من األسالة، والهدإ من ذلك جمع امل

من األشخاص موضع البحث، حيث أن االستبانات تكون مصممة من أجل التحليل الحصائي لإلجابات، وتكون 

هذه االستبانات لها إجابات قياسية محددة بشكل يجعل من السهل تجميع البيانات وتنظيمها، وقد قام 

عة األدب النظري املتعلق بموضوع الباحث ببناء االستبانة وتطويرها كأداة لجمع املعلومات من خالل مراج

الدراسة ومراجعة األبحاث والدراسات والكتب التي بحثت في املعيقات التي تواجه املؤسسات النسوية في تطوير 

 قاعدتها الجماهيرية وقد تكونت أداة الدراسة من أجزاء:

 االستبانة الجزء األول: اشتمل على املعلومات الشخصية عن املستجيبات اللواتي قمن بتعبئة. 

 ( فقرة، موزعة على ستة مجاالت51الجزء الثاني والثالث اشتمل على )  ،وهي املعيقات الشخصية

واملؤسسية، واالقتصادية، والسياسية، واالجتماعية، والقانونية إذ تم االستجابة على هذه الفقرات من خالل 

عطى )
 
عطى )( درج5ميزان ليكرت الخما ري، حيث يبدأ بدرجة كبيرة جدا وت

 
( درجات، ثم 4ات، ثم كبيرة وت

عطى )
 
 وتعطى درجة واحدة فقط.3متوسطة وت

ً
عطى درجتين، وانتا  بالقليلة جدا

 
 ( درجات، ثم قليلة وت
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 صدق األداة:

( يبين ذلك، ثم قام الباحث بعرض أداة 2( فقرة، واملمحق )58تكونت االستبانة في صورتها األولية من )

( محكمين 5حكمين املختصين في مجال املؤسسات النسوية، حيث بلغ عددهم )الدراسة على مجموعة من امل

لب من املحكمين تحكيم 3ويبين )ممحق 
 
وصياغة فقراتها، ومدى مناسبتها للمجال  االستبانة( أسماءهم، حيث ط

ضعت له، إما باملوافقة على الفقرات أو تعديل صياغتها أو حذفها لعدم أهميتها، وقد رأى امل حكمون الذي و 

( فقرات وردت مضامينها في فقرات أخرى، وفصل بعض الفقرات إلى 7( فقرة، وحذإ )51بضرورة البقاء على )

% من األعضاء املحكمين( في عملية التحكيم، ويكون قد تحقق 90فقرتين، ولقد تم األخذ برأي األغلبية )أي 

 النهائية. الصدق الظاهري لالستبانة، حيث أصبحت أداة الدراسة في صورتها

 ثبات األداة:

 Cronbach’ sمن خالل الجابات فقد تم استخراج معامل ثبات األداة، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا )

Alpha( والجدول )يبين معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها.2 ) 

طينية من سوق العمل الفلس  املرأة(: معامالت الثبات ألداة الدراسة ومجاالت معيقات تمكين 2الجدول )

 في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها

 كرونبا  ألفا معامل الثبات بطريقة الفقرات عدد املجال الرقم

 0.70 10 املعيقات الشخصية 1

 0.76 13 املعيقات املؤسسية 2

 0.79 14 املعيقات االقتصادية 3

 0.74 5 املعيقات السياسية 4

 0.70 4 املعيقات االجتماعية 5

 0.70 5 املعيقات القانونية 6

 0.76 51 الدرجة الكلية للنمو املنهي

( 0.79 -0.70للتحديات تراوحت بين ) االستبانة( أن معامالت الثبات ملجاالت 2يتضح من الجدول رقم )

 يدة تفي بأغراض الدراسة. (، وهي معامالت ثبات ج0.76في حين بلغت الدرجة الكلية للمجاالت )

 النتائج واملناقشة: .4

: النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الرئيس األول ونصه:
 
الفلسطينية من سوق   املرأةما معيقات تمكين  أوال

 العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها في محافظة نابلس؟
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 إلحصائي لعينة الدراسة  ملجال املعيقات الشخصية(: الوصف ا3الجدول )

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

النسبة 

 يةئو امل

 درجة

 املوافقة

 منخفضة 47.51 0.88 2.38 قلة توافقي مع بعض املوظفات في املؤسسة النسوية. 8  .1

 منخفضة 50.32 1.01 2.52 اعتقد بان املؤسسات النسوية هي مؤسسات شكلية. 7  .2

 متوسطة 52.43 1.10 2.62 انشغالي باألعمال املنزلية يمنعني من املشاركة. 5  .3

 متوسطة 54.34 1.15 2.72 قلة ايماني باملؤسسات النسوية. 6  .4

5.  9 
اشعر بقلة الراحة من بعض املمارسات التي تقوم بها املؤسسة 

 النسوية.
 متوسطة 60.63 1.20 3.03

6.  10 
مواقع التواصل االجتما ي واملواقع اللكترونية معلوماتي تثري 

 أكثر من مشاركتي الندوات واملؤتمرات والورشات النسوية.
 متوسطة 61.32 1.04 3.07

 متوسطة 64.97 1.24 3.25 وظيفتي تحد من مشاركتي. 3  .7

8.  4 
اعلم من صديقاتي باألنشطة املقامة في املؤسسة النسوية 

 واكتفي بذلك.
 متوسطة 65.29 1.28 3.26

 مرتفعة 75.56 1.12 3.78 ندرة فراغي يحد مشاركتي. 2  .9

 مرتفعة 82.80 0.90 4.14 قلة ايماني بعمل املؤسسات النسوية يحد مشاركتي. 1  .10

 متوسطة 61.52 .510 3.08 املعيقات الشخصية 

 

شمال الضفة الغربية  الفلسطينية من سوق العمل في  املرأة( إلى أن معيقات تمكين  3يشير الجدول ) 

من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها على مجال املعيقات الشخصية قد أتت بمتوسط 

( بأن الفقرات  4(، وهذا يدل على درجة متوسطة. كما ويتضح من الجدول ) 0.51( وانحراإ معياري )3.08)

ر عينة الدراسة وهي التي تتعلق بمواضيع (  قد حصلت درجة )منخفضة( حسب وجهة نظ8، 7ذوات األرقام )

مثل التوافق مع بعض املوظفات في املؤسسة النسوية، واالعتقاد بان املؤسسات النسوية هي مؤسسات شكلية. 

( قد حصلت جميعها 10،  9، 6، 5، 4، 3( بأن الفقرات ذوات األرقام ) 3كما يتضح من خالل الجدول رقم ) 

الدراسة وهي التي تتعلق بمواضيع مثل اليمان باملؤسسات النسوية،  على درجات )متوسطة( حسب عينة

والشعور بقلة الراحة من بعض املمارسات التي تقوم بها املؤسسة النسوية، وإثراء مواقع التواصل االجتما ي 

ات واملؤتمرات واملواقع اللكترونية املعلومات عن املشاركة في الندو  واالنشغال باألعمال املنزلية يمنع املشاركة،

والورشات النسوية، ووظيفة املستجيب تحد من مشاركته، والعلم من األصدقاء باألنشطة املقامة في املؤسسة 

( قد حصلت 2، 1( بأن الفقرات ذوات األرقام )3النسوية واكتفي بذلك. كما يتضح من خالل الجدول رقم ) 

تتعلق بمواضيع مثل ندرة وقت الفراغ وعالقته  جميعها على درجات )مرتفعة( حسب عينة الدراسة وهي التي

( إلى أن معيقات 4يشير الجدول ) في حين   باملشاركة، وقلة اليمان بعمل املؤسسات النسوية تحد مشاركتي.

تمكين املرأة  الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية 

 ل املعيقات الذاتية املتعلقة واملستفيدات  منها على مجا
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 (: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة  ملجال املعيقات الذاتية املتعلقة باملؤسسة4الجدول )

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

النسبة 

 يةئو امل

 درجة

 املوافقة

1 19 
 املؤسسات النسوية تتواجد في أماكن بعيدة عن الفاات

 الحقيقية التي تستفيد من خدماتها.
 منخفضة 49.79 1.11 2.49

2 14 
تغطي املؤسسات النسوية جميع الخدمات املطلوبة للقاعدة 

 النسوية بشكل مرضري.
 متوسطة 52.54 .860 2.63

3 15 
تغطي املؤسسات النسوية جميع احتياجات للقاعدة النسوية 

 بشكل مرضري.
 متوسطة 52.65 1.04 2.63

4 13 
توزع املؤسسات النسوية جغرافيا بشكل يغطي كافة ت

 املناطق.
 متوسطة 56.46 1.04 2.82

5 17 
تتخصص املؤسسات النسوية في مجال محدد في دعم 

 القاعدة.
 متوسطة 56.88 1.08 2.84

6 12 
يسهم ارتفاع عدد املؤسسات النسوية من حضور القاعدة 

 املستفيدة.
 متوسطة 58.73 1.17 2.94

7 20 
م املؤسسة النسوية في توفير وسائل النقل املطلوبة تسه

 الماكن أنشطتها وفعالياتها
 متوسطة 60.74 1.24 3.04

8 16 
تغطي املؤسسات النسوية جميع الخدمات التربوية للقاعدة 

 النسوية بشكل مرضري.
 متوسطة 63.17 1.13 3.16

9 22 
تسعى املؤسسات النسوية إلى التروي  لنفسها من خالل 

 ائل العالمية املختلفة.الوس
 متوسطة 66.19 1.27 3.31

10 21 
تستخدم املؤسسات النسوية وسائل التواصل االجتما ي في 

 الوصول إلى قدر أكبر ممكن من القاعدة.
 متوسطة 68.15 1.26 3.41

 مرتفعة 70.79 .970 3.54 يتسم عمل املؤسسات النسوية بالعشوائية. 18 11

12 23 
طرح برام  املؤسسات النسوية يحد من قلة االبتكار في 

 مشاركة القاعدة النسوية.
 مرتفعة 74.02 1.05 3.70

13 11 
ندرة تتفهم القاعدة املستفيدة من املؤسسات النسوية دورها 

 وأهدافها ورؤيتها وبرامجها.
 مرتفعة 76.88 1.13 3.84

 متوسطة 62.08 .540 3.10 املعيقات الذاتية املتعلقة باملؤسسة: 

(، وهذا يدل على درجة متوسطة. كما 0.54( وانحراإ معياري )3.10املؤسسة قد أتت بمتوسط )ب

(  قد حصلت درجة )منخفضة( حسب وجهة نظر عينة 19الرقم)( بأن الفقرة ذات 4ويتضح من الجدول )

قية التي الدراسة وهي التي تتعلق بمواضيع مثل تواجد املؤسسات النسوية في أماكن بعيدة عن الفاات الحقي

، 16، 15، 13،14، 12( بأن الفقرات ذوات األرقام ) 5تستفيد من خدماتها. كما يتضح من خالل الجدول رقم ) 

( قد حصلت جميعها على درجات )متوسطة( حسب عينة الدراسة وهي التي تتعلق بمواضيع 22، 21، 20، 17

ل مرضري، وسعى املؤسسات النسوية إلى مثل تغطية املؤسسات النسوية جميع الخدمات للقاعدة النسوية بشك

التروي  لنفسها من خالل الوسائل العالمية املختلفة، وتستخدم املؤسسات النسوية وسائل التواصل 

( بأن الفقرات  5االجتما ي في الوصول إلى قدر أكبر ممكن من القاعدة. كما يتضح من خالل الجدول رقم ) 

ميعها على درجات )مرتفعة( حسب عينة الدراسة وهي التي تتعلق (  قد حصلت ج23، 18، 11ذوات األرقام )

بمواضيع مثل عمل املؤسسات النسوية يتسم بالعشوائية من حيث املجاالت التي يعمل بها في دعم القاعدة 

النسوية، وقلة االبتكار في طرح برام  املؤسسات النسوية يحد من مشاركة القاعدة النسوية، وتتفهم القاعدة 

  يدة من املؤسسات النسوية دور املؤسسات وأهدافها ورؤيتها وبرامجها.املستف
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( إلى أن معيقات تمكين املرأة  الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة  5يشير الجدول )في حين 

الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها على مجال املعيقات االقتصادية قد أتت 

( بأن 5(، وهذا يدل على درجة مرتفعة. كما ويتضح من الجدول )0.61( وانحراإ معياري )3.4بمتوسط )

(  قد حصلت درجة )متوسطة( حسب وجهة نظر عينة 37، 36، 35، 30، 28، 26الفقرات ذوات األرقام )

قية التي الدراسة وهي التي تتعلق بمواضيع مثل تواجد املؤسسات النسوية في أماكن بعيدة عن الفاات الحقي

تستفيد من خدماتها، وتغطي املؤسسات النسوية جميع الخدمات املطلوبة للقاعدة النسوية بشكل مرضري، 

وتغطي املؤسسات النسوية جميع احتياجات للقاعدة النسوية بشكل مرضري. كما يتضح من خالل الجدول رقم 

حصلت جميعها على درجات )مرتفعة(  ( قد34، 33، 32، 31، 29، 27، 25، 24( بأن الفقرات ذوات األرقام )5)

حسب عينة الدراسة وتبين أن املعيقات تتعلق بمواضيع مثل النظر إلى بعض القائمين على املؤسسات النسوية 

يسعى إلى تحقيق دخل خاص به من خالل عمل املؤسسات النسوية، وعدم متابعة املؤسسات النسوية نجاح 

، والتمويل الذاتي للمؤسسات النسوية هو شبه مستحيل، واالعتقاد املشروعات الصغيرة التي تقدمها وتدعمها

 بان املؤسسات النسوية هي شكل من أشكال املؤسسات الربحية.

 (: الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة  ملجال املعيقات االقتصادية 5 الجدول )

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

النسبة 

 يةو ئامل

 درجة

 املوافقة

1 28 
اعتماد املؤسسات النسوية في تقديم خدماتها على املؤسسات األجنبية 

 هو أمر غير مقبول.
 متوسطة 57.25 1.29 2.86

2 26 
مشاركة القاعدة في أنشطة املؤسسات النسوية هو بغرض الحصول 

 على منحة أو قرض.
 متوسطة 57.94 1.07 2.90

3 36 
في البرام  التدريبية االقتصادية من قبل  قلة املشاركة الفاعلة

 القاعدة.
 متوسطة 61.59 1.28 3.08

 متوسطة 62.43 1.40 3.12 قلة الجدوى االقتصادية من البرام  التي تقدمها املؤسسات النسوية. 37 4

 متوسطة 63.86 1.45 3.19 ندرة اسهام الحكومة في تقديم الدعم للمؤسسات النسوية. 30 5

6 35 
املؤسسات النسوية البرام  االقتصادية حيث ال تشجع مشاركة تكرر 

 القاعدة للمؤسسة.
 متوسطة 66.83 1.22 3.34

7 34 
تستهدإ املؤسسات النسوية نفس األشخاص أو املواقع لتمويل 

 مشار عها دون توسيع قاعدتها ألفراد آخرين.
 مرتفعة 69.52 1.29 3.48

 مرتفعة 71.48 1.10 3.57 الناجحة في مناطق مختلفة.تكرر املؤسسات النسوية املشار ع  33 8

9 31 
أرى بأن هناك محاباة من حيث التمويل لبعض املؤسسات النسوية 

 دون غيرها.
 مرتفعة 72.12 1.17 3.61

 مرتفعة 72.38 1.26 3.62 تعتمد املؤسسات النسوية في تقديم خدماتها على املؤسسات األجنبية. 27 10

11 29 
القائمين على املؤسسات النسوية يسعى إلى تحقيق  أرى بان بعض

 دخل خاص به من خالل عمل املؤسسات النسوية.
 مرتفعة 72.86 1.34 3.64

12 32 
قلة متابعة املؤسسات النسوية نجاح املشروعات الصغيرة التي 

 تقدمها وتدعمها.
 مرتفعة 73.65 1.04 3.68

 مرتفعة 73.97 1.16 3.70 ة هو شبه مستحيل.أرى بان التمويل الذات للمؤسسات النسوي 25 13

14 24 
يعتقد البعض بان املؤسسات النسوية هي شكل من أشكال 

 املؤسسات الربحية.
 مرتفعة 76.19 1.14 3.81

 مرتفعة 68.00 61. 3.40 املعيقات االقتصادية: 

في شمال الضفة الغربية من إلى أن معيقات تمكين املرأة  الفلسطينية من سوق العمل فيشير (  6جدول ) أما 

( 3.38وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها على مجال املعيقات السياسية قد أتت بمتوسط )
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( بأن الفقرات ذوات 6(، وهذا يدل على درجة متوسطة. كما ويتضح من الجدول ) 0.81وانحراإ معياري )

وجهة نظر عينة الدراسة تتعلق بمواضيع مثل  ( فقد حصلت درجة )متوسطة( حسب42، 41، 38األرقام )

انتماء املؤسسات النسوية إلى أطراإ سياسية وفصائلية وتلتزم سياساتها فقط، وتقديم املؤسسات النسوية 

 الخدمات

 (: الوصف اإلحصائي ملجال املعيقات السياسية6الجدول ) 

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 املتوسط

 الحسابي

 االنحراإ

 املعياري 

النسبة 

 يةاو امل
 الدرجة

1 38 
تنتمي املؤسسات النسوية إلى أطراإ سياسية وفصائلية 

 وتلتزم سياساتها فقط.
 متوسطة 59.47 1.38 2.97

2 41 
تقدم املؤسسات النسوية لقاعدة تتشابه معها من حيث 

 االتجاه السيا ري
 متوسطة 65.71 1.29 3.29

3 42 
تفرضها الدول  تلتزم املؤسسات النسوية باألهداإ التي

 املانحة كمرجعية لعملها.
 متوسطة 67.67 1.28 3.38

4 39 
تسعى املؤسسات النسوية إلى إيجاد سند سيا ري داعم 

 لها.
 مرتفعة 70.21 1.37 3.51

5 40 
قلة مشاركة املؤسسات النسوية في املناسبات الوطنية 

 والسياسية.
 مرتفعة 74.60 1.20 3.73

 متوسطة 67.53 .810 3.38 ملجال املعيقات السياسية 
 

لقاعدة تتشابه معها من حيث االتجاه السيا ري، والتزام املؤسسات النسوية باألهداإ التي تفرضها الدول  

( قد حصلت 40، 39( بأن الفقرات ذوات األرقام )6املانحة كمرجعية لعملها. كما يتضح من خالل الجدول رقم )

لدراسة وتبين أن املعيقات تتعلق بمواضيع مثل تسعى املؤسسات جميعها على درجات )مرتفعة( حسب عينة ا

 النسوية إلى إيجاد سند سيا ري داعم لها وال تشارك املؤسسات النسوية في املناسبات الوطنية والسياسية.

( إلى أن معيقات تمكين املرأة  الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من  7 شير الجدول ) و 

( 2.78ظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها على مجال املعيقات االجتماعية قد أتت بمتوسط )وجهات ن

( بأن الفقرات ذوات  7(، وهذا يدل على درجة منخفضة. كما ويتضح من الجدول ) 0.80وانحراإ معياري )

علق بمواضيع مثل ( قد حصلت درجة )منخفضة( حسب وجهة نظر عينة الدراسة وهي التي تت44، 43األرقام )

املشاركة في أنشطة املؤسسات النسوية، وتعرض النساء لتعني  )لفظي أو جسدي( من أسرتها  األسرةمعارضة 

 عند
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 (: الوصف اإلحصائي ملجال املعيقات االجتماعية7الجدول )

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

النسبة 

 يةئو امل

 

 الدرجة

 منخفضة 43.76 1.34 2.19 تعارض أسرتي املشاركة في أنشطة املؤسسات النسوية. 43  .11

12.  44 
تتعرض النساء لتعني  )لفظي أو جسدي( من أسرتها 

 عند حضورها ألنشطة املؤسسات النسوية.
 منخفضة 48.41 1.28 2.42

13.  46 
تحد اهتماماتي املختلفة من مشاركتي في املؤسسات 

 النسوية
 متوسطة 62.17 1.25 3.11

 متوسطة 68.25 1.28 3.41 ترا ي املؤسسات النسوية الثقافة املحلية للمجتمع. 45  .14

 منخفضة 55.65 .800 2.78 ملجال املعيقات االجتماعية 

( بأن الفقرات ذوات  7حضورها ألنشطة املؤسسات النسوية. كما يتضح من خالل الجدول رقم ) 

جات )متوسطة( حسب عينة الدراسة وهي التي تتعلق بمواضيع ( قد حصلت جميعها على در 45، 46األرقام )

مثل تحديد االهتمامات املختلفة من املشاركة في املؤسسات النسوية، ومراعاة املؤسسات النسوية الثقافة 

 املحلية للمجتمع.

 (: الوصف اإلحصائي ملجال املعيقات القانونية 8الجدول )

 الترتيب
رقم 

 الفقرة
 الفقرة

 املتوسط

 سابيالح

 االنحراف

 املعياري 

النسبة 

 يةئو امل
 الدرجة

 متوسطة 60.79 1.27 3.04 يوجد رقابة قانونية على عمل املؤسسات النسوية. 51 1

2 49 
تراجعت بسبب األنشطة  املرأةأعمال العن  ضد 

 النسوية
 متوسطة 66.77 1.30 3.34

3 48 
ندرة تبني املؤسسات النسوية قضايا النساء املعنفات 

 ابعها.وتت
 مرتفعة 74.02 1.34 3.70

4 47 
قلة املشاركة في حمالت الضغط واملناصرة لمحصول على 

 .املرأةقوانين تنص  
 مرتفعة 75.40 1.30 3.77

5 50 
شخصيتي غير قوية وقادرة على الدفاع عن حقي بسبب 

 املطالبات النسوية.
 مرتفعة 79.52 1.20 3.98

 مرتفعة 71.30 .760 3.57 ملجال املعيقات القانونية  

الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية   املرأة( إلى أن معيقات تمكين 8يشير الجدول )  

( 3.57من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها على مجال املعيقات القانونية قد أتت بمتوسط )

( بأن الفقرات ذوات األرقام 8كما ويتضح من الجدول )(، وهذا يدل على درجة مرتفعة. 0.76وانحراإ معياري )

،( قد حصلت درجة )متوسطة( حسب وجهة نظر عينة الدراسة وهي التي تتعلق بمواضيع مثل  وجود 49، 51)

. كما يتضح من خالل الجدول رقم املرأةرقابة قانونية على عمل املؤسسات النسوية، وتراجع أعمال العن  ضد 

( قد حصلت جميعها على درجات )مرتفعة( حسب عينة الدراسة 50، 47، 48ات األرقام )( بأن الفقرات ذو 8)

وهي التي تتعلق بمواضيع مثل قلة تبني املؤسسة قضايا النساء املعنفات ومتابعتها، وقلة املشاركة في حمالت 

ع عن حقي ، و شخصيتي غير قوية وقادرة على الدفااملرأةالضغط واملناصرة لمحصول على قوانين تنص  

 بسبب املطالبات النسوية.
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الفلسطينية من سوق العمل في شمال   املرأة(: الوصف اإلحصائي ملجاالت معيقات تمكين 9الجدول ) 

 الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها

 الفقرة رقم املجال الترتيب
 املتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 املعياري 

النسبة 

 يةئو امل

 

 الدرجة

 منخفضة 55.65 80. 2.78 املعيقات االجتماعية 5  .1

 متوسطة 61.52 0.51 3.08 املعيقات الشخصية 1  .2

 متوسطة 62.08 0.54 3.10 املعيقات الذاتية املتعلقة باملؤسسة 2  .3

 متوسطة 67.53 0.81 3.38 املعيقات السياسية 4  .4

 مرتفعة 68.00 0.61 3.40 املعيقات االقتصادية 3  .5

 مرتفعة 71.30 0.76 3.57 املعيقات القانونية 6  .6

 متوسطة 64.35 0.37 3.22 الدرجة الكلية

  املرأةيتضح من نتائ  الدراسة بأن املعوقات االجتماعية كانت اقل املعيقات التي تواجه معيقات تمكين 

واملستفيدات  منها، الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية 

حيث حظي املجال على الترتيب األخير، في حين حصلت املعوقات الشخصية على الترتيب الثاني من حيث تأثيرها 

على املشاركة في نشاطات املؤسسات النسوية، وكانت املعوقات السياسية في املرتبة الثالثة، وقد كانت املعوقات 

 املعوقات  القانونية  في املرتبة األولى. االقتصادية في املرتبة الرابعة وجاءت 

: النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة: 
 
 ثانيا

 النتائج املتعلقة بالفرضية األولى:  -

( بين متوسطات استجابة أفراد عينة α≤  0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

ن سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر الفلسطينية م  املرأةالدراسة عن معيقات تمكين 

تم املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها تعزى ملتغير نوع العالقة باملؤسسات النسوية. ولفحص الفرضية، 

( عدم 10يتضح من الجدول )حيث  ( تبين ذلك.10اختبار )ت( ملجموعتين مستقلتين ونتائ  الجدول )  استخدام

( بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة α≤  0.05لة إحصائية على مستوى الداللة )وجود فروق ذات دال

في املعيقات التي تواجه املؤسسات النسوية في تطوير قاعدتها الجماهيرية من و جهة نظر قاعدة املؤسسات 

ملؤسسة، واملعيقات النسوية في محافظة نابلس في مجاالت املعيقات الشخصية، واملعيقات الذاتية املتعلقة با

 السياسية، 
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الفلسطينية من سوق العمل في   املرأة(: نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق على معيقات تمكين 10الجدول )

شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها تبعا ملتغير نوع العالقة 

 باملؤسسات النسوية

 N نوع العالقة باملؤسسة 
املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
  قيمة ت

 املعيقات الشخصية

 

 1350. -1.498- 44932. 2.9625 40 موظفة

   51252. 3.0893 338 مستهدفة

 املعيقات الذاتية املتعلقة باملؤسسة
 6840. -1.407- 44833. 3.0712 40 موظفة

   54549. 3.1076 338 مستهدفة

 املعيقات االقتصادية
 0.029 -2.193- 54953. 3.2000 40 وظفةم

   61748. 3.4239 338 مستهدفة

 املعيقات السياسية
 1470. -1.454- 80638. 3.2000 40 موظفة

   81353. 3.3976 338 مستهدفة

 املعيقات االجتماعية
 8030. 2500. 69048. 2.8125 40 موظفة

   81716. 2.7788 338 مستهدفة

 ةاملعيقات القانوني
 5660. -575.- 69872. 3.5000 40 موظفة

   76323. 3.5728 338 مستهدفة

 الدرجة الكلية
 0910. -1.694- 29896. 3.1244 40 موظفة

   37435. 3.2284 338 مستهدفة

نوع االستفادة من املؤسسة واملعيقات االجتماعية، واملعيقات القانونية، والدرجة الكلية، تعزى ملتغير 

≤  0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )10بينما يتضح من الجدول )النسوية. 

α بين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة في املعيقات التي تواجه املؤسسات النسوية في تطوير قاعدتها)

ت الدراسة والدرجة الجماهيرية من وجهة نظر قاعدة املؤسسات النسوية في محافظة نابلس في جميع مجاال 

الكلية. إال أنه كانت دالة إحصائيا في مجال املعيقات االقتصادية، حيث كانت الفروق بين املوظفين 

 واملستهدفين، ولصالح املستهدفين. 

 النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:  -

جابة أفراد عينة (بين متوسطات استα≤  0.05ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )

الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر   املرأةالدراسة عن معيقات تمكين 

املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها تعزى ملتغير نوع االستفادة من  املؤسسة النسوية. ولفحص الفرضية 

  املرأةداللة الفروق على معيقات تمكين ( لANOVAاستخدمت الباحث اختبار تحليل التباين األحادي )

الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها 

 تبعا ملتغير نوع االستفادة من  املؤسسة النسوية.



157 
 

  املرأةعيقات تمكين لداللة الفروق على م ANOVA )(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي )11الجدول )

الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  

 منها تبعا ملتغير نوع االستفادة من  املؤسسة النسوية

 مصدر التباين املجال
مجموع 

 املربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 Fقيمة 

مستوى 

 الداللة

 شخصيةاملعيقات ال

 

 0850. 1.950 4950. 5 2.476 بين املجموعات

   2540. 372 94.495 خالل املجموعات

    377 96.971 املجموع

املعيقات الذاتية 

 املتعلقة باملؤسسة

 7960. 4730. 1370. 5 6840. بين املجموعات

   2890. 372 107.481 خالل املجموعات

    377 108.165 املجموع

 القتصاديةاملعيقات ا

 

 6700. 6390. 2420. 5 1.211 بين املجموعات

   3790. 372 140.853 خالل املجموعات

    377 142.064 املجموع

 املعيقات السياسية

 

 3740. 1.074 7110. 5 3.556 بين املجموعات

   6620. 372 246.239 خالل املجموعات

    377 249.795 املجموع

 املعيقات االجتماعية

 

 6220. 7020. 4550. 5 2.277 بين املجموعات

   6490. 372 241.389 خالل املجموعات

    377 243.666 املجموع

 

 املعيقات القانونية

 1930. 5 9660. بين املجموعات

 5770. 372 214.573 خالل املجموعات 8920. 3350.

  377 215.539 املجموع

 الدرجة الكلية

 4900. 8870. 1200. 5 602. بين املجموعات

   1360. 372 50.497 خالل املجموعات

    377 51.099 املجموع

 عند مستوى الداللة )
ً
 (.α≤  0.05* دالة إحصائيا

( بين α≤  0.05( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة )11يتضح من الجدول )

الفلسطينية من سوق العمل في شمال   املرأةيقات تمكين متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة في مع

الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها، تعزى ملتغير نوع االستفادة من  

 املؤسسة النسوية ، و عزو الباحث تلك النتيجة لعدمية عمق استفادة املستهدفات من الخدمات املقدمة. 

 توصياتمناقشة النتائج وال

  املرأةيتضح من نتائ  الدراسة بأن املعوقات االجتماعية كانت اقل املعيقات التي تواجه معيقات تمكين 

الفلسطينية من سوق العمل في شمال الضفة الغربية من وجهات نظر املؤسسات النسوية واملستفيدات  منها، 

شخصية على الترتيب الثاني من حيث تأثيرها حيث حظي املجال على الترتيب األخير، في حين حصلت املعوقات ال

على املشاركة في نشاطات املؤسسات النسوية، وكانت املعوقات السياسية في املرتبة الثالثة، وقد كانت املعوقات 

االقتصادية في املرتبة الرابعة وجاءت املعوقات  القانونية  في املرتبة األولى.  ومن ناحية أخرى قلة إيمان 

من سوق العمل ومساهمة  املرأةؤسسات هو معيق وتحدي آخر حيث أدى لضع  تمكين القاعدة بامل
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املؤسسات النسوية في دعم هذه التوجهات الجماهيرية، و عزو الباحث هذه النتيجة إلى أن فكرة العمل النسوي 

ي تتبناها املسقطة الت املرأةللقاعدة الجماهيرية ليس قائم على اليمان بالعمل والفكرة، فبعض قضايا 

 كونها ال تعكس احتياجاتها، إال أن عدم 
ً
 قاعديا

ً
املؤسسات النسوية القائمة على البرام  املمولة ال تلقى إيمانا

 مع املصالح الشخصية للمرأة إن وجدت في تلك املؤسسات.  فياليمان ال يتنا

ؤسسات النسوية ويجب أن و عزو الباحث تلك النتيجة إلى أن القاعدة يرى اساس املشاركة نفعية في امل

عن منهجية تقديم يكون هناك مقابل عيني أو مادي بغض النظر عن الفائدة التعليمية أو التوعوية وهذا نات  

التي تقدمها املؤسسة لتشجيع القاعدة مثل العمل مقابل الغذاء، فعند حصول النساء  الخدمات والعروض

زيد استقطاب النساء بهدإ تعزيز العالقة النفعية التي نتجت على أجرة املواصالت لنشاط تابع للمؤسسة،  اذ ي

الفلسطينية، واستغالل االمل لديها في تدا ي عمل  للمرأةبسبب الحاجة املادية وسوء األوضاع االقتصادية 

في سوق العمل،  ومشكالت األنشطة غير املدعومة واملمولة،  املرأةاملؤسسات النسوية التي تسعى الى تمكين 

( أن من أهم املعوقات االقتصادية 2011ي وفتور في املشاركة، وهذا ما أكدته دراسة )حجازي ومحمد،وتراخ

في تشغيل الفتاه، وحاجة املتطوعة إلى حوافز مادية نتيجة انخفاض املستوى املعيشري. يتضح من  األسرةرغبة 

ال على الترتيب األخير، في حين نتائ  الدراسة بأن املعيقات االجتماعية كانت أقل املعيقات حيث حظي املج

حصلت املعوقات الشخصية على الترتيب قبل األخير من حيث تأثيرها على املشاركة في نشاطات املؤسسات 

النسوية، وكانت املعيقات االقتصادية والقانونية قد حصلت على  أعلى درجات املوافقة من حيث تأثيرها على 

( 2014وتختل  هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة أقطم )مشاركة النسوية في املؤسسات النسوية، 

 سند،(( دراسة 2011( في حين تتفق مع ما توصلت إليه دراسة )حجازي ومحمد، 2013ودراسة عويضه وعمر )

(،  بينما 2016( ودراسة خان ورحمان )2004(  ودراسة أبو فاشة )2009( ودراسة العسيلي وربايعة )2009

سة أن غياب امليزانيات والتمويل، وعدم تعاون الجهات الرسمية، وتدني مستوى الو ي اأظهرت نتائ  الدر 

الثقافي النساء قد احتل املرتبة الثانية من حيث التأثير على تطوير القاعدة النسوية من وجهة نظر ممثالت 

وممثالت املؤسسات  املؤسسات النسوية في تطوير قاعدتها الجماهيرية ، حيث اتفقت نظرة القاعدة الجماهيرية

النسوية في كون الجانب االقتصادي هو معيق واضح أمام توسع القاعدة الجماهيرية، بينما اختلفت بالجانب 

الثقافي واالجتما ي حيث أثبتت الدراسة أن القاعدة لم تعتبر املجال االجتما ي معيق في مشاركتها وحضورها، 

فية الثقافية واالجتماعية للقاعدة هي معيق امام تطورها بينما أكدت ممثالت املؤسسات النسوية أن الخل

 وتوسعها.
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 التوصيات: 

 وعلى ضوء نتائج الدراسة قام الباحث بطرح مجموعة من التوصيات والتي من أهمها: 

إشراك النساء العامالت في عمليات التخطيط وصناعة القرار لسد الفجوة الحاصلة في استخدام النساء  .1

 ي سوق العملللعمل وتمكينهن ف

العاملة بحيث يكون مرجعية للعمل النسوي وخصوصا فيما يتعلق  للمرأةإيجاد قاعدة نسوية وجسم ممثل  .2

 العاملة وحقوقها.  املرأةب

 املرأة، بحيث يعاقب على مشكالت  املرأةضرورة العمل على تنظيم الجوانب القانونية والتشر عية لعمل   .3

ا في سوق العمل، مثل معالجة القضايا التي تتعلق بالحد األدنى من األجور العاملة والتي تسهم في عدم تمكينه

العاملة والتي يعد مجرد حبر على ورق وال يتم العمل فيه وخصوصا في مؤسسات القطاع الخاص والتي  للمرأة

 للمرأةالفلسطينية بالعمل لساعات طويلة مقابل أجور زهيدة جدا بسبب استغالل الوضع املادي  املرأةتستغل 

 الفلسطينية وحاجتها. 

ضرورة تفعيل الصفحات االلكترونية التابعة للمؤسسات النسوية واعتبار متابع ها ضمن القاعدة الجماهيرية  .4

عن طريق تسجيل الدخول في تلك الصفحات مما يتيح عملية توثيق وقياس مدى املشاركة التفاعلية  لتلك 

 املواقع.

اتيجيات لعمل املؤسسات النسوية إلى برام  واليات عمل مدروسة تسعى إلى العمل على تحويل الرؤية واالستر  .5

 تقديم أفضل الخدمات للمرأة الفلسطينية مع مراعاة االختالإ الطبقي الثقافي والتوز ع الجغرافي.
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 امللخص

والنجازات املتعددة، إلى  في سوق العمل تراوح مكانها ، فلم يؤِد التقدم الكبير للمرأة في التعليم املرأةال تزال نسبة مشاركة 

 املرأةتغيير هذه املعادلة. وهدفت هذه الدراسة الى الوصول الى بيان املعوقات التي تق  امام مشاركتها في سوق العمل، وبيان واقع 

 االردنية في سوق العمل االردني   .

 في  وجه 
ً
االردنية وتثن ها عن املشاركة  رأةاملوخلصت هذه الدراسة الى ان هناك معوقات عدة ال زالت تق  سدا مانعا

 في وجه مشاركة 
ً
 املرأةالفعالة في سوق العمل حيث كان للتعليم والتدريب املحترإ والقيم االجتماعية والمجوء السوري  اكبر عائقا

ل اهمها االردنية في سوق العم املرأةاالردنية في سوق العمل ، حيث اوصر  الباحث بعدة توصيات من اجل ان تزيد مشاركة 

،تعديل قانون العمل بما يتناسب ومعايير العمل الدولية  ، والعمل على نشر ثقافة العمل ضمن قيم ومعايير اجتماعية ال تخال  

 العادات والتقاليد االردنية  وتدعيم وتعزيز البرام  والسياسات االجتماعية واالقتصادية في مجال مكافحة الفقر .

 ات ، املشاركة ، العمل، سوق العمل :  املعوقالكلمات املفتاحية

 

 

Abstract: 

          Women's participation in the labor market has remained stagnant. Women's significant progress in education, 

and many accomplishment have not changed this equation. The aim of this study is to arrive at a statement of the 

obstacles that stand in front of their participation in the labor   market, and to show the reality of Jordanian women in 

the Jordanian labor market. 

           The study concluded that there are many obstacles that still stand a significant obstacle in the face of Jordanian 

women and discouraging them from active participation in the labor market, where vocational education, vocational 

training social values and Syrian asylum were the biggest obstacle to the participation of Jordanian women in the 

labor market. Where the researcher recommended several recommendations, the most important: To increase the 

participation of Jordanian women in the labor market, and to amend the labor law in accordance with international 

labor standards, and to promote the culture of work within social values and norms that do not violate Jordanian 

customs and traditions and strengthen and strengthen social and economic programs and policies in the field of 

combating Poverty. 

Keywords: obstacles participation, the labour market, the work. 
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 : مقدمة

عتبر املشاركة  الفاعلة للمرأة في املجتمع عنصر هام من عناصر تقدم ورقي املجتمع،  وال يمكن اغفالها 
 
ت

في كافة املجاالت خاصة ان بعض منها ال يمكن ان   املرأة تلعبهالدور الذي  ألهميةالي سبب من االسباب وذلك 

ال يمكن االستغناء عنه  وبالرغم من  شريء املرأةاال من قبل النساء ، ومن هنا فقد اصبحت مشاركة يتم تأدية 

ذلك فال تزال هناك معوقات تق  في طريقها ،وتشكل تلك املعوقات سبب رئيس في بعض االحيان ملشاركتها في 

عد نسبة املشاركة  في سوق  املرأةسوق  العمل االردني ،حيث ادت هذه املعوقات الى تدني مشاركة 
 
العمل . وت

عد نسبة  يوائماالقتصادية للمرأة األردنية من أقل النسب في العالم، مما ال 
 
إنجازاتها ومؤهالتها العلمية. حيث ت

، ويحتل األردن املرتبة  املرأةمشاركة 
ً
دولة  142من أصل  140في سوق العمل في األردن خامس أقل نسبة عامليا

 للمشاركة االقتصادية للمرأة. على املؤشر العالمي 

عتبرت القفزة النوعية األولى ملشاركة 
 
في سوق العمل في األردن، في بداية السبعينيات، نتيجة  املرأةلقد ا

لهجرة العمالة األردنية لمخلي ، والنمو االقتصادي املرتفع آنذاك، والتوّسع في بناء الدولة ومؤسساتها. إذ بلغت 

%، إضافة إلى ارتفاع   14تصاد الرسمي ذروتها في أواسط الثمانينيات، بنسبة زادت عن في االق املرأةمشاركة 

 نسبة مشاركتها في سوق العمل غير الرسمي، وبخاصة في األنشطة الزراعية والرعوية.

في سوق العمل تراوح مكانها منذ أواخر الثمانينيات، فلم يؤِد التقدم الكبير  املرأةوبقيت نسبة مشاركة 

أة في التعليم، والنجازات على الصعيد الصحي، إلى تغيير هذه املعادلة. وينعكس التقدم في مجالي التعليم للمر 

 على زيادة مشاركتها في سوق العمل. وهنا يشكل األردن استثناًء، إذ تعّد نسبة املشاركة 
ً
والصحة للمرأة إيجابيا

في سوق العمل في األردن من أدناها  املرأةومشاركة في سوق العمل على مستوى الدول العربية األدنى عامليا، 

عتبرت البداية الحقيقية ملشاركة 
 
. وقد ا

ً
ل  املرأةعربيا

ّ
بسبب توّسع القطاع العام في التعليم والصحة، ما شك

عامل جذب للمرأة بسبب طبيعة العمل في ذاك القطاع من ناحية ساعات العمل، والتأمين الصحي، وإجازة 

  لكن األمومة والدخ
ً
 وإناثا

ً
ل القطاع العام الخيار املفضل ألغلبية األردنيين ذكورا

ّ
. وقد شك

ً
ل والتقاعد أيضا

من ناحية عدم تعارضه  املرأةبشكل أكثر أهمية لإلناث واألسر، ألنه أكثر "مالءمة" من وجهة نظر املجتمع لعمل 

 وخدمة الزوج. األسرةمع دورها التقليدي في النجاب ورعاية 

 املاضية زادت نسبة الفقر النساني في األردن من وخالل 
ً
% 13إلى  1992% عام 10الثمانية عشر عاما

ويوفر  األسرةعلى املعرفة يوفر لها إمكانية العمل وزيادة دخل  املرأة. وكما هو معروإ فإن حصول 2009عام 

 املرأةر األردني بوضوح على حق لها الثقة بالنفس ،والقدرة على التحكم بحياتها وبخياراتها. وقد أكد الدستو 

متساو تقريبا إال ان معدل البطالة بين  املرأةبالعمل. ولكن، وبالرغم من حقيقة ان املستوى التعليمي للرجل و 

، فقد بلغت نسبة البطالة عام 
ً
في قوة العمل  املرأة%، ونسبة مشاركة 24,1 2009النساء ال زال مرتفع جدا

 %. 14,9فس العام متدنية بشكل كبير إذ بلغت لن

عزى تراجع  قدر نسبة النساء العامالت في االردن بالربع من اجمالي عدد االناث القادرات على العمل  و  
 
وت

نسبة مشاركة النساء في االردن الى حجم المجوء السوري الذي اثقل كاهل السوق االردني خاصة ان العمالة 

الى حد  متدنيةالتي يتم تقاض ها من قبل الالجاين والتي تعتبر  السورية ماهرة وحرفية ويدوية ،ناهيك عن االجور 

 ما واقل بكثير عن ما يتقاضاه العامل االردني .

 .2008في سوق العمل االردني ،الجامعة االردنية، املرأة،  امل الخاروفوقد اجرت  

ط االيجابية في االردنية في سوق العمل والنقا املرأةحيث هدفت هذه الدراسة الى استعراض مشاركة 

 سوق العمل .

 ثم تتناقص بشكل كبير  39-25ترتفع عند الفاة العمرية  املرأةوخلصت الدارسة الى ان مشاركة 
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 .  2008، الجامعة االردنية، املرأة، دراسة حول العوامل املؤثرة على عمل  محمد الدقسواجرى ايضا 

 . ملرأةاهدفت هذه الدراسة الى بيان العوامل املؤثرة  في عمل 
ً
 ويجابا

ً
 العربية  سلبا

في العمل  املرأةوخلصت الدراسة الى ان هناك عوامل ال بد من السعي لتذليلها من اجل ان مشاركة  

 من املشاركة في العمل . املرأة تمنعوهي التوسع في مجاالت العمل الجزئي، وتعديل بعض القيم التي 

العربية وأبعاده االجتماعية  املرأةعمل  اسة حول ،إشكاليةر ايضا ً د  محمد الدقسواجرى 

  2007االردن  –عمان ،واالقتصادية

، وخلصت الى أن واالقتصاديةالعربية وأبعاده االجتماعية  املرأةهدإ الدراسة الى بيان  إشكالية عمل 

العمل  في املجتمع بإشراكها في قوة املرأةهناك اتجاهات رسمية لدى بعض الدول العربية بضرورة تطوير دور 

العمل في القطاع الحكومي ملا يمثله من استقرار وأمن وظيفي أكثر من القطاع الخاص مما  املرأةرغم تفضيل 

 يفعل دورها في عملية التنمية الشاملة.

االردن ،  –،ايضا حول  واقع سوق العمل في االردن وتحدياته ، عمان  ليعقوب الشومليوفي دراسة 

2016 . 

 في سوق العمل . املرأةوتفعيل مشاركة  سوق العمل واالستثمار فيزهدفت الدراسة الى تح

وخلصت الدراسة الى ان هناك تصحيح ال بد منه في الهيكل االقتصادي  من اجل مواجهة  الطلب على 

 فرص العمل للمرأة غير املشاركة في سوق العمل .

 في سوق العمل.  املرأةشاركة فقد اجرى دراسة بعنوان  تفعيل م (2014املجلس األعلى للسكان )اما 

في سوق العمل لضمان  املرأةإلى وضع السياسات الفعالة التي تهدإ إلى زيادة مساهمة  الدراسةهدفت 

استثمار أفضل للفرصة السكانية، وبالتالي تحقيق الوصول إلى معدالت مرتفعة من نسبة السكان الناشطين 

 .
ً
 اقتصاديا

ط العمل املرن، التوسع في بياة صديقة للمرأة العاملة وتفعيل الدور وخلصت الى ضرورة  التوسع في أنما

واملساواة بين الجنسين في األجور لزيادة  املرأةاليجابي للمؤسسات الدينية والتربوية والعالمية بخصوص عمل 

 في سوق العمل. املرأةنسبة مشاركة 

دراسة حول العوامل املؤثرة على  بإجراءفقد قاموا   (Peebles & Others 2015) بيبلس واخرين () اما 

 العاملة في القطاع الخاص األردني .  املرأةمشاركة 

هدفت  الدراسة إلى توثيق الوضع الحالي للمرأة العاملة في القطاع الخاص وتحديد القضايا األساسية 

ن خالل دراسة حالة التي تؤثر على مشاركتها والوقوإ على ظروإ العمل للنساء العامالت في ثالث قطاعات م

 تشمل قطاع الدواء، االتصاالت واالنترنت. 

العاملة في  املرأةوخلصت الدراسة إلى ابراز العديد من املعيقات االجتماعية والقانونية التي تعاني منها 

 -% 16بياة العمل. حيث تتضارب نتائ  االحصاءات املتعلقة بنسبة مشاركتها بالقطاع الخاص والتي تتراوح بين 

25. % 



168 
 

 :مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها أو فرضياتها

 مشكلة الدراسة : 

االردنية في مواقع صنع القرار بشكل عام وفي سوق العمل بشكل خاص   املرأةهناك ضع  في مشاركة 

قدم االردنية تمتلك خبرات  كبيرة  ويمكنها املشاركة بشكل فاعل  في معظم القطاعات ،ومما ت املرأةبالرغم ان 

 :ا تية التساؤالتفان الدراسة ستنطلق من خالل 

  ؟.  املرأةفي سوق العمل وما هي اهمية عمل  املرأةما هو حجم مشاركة 

  االردنية في مشاركتها في سوق العمل؟ .  املرأةما هي املعوقات  التي تواجه 

 الهدف من الدراسة :

 وا  املرأةلقد اخذ مفهوم مشاركة  
ً
 خالل السنوات االخيرة حيث سعى الكثير من في سوق العمل حيزا

ً
سعا

االردنية من اجل ان تأخذ دورها في املجتمع وتمكينها من  املرأةالجهات ومؤسسات املجتمع املدني الى دعم 

 الحصول على فرص عمل مناسبة ، وتعزيز مكانتها في كثير من املواقع جراء التحديات التي اصبحت تواجهها،

 :ا تيالى وتهدإ هذه الدراسة 

 الوصول الى بيان املعوقات التي تق  امام مشاركتها في سوق العمل. -1

 االردنية في سوق العمل االردني. املرأةبيان واقع عمل   -2

 منهجية الدراسة:

األردنية في  املرأةبناء على مشكلة الدراسة فقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي لدراسة معوقات مشاركة 

وجمع املعلومات من املصادر املتوفرة خاصة من القرارات والتوجهات الدولية وتقارير سوق العمل بشكل عام، 

االردنية في سوق  املرأةالتنمية البشرية والنسانية، واالليات التي يمكن من خاللها الوصول الى معوقات مشاركة 

 العمل .

 الكلمات الدالة :  املعوقات ،املشاركة ، سوق العمل  ، العمل

 لدراسة وحدودها ومحدداتها:أهمية ا

 اهمية الدراسة :

 هاما ًفي تعزيز التنمية ومشاركتها في مؤسسات املجتمع. فاملجتمع االردني كما  املرأةتلعب 
ً
االردنية  دورا

املجتمعات العربية حيث تعاني املجتمعات من إرث ثقافي متخل  مما أدى الى تشويه القيم السائدة وتأصيل 

االردنية  في  املرأةللدين السالمي واملعتقدات واألعراإ ،وهذا الرث انعكس على  مشاركة  املفاهيم املغلوطة

 على  مصيرها والتركيز على املشاركات 
ً
رمت من ابسط حقوقها االمر الذي شكل انعكاسا كبيرا سوق العمل  فح 

من خاللها في سوق العمل  الشكلية في كافة املجاالت واملستويات دون السعي الفعلي لتحقيق مشاركة فاعلة

 االردني .

 حدود الدراسة : النساء في االردن.

  تعريف املصطلحات:

: هي مجموعة من الصعوبات او العراقيل التي تحول دون تحقيق الهدإ ، والتي تعترض العمل وتحول املعوقات -

 اديا لتنمية املجتمع املحلي . دون تقدمه، وبالتالي تحول دون انبثاق االمكانيات الذاتية ، واالستفادة مناها م

لفرصة عمل مناسبة للمشاركة  املرأةيقصد بها في هذه الدراسة  الصعوبات التي تحول دون تحقيق  :واجرائيا

 في التنمية.

 املشاركة -
ً
: كلمة مشاركة مشتقة من كلمة شركة، ومعناها لغة : يقال شركته في األمر أشركه من باب تعب شركا

 .و شركة، ويقال أشرك
ً
 ته إذا جعلته شريكا
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 : فانه يعني :ممارسة عملية تقسيم العمل بشكل طبيعي الذي يؤديه شخص واحد ألثنين أو أكثر.واجرائيا

: يعرإ سوق العمل  بأنه املؤسسة التنظيمية االقتصادية التي يتفاعل ف ها عرض العمل والطلب سوق العمل -

 بانه  عليه حيث يتم تحديد فرصة العمل املطلوبة وتقدير 
ً
حجم البطالة، إضافة إلى تحديد األجر، و عرإ ايضا

لفرص  والعارضون سوق افتراضري نظري ونوع من أنواع األسواق االقتصادية، يتواجد فيه الباحثون عن العمل 

 العمل من أصحاب الشركات وغيرهم الذين يخلقون مكان العمل ويبحثون عن اليد العاملة. 

ختل  هياات ومؤسسات القطاعين العام والخاص في االردن الراغبين في توظي  يعرإ على انه هو م :واجرائيا

 . متعددةكوادر مهنية متخصصة في مجاالت 

: العمل هو النشاط الذي يبذله النسان عن و ي وقصد من أجل الحصول على منفعة اقتصادية، أي أنه العمل -

ويحصر العمل  ألشياء التي لها قيمة استعمالية،يؤدي إلى إنتاج األشياء التي تشبع الحاجات البشرية، أو ا

االقتصادي بالنشاط املوجه لنتاج البضائع والخدمات التي من املمكن تقييمها وتسويقها بحيث يحقق للقائم 

 باملعن  العام. 
ً
 به دخال

 
 
ل فيه مفاهيم ألفاظ كثيرة، هي: الوظيفة، والحرفة، واملواجرائيا

 
 واسع الداللة، تدخ

ٌ
 هنة.: هو لفظ

 النتائج واملناقشة:

االردنية في سوق العمل االردني   املرأةبعد ان استعرض الباحث املعوقات التي تواجه وتق  في وجه 

 : ا تيةفقد توصل الى النتائ  

االردنية بحاجة الى التوعية والتدريب في مجاالت يتطلبها سوق العمل والتخصص األكاديمي  املرأةال تزال  .1

العمل الذي ترغب فيه واملشاركة في الحياة  القرارات الختيار اتخاذاجل ان تصبح قادرة على  املناسب لها من

 العامة واملطالبة بحقوقها في كافة مجاالت الحياة .

العالم واملواقع اللكترونية واملؤسسات التعليمية واملجتمع املدني واملنظمات غير الحكومية مطالبة بالتوعية  .2

على زيادة الدخل  بهدإ خلق جيل جديد من النساء قادرات على  اقتصارهة وإنسانية دون بالعمل كقيمة ديني

 العمل كقيمة إنسانية واليمان بجدوى مساهمتهن الفاعلة في النهوض باملجتمع.

هناك ضرورة لنشر وتشجيع ما يسم  بالتعليم من أجل التنمية وليس للشهادة فقط بمعن  أن يخدم التعليم  .3

 العمل ال ان يساهم في تخري  البطالة.   متطلبات سوق 

ان التعميم بمفهوم التعلم مدى الحياة بمعن  ضرورة التطوير املستمر للمهارات ملواكبة املتغيرات املستمرة  .4

في حياتها العملية ليساهم في رفع إنتاجيتها وقدرتها على املنافسة،  املرأةواملطلوبة في سوق العمل بحيث تواكبها 

محة ملردوده ع والتأكيد لى التعاون والترابط والحوار ما بين املؤسسات التعليمية والقطاع الخاص كضرورة م 

 اليجابي في توفير التخصصات الالزمة للقطاع الخاص الذي يوفر فرص العمل خاصة للمرأة  .

 املرأةني مع أن الجهود والبرام  التي بذلت خالل الفترة املاضية لم تكن إال وسيلة ساهمت في خطاب تضام .5

لمحصول على حقوقها االقتصادية، ولم تساهم في زيادة مشاركتها االقتصادية وبالتالي زيادة مساهمتها في 

 قطاعات التنمية بمختل  ابعادها.

النساء العامالت في القطاع الخاص ال تزال تتعرض للعديد من االنتهاكات والتجاوزات املخالفة لنصوص قانون  .6

ومحرومات من أي شكل من أشكال  ساعات يوميا 8عداد كبيرة منهن يعملن لساعات أكثر من العمل األردني، فأ

 الحماية االجتماعية والضمان االجتما ي. 

هنالك أعداد كبيرة من النساء ال  يحصلن على اجور تقل كثيرا عن الحد األدنى لألجور وال يتمتعن باالستقرار  .7

 الوظيفي وغيرها من شروط العمل الالئق .
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فان هناك دور كبير على الرقابة التي تقوم بها وزارة العمل او النقابات من اجل ا  السابقةمن خالل النتائ  

سواء  ومقتضياتهمن الحصول على حقوقها في الحصول على كافة الضمانات التي تتعلق بالعمل  املرأةن تتمكن 

الى الحث على ايجاد  بالضافةوالفسيولوجي الصحي  املرأةكان يتعلق بساعات العمل او مناسبة العمل لوضع 

التي لديها اطفال من العمل من جانب واالطمانان على  املرأةرياض االطفال والحاضنات من اجل ان تمكن 

الى ان هناك  بالضافةاطفالها من جانب اخر  حت  يتسن  لها القيام بواجباتها في العمل بشكل مناسب وكفوء، 

املجتمع املدني واصحاب العمل في القطاع الخاص من اجل ا ن يكون هناك نوع من ادوار اخرى على منظمات 

العاملة وصاحب العمل حت  يكون هناك  املرأةااليفاء بما يتم االتفاق عليه من خالل العقود التي يتبرم ما بين 

للصعاب التي تواجه نوعا من الرضا لدى الطرفين ويقوم كل منهم بواجباته تجاه االخر، حت  يكون هناك تذليل 

في العمل والحصول عليه وحت  يتسن  لها املشاركة بشكل فاعل في سوق العمل االردني وبدون اية  املرأة

  منغصات او شروط تعلها تعزإ عن العمل .

 :اآلتيةن خالل ما سبق من نتائج فقد توصل الباحث الى التوصيات م توصيات الدراسة:

ات والبحوث امليدانية الدورية بهدإ املتابعة املستمرة لواقع القوى العاملة تكثي  الجهود في مجاالت املسوح .1

وأوضاعها، وتحديد املعوقات التي تعترض أي قطاع اقتصادي في عدم تراكم املشاكل وتقديم الحلول والدعم 

 املناسب في حينه.

تعقيدات والجراءات العمل على تطوير التشر عات االجتماعية وتخفي  القيود واالشتراطات وإزالة ال .2

البيروقراطية التي ال تتناسب مع مصالح وقدرات القطاع غير املنظم لتمكينه من االندماج في القطاع االقتصادي 

 الرسمي، فهذا القطاع من قطاعات العمل هو قطاع اقتصادي مالئم ومناسب لبرام  الدخل التكميلي .

ية ومد الحماية االجتماعية للعاملين في القطاع غير املنظم مع ضرورة دعم الوسائل الكفيلة بتطوير النظم التأمين .3

 األخذ بعين االعتبار القدرات االقتصادية للمشتغلين في هذا القطاع.

ضرورة توفير النظم االئتمانية املناسبة ملساعدة أصحاب وحدات القطاع غير املنظم على تمويل أنشطتهم بشروط  .4

من الترتيبات التي يتم إنشاؤها من قبل املنظمات غير الحكومية أو من قبل اقتراض ميسرة مثل الصناديق وغيرها 

 الحكومات.

تفعيل دور منظمات أصحاب األعمال ومنظمات العمال في متابعة وضع القطاع غير املنظم وتأطيره وتقديم الدعم  .5

هذا القطاع وخاصة لتنميته وتحسين شروط العمل وظروفه والتنسيق الوثيق مع إدارات العمل لتحسين أوضاع 

 في مجال دعم فرص التشغيل.

تدعيم وتعزيز البرام  والسياسات االجتماعية واالقتصادية في مجال مكافحة الفقر والنهوض بالتشغيل بما يساعد  .6

 للدخول في قطاعات متعددة من العمل  املرأةفي الحد من تحفيز 

املشكالت التي قد تعوق تطوير قطاع العمل غير حث املجتمع املدني ووسائل العالم املختلفة ملعالجة بعض  .7

 املنظم، وحثهم كذلك على تعظيم قيم العمل بشكل عام.

 تعديل قانون العمل بما يتناسب ومعايير العمل الدولية، وبما يتناسب واعمال النساء . .8

ونيل حقها في  أةاملر تفعيل الرقابة القانونية التي تتعلق بالضمان االجتما ي وقانون العمل  من اجل انصاإ  .9

 العمل بشكل يناسب ظروفها .

العمل على نشر ثقافة العمل ضمن قيم ومعايير اجتماعية ال تخال  العادات والتقاليد االردنية التي  تحكم  .10

 سلوكيات افراد املجتمع.
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 ملخص
رأة العربية وخاصة في الدول التي تعاني األزمات والحروب والتحديات التي تواجهها، بغية ايجاد املهدفت الدراسة إلى تعرإ واقع 

السورية ومواجهتها لمحرب  املرأةوإيصالها ألصحاب القرار، وذلك من خالل اجراء دراسة حالة على وأسرتها  املرأةاستراتيجيات لتمكين وتنمية 

السورية الالجاة في لبنان. ولتحقيق أهداإ البحث تم  املرأةالدائرة منذ ست سنوات في سورية واألزمة املترتبة عل ها، بالضافة لرصد واقع 

، باختيار عينة حجمها 2015 -2014في جنوب سورية، باستخدام استمارة االستبيان في عاميإجراء مسح ميداني لري  محافظة السويداء 

، بالضافة للمقابلة 2016-2017( جلسات نقاش )مجموعات مركزة( للنساء السوريات الالجاات في لبنان في عامي 10( أسرة، وتم عقد )84)

)املهجرة وغير املهجرة والالجاة( املعيلة لألسرة  املرأةتكون وحدة الدراسة هي  ( أسرة بواسطة استمارة استبيان، على أن75الشخصية وشملت )

أظهرت الدراسة الكثير من النتائ ، من   ، بالضافة لتحليل النتائ .EXCEL ،SPSSوتمت معالجة وتحليل البيانات بواسطة البرام  الحصائية 

 لدى )، فاألسرةأصبحت املعيلة واملسؤولة عن  املرأةأهمها أن 
ً
%( من األسر املبحوثة، وقد بينت الدراسة أن 40في سورية كان ذلك واضحا

%( عما قبل األزمة، وتبين الدراسة أن النساء اللواتي استفدن من 30نسبة النساء اللواتي ال يعملن في العينة املدروسة انخفضت بما يقارب )

أما على مستوى الدراسة في لبنان فقد  (.23.77حتمال حدوث الفقر لديهن إلى )%املشار ع التنموية من خالل االقراض الصغير والتدريب قل ا

 6%(، لكن بأجور بسيطة مع وجود فجوات جندرية لألجور تتراوح ب54تشكل عصب العمل الزرا ي في لبنان بنسبة ) املرأةتبين أن 

اء يقعن تحت خط الفقر. كما أوصت الدراسة ببعض دوالر/اليوم وفي ظروإ عمل صعبة وقاسية، حيث أن جميع األسر التي تعيلها نس

ا ليات التي من شانها تحسين املستوى املعاشري لألسر املتضررة والتخفي  من انعكاسات الحرب على األسر وخاصة التي تعيلها نساء داخل 

 وخارج سورية.

 السورية املرأةلسورية املهجرة، ا املرأةالسورية الالجاة،  املرأةالعربية والحروب،  املرأة :الكلمات املفتاحية

 

Abstract   :  

The study aims to identify the current reality of women in the Arab region, especially in countries suffering from crises 

and wars and the challenges facing them, in order to find strategies for empowering and developing women and their families, 

and refer the recommendations to the decision makers, through a case study on the Syrian women and their response to the six-

year war in Syria. As well as to monitor the situation of the Syrian refugee women in Lebanon. In order to achieve the objectives 

of the research, a field survey was conducted for the Swede governorate in the southern area of Syria, using the questionnaire in 

2014-2015 by selecting a sample of 84 families. In Lebanon Ten focus group discussions were held for Syrian refugee women in 

2016-2017, In addition to the personal interview by a questionnaire. The unit is the study of women (displaced and non-

displaced and refugee) breadwinner of the family and has data processing and analysis of statistical programs by EXCEL, SPSS, as 

well as to analyze the results. The study in Syria showed that the percentage of women who did not work in the targeted sample 

decreased by approximately 30% Before the crisis, the study found that women who benefited from development projects 

through microcredit and training reduced their risk of poverty to 23.77%.  The study in Lebanon showed that women are the 

basis of the agricultural work in Lebanon by (54%), with the lowest wages. Although the men wages are low also. but there is a 

gender wage gap which is around $ 6 /day. Syrian Women in Lebanon work in harsh and tough work conditions, and the all-

female-headed households fall under The poverty line(4$/day). The study also recommended some mechanisms that would 

improve the living standards of the affected families and alleviate the war consequences for Syrian families, especially women 

headed families inside and outside Syria. 

 

Keywords: Arab women and wars, Syrian refugee women, Syrian displaced women, Syrian women. 
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 مقدمة 

 
َ
شهد املنطقة العربية الكثير من النزاعات والصراعات التي طالت العديد من البلدان العربية، والتي كان ت

العربية كانت والزالت الحلقة  املرأة لها أثر سلبي كبير على شعوب املنطقة وعلى بنية وتركيبة مجتمعاتها، وألن

 في ظل هكذا ح
ً
روب طاحنة، فالواقع الحالي للمرأة أليم وقاتم ومالمح األضع  في تلك املناطق، فإنها األكثر تأثرا

َهمة أو َضبابية في أحسن تقدير. بم  املراحل املستقبلية تتص  بأنها م 

واألخيرة على مؤشر الفجوة العالمي بين الجنسين التابع للمنتدى  145فالجمهورية اليمنية احتلت املرتبة 

 في مجال الفرص وامل
ً
(، ألن النساء النازحات WEF ،2015شاركة االقتصادية، )االقتصادي العالمي وخاصة

، األسرةاملصابين، والتعامل مع فقدان املعيلين ب األسرة)املشردات( غالبا ما تتحمل أعباء إضافية كرعاية أفراد 

والتحديات في الحصول على املساعدة والدعم، وال سيما خارج مجتمعاتهن املحلية، وتقدر األمم املتحدة أن 

(. أما فيما Oxfam, Care and GenCap, 2016% من النساء املشردات يترأسن )تقدن( أسرهن ا ن، )30لي حوا

، و  18% من الفتيات اليمنيات تزوجن قبل سن الـ 52يتعلق بالزواج فإن 
ً
،  15% قبل سن الـ 14عاما

ً
عاما

هر كوسيلة منها ملواجهة حيث أن معدالت زواج األطفال تزداد كلما سعت األسر لمحصول على قيمة امل

 ال العمل سن في اليمنيات النساء % من90 من (، كما أن أكثرUnocha، 2016(الصعوبات املتصلة بالنزاع، 

  ،)عمل عن يبحثن وال عامالت غير أنهن )أي القوى العاملة في يشاركن
ً
 يثير للرجال، وما بالنسبة20 % مع  مقارنة

 في الريفية املناطق في العامالت النساء وتقريبا جميع العامالت، اليمنيات النساء من 90 % من أكثر أن هو القلق

أجر، فمن املرجح بصورة أكبر أن تشارك النساء غير املتزوجات في املناطق الحضرية في القوى  دون  يعملن اليمن

 بالنساء املتزوجات أو النساء في املناطق الريفية في اليمن حيث يدل ذلك 
ً
على أن املعايير املتعلقة العاملة مقارنة

حاِفظة، )البنك الدولي،  الريفية املجتمعات وفي الزواج صرامة عقب أكثر بشكل املنزل تطبق خارج بأدوار النساء
 
امل

2014.) 

، املرأةالعديد من حوادث العن  ضد  2014أما في ليبيا وعلى مستوى الحياة السياسية فقد شهد عام 

املتعلقة بهياة صياغة الدستور، فصدرت تقارير عن تهديدات وهجمات  2014اط/وأثناء التحضير النتخابات شب

تلت سلوى بوقعيعيص،  25ضد املرشحات األمر الذي ساهم في ترددهن في الترشح لالنتخابات. وفي 
 
حزيران ق

 بالرصاص في بنغازي بعد تصويتها في انتخابات مجلس النوا
ً
ب، كما وهي مدافعة بارزة عن حقوق النسان، رميا

أفادت إحدى املدافعات عن حقوق النسان بتلق ها تهديدات باملوت هي وأطفالها إن استمرت في الكتابة عن 

 العلمي املؤهل اختالإ (. وعلى مستوى التحصيل العلمي بينت الدراسة أن2015، )األمم املتحدة، املرأةحقوق 

أفراد  من تقدير على تحصل ال عليا شهادات تحمل التي رأةامل أن إلى راجع ، وهذااملرأة واقع في اختالإ عن يسفر لم

، )منظمة  تحمل ال التي املرأة عليه تحصل الذي التقدير يفوق  الليبي املجتمع
ً
(، كما 2013العربية،  املرأةمؤهال

تاح جل، الر  من أعلى أمية معدالت من وتعاني إلى املعلومات، الوصول  على القدرة من أقل قدر الليبية للمرأة ي 

التنقل،  حرية على التضييق من تعاني كما أماكن العمل )السوق(، وفي الوظائ  على الحصول  في التمييز وتواجه

 (.2013الجن ري، )منظمة مراقبة حقوق النسان ،  والعن  الجنسية للمضايقات وتتعرض

   واالستغاللالعن في متمثلة كبيرة ملخاطر والفتيات النساء تعرضت وفي العراق ومع غياب األمن،

 املبكر القسري  الزواج وإرغامهن على بتعليمهن التضحية لخطر خاصة بصفة املراهقات والفتيات الجن ري،

 من العراق في النازحين من كبير عدد وهناك .مستقبلهم على مما يؤثر عائالتهم على االقتصادي العبء لتخفي 

املعيالت  أسرهن، وتشكل النساء لرعاية جديدة بأدوار امالقي على أجبرن  الالتي من األرامل منهم وكثير النساء،

  ألسرهن
ً
سلبية،  مواجهة لتباع استراتيجيات منهن العديد املعوزة للغاية، مما اضطر املجموعات من كبيرة نسبة

للعن ، و  يتعرضن النساء % من77(، وقد بينت إحدى الدراسات أن 2014النسانية ،  الشؤون تنسيق )مكتب
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 العائلة الخوإ من بسبب الشرطة مراكز إلى شكاوى  يقدمن لم أو بالعمل األسرةللضرب ب تعرضن ممن 92%

سلطة  وغياب األمنية األوضاع تردي إلى منهن %78أشارت  الظاهرة هذه تفشري أسباب السمعة، وعن على والحفاظ

 الباقين % من سكانها فأن40(، وفي محافظة األنبار التي نزح حوالي 2016القانون، )شبكة النساء العراقيات، 

  هم ف ها
ً
 لم الذين واملزارعين النساء األرامل ذلك في بما املحافظة، ترك على القادرة الضعيفة غير األسر من أساسا

داعش،  قبل من محالهم على االستيالء الذين تم التجارية املحال أراض هم، وأصحاب في العمل على قادرين يعودوا

 (.2016األقليات،  لحقوق  لدوليةا )سيسفاير، املجموعة

أفضل بكثير عما قبل األزمة في بعض املناطق، فهناك مواق   املرأةأما في سورية فلم يكن وضع 

في تملك  املرأةاجتماعية راسخة مقيدة لوصول النساء إلى املوارد الزراعية والخدمية، وتحد من حقوق 

ميراث أراض هم إلى األقارب الذكور وعدم السماح  األراضري، من خالل إجبار النساء عن التخلي عن حقوق 

 للرجل ملنع االختالط )الزعبي، 
ً
للنساء بالوصول إلى األسواق، حيث تملي العادات املحلية بأن السوق حكرا

(، هذا بدوره أدى لتفاقم األزمة وتدهور الوضع بشكل عام، حيث لم يكن للنساء أي خبرة في الوصول إلى 2010

هي املسؤولة في ظل غياب الرجل هذا بدوره أثر على كل من أسواق  املرأةوقت الذي أصبحت فيه األسواق، في ال

 عن متناول النساء، مما قلل من عوائد العملية النتاجية )
ً
(، Galia ،2013املدخالت واملخرجات، ووضعها بعيدا

البلدان املجاورة هم من النساء، % من الالجاين السوريين في 50.7وتزداد املعاناة في التهجير، حيث وجد أن 

% من املسجلين لتلقي املساعدات والمجوء هم من النساء، 78وربع النساء الالجاات يدرن بيوتهن بأنفسهن، و

فالالجاون يعانون من قلة الفرص لكسب العيش، وتراجع املساعدات وتردي فرص التعليم لألوالد وخاصة 

املعيل، فالكثير منهن ال يمتلكن مهارات تؤهلهن للعمل وكسب الناث، ويضاإ عند النساء صعوبة فقدان 

(، وتتقاطع هذه الدراسة مع تقارير األمم املتحدة التي 2016والحرية،  للسالم الدولية النساء العيش، )رابطة

% من األسر السورية املهجرة في لبنان هي أسر تعيلها نساء وتقع جميعها تحت خط 25صرحت بأن 

 بإمكاناتهن(، حيث تعتبر من أكثر األسر الهشة واملهمشة، فالنساء UNHCR, UNICEF, WFP,2016الفقر)

املحدودة والتي فرضتها أعراإ وتقاليد، لم يكن من السهل عل هن املشاركة بسوق العمل ومواجهة ذكوريته 

بة السكانية وزيادة داخل أو خارج سورية، ومع استمرار األزمة مع ما يالزمها من نزوح وتغيرات طرأت على التركي

عدد األسر التي تعيلها النساء اللواتي ال يملكن في الغالب الوسائل واملهارات الالزمة لتلبية احتياجاتهن 

 ال يحمد عقباه ليس 
ً
واحتياجات أطفالهن، فقد باتت ظاهرة تأنيث الفقر )ارتباط الفقر بالجنس( تفرض عباا

(، فوجود هذه الثغرات 2014ككل )برنام  األمم املتحدة النمائي، فقط على النساء وإنما على األسر واملجتمع 

هي الخاسر األكبر على مختل  الصعد في ظل ما يجري، و يتسع أثرها على اعتبارها األم ورّبة  املرأةيجعل 

 وأن العديد من النساء قد األسرة
ً
، واملسؤولة عن تأمين معيشة املحيطين بها في ظل غياب الرجل، خاصة

وظائفهن وعملهن في جميع القطاعات نتيجة تخريب البنية التحتية من جهة، ومن جهة أخرى فإن  خسرن 

، )الهياة السورية املرأةالقطاع الخاص عندما يفكر بتخفيض العمالة في ظل هذه الظروإ فإنه أول ما يبدأ ب

عية، وأزيحت من العملية على االنخراط في البنية االجتما املرأةكما تأثرت قدرة  (.2013، األسرةلشؤون 

النتاجية الزراعية، وخلفت الحرب السورية الكثير من االثار االجتماعية التي انعكست بشكل مباشر أو غير 

في سوق العمل، حيث زادت نسبة األرامل واليتامى والعنوسة، وأدى ذلك إلى  املرأةمباشر على مشاركة عمل 

الحرب إلى انتشار زواج القاصرات وتزايدت نسبة الطالق بشكل كبير  انتشار األمية واألخالق السلبية، كما أدت

وملفت، وتضاعفت نسبة العن  األسري إضافة إلى الظروإ األمنية وصعوبات التنقل. فقد تغيرت التركيبة 

االجتماعية في سورية، وظهرت ظواهر اجتماعية غريبة وأصبح التعامل يغلب عليه الجشع واالستغالل والغش 

جرة باملواد التموينية األساسية، وحاالت فساد كبيرة، كذلك ازدادت ظاهرة التسول بشكل كبير، كما كان واملتا
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(، إال أن هناك فقر بالدراسات التي 2013لألزمة األثر األكبر على املستوى النف ري والسيكولوجي للمرأة )عزو، 

الخارجي، والبد من الشارة إلى االضطهاد تترجم هذه ا ثار بشكل احصائيات على املستوى الداخلي لسورية و 

تخشر  الخروج من منزلها للبحث عن مصدر رزق في هذه الحرب، وخاصة في املناطق  املرأةالجن ري الذي جعل 

الجن ري،  للعن  والفتيات النساء من حيث أخضعت العديد  "السالمية الدولة" تنظيم التي تسيطر عل ها قوات

بمفردهن دون وجود رجل وسبب وجيه لمخروج من املنزل، مما زاد من معاناتهن  فقد منعن من العمل والخروج

 (، 2017)منظمة العفو الدولية،  أو هروب ازواجهن على كافة الصعد وخاصة بعد قتل

 :مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها أو فرضياتها

السورية، فعموم املناطق  ةاملرأانعكست الحرب التي تعيشها سورية منذ ما يزيد عن الست سنوات على 

ل ضحايا األزمة كانوا من  املرأةالريفية هي مناطق عن  واشتباك مسمح، والعبء األكبر وقَع على كاهل  كون ج 

 املرأةالرجال، وألن سورية حالها حال كل منطقة يحدث ف ها نزاع ال تستطيع أن تخرج عن هذا النطاق، كانت 

 على كافة املستوي
ً
ات االجتما ي واالقتصادي و النف ري وظروإ العمل... إلخ، إضافة الستشهاد هي األكثر تأثرا

فككها الحروب فما هو حال األسر 
 
قسم منهن أو فقدان وهجرة األخريات داخل البالد وخارجها، فاملجتمعات ت

 التي تعولها نساء في ظل حرب طاحنة وغياب الزوج. 

داخل سورية وفي البلدان املجاورة )لبنان( في ميدان  فكان البد من التعرإ على واقع النساء السوريات

العمل، لرصد أهم املشاكل والتحديات التي يواجهنها وماهية الحلول التي تعمل على تحسين مستوى معيشتهن 

 .في ظل هذ الظروإ القاهرة

 في سوق العمل؟، املرأةفكان السؤال البحثي الرئيس، هل ساهمت الحرب السورية بزيادة مشاركة 

السورية في سوق  املرأة: ما واقع مشاركة ا تيةوالذي سيتم الجابة عليه من خالل الجابة عن التساؤالت 

في ري  املنطقة  السورية املرأةانعكاسات الحرب على عمل ؟، ما العمل في ري  املنطقة الجنوبية في سورية

؟ وماهي االستراتيجيات وا ليات في لبنان السورية املرأةانعكاسات الحرب على عمل ما ؟، الجنوبية في سورية

 التي يمكن اتباعها لتحسين ملستوى املعيش للنساء املتضررات وأسرهن؟. 

هدفت الدراسة إلى التعرإ على الواقع الحالي للمرأة في املنطقة العربية وخاصة في الدول التي تعاني 

سة حالة سورية(، وتحديد انعكاسات هذه األزمات جراء األزمات والحروب الدائرة والتحديات التي تواجهها )درا

 األسرةوعلى  املرأةفي سوق العمل، وما خلفته من آثار اقتصادية واجتماعية على  املرأةوالحروب على تواجد 

وإيصالها ألصحاب القرار، وذلك من خالل  املرأةواملجتمع بشكل عام، بغية إيجاد استراتيجيات لتمكين وتنمية 

السورية في سورية والدول املجاورة ومواجهتها لمحرب الدائرة منذ ست سنوات في  املرأةالة على اجراء دراسة ح

سورية واألزمة املترتبة عل ها. وفي الدراسة التحليلية تم التركيز على أهم ا ثار واالنعكاسات لمحرب على مشاركة 

 ة البقاع األوسط في لبنان.في سوق العمل في ري  املنطقة الجنوبية في سورية وفي منطق املرأة

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها:

 املناطق الريفية 
ً
، وخاصة

ً
 ومدينة

ً
توسعت رقعة الحرب في سورية لتعم معظم املحافظات السورية ريفا

هجرين والالجاين من 
 
التي تتسم بأنها مجتمعات زراعية منذ نشأتها، نت  عن هذه الحرب موجات بشرية من امل

لصراع والحرب، شكل النساء واألطفال جزًء ال يستهان به من تلك املوجات، تنبع أهمية الدراسة بأن مناطق ا

تلك املوجات لم يقتصر تأثيرها على بنية وتركيب املجتمع السوري فحسب بل تعداه ليصل دور الجوار كلبنان 

 في لبنان مع محدودية املساحة وامل
ً
وارد مقارنة بدول الجوار السوري، األمر واألردن وتركيا، ويزداد األمر صعوبة

لتعزيز النواحي اليجابية  املرأةالذي يتطلب دراسة ومتابعة مستمرة للعمل على تطوير البياة الجديدة املحيطة ب

 ودراسة السلبة منها والعمل على تالف ها. 
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 على األراضري ا
ً
هجرة داخليا

 
لسورية والالجاة في فالدراسة تعكس الواقع الحقيقي للمرأة السورية امل

، وجعلتها املرأةلبنان، في ظل األزمة التي تعيشها سورية منذ ما يزيد عن الست سنوات، والتي أرخت بثقلها على 

 في هذا املجتمعات  -بحرية مطلقة-تدخل سوق العمل إما باختيارها 
ً
 أساسيا

ً
 على ذلك، لتلعب دورا

ً
أو مجبرة

درة على مواجهة الصعوبات ومشاكل الحياة الحالية الدائمة واملستجدة، والبياات الجديدة، وتكون من خالله قا

 في ظل فقدان الرجل والشريك ومصدر الدخل األسا ري ب
ً
 .األسرةخصوصا

فانطالقتها ودخولها سوق العمل لم يكن سهل املنال على الطالق، في ظل مجموعة من الظروإ 

اة العمل )املناخية، حاجتها للعمل، استغاللها وعدم دفع وأفرادها بالضافة إلى شروط وبي األسرةاملحيطة ب

أجورها، تعرضها ملختل  أنواع التعني ، ....(، باملقابل فإن الفتيات الصغيرات حرمن من حقوقهن بالطفولة 

 والتعليم والعيش الكريم وأدخلن سوق العمل أو زّوجن صغيرات ومجبرات.

هجرة في سورية  املرأةتسلط الضوء على واقع من ذلك، كان البد من وجود دراسة  وانطالقا
 
املتضررة، امل

والالجاة في الدول املجاورة )لبنان(، واألدوار الجديدة املنوطة بها في ظل غياب الرجل والوضع الراهن الجديد، 

في مواجهة األزمات والحروب  املرأةلتعرإ كل األطراإ مسؤولياتها وتشجع ها على ممارسة أدوارها لتمكين 

 لحالية في املنطقة.ا

 هجرات قبل بداية الحدود الزمانية هجرات داخل سورية بأن تكن م 
 
دد الطار الزماني لعينة النساء امل ، 2014: ح 

، أما النساء الالجاات في لبنان فقد تم جمع بياناتهن في 2015وبداية  2014حيث تم جمع االستبيانات في نهاية 

 .2015ن وصلن لبنان قبل بداية على أن يك 2017وبداية  2016نهاية 

 في الجمهورية العربية السورية تم جمع البيانات من محافظة السويداء والتي تقع في املنطقة الحدود املكانية :

: القريا، صمخد، عرمان، املشن ، سليم، القنوات، عتيل، شهبا، رساس، ا تيةالجنوبية من سورية من القرى 

: ا تيةنانية فقد تم جمع البيانات من مخيمات محافظة البقاع وشملت املخيمات تعارة. أما في الجمهورية اللب

مخيمات(، تمنين التحتا )مخيم  3مخيمات(، بر الياس ) 3مخيمات(، تربل ) 4الفاعور)مخيم واحد(، الدلهمية )

 واحد(.

  تعريف املصطلحات:

هجر: ) .1
ُ
و أكرهوا على الفرار أو مغادرة بيوتهم أو هم أشخاص أو مجموعات من األشخاص أجبروا أ (Displacedامل

عمم، وانتهاكات 
 
 كنتيجة أو لكي يتجنبوا تأثيرات النزاع املسمح، وحاالت العن  امل

ً
أماكنهم املعتادة، وخصوصا

 ( ،
ً
حقوق النسان، والكوارث الطبيعية أو التي من صنع النسان، والذين لم يعبروا حدود دولة معترإ بها دوليا

UN ،2004.) 

هم األشخاص الذين فروا من بالدهم ألن حياتهم أو حريتهم أو سالمتهم مهددة بالعن   (Refugees: )ينالالجئ .2

عمم )الشامل(، أو العدوان الخارجي، أو الصراع الداخلي، أو االنتهاكات الجسيمة لحقوق النسان، أو غيرها 
 
امل

خلت بشكل خطير بالنظام العام، )
َ
 (. UNHCR،IPU ،2001من الظروإ التي أ

ختارون للمشاركة في  10إلى  7مجموعة تتأل  عادة من  Foucus Group)) :املجموعة املركزية .3 أشخاص ي 

مناقشات تهدإ إلى تبادل األفكار واملالحظات، والحصول على تصورات أو آراء، واقتراح أفكار، أو التوصية 

وعة التركيز هي وسيلة لجمع بيانات ألغراض املراقبة باتخاذ تدابير بشأن املوضوع املعني. واملناقشة الخاصة بمجم

 (.UNFPA ،2004والتقييم، )

 ويتقاسمون  األسرةوهي  (:householdاملعيشية ) األسرة .4
ً
 واحدا

ً
التي تضم جميع األفراد الذين يقطنون منزال

)حبيب، 
ً
 (.2008الدخل واملأكل وظروإ العيش معا
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 إجراءات الدراسة: 

جمع البيانات على منهج املسح امليداني بالعينة العشوائية، باستخدام  اعتمدت هذه الدراسة في

االستبيان كأداة لجمع البيانات، فكانت وحدة تحليل العينة هي النساء املتأثرات بالحرب واملعيلة لألسرة، حيث 

شية التي صمم االستبيان )استبيان خاص لكل دراسة سواء داخل سورية أو في لبنان، يتناسب واألوضاع املعي

 مؤشرات كمية ونوعية، اتصفت هذه املؤشرات بأنها: محددة ومضبوطة، يمكن قياسها، املرأةتعيشها 
ً
( متضمنا

 ممكن تحقيقها، وثيقة الصلة ومناسبة للموضوع، محددة في إطار زمني.

 إلى الطرق الحصائ
ً
ية، فاملؤشرات الكمية سمحت باستخدام القياس العددي وتحليل البيانات استنادا

 مثل الدخل وعدد مصادره، عدد املنتجين، عمر املقترض، قيمة القرض، 
ً
َل تمثيلها عدديا وهذه البيانات َسه 

 ....الخ.

نيت على أساس وصفي تفسيري قد تصمح أو ال تصمح للتحديد الكمي، وهذه  أما املؤشرات النوعية فقد ب 

يب بصورة عامة عن أسالة تتراوح من تلك التي املؤشرات أعطت بيانات ال يسهل تمخيصها في صورة عددية وتج

تبدأ بعبارات مثل )كي  وملاذا( إلى أسالة عن أنشطة مثل املقابالت أو املالحظات العامة والدقيقة التي لوحظت 

في البياات املستهدفة، والبيانات النوعية كانت أكثر مالئمة لفهم مواق  الناس أو تصرفاتهم أو آرائهم أو 

ما ساعدت على حدوث حوار موسع  مع مقترضري املجموعات املتضامنة ساعد الباحث على تفسير أولوياتهم، ك

 
ً
 وتحديد املمارسات الفعالة.  النتائ  منطقيا

كما اعتمدت على املجموعات املركزية في مخيمات المجوء بلبنان بالضافة للمقابالت الشخصية، حيث 

، وتم تنفيذها من خالل االختيار الدقيق للمشاركين باملجموعة املجموعات املركزية تم صياغة قائمة من أسالة

 والعداد اللوجستي الجيد والحوار الفعال وإدارة نقاش الجلسة بطريقة بناءة.

ولتحديد  SPSS, Excell. تم استخدام أدوات التحليل االحصائي واالقتصاد القيا ري باستخدام برام  

أو الحد من انعكاسات الحرب على اتساع دائرة الفقر في سورية تم  العوامل املؤثرة والتي من شأنها تخفي 

 والتي تم شرحها في الجداول املمحقة:  ا تية، باستخدام املتغيرات املستقلة Binary Logisticاستخدام تحليل 

 

 (1)جدول رقم  العمر                                             -1

 (2)جدول رقم                            املستوى التعليمي       -2

 (3)جدول رقم  الحالة االجتماعية                                  -3

 (4)جدول رقم  املهنة                                             -4

 (6)جدول رقم  حجم العائلة                                        -5

 (7)جدول رقم  من مشار ع تنموية                         االستفادة-6

 (8)جدول رقم                      األسرةعدد األفراد املعالين في  -7

 (9)جدول رقم                                           األسرةنوع -8

 (10)جدول رقم  التهجير والنزوح                                    -9

العضوية في املنظمات الشعبية والنقابات -10

 املهنية  

 (11)جدول رقم 

 (21)جدول رقم  الدخل                                            -11

 (13)جدول رقم  وجود مصدر دخل آخر                           -12
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(، يعبر عن الفقر Dummy Variableري/وهمي )على اعتبار أن املتغير التابع هو متغير تصنيفي ثنائي صو 

 (.Y=0( أو نساء غير فقيرات )Y=1ويصن  النساء بالعينة إلى: نساء فقيرات )

  النتائج واملناقشة:

 : 
 
 السورية داخل سورية املرأةأوال

  في سورية في زمن الحرب املرأةواقع عمل  -

واملقيمات في محافظة السويداء السورية،  ستتناول الدراسة في هذا املضمار النساء املعيالت ألسرهن

%( أو غير املهجرات، وفيما يلي سيتم استعراض 23.8سواء املهجرات من مناطق مختلفة والتي تبلغ نسبتهن )

 في سوق العمل.  املرأةتوصي  العينة املدروسة وواقع مشاركة 

(، حيث تبين أن 4لجدول رقم)توزعن املبحوثات حسب املهن التي يمارسنها إلى ست فاات كما يوضحها ا

، والجدير بالذكر أن هؤالء النسوة استفدن 39.3)%
ً
( يعملن في مجال تربية الحيوان لتكون املهنة األكثر انتشارا

من االقراض الصغير للمشار ع التنموية في شراء الحيوانات )أبقار، أغنام، ماعز(، تل ها مهنة الصناعات 

%( مع العلم أن العامالت في هذا املجال كن قبل الحرب ربات منزل، 25)الغذائية وتحضير األطعمة بنسبة 

( يبين توزع املبحوثات اللواتي يعملن في هذه 5وللتكي  مع الواقع الحالي امتهن هذه الصناعات، والجدول رقم )

 الصناعات.

تم تقسيم املبحوثات في الدراسات إلى خمس فاات بحسب دخلهن الشخصري والذي بلغ متوسطه 

%( من املبحوثات ال يحصلن على أي دخل ويتوزعن ما بين املبحوثات اللواتي 9.5( ل.س، فكان )12000)

يعتمدن على الغير في تأمين الدخل، والنساء النازحات اللواتي يعتمدن على مدخراتهن ولم يجدن وسيلة لكسب 

%( من املبحوثات كانوا من فاة 39.3. في حين أن النسبة الغالبة )األسرةالدخل لآلن وذلك في ظل غياب رب 

، كما هو موضح في الجدول رقم )8000-3000الدخل )
ً
 (.  12( ل.س شهريا

 داخل سورية  املرأةانعكاسات الحرب على عمل  -

تؤكد الدراسة أن الحرب أثرت بشكل سلبي واضح على املستوى االقتصادي لألسر املدروسة وذلك 

%( من 4.8تدني مستوى الدخل نتيجة الحرب وتبعاته باستثناء )باعتراإ جميع املبحوثات حيث أكدن على 

 لهم من تذبذبات الدخل الحاصلة في هذه الفترة إال أنهن لم 
ً
املبحوثات وجدن أن وظيفتهم الحكومية كانت أمانا

( يوضح أهم أسباب تدهور الوضع 14يسلمن من التبعات االقتصادية واالجتماعية لذلك، والجدول رقم )

%( من أفراد العينة أن غياب املعيل الرئيس لألسرة أو فقدانه 37ي ألسر املبحوثات، حيث وجد )االقتصاد

، في حين ساعد التهجير على ذلك وخاصة في ظل صعوبة تأمين سكن بديل األسرةعمله هو أكبر مدمر القتصاد 

خرى لألسرة عامل مساعد %(، في حين كان خسارة مصادر الدخل األ 27.4الرتفاع  أسعار ا جار وذلك بنسبة )

 %(.83.3بنسبة )

لألسرة الفقيرة  التي يقل ف ها قيمة الدخل الفردي عن قيمة   UNكما بينت الدراسة وبناء على تصني   

عائلة فقط فوق خط الفقر أي  15خط الفقر األدنى في سورية والبالغ دوالر واحد للفرد في اليوم، تبين وجود 

%( من العينة املدروسة أسر فقيرة، والجدير بالذكر أن جميع 82.2، بمعن  أن )%( من العينة املدروسة17.9)

 (.15األسر املهجرة هي أسر واقعة تحت خط الفقر كما هو موضح في الجدول رقم )

%( من 29.8على الرغم من االنعكاسات السلبية لمحرب، إال أن النقطة املضياة، تمثلت في دخول )

ن صاحبات دخل و علن أسرهن، حيث بلغت نسبة النازحات اللواتي بدأن السيدات ميدان العمل وأصبح

%( من أفراد العينة واألخريات تابعن عملهن في الصناعات الغذائية والخياطة واألعمال 10.7بالعمل بعد األزمة)

بين أن اليدوية باستثناء سيدتين ال زالتا بال عمل، إال أن هذا الجانب املضريء ألقى بظله على الرجل حيث ت



182 
 

%( من املبحوثات أصبح أزواجهن عاطلين عن العمل جراء األزمة ألسباب عدة) استغناء القطاع الخاص 13.1)

 عن بعض املوظفين، تدهور الوضع الصحي، فقدان مصدر رزقه "سيارة أجرة"... (.

%(، 23.77وبينت الدراسة، أن مشار ع القروض الصغيرة تؤدي إلى انخفاض حدوث احتمال الفقر إلى )

في حين أن االنتساب للمنظمات الشعبية والنقابات املهنية يؤدي إلى انخفاض حدوث احتمال الفقر إلى 

%( نتيجة للدورات التدريبية واكتساب بعض الخبرات من هذه املنظمات، بينما تبين أن السبب الرئيس 49.4)

%( مما يؤكد دور األزمة في 50.4إلى ) للفقر هو التهجير والنزوح الذي يؤدي إلى ارتفاع حدوث احتمال الفقر 

 (.16انتقال العديد من األسر ملا دون خط الفقر )الجدول 

 :
 
 السورية في الدول املجاورة املرأةثانيا

 السورية في سوق العمل في لبنان: املرأةانعكاسات الحرب على وجود 

خصية في لبنان بأن نسبة الناث بينت نتائ  تحليل املجموعات املركزة والتحليل األولي للمقابالت الش

% من القوة العاملة  53.6% من إجمالي عدد النساء باملخيمات و 45سنة  يشكلن  60-8العامالت بعمر 

% من النساء العامالت للعمل في 97، يتوزعن على النحو التالي:  % من القوى العاملة بشكل عام 39و الزراعية

 ب
ً
دوالر(، وضمن ظروإ مناخية وشروط عمل قاسية وصعبة  8-4ين )القطاع الزرا ي وبأجور متدنية جدا

 على صحة النساء، حيث 
ً
بالضافة إلى بياة عمل تنتشر ف ها األسمدة واملبيدات بكثافة عالية مما انعكس سلبا

نان، سنوات( الرافعة األساسية لإلنتاج الزرا ي النباتي في لب 8السورية والناث الصغيرات )بدًء من  املرأةتشكل 

% فإنهن يعملن ضمن معامل خدمية :تصنيع املحارم، تعباة وتغلي  3في حين أن البقية من النسوة العامالت 

 املنتجات، ومعامل التصنيع الغذائي كاملخلالت والشيبس.

يتص  العمل الزرا ي للنساء بأنه موسمي بسبب موسمية النتاج الزرا ي، حيث يتركز العمل بين شهري 

يوم عمل على مدار  150ى مدار ستة أشهر(، وفي أفضل األحوال ال يتجاوز عدد أيام العمل للمرأة آذار وآب )عل

، فالفتيات الصغيرات ) 72العام، حيث بلغ عدد األيام التي تعمل بها 
ً
عام( ليس بمقدورهن تنفيذ  12-8يوما

 جميع العمليات الزراعية.  

العامالت بالقطاع الزراعي أمكن تقسيمهن على وبناء  على قيمة الدخل الذي تحصل عليه النساء 

 النحو التالي:

، حيث تضم الفاات العمرية الصغيرة  5دوالر/ 4: يبلغ متوسط الدخل ف ها )املجموعة األولى -
ً
ساعات عمل( يوميا

% 78من البنات العامالت والقلة من النسوة ربات املنازل لإلشراإ على العمل والحماية، وتشكل هذه املجموعة 

 من إجمالي النساء العامالت بالزراعة.

 وهي تضم بشكل متساوي الفتيات  8دوالر/  6: متوسط دخلها )املجموعة الثانية  -
ً
ساعات عمل( يوميا

 % من إجمالي النساء العامالت بالزراعة.18الناضجات وربات األسر وتشكل هذه املجموعة 

، وتضم فاات عمرية بالغة،  10/ دوالر 8: فإن متوسط الدخل ف ها )أما املجموعة الثالثة -
ً
ساعات عمل( يوميا

 % من إجمالي النساء العامالت بالزراعة.4وتشكل فقط 

$ باليوم، ووفقا 6.4وال بد من الشارة الى وجود فجوة جندرية في أجور العمل الزرا ي تقدر بما يعادل 

أن جميع العائالت التي تعيلها نساء  دوالر للشخص/ اليوم، تبين 4لخط الفقر في لبنان واملحدد بـ  UNلتصني 

 % من األسر التي تشارك النساء بإعالتها تحت خط الفقر.90%هي أسر تحت خط الفقر و25والتي تشكل 
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وجميع النساء العامالت بالقطاع الزرا ي وغير الزرا ي ال يملكن اقامة شرعية في لبنان، ولكنهم قادرين 

% يعملن باملشار ع الزراعية 31ناًء على أماكن عملهن فقد تبين أن على التنقل بسهولة فقط ألنهم نساء، وب

 % يعملن في كافة املشار ع الزراعية بمحافظة البقاع.36% في عدة قرى قريبة من املخيم، و 33ضمن القرية، و

% نص  3% تقاضين أجورهن بشكل أسبو ي، و30أما عن آلية تقاضري األجور، فبينت الدراسة أن: 

 أن 7.5بصورة شهرية، و  %52.5شهري، و
ً
% من 29% سنوية أي عند انتهاء العمل باملوسم الزرا ي. علما

نكر ولم يقبض أجورهن املستحقة، حيث بينت 
 
% منهن أن سبب عدم دفع  19النساء أفدن بأن أجرهن قد أ

في حين أن املستحقات هو تعرض املشروع الزرا ي لمخسارة نتيجة التقلبات السعرية أو الظروإ املناخية، 

 % لم يكن هناك سبب لعدم دفع أجورهن رغم املطالبة املستمرة بتلك املبالغ.81

 اعتبرت النسوة أن:      

 موسمية العمل الزرا ي،  -1

 كثرة أعداد الالجاين السوريين،  -2

موقع املخيم البعيد عن املشار ع الزراعية هي من أهم املحددات التي تقلل من إمكانية  -3

عمل مستمر على مدار العام. فالعمل بالقطاع الزرا ي يشكل فرصة عمل لها في ظل صعوبة على  املرأةحصول 

دخولها في قطاعات العمل األخرى، كما أنها قادرة على الحصول على بعض املنتجات  املختلفة التي تعمل على 

 خدمتها خالل فترة الجني والحصاد.

را ي يفضلون النساء واألطفال لتنفيذ العمليات % من النساء بأن أصحاب العمل بالقطاع الز 97.4أكد 

باألجر املنخفض، نتيجة حاجتها للعمل، وألن الرجل ال  املرأةقبول  -1: ا تيةالزراعية املختلفة وذلك لألسباب 

األعمال  -3%(، 26.3عمل زرا ي يرتبط بالدور الجندري التقليدي للمرأة ) -2%(، 34.2يقبل باألجر املنخفض )

 ) املرأةالتي تنفذها الزراعية 
ً
ساعات العمل  -5%(، 7.9عمل زرا ي تقليدي أو متوارث ) -4%(، 21.1تتطلب صبرا

ال تطلب خبرة كاألعمال األخرى  -6%(، 5.4في القطاع الزرا ي قصيرة أي ال تغيب فترة زمنية طويلة عن املنزل )

(5.1 .)% 

 ظروإ المجوء والوضع املعيشري والقوانين املتجددة في الب
ً
لد املضي ، فرضت على الالجاين واقعا

، فبالضافة ملا ذكر من مشاكل تعاني منها العامالت كنكر األجور وعدم القدرة على املطالبة بها، فهناك 
ً
عصيبا

الكثير من املشاكل املرتبطة بتغييب حقوق الالجئ بالحياة العملية واالجتماعية، كعدم القدرة على تشر ع 

نان والحصول على الثبوتيات الشخصية، وعدم وجود ضمان اجتما ي أو صحي أو منح وضعهن القانوني في لب

أبسطها سوء املعاملة وعدم احترام  رخص عمل، األمر الذي يجعلهن عرضة لالستغالل بأشكاله املختلفة

 انسانيتهن. 

 توصيات الدراسة:

 على املستوى الداخلي في سورية: -

هي املسؤولة  املرأةالفقر بعد أن أصبحت  تصدرها والتي املرأةولمحد من هذه التحديات التي تواجهها 

واملعيلة لعائلتها في ظل غياب الزوج ودخولها السوق في مثل هذه الظروإ وفي ظل انتشار عادات االستغالل 

ة واالحتكار بعد أن كانت مغيبة  عنه  تماما قبل األزمة وال تمتلك الخبرات الكافية لذلك ، وجدت الدراسة ضرور 

اعادة تفعيل املشار ع التنموية بشكل عام ومشار ع االقراض الصغير بشكل خاص مترافقة مع دورات بناء 

وأسرتها وبالتالي تنمية املجتمع ككل على املدى الطويل ملا بعد  املرأةقدرات، واعتبارها الحل األمثل للنهوض ب

 األزمة ولكن باستراتيجيات تتناسب والظروإ الحالية .
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امل مع كافة األطراإ املعنية، التي تتمثل في االقراض الصغير باملستهدفين بالقراض واملوظفين والجهة تعاون ك .1

املقرضة، من خالل توعية املستهدفين ودوام التواصل معهم، والفصل بين البرام  االغاثية )املنح االقراضية 

 (.2011واملعونات(، وبرام  التمويل الصغير )وردة، 

 ية التحتية والخدمات التسويقية املتاحة ودعمها بغية تصري  مخرجات املشروعات الصغيرة،البحث عن البن .2

3. ،
ً
 والفاعلين اقتصاديا

ً
 واحتياجا

ً
 والتوجه للفاات األشد فقرا

 وهناك الكثير من التوصيات في مجال استراتيجية القراض، التي ال مجال لشرحها هنا.  

 

 ة:على مستوى الدول املجاورة لسوري -   

بتجديد إقامة األفراد املسجلين لديها، مع التركيز على األسر التي  UNHCRدعم الدور الذي تقوم به منظمة  .1

 تقودها نساء، مما يسهل من استكمال كافة الجراءات األخرى في البلدان املضيفة وفي السفارات السورية. 

ساء وتوضيح املعايير التي يتم على أساسها تقديم املساعدات العينية والنقدية وخاصة لألسر التي تعيلها ن .2

 تقديم املساعدات.

التنسيق بين كافة الجهات املختصة واملنظمات النسانية والتنموية بهدإ تحسين املستوى املعيشري لألسر  .3

 الالجاة بمنهجية منظمة وبنوعية عالية.

صغيرة تستقطب الشريحة  اتباع منهجية توفير فرص عمل مدرة للدخل لألسرة الالجاة من خالل مشار ع .4

الالجاة واملجتمع املضي ، تعتمد على دراسة السوق املحلي واحتياجاته وتدريب املستهدفين وبناء قدراتهم في 

 .املجاالت املطلوبة

 أكبر في مواجهة عمالة .5
ً
األطفال، من خالل مساعدات  حث املنظمات الدولية واملحلية واألهلية، ألن تلعب دورا

   .ال العمال شريطة تعليم أطفالهمتقدم ألسر األطف
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 املالحق:

 ملحق بالجداول والتحليل االحصائي

 حسب فئات أعمارهن. (: توزع املبحوثات1الجدول )

 % التـكرار الفئــات

30 – 36 5 6 

37 – 43 7 8.3 

44 – 50 72 85.7 

 100 84 املجمـوع

 .املصدر: عينة الدراسة    

 (: توزع املبحوثات حسب املستوى التعليمي.2الجدول )  

 % التـكرار الفئــات

 3.6 3 أمية

 16.7 14 ملمة

 26.2 22 مرحلة ابتدائية

 26.2 22 اعداديةمرحلة 

 15.5 13 مرحلة ثانوية

 11.9 10 معهد متوسط

 100 84 املجموع
 .املصدر: عينة الدراسة    

 (: توزع املبحوثات حسب الحالة االجتماعية.3الجدول )

  البنــد
 
 % التـكرار)قبل األزمة( % (التـكرار)حاليا

 25 21 59.5 50 متزوجة والزوج غائب

 13.1 11 13.1 11 متزوجة والزوج موجود

 20.2 17 21.4 18 أرملة

 6 5 6 5 مطلقة

 100.0 84 100.0 84 املجموع
 املصدر: عينة الدراسة.     

 (: توزع املبحوثات حسب عملهن.4الجدول )

( املهنـة
 
 % التـكرار)قبل االزمة( % التـكرار)حاليا

 39.3 33 9.5 8 ال عمل له

 3.6 3 3.6 3 بائعة

 39.3 33 39.3 33 ج الحيواني"مزارعة "االنتا

 4.8 4 4.8 4 موظفة"

 13.1 11 17.9 15 خياطة وصناعات يدوية

 0 0 25 21 صناعات غذائية وتحضير أطعمة

 100 84 100 84 املجموع

 املصدر: عينة الدراسة.    
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 (: توزع املبحوثات بحسب الصناعات الغذائية واليدوية .5الجدول )

 النوع
 املجموع ال نعم

 % التكرار % التكرار % التكرار

 100 84 70 59 30 25 صناعات غذائية وتجهيز أطعمة

 100 84 37 31 63 53 ألبان وأجبان

 100 84 76 64 24 20 خياطة وصناعات يدوية

 .املصدر: عينة الدراسة    

 (: توزع املبحوثات حسب حجم أسرهم.6الجدول )

 % التـكرار الفئــات

 48.8 41 صغيرة األسرة 4  – 2

 23.8 20 متوسطة األسرة 7  – 5

 13.1 11 كبيرة األسرة  10  –8

 14.3 12 كبيرة جدا األسرة    11

 100 84 املجموع

 املصدر: عينة الدراسة.    

 (: توزع املبحوثات حسب االستفادة من املشاريع التنموية.7الجدول )

 % التـكرار البنــد

 48.8 41 مستفيد

 51.2 43 يدغير مستف

 100 84 املجموع

 املصدر: عينة الدراسة.

 .األسرة(: توزع املبحوثات حسب عدد األفراد املعالين في 8الجدول )

 % التـكرار البنــد

0 10 12 

1-3 62 73.8 

4-5 12 14.3 

 100 84 املجموع

 املصدر: عينة الدراسة.

 ين فيها.املتواجد األسرة(: توزع املبحوثات حسب نوع 9الجدول )

( األسرةنوع 
ً
 % التـكرار)قبل االزمة( % التـكرار)حاليا

 96.1 82 80.4 55 املقترض ضمن أسرة نووية

 3.9 2 19.6 29 املقترض ضمن أسـرة ممتدة أو مركبة

 100 84 100 84 املجمـوع

 املصدر: عينة الدراسة.
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 (: توزع املبحوثات حسب تعرضهن للتهجير.10الجدول )

 % ـكرارالت النزوح

 23.8 20 نعم

 76.2 64 ال

 100 84 املجموع

 املصدر: عينة الدراسة.

 (: توزع املبحوثات حسب عضويتهم في املنظمات الشعبية.11الجدول )

 % التـكرار العضوية في املنظمات

 39.3 33 نعم

 60.7 51 ال

 100 84 املجموع

 املصدر: عينة الدراسة.

 حسب فئات دخلهن.(: توزع املبحوثات 12الجدول )

 % التـكرار الفاــات

 9.5 8 (1ال دخول  )فاة          0

 39.3 33 (2)فاة     8000 – 3000

 23.8 20 (3)فاة   13000 - 9000

 20.2 17 (4)فاة  19000 – 14000

 7.2 6 (5)فاة    20000-24000

 100 84 اإلجمالــي

 املصدر: عينة الدراسة.

 بحوثات حسب وجود مصادر أخرى للدخل.(: توزع امل13الجدول )

 % التـكرار وجود مصادر أخرى 

 35.7 30 نعم

 64.3 54 ال

 100 84 املجموع

 املصدر: عينة الدراسة.
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 ألسباب التدهور االقتصادي لألسرة.14الجدول رقم )
 
 (: توزع املبحوثات وفقا

 السبب
 املجموع ال نعم

 % التـكرار % التـكرار % التـكرار

 100 20 15 3 85 17 غياب رب العائلة أو فقدان عملة هجراتامل

 100 64 78.1 50 21.9 14 غياب رب العائلة أو فقدان عملة غير املهجرات

 100 20 0 0 100 20 التهجير وتبعاته املهجرات

 100 64 95.3 63 4.7 3 التهجير وتبعاته غير املهجرات

 100 20 0 0 100 20 ارتفاع االسعار املهجرات

 100 64 0 0 100 64 ارتفاع االسعار غير املهجرات

 100 20 0 0 100 20 االستغالل واالحتكار املهجرات

 100 64 0 0 100 64 االستغالل واالحتكار غير املهجرات

 100 20 15 3 85 17 فقدان مصادر للدخل املهجرات

 100 64 17.2 11 82.8 53 فقدان مصادر للدخل غير املهجرات

 100 20 0 0 100 20 خسارة أصول مادية هجراتامل

 100 64 98.8 63 1.2 1 خسارة أصول مادية غير املهجرات

 املصدر: عينة الدراسة.

 (: توزع املبحوثات حسب حالة الفقر.15الجدول )

 % التـكرار الفقر

 82.2 69 فقيرة

 17.9 15 غير فقيرة

 100 84 املجموع

 املصدر: عينة الدراسة.

 .Y(العوامل املؤثرة على املتغير التابع الفقر 16قم)جدول ر 

 املتغير املستقل
 معامل االنحدار

B)) 

 اختبار والد

Wald 

أرجحية حدوث 

 الفقر

Exp(B) 

احتمال حدوث 

 الفقر الصغيرة)%(

X1 23.77 0.312 18.638** 1.166- االستفادة من املشار ع التنموية 

X2 50.4 1.016 *7.61 0.161 النزوح والتهجير 

X3 49.4 0.977 *3.091 -0.121 عضوية املنظمات الشعبية 

 58.01 1.381 5.875 0.323 الثابت

 املصدر: عينة الدراسة.

قي للفقر على طباالعتماد على الجدول السابق تتوضح لدينا معادلة االنحدار اللوغاريتمي للتحليل الثنائي املن     

 الشكل التالي:

Log(Y/1-Y)=0.323+0.161X2-1.166X1-0.121X3 
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 :املمخص

العربية وتمكينها ومعيقاتها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر  املرأةهدفت الدراسة إلى التعرإ إلى واقع تنمية 

لجمعها، وتم  االستبانةبيانات الدراسة باالعتماد على منسوب ها، واستخدم الباحثان املنهج الوصفي التحليلي في الحصول على 

 باستخدام  استبانة( 117على مجتمع الدراسة أستعيد منها ) استبانة 125توز ع 
ً
وتم إدخالها إلى الحاسوب ملعالجتها إحصائيا

 ة وتحليل التباين األحادي.على الوسط الحسابي واالنحراإ املعياري والنسب املاوي اشتملتوالتي  SPSSبرنام  الرزم الحصائية 

في  املرأةفي التقدم للوظائ  الحكومية، وتشارك الرجل تنافس  املرأةأظهرت الدراسة العديد من النتائ  كان أبرزها: 

، السعودية تتميز بالبداع واالبتكار في العمل املرأةاملؤتمرات والندوات العلمية، ويتم التدريب املستمر للمرأة أثناء عملها. وأن 

إلى وظائ  خارج  االبتعاثفي اتخاذ القرارات، و عطى الحق للمرأة في  املرأةفي فرق العمل بالوزارة، ويتم مشاركة  املرأةوتشارك 

لكمال تعليمها  املرأة،  وتحفز املرأةفي برام  الحاسوب، ويتم استخدام االنترنت كأداة لتنمية  املرأةمؤسسة عملها. وانه يتم تمكين 

، وأن هناك املرأةوبدرجة كبيرة من املوافقة. وتبين من نتائ  الدراسة أنه يوجد نشرات ومطبوعات تؤكد على حقوق  األكاديمي

لسلطة الرجل  املرأةانخفاض ملستوى األجور للمرأة في القطاع الحكومي وبدرجة متوسطة من استجابة املبحوثين. أن خضوع 

 املرأةفي الوظائ ، هي من معيقات تنمية  املرأةوالتشر عات والتمييز بين الرجل و واألنظمة والقوانين  املرأةورفض األسر لعمل 

 العربية وتمكينها. 

لسلطة الرجل إال بما جاء في تعاليم الدين السالمي  املرأةأوصت الدراسة بعدة توصيات هامة منها: ضرورة عدم خضوع 

 . من حقوق وواجبات للمرأة والتي تقع على عاتقها تجاه الرجل

 املرأة، تمكين املرأة: تنمية الكلمات املفتاحية
 

Abstract: 

The study aimed at identifying the reality of Arabic women's development, empowerment, and the 

impediments that they face at the Saudi Ministry of Health from the point of view of its staff. The two researchers 

have used the descriptive analytic method in order to collect the study's data depending on a questionnaire. 125 

copies of the questionnaire have been distributed among the study population, 117 of them were returned back and 

entered to the computer for statistical processing using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), which 

contained the arithmetic average, standard deviation, percentages, and one-way analysis of variance. The study 

revealed many results, most notably: Women compete with men in applying for government jobs, and women 

participate in scientific conferences and seminars, as well as women are being trained continuously during their work. 

Furthermore, the study results showed that there are brochures and publications on women's rights, and there is a 

decline in the level of women's wages in the government sector with a medium degree depending on the responses of 

sample's individuals. Moreover, the study revealed that the impediments facing Arab women's development and 

empowerment are the subordination of women to men's authority, the refusal of families of women's work, 

regulations, laws, legislations, and gender discrimination in jobs. The study recommended several important 

recommendations, including; The necessity that women shouldn’t be subordinated to the authority of men except for 

the rights and duties of women towards their husbands stated in the teachings of the Islamic religion.  

Keywords: Women's Development, Women's Empowerment 
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  مقدمة 

عتبر مفهوم التنمية الشاملة من املفاهيم التي تدلل على العملية املتكاملة التي تهدإ لالرتقاء بالعنصر  ي 

البشري بجنسيه )الذكور والناث( دون تمييز، لذا كان التوجه الحديث لالستفادة من جميع املوارد البشرية في 

تمثل  املرأةكل الطاقات املادية والبشرية، وبما أن  استثمار  على اعتبار أن عملية التنمية تعتمد على املجتمع،

نص  املوارد البشرية التي يعتمد عل ها في تنفيذ برام  التنمية االقتصادية واالجتماعية فإن الحاجة تتزايد 

 في خطط التنمية خاصة في الدول النامية ومنها العربية. املرأةلشراك 

عد مسألة إهمال دور 
 
نموي في بلدان العالم السالمي من أهم معوقات التنمية، لذا كان الت املرأةوت

في التنمية  املرأةوتحديد سبل مواجهة التحديات التي تعيق دور  املرأةهناك حاجة ملراجعة هذا الدور املنوط ب

عد تمكين  وتمكينها، مية من األهداإ من املشاركة في التن املرأةوتزويدها باملهارات والقدرات التي تمكن  املرأةو  

 الستراتيجية واملحورية لبعض لمحكومات العربية.

عتبر 
 
 األسرةيمكن تغيير سلوكيات  املرأةنواة املجتمع وإذا استطعنا أن نطور أو نغير من سلوكيات  املرأةت

هالكية لدينا. لها تأثير كبير على األطفال والرجال ويمكن أن تعمل على تغيير الثقافة االست املرأةومنها املجتمع. و 

ونستطيع القول إن التفكير السائد عن مبادرات البياة هي فقط لخفض االنبعاثات، ولكن لها مردود اقتصادي 

كبير والذي يتمثل في توفير املوارد املالية لألسرة وبالتالي للمجتمع، ويمكن أن يتطور و ستخدم في مجاالت أخرى 

 ة وتطويرها والتسر ع من العجلة االقتصادية في تلك الدول.لالرتقاء في املجتمع وبناء املدن املستدام

%  10% من ثرواته ويحصلن على 1وتشكل النساء أكثر من نص  سكان العالم إال أنهن ال يمتلكن سوى 

% من مناصبه القيادية في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وإذا اقتربنا  14من دخله وال يشغلن سوى 

 املرأةد أن الدول العربية تقع في أسفل قائمة مؤشر الفجوة العاملية بين الجنسين، وتواجه من منطقتنا، سنج

 للفرص االقتصادية وظروإ 
ً
 وعقبات قانونية وتنظيمية وافتقارا

ً
ر تجاوزها وتمييزا

ّ
في هذه الدول حواجز يتعذ

 للدعم املؤس ري واملجتمعي الالزم لالستفادة من طاقاتها في
ً
الحياة االقتصادية والعامة. وقد  عمل صعبة وغيابا

  املرأةأثر اتساع الفجوة بين 
ً
والرجل في مجاالت املشاركة الدارية واالقتصادية والفرص والتمكين السيا ري سلبا

 .
ً
 في التصني  العام للدولة وجعلها تحتل هذا املركز املتأخر نسبيا

(https://www.adced.ae/sites/ar/MediaCenter/Pages/Issue14Womenkey.aspx) 

العربية تحليل اثر السياق الدولي للعوملة على  املرأةويفرض التسلسل املنطقي في عرض تحديات عمل 

 ما يقع عبئها األكبر 
ً
االقتصاديات العربية في سوق العمل على النساء، فالتطورات واألزمات االقتصادية غالبا

والطويل، على أن األوضاع غير املواتية في األسواق العربية ال على الناث في سوق العمل سواء في األجلين القصير 

ترجع إلى عوامل العوملة فقط وإنما ترجع إلى اختالالت هيكلية موروثة في أسواق العمل العربية، وان جاءت 

ركيز العوملة لتعمق من حدتها، و شير الواقع انه بالرغم من ازدياد حصة النساء من القوة العاملة العربية فإن ت

عمل الناث ينحصر في قطاعات الزراعة والخدمات االجتماعية والشخصية والحكومية والصناعات التحويلية 

 والتجارة وذلك على عكس الذكور الذين يتنوع هيكل التشغيل الخاص بهم.

العالم في  املرأةفقد لعبت  القدرة على القيام بأدوار عملية متعددة في الحياة االجتماعية، املرأةتمتلك 

 متعددة،
ً
منها ما أحتل الصدارة وقيادة املجتمعات البشرية، وان الشكل النهائي ألداء  على مر العصور أدوارا

 في عملية  املرأةوفي العصر الحديث، تؤدي  وما يفرضه عل ها من أدوار. تقرره نظم املجتمع، املرأة
ً
 فاعال

ً
دورا

ملجتمع، وإذا نظرنا للوضع الحالي للمرأة العربية في املجتمع وذلك باعتبارها تشكل نص  ا التنمية املجتمعية،

وتحمل املسؤوليات رغم املعوقات التي  نجد أنها ما زالت تواصل العطاء البشري والبناء االجتما ي، املعاصر،

تحتها نسبة عالية من نساء العالم، وتشير نتائ  بعض البحوث  حالتي ترز  تعترض سبيلها، وخاصة األمية
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 بين أدوارها سواء داخل املنزل اتجاه الزوج واألبناء،  املرأةوالى أن  ثة،الحدي
ً
العربية تستطيع أن تحقق توافقا

سهم في تماسك   املرأة، كما أن العمل الخارجي يخدم األسرةودورها كربة منزل، وبين دورها كعاملة، مما ي 

 لدورها كزوجة تشارك في القرارات األسرية
ً
 .ويجعلها أكثر تفهما

في بعض املجتمعات إلى عوامل  املرأةفي دراسات عاملية وعربية يعزو بعض الباحثين انخفاض مساهمة 

تتعلق بعدم توفير الفرص لإلعداد الكافي لها للمشاركة في الحياة العامة كالفرص التي أتيحت للرجل من حيث 

، ومن حيث وضع فروق بين
ً
الرجال والنساء في األجور، وربما  تأهيله لوظائ  معينة كالوظائ  القيادية مثال

فإذا كانت الدول النامية بشكل عام تعاني  داخل سوق العمل، املرأةيعكس ذلك مدى الظلم الذي تعاني منه 

تعاني من استغالل مزدوج  املرأةمن القهر واالستغالل الخارجي في ظل نظام اقتصادي دولي غير متكافئ فإن 

صيتها وهي مقهورة، ال من النواحي االقتصادية فقط وإنما في النواحي فاي فاة اجتماعية لها خصو  وخاص،

، وبالنظر إلى اقتصاد العديد من الدول 
ً
األيديولوجية والفكرية، وان كانت األخيرة أكثر خطورة وأقل وضوحا

ياة تشغل أدنى املراتب في سوق العمل، أي أنها تعمل في قطاعات ضئيلة األجرة س املرأةالنامية يتبين أن 

التنظيم، قليلة املرافق الخدمية والصحية والتأمينية، وعلى الرغم من كثرة النصوص القانونية العديدة، في 

، إال أنه بالنظر إلى املستوى الفعلي والتطبيقي نجد الكثير من هذه املرأةكثير من الدول النامية، التي تؤيد 

 من العادات والتقاليد والقيم تعوق ، وأخطر من ذلك املرأةالقوانين تعوق استقالل وتحرير 
ً
بشكل  املرأةأن كثيرا

 فعلى سبيل املثال فإن اكتساب حق العمل قد ال يوصل 
ً
إلى  املرأةواضح على املستوى املجتمعي والفردي أيضا

( قد يزيد هذا الوضع من عبوديتها عندما األسرةاكتساب السلطة أو االستقالل داخل 
ً
، بل بالعكس )أحيانا

على ثمار جهدها وتزيد أعباؤها. ولكن مع ذلك، فقد شهدت السنوات األخيرة بروز لدور  األسرةذكور  يستحوذ

االجتما ي  املرأةتطور نتيجة لتحسن وضع  املرأةالعاملة في العمل والنتاج والتنمية وهذا االهتمام بدور  املرأة

 
ً
 لقضيتها ومشكلتها بفضل تطور املجتمع  والقانوني ومطالبتها املستمرة بحقوقها بعد أن أصبحت أكثر وعيا

ً
وإدراكا

حيث لم يعد من املمكن تجاهل دور  املرأةفي ترقيته وتغير نظرته)املجتمع( إلى  املرأةوازدياد الحاجة ملساهمة 

باعتبارها قضية مستقلة عن  املرأةفي حركية املجتمع. وبالتالي فانه من الخطورة بمكان، النظر إلى قضية  املرأة

ال يتم إال  املرأة، فالحقيقة التي ال يمكن تجاهلها هي أن تحرير املرأةجتمع ومحاولة بحثها خارج قضية تحرير امل

( بشكل تلقائي على الجنس ا خر.
ً
 بتحرير الرجل، فأي استغالل لألخير، سينعكس)سلبا

 مشكلة الدراسة:

 على ما تقدم فإن مشكلة الدراسة تتمحور حول الجابة عن الس
ً
 ؤال الرئيس ا تي:عطفا

  العربية وتمكينها من وجهة نظر منسوبي وزارة الصحة باململكة العربية  املرأة"ما دور القطاع العام في تنمية

 السعودية؟"

 أسئلة الدراسة:

  العربية وتمكينها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر منسوب ها؟ املرأةما واقع تنمية 

  ربية وتمكينها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر منسوب ها؟الع املرأةما معيقات تنمية 

 فرضية الدراسة:

( في متوسط استجابة املبحوثين في α≤0.05"ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 العربية وتمكينها تعزى ملتغيرات الدراسة الديمغرافية". املرأةدور القطاع الحكومي في تنمية 

 ف الدراسة:أهدا

 العربية وتمكينها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر منسوب ها. املرأةالتعرإ إلى واقع تنمية  .1

 العربية وتمكينها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر منسوب ها. املرأةالتعرإ إلى معيقات تنمية  .2
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العربية وتمكينها  املرأةالحكومي في تنمية  معرفة إذا ما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين دور القطاع .3

 تعزى ملتغيرات الدراسة الديمغرافية.

 أهمية الدراسة:

تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها والذي يعتبر من الدراسات العربية القليلة في هذا املجال والتي 

ما أن أهميتها تكمن في تطبيقها قد تكون معدومة حسب علم الباحثان وخاصة في اململكة العربية السعودية، ك

العربية ف ها مسلوبة الرادة، وسوإ تغذي هذه  املرأةعلى مجتمع محافظ من الدرجة األولى حيث حقوق 

الدراسة املكتبة العربية بدراسة جديدة في هذا املوضوع وتضع املسؤولين في اململكة بنتائجها وتوصياتها أمام 

 إلى جنب مع الرجل، بالضافة إلى الع املرأةحقائق هامة تتعلق بدور 
ً
ربية في املجتمع وضرورة تمكينها جنبا

 العربية وتمكينها. املرأةاملعيقات التي تعيق تنمية 

 حدود الدراسة:

 العربية وتمكينها. املرأة: ستقتصر الدراسة على موضوع دور القطاع الحكومي في تنمية الحد املوضوعي -

 ة جدة: وزارة الصحة بمدينالحد املكاني -

 : طبقت الدراسة على منسوبي وزارة الصحة السعودية بمدينة جدة.الحد البشري  -

 م.2017: طبقت الدراسة خالل شهري حزيران وتموز من العام الحد الزماني -

 اإلطار النظري للدراسة

تبن  عدد من املنظمات النمائية منها منظمات غير حكومية ومنظمات تابعة لألمم املتحدة مبدأ لقد 

 عن السياسات  املرأةمكين ت
ً
كهدإ رئي ري في برامجها. كذلك استحداث برنام  األمم املتحدة النمائي برنامجا

في مجال اتخـاذ القـرارات الـسياسية  املرأةوالرجل في التنمية هو برنام  يشجع تمكين  املرأةالخاصة ب

 إلى ال
ً
 من البيوت ووصوال

ً
 .حكومةواالقتصادية على جميع املستويات بدءا

 واعية بالطريقة  املرأةبأنه تلك العملية التي تصبح  املرأةيمكن تعري  تمكين 
ً
 وجماعيا

ً
من خاللها فرديا

القوة في حياتها فتكسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم املساواة بينها  التي تؤثر من خاللها عالمات

 .وبين الرجل

  :املرأة تمكين

بأنه "إعطاؤها حق السيطرة والتحكم في حياتها االقتصادية والسياسية  ةاملرأيمكن تعري  تمكين 

واالجتماعية والجنسية وحقها في اتخاذ القرارات املتعلقة بالنجاب خاصة في سن املراهقة، والوقاية من 

لومات األمراض الجنسية أو املمارسات الجنسية غير املأمونة. وإتاحة كافة الفرص لحصولها على املشورة واملع

 والخدمات".

م ومؤتمر األمم املتحدة العالمي 1995في بكين العام  املرأةمفهوم التمكين، وبحسب ما خرج به مؤتمر  أما

م فإنه يعني ''استخدام القوة الذاتية للقيام بنشاطات مشتركة مع 1994للسكان والتنمية بالقاهرة العام 

مل القدرة على اتخاذ القرارات واكتساب مهارات الوصول إلى ا خرين لحداث التغيير، علما أن هذا التمكين يش

 الهدإ''.

 من قوة  املرأةفقد عرفت تمكين  Vanessa Griffen  وبحسب فانيسا جريفين
ً
"إنه ببساطة يعن  مزيدا

لى والقوة تعن  لها: مستوى عاٍل من التحكم ومزيد من التحكم  وإمكانية التعبير والسماع لها، والقدرة ع ،املرأة

، والقدرة على االختيارات االجتماعية املؤثرة والتأثير في كل القرارات املرأةالتعري  واالبتكار من منظور 

املجتمعية، وليس فقط في املناطق االجتماعية املقبولة كمكان للمرأة، واعتراإ واحترام كمواطن متساٍو وكيان 
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املشاركة في كل املستويات االجتماعية، وليست في مجرد إنساني مع ا خرين، والقوة تعن  مقدرة على املساهمة و 

 مشاركة 
ً
 مشاركة معترإ بها وذات قيمة". املرأةاملنـزل، والقوة تعن  أيضا

عملية مركبة، تعني بإيجاد الخبرات والمكانات املادية والفنية التي ال توفرها التنشاة  املرأةوتمكين 

ذاتية للمرأة عن نفسها تنطوي على الثقة وشجاعة اتخاذ القرار،  االجتماعية للمرأة، إلى جانب خلق تصورات

 بل هو عملية 
ً
 عن تغير النظرة التمييزية للمجتمع ضدها. والتمكين بهذا املعن  ليس تدريبا

ً
والرأي الصائب، فضال

لبيت أو في وتعزز أدوارها االيجابية سواء في ا اجتماعية، نفسية توفر للمرأة فرصة السهام في حياة املجتمع،

 (.135-110م، ص ص 2012العمل، أو في عالقتها مع ا خرين )مالك، 

يعني مساعدتها على التطور وزرع الثقة بالنفس والتخلص من معوقات االنجاز ومشاركتها  املرأةأن تمكين 

و إلى إفساح الفعالة في املساوليات، ويمكن النظر إلى مفهوم التمكين من زوايا عديدة منها ذو بعد مجتمعي يدع

املجال للمرأة لكي تشارك في كافة نواحي الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية ومن ثم إعطائها القدرة على 

 (. 486م، ص2002التحكم في كافة خياراتها وتشجيع التنمية وتحفظ النمو السكاني)صالح، 

تهدإ إلى دعم مشاركة النساء في  و عرإ التمكين بأنه استخدام السياسيات العامة والجراءات التي 

 إلى مشاركتهن في صنع القرارات التي لها تأثير مباشر على املجتمع 
ً
الحياة السياسة واالقتصادية أو غيرها وصوال

 يعرإ أنه هو التحكم في العالقات النتاجية التي من 161م، ص2006ومؤسساته املختلفة )إجالل، 
ً
(، وأيضا

وتقدم املجتمع  األسرةساهمة اقتصاديا واجتماعيا والتي تؤدي بدوها إلى رفاهية في امل املرأةخاللها تمكن 

 (.275-258م، ص ص 2012)املشهداني، 

وتوفير الخبرات الفنية واملهنية لها حت  تستطيع  املرأةوهناك من يركز على مفهوم التمكين بمعن  تدريب 

 أن تجد لها فرص عمل وأن تسهم في مسيرة التنمية.

 :املرأة تمكين اتمستوي

 للتمكين: مستويات ثالث هناك أن نجد السابقة التعريفات خالل من

  وقدراتهن بقيمتهن وإحساسهن إدراكهن حياتهن، على السيطرة على النساء قدرة عن يعبر  الفردي، املستوى 

 تحقيقه. على والعمل هدفها تحديد على املرأة وقدرة

  تجمعهن. في بقوتهن وإحساسهن الجما ي والعمل أنفسهن تنظيم على النساء قدرة يعكس الجما ي املستوى 

  يمكن ال  أو  يمكن ما حول  العام والحوار  االجتماعية والقواعد واالجتما ي السيا ري للمناخ يشير  الثالث املستوى 

  به. القيام للمرأة

  :املرأةالتمييز ضد 

 املرأةراتيجيات تبني وتزيد من قدرات تتصدى له عملية التمكين من خالل برام  واست املرأةالتمييز ضد 

ومن الفرص املتاحة لها ومن فهمها ملا لها من حقوق إنسانية كما تعطي العملية أولوية للمبادرات الـتي تسعى إلى 

مسؤولة عن تنمية نفسها وعن تمكين نفسها وعن حقوقها . كما تركز عملية التمكين  املرأةخلق ظروإ تجعل 

من خاللها أن تخلق  املرأةافية في مبادرات التنمية وتسلط الضوء على الطرق التي تـستطيع على قدرة التغيير الك

توفير الوسائل الثقافية والتعليمية  العلم والتكنولوجيا والتمكين: .بنفسها بمساحة جديدة للعمل والتحرك

على مواجهة ما يعترض دورهن في واملادية حت  تتمكن النساء من اتخاذ القرار والتحكم في املـوارد التي تعينهن 

ال يكون إال بزيادة إنتاجيتها وتطويرها  املرأةتنمية أسرهن ومجتمعاتهن. هذا مع األخـذ بعـين االعتبار أن تمكين 

 .وذلك من خالل الدارة املتقدمـة ومن خالل االستفادة من العلم والتكنولوجيا
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 خصائص التنمية الناجحة للمرأة:

 في بلورة وتطوير سياسات وبرام  التنمية. املشاركة الفاعلة 
ً
 للرجال والنساء معا

  االعتراإ بأهمية الجنسين في املساهمة في التنمية والتأكيد على توز ع املـوارد والفـرص والفوائـد بالتساوي بين

 الجنسين.

  واملنفـذين واملستفيدين املسؤولية املشتركة من قبل املجتمع في تصميم وتنفيذ برام  التنمية وإشراك املخططـين

 في اتخاذ القرارات املتعلقة باملشار ع التنموية.

   تنمية املوارد البشرية الالزمة الستمرار عملية التنمية وتوفير األدوات الالزمة املالية والبشرية لضمان استمرار

 املشروع التنموي.

  دعم القيادات الرسمية واألهلية للمشروع التنموي. 

 :املرأةي للتنمية والتمكين عند التطور التاريخ

والتنمية الذي بدء في الظهور منذ عدة عقود  املرأةيمكن القول أن مفهوم التمكين هو تطور ملفهوم 

والتنمية قد مرت بعدة مراحل تغيرت ف ها املفاهيم واملنـاهج والـسياسات املتبعـة  املرأةوذلـك أن دراسة قضية 

 :ا تيةمكن إيجازها في املداخل التنموية للمعالجة وتناولت هذه القضية وي

غائبة  املرأةوينطلق هذا املدخل من افتراض يقوم على أن  Development in Woman في التنمية املرأةمدخل  .1

 املرأةعن تفكير املخططين في مجال التنمية، أهنا مبعدة عن عمليات التنمية، وركز هذا املدخل على أدوار 

ملواجهة مشاكلها ومحاربة الفقر، ومشكلة هذا املدخل  املرأةل توجيه مشار ع خاصة بالنتاجية ولكن من خـال

مجال خاص ال يرتبط بمشروعات التنمية العامة، حيث تقوم هذا املشروعات  املرأةهو اعتبـار مشار ع تنمية 

ومن شأن  وغيرها. , على تقسيم العمل التقليدي. وعلى مشار ع تقنية كالحياكة وحفظ األغذية وتربية الطيور 

هذه املشروعات تقسيم العمل النو ي التقليدي، وإبعاد النساء عن مـسار التنميـة ككل، كما تظل الفجوات 

 النوعية بين الذكور والناث على حالها دون تغيير.

مرأة ويتجه هذا املدخل إلى االرتفاع بالكفاءة النتاجية لل  Woman and Developmentوالتنمية  املرأةمدخل  .2

وتحسين مهاراتها للعمل في كل املجاالت دون المجوء إلى مشار ع خاصة بها ويهتم هذا املدخل بتطوير تكنولوجيا 

حت  يتوفر للمرأة وقت أطول يتم توج هه إلى العمـل النتـاجي، وقـد تركـزت  األسرةتسهم في التخفي  مـن أعباء 

بـأدوار متعـددة في آن واحد وعدم  املرأةي نجم عن قيام السلبيات في هذا املدخل في ظهور صراع الدور الذ

، املرأةقدرتها في الوقت نفسه على االنتفاع من ثمار عملها في ضوء عالقات النوع الـسائدة والتي تميز بين الرجل و 

 وخارجها دون أن يكون هناك مردود فعلي لهذا العبء بسبب سيادة األسرةداخل  املرأةلذلك فقد زادت أعباء 

 عادات وتقاليد لم تستطع كثير من املجتمعات خاصـة العربية التخلص منها.

ويركز هذا املدخل على أهمية إدراج مفهوم املساواة  Development Gender مدخل النوع االجتما ي والتنمية .3

سين، وفوارق النوعية في الحـصول علـى املـوارد النتاجية، في ظل االعتراإ بوجود مشكلة عدم مساواة بين الجن

للتدليل علـى أن املـشكلة الحقيقية في  Gender بينهما تعوق مسار التنمية وكان ظهور مفهوم النوع االجتما ي

بالتنمية هي في األساس مشكلة األدوار التقليدية وبتقـسيم العمـل التقليدي املؤسس على مفاهيم  املرأةعالقة 

الذكور والناث في املجتمع. و شير إلى اختالإ األدوار النوعية  خاطاة خاصة بأدوار وإمكانات وصالحيات كل من

 للفوارق البيولوجية، ومن ثم فإن تحقيق املـساواة 
ً
باعتبارهـا متـصلة باملمارسـات االجتماعية، وليست نتاجا

 تعديل هذه املمارسات، ويؤكد هذا املدخل على أن املكانة االجتماعية واالقتصادية األن
ً
قـى للنساء ما يقتـضري أوال

 والرجل ويحد من قدراتهن. املرأةهي إال نتاج لنظام اجتما ي يميز بين 
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والتمكين مفهوم حديث ظهر في نهاية تسعينات القرن العشرين وأصبح األكثر  Empowerment مدخل التمكين .4

 
ً
 في سياسات وبرام  معظم املنظمات غير الحكومية، وهو أكثر املفاهيم اعترافا

ً
كعنصر فاعل في  املرأةباسـتخداما

التنمية، وبالتالي فهو يسعى للقضاء على كل مظاهر التمييز ضدها من خالل ا ليات الـتي تعينها على االعتماد 

على الذات. وتكش  األدبيات حول املفهوم من أنه رغـم التبـاين في توسيع أو تضييق مجاالت تطبيقه إال أنه 

درها وأنمـاط توز عها باعتبار أن ذلك أمٌر ضروري لدراك طبيعة يلتقي عند مفهوم القوة من حيث مـصا

التحوالت االجتماعية التي أصبحت تعمل لصالح الفاات املحرومة واملهشمة والبعيدة عن مصادر القوة. لذلك 

بتمكينـها من ظروفها وفرصها وممارسة حقها في االختيار، وبمدى توافر فرص اعتمادها على  املرأةتتحقق قوة 

ولهذا فإن مدخل التمكين يجعل التنمية أكثر تفاهمية ومشاركة بين الرجال والنساء، ومـن ثم ال تكون  .نفسها

التنمية مجرد رعاية اجتماعية للنساء وإنما تكون التنمية اجتماعية تهدإ إلى تمكين النساء من امتالك عناصر 

ات في تحـسين أوضاعهن املعيشية واملادية على نحو القوة االقتصادية واالجتماعية تمكنهن من االعتماد على الذ

متواصل، واملشاركة في اتخاذ القرارات التي تمـس جميـع جوانب حياتهن، فالتمكين يهدإ إلى خلق سياق تنموي 

 على 
ً
مواٍت للمشاركة والتفاعل يعتمد على تطوير املهارات والقدرات وفرص التطوير الحرفي. كما أنه يعتمد أيضا

 عـن التمييـز. تطوير ا
ً
لعالقـات االجتماعية في اتجاه مزيد من التوازن واالستقرار، وتعزيز عالقات النوع بعيدا

  .واالهتمام األسا ري بالتمكين االقتصادي الذي يعد مقدمة ضـرورية للـتمكين في املجاالت األخرى 

 :املرأةمؤشرات التمكين عند 

  نسبة النساء في الخدمة  ملجالس املحلية ومراكز اتخاذ القرار.التمكين السيا ري: و شمل: نسبة النساء في ا

ونسبة النساء اللواتي يحق لهن التصويت من  املدنية، ونسبة النساء اللواتي سجلن للتصويت واالنتخاب

 الجنسين ونسبة النساء في مجالس النواب واألعيان.

 في أعمال البيت ورعاية  األسرةاركة أفراد التمكين االقتصادي: و شمل التغير في نسبة معدالت التوظي  ومش

األطفال والفرق في املرتبات واألجور بين النساء والرجال والنسبة املاوية للملكية والنسبة املاوية للمصروفات 

املقدمة  على الصحة والتعليم والنسبة املاوية للفرص املتوفرة للمرأة لتطوير قدراتها التقنية كالخدمات الفنية

 لحكومة أو املصادر غير الحكومية.من قبل ا

  التمكين االجتما ي: و شمل عدد النساء في منظمات املجتمع املدني ومقارنة النساء اللواتي في مواقع اتخاذ القرار

بالعـدد الكلـي لألفـراد في واملشار ع والدوائر الرسمية وغير الرسمية وحرية اتخاذ القرار فيما يتعلق بالنجاب 

 باملقارنة مع الرجال. )النعيمات، خليل، االتحاد العام لمجمعيات  وحرية الحركة
ً
 وخارجيا

ً
 داخليا

http://maktabatmepi.org/sites/default/files/resources/arabic/Anera6-123-127 ) 
 

 :املرأةالطرق التي تساعد على تمكين 

  املرأةتعد حقوق ملكية األراضري طريقة هامة لتحقيق تمكين  .1
ً
وإعطاء النساء الثقة التي يحتجن إل ها  اقتصاديا

 ما تكون حقوق ملكية النساء لألراضري في
ً
الدول  ملعالجة قضية عدم املساواة بين الجنسين، وغالبا

 على أساس الجنس فقط. حصول النساء على حقوقهن في األراضري يمنحهن قوة  النامية
ً
مقيدة قانونيا

إثبات أنفسهن في مجاالت عدة في الحياة سواًء في خارج املنزل أو  للمفاوضة وبالتالي تكون لديهن القدرة على

   (Argawal, 1994, p1-50داخله. )

 ما تقع على عاتق الرجال.  رأةاملهناك طريقة أخرى لتحقيق تمكين  .2
ً
 وهي إعطاء النساء املسؤوليات التي عادة
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 سوإ ينظر لهن ا خرون كأعضاء في املجتمع على قدم املساواة، وبذلك  املرأةعندما يتحقق تمكين  .3
ً
اقتصاديا

اء كجزء من احترام الذات وتتحلى بالثقة بالنفس عن طريق اسهاماتها ملجتمعها، لذا فإشراك النس املرأةتحقق 

  .املجتمع يترتب عليه الكثير من ا ثار اليجابية

عن  بحماية الغابات، لم تزد مشاركة  .4
 
 في مجموعة ت

ً
في دراسة أجرتها بينا أقاروال تم ف ها إعطاء النساء دورا

 بالنفس وأصبح ا خرون الجميع يكنون لهن 
ً
 كبيرة

ً
 ثقة

ً
النساء من كفاءة املجموعة فقط بل اكتسبن أيضا

 أكبر. 
ً
  (Argawal, 2010,7)احتراما

فائدة، حيث  املرأةمن أكثر أشكال تمكين  -والتي يمكن رؤيتها وتحقيقها بعدة طرق  - املرأةتعد مشاركة   .5

وهي القدرة على التصويت والتعبير عن الرأي أو القدرة على الترشح للرئاسة مع توفر  املشاركة السياسية تلعب

 في تمكيند لالنتخاب الفرصة العادلة
ً
 كبيرا

ً
، ولكن املشاركة ال تقتصر على مجال السياسة فقط بل املرأة  ورا

 املشاركة في املنزل واملدرسة والقدرة على اتخاذ القرارات الشخصية وبالطبع فإن هذا النوع من 
ً
تتضمن أيضا

( .
ً
 (Nussbaum, 2000, p1-33املشاركات يجب تحقيقه قبل االنتقال إلى املشاركة السياسية األكثر اتساعا

عتقد بأن  املرأةبشكل أكبر عندما تمتلك  املرأةتتحقق املساواة بين الرجل و  .6 القدرة على فعل ما تريده لذا ي 

، فقد أصبحت الحكومات واملنظمات املرأة  وسيلة من وسائل تحقيق تمكين ]النجليزية[ القروض الصغيرة إعطاء

 لهذا الن
ً
 كبيرا

ً
وع من التمويل حيث يأملون بأن إعطاء القروض سيسمح للنساء بأداء واألفراد يولون اهتماما

أحد األهداإ األساسية  .وظائفهن في األعمال واملجتمع والذي بدوره يمكنهن من تحقيق الكثير في مجتمعاتهن

ض حيث تعطى القروض ذات معدل الفائدة املنخف املرأةالتي أنشأ من أجلها تمويل املشار ع الصغيرة هو تمكين 

للنساء في املجتمعات النامية لكي يستطعن بدأ مشار ع صغيرة تساعدهن في إعالة عائالتهن، وعلى الرغم من 

 ما يتم نقاشه
ً
 (Parmar, 2003, 76)  .ذلك فإن نجاح وكفاءة القروض الصغيرة موضوع جدلي ودائما

 :املرأةاستخدام االنترنت كأداة لتمكين 

 في السماح للنساء بتمكين  لعنكبوتيةللشبكة ا كان لالستخدام املتنامي
ً
في أواخر القرن العشرين دورا

أنفسهن من خالل استخدامهن لإلنترنت بطرق مختلفة، ومع ظهور الشبكة العنكبوتية العاملية بدأت النساء 

ل ومن خال (Sutton, 2000, 699للتعبير عن مطالبهن، ) وتويتر فيسبوك مثل مواقع التواصل االجتما ي باستخدام

أصبح بإمكانهن تمكين أنفسهن من خالل تنظيم الحمالت والتعبير عن   هذا النهج الجديد الذي اتخذته النساء

دون أن يشعرن أنهن مضطهدات من أعضاء املجتمع  املرأةآرائهن فيما يخص تساوي الحقوق بين الرجل و 

(Churchyard, 2009, 341 فعلى سبيل املثال أطلقت ،)29حملة على النترنت في  املرأةضايا امرأة مهتمة بق 100 

جبر على أساسها موقع فيسبوك والذي يعتبر أهم مواقع التواصل االجتما ي على إغالق صفحات  2013مارس 
 
أ

 .(McVeigh, 2013عدة كانت تنشر الكراهية ضد النساء )

وفًقا لدراسة أيًضا أداة هامة للتمكين التعليمي للمرأة، ف التدوين وفي السنوات األخيرة أصبح

يقرأون ويكتبون عن املرض الذي   اتضح أن املرضر  الذين مدينة لوس أنجلوس في جامعة كاليفورنيا أجرتها

يعانون منه يكونون غالًبا أكثر سعادة وثقافة من غيرهم من املرضر ، وذلك ألن قراءة تجارب ا خرين تساعد 

االستراتيجيات التي يقترحها املدونون ا خرون. في  املرضر  على تثقي  أنفسهم بشكل أفضل وتمكنهم من تطبيق

سهولة الوصول   وذلك بسبب (Radovic, 2012, 46الوقت الحاضر أصبح بإمكان النساء الدراسة من منازلهن )

للتعلم اللكتروني وقلة تكلفته، والتمكين التعليمي للمرأة من خالل التقنيات الجديدة كالتعلم اللكتروني 

 .مهارات جديدة تساعدها في العالم املتقدم اليوم واملتسم بالعوملة يكسبها أيًضا
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 :املرأةمعوقات تمكين 

واملساواة تكمن في العادات الثقافية، والعديد من النساء يعانين من  املرأةالعديد من معوقات تمكين 

 ,Nussbaumن الرجل )ضغوطات هذه العادات بينما اعتادت بعض النساء على معاملتهن كمخلوق أدنى منزلة م

1995,p1-15 ومشاركتها ال يزال  املرأة(، وحت  لو أدرك الرجال واملشرعين واملنظمات غير الحكومية منافع تمكين

العديد من الناس يخشر  عرقلة الوضع الراهن و ستمرون في سماحهم للعادات املجتمعية بالوقوإ في وجه 

 .التطوير

ظهر األبحاث أن االرتفاع في معدل
 
استخدام النترنت نت  عنه ارتفاع في نسبة استغالل النساء، فنشر  ت

قالت منظمة )العمل  2010املعلومات الشخصية على املواقع يهدد السالمة الشخصية لبعض النساء، وفي عام 

 ,Debaratiمن النساء يقعن ضحايا لالستغالل من خالل هذه املواقع )  ٪73لوق  االستغالل اللكتروني( أن 

2012,p1وتتضمن أنواع االستغالل على النترنت استخدامه ملالحقة وتعقب األشخاص والتحرش بهم ،). 

في مكان العمل وتوجد  املرأةعلى وجه الخصوص من أكبر املعوقات التي تواجه  التحرش الجن ري يعتبر

ة والبنوك واملوارد املالية هذه الظاهرة في كل املجاالت تقريبا ولكن تكثر مالحظتها في مجاالت األعمال والتجار 

منظمة العمل  واملبيعات والتسويق والضيافة والخدمة املدنية والتعليم واملحاضرات والتدر س، وبحسب

فإن التحرش الجن ري صورة واضحة من صور التمييز الجن ري وتجلي للعالقة غير املتساوية بين  (ILOO) الدولية

زيادة  املرأةجميع أشكال التمييز ضد   للقضاء على األمم املتحدة ية، إضافة إلى ذلك تقرر اتفاقاملرأةالرجل و 

 .من التعرض للتحرش الجن ري والعن  في أماكن العمل املرأةتدابير حماية 

% من األشخاص يتعرضون لشكل من أشكال التحرش الجن ري في العمل 54وفًقا لدراسة أجريت فإن 

تواجه معوقات في  املرأةهم رجال، وتشير الدراسات إلى أن % من21% من هؤالء الضحايا هم من النساء و 79

مكان العمل أكثر من تلك التي يواجهها الرجل، وتشمل املعوقات املتعلقة بالجنس التحرش الجن ري وممارسات 

التوظي  غير العادل والتدرج الوظيفي وعدم املساواة في األجور حيث تتقاضر  النساء أجًرا أقل من الرجال مع 

يؤدين العمل نفسه، وبالنظر إلى متوسط دخل الرجال والنساء الذين يعملون طوال السنة في وظيفة أنهن 

دوالر مقابل كل دوالر واحد  0.79على  املرأةتشير إلى حصول  2014بدوام كامل فإن البيانات الحكومية في عام 

فإن متوسط  2014ال في عام يجنيه الرجل، وبحسب دراسة أجرتها مؤسسة الشراكة الوطنية للنساء واألطف

 .دوالر مقابل كل دوالر يحصل عليه األب 0.71دخل األم العاملة يصل إلى 

على أجر مساٍو لألجر  املرأةوبينما يركز نقاش العامة في موضوع " فجوة األجور " على مسألة حصول 

ما يسم  بـ "غرامة الحمل" الذي يحصل عليه الرجل عند أدائهم للعمل ذاته، فإن الكثير من النساء يعانين م

حيث أن املشكلة الرئيسية على حسب قول الخبراء هي أن احتمالية إنجاب طفل تدفع أصحاب العمل لجعل 

حتم عل ها اتخاذ قرار من  املرأة، وبناًء على ذلك تصبح  (Safia, 2016تغير قرارها بشأن النجاب ) املرأة في وضع ي 

، وقد أثارت هذه املشكلة النقاش حول  بين اثنين  إما أن تستمر في كونها
ً
إجازة  امرأة عاملة أو أن تنجب أطفاال

 .في الواليات املتحدة األمومة

بالرغم من املعاناة بسبب مشكلة تساوي األجور في الواليات املتحدة إال أن صناعة التقنية أحدثت تقدًما 

دراسة  (Dice) م أصدر موقع مهنة التقنية2016في تشجيع تساوي األجور بين الجنسين، وفي شهر مارس من عام 

منهي في التقنية ووجدوا أنه ليس هناك فجوة بين األجور عند مقارنة أجور املهنيين  أل  16أجريت على أكثر من 

ذوو التعليم والخبرة واملنصب املتكافئ حيث أن هذه الفجوة لم تعد موجودة منذ ست سنوات، هذه الصناعة 

للشركات األخرى لفعل األمر ذاته، ولكنها تعاني في الوقت نفسه من توظي  النساء في الجديدة تمهد الطريق 
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صعب على 
 
املناصب التنفيذية بسبب معوقات التحرش الجن ري والحمل التي سبق ذكرها، مثل هذه املعوقات ت

 .للنساء الترقي في العمل أو الحصول على مكافآت عادلة على العمل الذي يقمن به

 : اآلتيةالعربية في النقاط  املرأةماهية وأهداف وكيفية تمكين  يمكن بلورة

إلى العمل الخاص والعام من خالل رؤية شاملة لحياة النسان في هذه الدنيا باعتبارها  املرأةيجب أن تنطلق  .1

  –عن طريق النضال الداخلي والخارجي  –فرصة لترقيه وتساميه الالمحدود 
ً
على وليس باعتبارها سباقا محموما

 اللذائذ واملتع املادية الرخيصة.

وانمحائها في شخصية الرجل بقدر ما هو رفض لتكر س األنانية الفردية في  املرأةرفض لذوبان شخصية  .2

نفسيتها فتعيش في عالم انعزالي مسور بطموحات فردية مصادمة لمجانب الطبيعي والجتما ي في تركب ها 

 .وتركيب كل إنسان ذكرا أم أنث 

ديس تطبيقات املسلمين وتفسيراتهم لنصوص السالم تحت تأثير مراحل تاريخية وثقافية معينة بقدر رفض تق .3

ما هو رفض االنجرار األعم  غير املميز لنماذج التمكين التغريبية، خاصة تلك التي تنبثق من السخط على األنوثة 

 اب جوهرها ومظهرها من الرجولة.يقاس بمدى اقتر  املرأةوالرغبة في الترجل باعتبار أن تحرير وتمكين 

الفردي ونهضة مجتمعها وأمتها ، والعمل على تعباة طاقات النساء  املرأةعدم الفصل التعسفي بين تمكين  .4

للقيام بثورة تحررية شاملة على املستوى النف ري واالجتما ي والثقافي والسيا ري في إطار قيم السالم. ذلك ألن 

.نهضة املجتمع ستعود بالخير وا
ً
 الزدهار أول ما تعود على أفراده نساءم ورجاال

االستفادة من تجارب النساء في ثقافات مختلفة ومنها الغربية، مع االحتفاظ دائما بحق قبول أو رفض ما يطرح  .5

علينا من قبل املنظمات النسائية العاملية بما يتوافق مع خصوصية ثقافاتنا وتحديات ظروفنا. وإذا كانت 

يات يشترطن إتباعا حرفيا سلبيا ملشار عهن ورؤاهن، فان هذا نوع آخر من أنواع التسلط الناشطات الغرب

والهيمنة، حيث يؤدي بنا إلى االنعتاق من ربقة السيطرة غير الشرعية لجهل الرجال والتقاليد البالية إلى الوقوع 

 تحت هيمنة الناشطات الغربيات ورؤاهن في التمكين والتحرر الحريبي.

    http://tariqramadan.com/arabic/2017/07/ 06  

يحدد  املرأة( مقياس تمكين 192م، ص، 2008يشرح التقرير الوطني لحال التنمية البشرية العراقي لعام )

عدم املساواة بين الجنسين  املرأةويبرز مقياس تمكين من خالل التركيز على فرص النساء بدال" من قدراتهن، 

 :في ثالثة مجاالت رئيسية

  املشاركة السياسية وسلطة صنع القرار: تقاس بالنسب املاوية لحصص النساء والرجال من مناصب املشرعين

 وكبار املساولين واملديرين، وكذلك النسب املاوية لحصص النساء والرجال من املناصب املهنية والفنية.

 حصص النساء والرجال من املشاركة االقتصادية وسلطة صنع القرار: تقاس بمؤشرين: النسب املاوية ل

وكذلك النسب املاوية لحصص النساء والرجال من املناصب   مناصب املشرعين وكبار املساولين واملديرين.

 املهنية والفنية.

 .السيطرة على املوارد االقتصادية: تقاس بالدخل املقدر املكتسب لكل من النساء والرجال 

سبة ماوية معادلة موزعة بالتساوي، كمتوسط مرجح في كل من هذه األبعاد الثالثة، يتم حساب ن 

للسكان، طبقا" للمعادلة العامة ا تية: النسبة املاوية املعادلة املوزعة بالتساوي = )))نسبة الناث من 

 1-(((1-(( + )نسبة الذكور من السكان 1-السكان( النسب املاوية لإلناث 

ني، دليل النسبة املاوية للمشاركة االقتصادية، ودليل النسبة وبتوفير األدلة الثالثة: دليل التمثيل البرملا 

كمتوسط بسيط من األدلة الثالثة  املرأةاملاوية املعادلة واملوزعة بالتساوي للدخل، يتم حساب مقياس تمكين 

 املذكورة.
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 (، وهي:181)نفس املصدر السابق، ص.  املرأةوأخيرا"، نحتاج إلى تفعيل النقاط أدناه لتمكين  

  املرأةمواجهة ثقافة الهيمنة والتهميش والعن  بكل أشكاله ضد  

  )تعديل القوانين )الدستور 

  أطالق الحرية للرأي العام لتشجيع الحوار والتوعية 

  تقسيم وتوز ع العمل بصورة عادلة 

 ( سيوفر فرصة وق  التدهور 9االلتزام بالتعليم اللزامي وتمديده إلى )في  ( سنوات )تعديل نص الدستور

االلتحاق بالتعليم، إذ ليس من املعقول أن تزداد نسبة البنات في التعليم الجما ي في الوقت الذي تحجم فيه 

 األسر عن إرسال بناتها إلى املدارس االبتدائية 

  والشعور باملسؤولية  املرأةأنظمة ومناهج التعليم تنمح الفرصة لتغيير نظرة املجتمع إلى التمييز ضد  إصالحإن

هه، كما يمكن ملفاهيم حقوق النسان واملساواة وتكافؤ الفرص والتروي  لها كثقافة مضادة للتميز والعن  تجا

 السائد.

 املجتمعات: في املرأة تمكين مدى قياس معايير 

 (25ص م،2009)األحدب، العلمانية: املجتمعات في تمكين مدى لقياس تستخدم معايير  عدة يوجد

 النساء. لجان وغير  العامة لمجانا في املرأة مشاركة مدى -1

 القيادية. املواقع في النساء مشاركة -2

 القرارات. اتخاذ في النساء مشاركة -3

 للنساء. التقليدية غير  التدريب فرص إتاحة -4

 املنزل. خارج األعمال في الفعالة مشاركتهن إمكانية حول  النساء مفاهيم تغيير  -5

 العامة. األعمال في للرجال مشاركتهن إمكان في النساء ثقة -6

 العامة. املناصب تقلد في النساء مقدرة حول  الرجال مفاهيم تغيير  -7

 نسائية. بمشار ع خاصة ليست ومواقع ملناصب النساء تقلد -8

 واملهنية. الدارية الوظائ  في الناث نسبة -9

 البرملان. في النساء نسبة -10

 القرار. صنع ومراكز  لعلياا والوظائ  الوزارة في النساء نسبة -11

 األعمال. ملكية في النساء نسبة -12

 العالي. التعليم مؤسسات من املتخرجين عدد في الناث نسبة -13

 مصرفي. حساب يملكن اللواتي النساء عدد -14

 الرجل. عن االقتصادية باستقالليتها املرأة شعور  -15

 العمل. نس في هن ممن العمل سوق  في النساء مشاركة نسبة -16

 إجراءات الدراسة: 

 ملالءمته طبيعة الدراسة، منهجية الدراسة
ً
 : لغرض إنجاز الدراسة تم استخدام املنهج الوصفي، نظرا

ً
ونظرا

لقدرة هذا املقياس على التمييز بين الدرجات املختلفة من قوة االتجاهات، ولسهولة فهمه من قبل املستقصيين 

 ص  الظاهرة قيد الدراسة ودرست االختالفات في االتجاه نحو الظاهرة.، فقد تم و املراد قياس اتجاهاتهم
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 مجتمع وعينة الدراسة:

(، 446يتكون مجتمع الدراسة من جميع منسوبي وزارة الصحة السعودية بمدينة جدة. والبالغ عددهم )

.120وقد تم أخذ عينة عشوائية من مجتمع الدراسة بلغت )
ً
 ( منسوبا

 وصف مجتمع الدراسة:

 حسب متغيرات الدراسة عينة الدراسة( التوزيع التكراري ألفراد 1الجدول )

 املتغير املستوى  العدد النسبة املئوية

 ذكر 43 36.8
 الجنس

 أنث  74 63.2

 أعزب 20 17.1

 الحالة االجتماعية
 متزوج 86 73.5

 مطلق 10 8.5

 أرمل 1 0.90

 سنة 20-30 23 19.7
 العمر

 نةس 31-40 48 41.0

  سنة 41-50 33 28.2

  سنة 50أكثر من  13 11.1

 ثانوية فأقل 12 10.3

 املؤهل العلمي
 دبلوم متوسط 41 35.0

 بكالوريوس 40 34.2

 ماجستير فاعلي 24 20.5

 سنوات فأقل 5 17 14.5

 الخبرة العملية
 سنوات 6-10 22 18.8

 سنة 11-15 29 24.8

 سنة 15أكثر من  49 41.9

 املجموع 117 100%

 :أداة الدراسة

، وتوز عها على مجتمع الدراسة، حول موضوع "دور القطاع الحكومي في االستبانةقام الباحثان بتصميم 

%(، وهي 94أي بنسبة ) استبانة( 117أعيد منها ) استبانة( 125تنمية املرأة العربية وتمكينها". وقد تم توز ع )

 من قسمين على النحو ا تي: االستبانةكونت نسبة تصمح لتعميم النتائ ، وقد ت

  ( فقرات.5: البيانات الشخصية والوظيفية، وهي مكونة من )القسم األول 

 وهي مكونة من محورين موضحين كا تي:االستبانة: محاور القسم الثاني ، 

منسوب ها، وهو مكون  : واقع تنمية املرأة العربية وتمكينها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر املحور األول  -

 ( فقرة21من )

: معيقات تنمية املرأة العربية وتمكينها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر منسوب ها ، وهو املحور الثاني -

 ( فقرات.21مكون من )
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 (:Cronbach’s Alpha) االستبانةقياس صدق وثبات 

كاديميين ذوي االختصاص والخبرة ممن تم عرضها على عدد من املحكمين واأل االستبانةلقياس صدق 

لهم دراية واطالع بموضوع الدراسة، وقد قاموا بدراستها وتصويبها وتدقيقها ومراجعتها، حيث أخذ الباحثان 

، وتم قياس  Reliability Analysisبشكلها النهائي. ومن ثم إجراء التحليل االستبانةبآراء املحكمين حت  صممت 

 معادلة كرونباخ ألفا والتي تشير إلى الصدق التكويني أو ما يسم  بالتجانس الداخلي. ثبات االختبار من خالل 

 (: نتائج معامل كرونبا  ألفا لثبات أداة الدراسة )الثبات الكلي(2الجدول رقم )

 قيمة ألفا عدد الفقرات عدد الحاالت البيان املحور 

 0.95 21 117 الثبات الكلي األول 

 0.92 21 117 الثبات الكلي الثاني

 0.94 42 لالستبانةالثبات الكلي 

 في إعطاء نتائ  جيدة لتحليل موضوع الدراسة.  االستبانةكلما كانت قيمة ألفا أعلى كانت 
ً
أكثر ثباتا

 . االستبانةفأعلى تعد قيمة مقبولة لثبات   0.6واتفق على أن قيمة 

وأنها تشير إلى الصدق  االستبانةيدل على ثبات من النتيجة التي حصلنا عل ها فإن قيمة ألفا ممتازة، مما 

 .االستبانةأو ما يسم  بالتجانس الداخلي لفقرات  لالستبانةالتكويني 

 املعالجة اإلحصائية:

 لدخالها إلى الحاسوب، وقد تم ذلك  
ً
بعد جمع بيانات الدراسة قام الباحثان بمراجعتها وذلك تمهيدا

 معينة، أي بتحويل 
ً
الجابات اللفظية إلى أخرى رقمية وذلك على جميع أسالة الدراسة، وقد تم بإعطائها أرقاما

 اختيار وتحليل أسالة وفرضيات الدراسة باستخدام األساليب الحصائية ا تية:

 ( أساليب الحصاء الوصفي: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية.                1

 ألفا(. ( قياس التجانس الداخلي )كرونباخ2

( من أجل عمل املقارنات املختلفة التي تبين بوضوح الفوارق والتباين SPSS( تم اعتماد البرنام  الحصائي )3

 ONE WAY ANOVA, T TEST) بين األحداث املدروسة وهي )

 عرض نتائج الدراسة:

للدارس أن حت  يتم التعرإ على طبيعة البيانات التي تم جمعها، فإنه البد من عرضها بشكل يتيح 

يتعرإ على متغيراتها  لتساعده على فهم أكبر وأعمق ملجتمع الدراسة، حيث سيتم عرض النتائ  من خالل 

 جداول أعدت لهذا الغرض.  

تم حساب املتوسط املرجح لجابات أفراد العينة على محاور الدراسة باستخدام مقياس ليكرت 

بين )أفراد مجتمع الدراسة( وعمل املقارنات املختلفة، حيث الخما ري، وذلك من أجل معرفة اتجاه آراء املستجي

 في الجدول ا تي:
ً
 يعتبر مقياس ليكرت من أفضل األساليب لقياس االتجاهات، وذلك موضحا

 املتوسط املرجح إلجابات أفراد العينة على محاور الدراسة باستخدام مقياس ليكرت الخماس ي (3الجدول )

 موافق بشدة موافق محايد ير موافقغ غير موافق بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة

 5-4.2 4.19-3.4 3.39-2.6 2.59-1.8 1.79 -1 املتوسط الحسابي

  املستوى 
ً
  كبيرة متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا

ً
 كبيرة جدا

 :
 
 اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها  أوال

 االستبانةإجابات املبحوثين حول فقرات  لإلجابة على أسالة الدراسة سيتم في هذا القسم عرض نتائ 

  :( 4، مثل جدول )الجداول ا تيةكما هو مبين في وتحليلها ومناقشتها من خالل 
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( الذي يعبر عن )واقع تنمية املرأة العربية وتمكينها في وزارة 4يتضح من خالل الجدول رقم )حيث 

( 3.80لجميع متوسطات املحور األول بلغت )الصحة السعودية من وجهة نظر منسوب ها( أن الدرجة الكلية 

 وبانحراإ 

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال تحليل نتائج املحور األول "واقع  (4الجدول رقم )

 العربية وتمكينها في وزارة الصحة السعودية من وجهة نظر منسوبيها" املرأةتنمية 

 املستوى  ف املعياري االنحرا الوسط الحسابي الفقرة رقم

 كبيرة 1.08 3.85 يتم التدريب املستمر للمرأة أثناء عملها 1

 كبيرة 1.10 3.56 املرأةيوجد خطط حكومية لتنمية  2

 كبيرة 1.14 3.48 يتم العداد العلمي املناسب للمرأة في الوظائ  الحكومية 3

 رةكبي 1.09 3.73 املرأةتستخدم التكنولوجيا في تنمية قدرات  4

 كبيرة 1.00 3.97 الرجل في التقدم للوظائ  الحكومية املرأةتنافس  5

 كبيرة 1.09 3.72 في اتخاذ القرارات املرأةيتم مشاركة  6

  0.81 4.27 في املؤتمرات والندوات العلمية املرأةتشارك  7
ً
 كبيرة جدا

  0.80 4.34 بالبداع واالبتكار في العمل املرأةتتميز  8
ً
 كبيرة جدا

 كبيرة 0.90 4.13 في فرق العمل بالوزارة املرأةتشارك  9

 كبيرة 1.11 3.97 يعطى الحق للمرأة في االبتعاث 10

 كبيرة 1.05 3.64 في الوزارة املرأةيوجد برام  علمية لتنمية قدرات  11

 كبيرة 1.17 3.66 في الحقوق والواجبات املرأةاملساواة بين الرجل و  12

 كبيرة 0.99 4.04 الحياة االقتصادية في املرأةتشارك  13

 كبيرة 1.11 3.66 مناصب عليا في الوزارة املرأةتشغل  14

 كبيرة 1.04 3.58 يتم تفويض بعض الصالحيات للمرأة في الوزارة 15

 كبيرة 1.07 3.71 يتم دعم األداء املتميز للمرأة في الوزارة 16

 كبيرة 1.13 3.84 لكمال تعليمها األكاديمي املرأةتحفز  17

 كبيرة 1.12 3.50 في وضع خطط الوزارة املرأةتشارك  18

 كبيرة 0.86 4.00 في برام  الحاسوب املرأةيتم تمكين  19

 كبيرة 0.96 3.99 املرأةيتم استخدام االنترنت كأداة لتنمية  20

 متوسطة 1.16 3.36 املرأةيوجد نشرات ومطبوعات تؤكد على حقوق  21

 كبيرة 1.04 3.80 الدرجة الكلية

(، وهذا يشير إلى درجة موافقة كبيرة عند املستقصيين حول هذا املحور، فيما حصلت 1.04معياري بلغ )

(، وبانحراإ 4.34(، التي تنص على "تتميز املرأة بالبداع واالبتكار في العمل" على أعلى وسط حسابي )8الفقرة )

، وجاءت في املرتبة الثانية الفقرة ) ( مما يشير إلى درجة موافقة0.80معياري بلغ )
ً
(، التي تنص على 7كبيرة جدا

( وهي درجة 0.81( وبانحراإ معياري بلغ )4.27"تشارك املرأة في املؤتمرات والندوات العلمية" بوسط حسابي )

 من املوافقة، وفي املرتبة الثالثة جاءت الفقرة )
ً
ة" بوسط ( "تشارك املرأة في فرق العمل بالوزار 9كبيرة جدا

( " تشارك املرأة في الحياة 13( بدرجة كبيرة من املوافقة، وفي املرتبة الرابعة جاءت الفقرة )4.13حسابي )

( وهي درجة كبيرة املوافقة، وقد جاءت في 0.99( وبانحراإ معياري بلغ )4.04االقتصادية " بوسط حسابي )

( وبانحراإ 4.00برام  الحاسوب" بوسط حسابي )( "يتم تمكين املرأة في 19املرتبة الخامسة الفقرة رقم )

. وجاءت في املرتبة السادسة الفقرة رقم )0.86معياري )
ً
( "يتم استخدام 20( وهي درجة كبيرة املوافقة أيضا

 االنترنت كأداة لتنمية املرأة"، بوسط
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املرتبة األخيرة الفقرة ( وهي درجة كبيرة املوافقة. وجاءت في 0.96( وبانحراإ معياري بلغ )3.99حسابي قدره )

( 3.36" بوسط حسابي قدره )املرأة( والتي تنص على "يوجد نشرات ومطبوعات تؤكد على حقوق 21رقم )

  ( وهي درجة متوسطة املوافقة.1.00وبانحراإ معياري بلغ )

من يعبر عن )معيقات تنمية املرأة العربية وتمكينها في وزارة الصحة السعودية ف( 5الجدول رقم )أما 

( وبانحراإ معياري بلغ 3.51وجهة نظر منسوب ها( أن الدرجة الكلية لجميع متوسطات املحور األول بلغت )

 (، وهذا 1.12)

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات مجال تحليل نتائج املحور الثاني  (5الجدول رقم )

 حة السعودية من وجهة نظر منسوبيها"العربية وتمكينها في وزارة الص املرأة"معيقات تنمية 

 املستوى  االنحراف املعياري  الوسط الحسابي الفقرة رقم

 كبيرة 1.14 3.68 لسلطة الرجل املرأةخضوع  1

 كبيرة 0.96 3.64 عدم االلتحاق في األعمال غير التقليدية 2

 كبيرة 0.93 4.06 في التنمية املرأةضع  الو ي االجتما ي بأهمية دور  3

4 
من العمل في كثير من  املرأةالعادات والتقاليد التي تحرم 

 املهن
 كبيرة 1.16 3.90

 كبيرة 1.05 3.54 املرأةرفض األسر لعمل  5

 كبيرة 0.87 3.86 ضع  املعلومات عن سوق العمل 6

 كبيرة 1.05 3.64 األنظمة والقوانين والتشر عات 7

 متوسطة 1.25 3.12 يفي القطاع الحكوم املرأةانخفاض مستوى أجور  8

 كبيرة 1.05 3.79 منافسة العمالة الوافدة لسوق العمل املحلي 9

 كبيرة 1.15 3.85 قلة املكافآت والحوافز املادية 10

 متوسطة 1.30 3.03 انخفاض نسبة التعليم عند النساء 11

 كبيرة 1.16 3.50 عدم استيعاب سوق العمل للمرأة 12

 متوسطة 1.19 3.35 بعمر متأخر لسوق العمل املرأةدخول  13

 متوسطة 1.15 3.34 الزواج املبكر عند النساء 14

 كبيرة 1.13 3.48 للعمل في القطاع الحكومي املرأةضع  تأهيل  15

 كبيرة 1.31 3.45 من قبل الرجل املرأةانتهاك حقوق  16

 كبيرة 1.06 3.50 تدني الوضع االقتصادي للمرأة 17

 كبيرة 1.18 3.53 في الوظائ  املرأةل و التمييز بين الرج 18

 كبيرة 1.07 3.44 املرأةارتفاع معدل البطالة عند  19

 متوسطة 1.24 3.05 عن شغل الوظائ  الحكومية املرأةعزوإ  20

 متوسطة 1.18 2.96 من الفشل في العمل الحكومي املرأةخوإ  21

 كبيرة 1.12 3.51 الدرجة الكلية

(، التي تنص على 3كبيرة عند املستقصيين حول هذا املحور، فيما حصلت الفقرة )يشير إلى درجة موافقة 

(، وبانحراإ معياري بلغ 4.06"ضع  الو ي االجتما ي بأهمية دور املرأة في التنمية" على أعلى وسط حسابي )

لى "العادات (، التي تنص ع4( مما يشير إلى درجة موافقة كبيرة، وجاءت في املرتبة الثانية الفقرة )0.93)

( وهي 1.16( وبانحراإ معياري بلغ )3.90والتقاليد التي تحرم املرأة من العمل في كثير من املهن" بوسط حسابي )

( "ضع  املعلومات عن سوق العمل" بوسط 6درجة كبيرة من املوافقة، وفي املرتبة الثالثة جاءت الفقرة )

( "قلة املكافآت والحوافز املادية" 10بة الرابعة جاءت الفقرة )( بدرجة كبيرة من املوافقة، وفي املرت3.86حسابي )

( "منافسة العمالة 9( بدرجة كبيرة من املوافقة، وفي املرتبة الخامسة جاءت الفقرة )3.85بوسط حسابي )
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 ( بدرجة كبيرة من املوافقة. وفي املرتبة األخيرة جاءت الفقرة3.79الوافدة لسوق العمل املحلي" بوسط حسابي )

( وهي 1.18( وبانحراإ معياري بلغ )2.96من الفشل في العمل الحكومي" بوسط حسابي ) املرأة"خوإ  (21)

( "انخفاض نسبة التعليم عند النساء" بوسط 11درجة متوسطة املوافقة، وقد جاءت قبلها الفقرة رقم )

. وجا1.30( وبانحراإ معياري )3.03حسابي )
ً
( 20ءت قبلها الفقرة رقم )( وهي درجة متوسطة املوافقة أيضا

( وهي 1.24( وبانحراإ معياري بلغ )3.05عن شغل الوظائ  الحكومية"، بوسط حسابي قدره ) املرأة"عزوإ 

في القطاع الحكومي"،  املرأة( "انخفاض مستوى أجور 8درجة متوسطة املوافقة. وجاءت قبلها الفقرة رقم )

 ( وهي درجة متوسطة املوافقة.1.25)( وبانحراإ معياري بلغ 3.12بوسط حسابي قدره )

 :)اإلجابة على سؤال الدراسة الثالث )فرضية الدراسة : 
 
 ثانيا

 ملتغير الجنس6الجدول رقم )
 
 ( نتائج اختبار )ت( تبعا

 الفرضية
 أنثى ذكر

 الداللة )ت(
 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

 0.086 0.238- 1.27 3.08 0.89 3.06 الكلي

 عند مستوى الداللة )دال إح
ً
 (0.05صائيا

( في متوسط α≤0.05نصت الفرضية على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العربية وتمكينها تعزى ملتغيرات الدراسة  املرأةاستجابة املبحوثين في دور القطاع الحكومي في تنمية 

لجدول إلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الديمغرافية". وأظهرت النتائ  الواردة في ا

العربية  املرأة( نحو "دور القطاع الحكومي في تنمية α = 0.05استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة )

(، وهذا يتفق 0.086( وبداللة إحصائية مقدارها )-0.238وتمكينها تعزى ملتغير الجنس"، حيث بلغت قيمة "ت" )

 ما جاءت به الفرضية، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية.مع 

( لقياس داللة الفروق في One Way Analysis Of Variance)نتائج تحليل التباين األحادي  (7الجدول رقم )

 الحالة االجتماعية: تعزى ملتغيرالفرضيات 

 

 

 الفرضية

 مجموع املربعات مصدر التباين
درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 ة "ف"قيم

 الداللة اإلحصائية

Sig - Value 

 1336.525 3 4009.576 بين املجموعات

 113 62644.287 داخل املجموعات 0.071 2.411

554.374 

 116 66653.863 املجموع

( في متوسط α≤0.05نصت الفرضية على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العربية وتمكينها تعزى ملتغيرات الدراسة  املرأةين في دور القطاع الحكومي في تنمية استجابة املبحوث

الديمغرافية". وأظهرت النتائ  الواردة في الجدول إلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

العربية  املرأةمية ( نحو "دور القطاع الحكومي في تنα = 0.05استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة )

(، 0.071( وبداللة إحصائية مقدارها )2.411وتمكينها تعزى ملتغير الحالة االجتماعية"، حيث بلغت قيمة "إ" )

 وهذا يتفق مع ما جاءت به الفرضية، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية.
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( لقياس داللة الفروق في One Way Analysis Of Variance)نتائج تحليل التباين األحادي  (8الجدول رقم )

 العمر: تعزى ملتغيرالفرضيات 

 

 

 الفرضية

 مجموع املربعات مصدر التباين
درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة "ف"

 الداللة اإلحصائية

Sig - Value 

 1438.071 3 4314.213 بين املجموعات

 113 62339.650 داخل املجموعات 0.055 2.607

551.678 

 116 66653.863 موعاملج

( في متوسط α≤0.05نصت الفرضية على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العربية وتمكينها تعزى ملتغيرات الدراسة  املرأةاستجابة املبحوثين في دور القطاع الحكومي في تنمية 

أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الديمغرافية". وأظهرت النتائ  الواردة في الجدول إلى 

العربية  املرأة( نحو "دور القطاع الحكومي في تنمية α = 0.05استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة )

(، وهذا يتفق 0.055( وبداللة إحصائية مقدارها )2.607وتمكينها تعزى ملتغير العمر"، حيث بلغت قيمة "إ" )

 الفرضية، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية.مع ما جاءت به 

( لقياس داللة الفروق في One Way Analysis Of Variance)نتائج تحليل التباين األحادي  (9الجدول رقم )

 املؤهل العلمي: تعزى ملتغيرالفرضيات 

 الفرضية

 مجموع املربعات مصدر التباين
درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات
 قيمة "ف"

 حصائيةالداللة اإل 

Sig - Value 

 660.145 3 1980.436 بين املجموعات

 113 64673.427 داخل املجموعات 0.331 1.153

572.331 

 116 66653.863 املجموع

 

( في متوسط α≤0.05نصت الفرضية على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العربية وتمكينها تعزى ملتغيرات الدراسة  املرأةالحكومي في تنمية استجابة املبحوثين في دور القطاع 

الديمغرافية". وأظهرت النتائ  الواردة في الجدول إلى أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

ة العربي املرأة( نحو "دور القطاع الحكومي في تنمية α = 0.05استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة )
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(، وهذا 0.331( وبداللة إحصائية مقدارها )1.153وتمكينها تعزى ملتغير املؤهل العلمي"، حيث بلغت قيمة "إ" )

 يتفق مع ما جاءت به الفرضية، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية.

 ( لقياس داللة الفروقOne Way Analysis Of Variance)نتائج تحليل التباين األحادي  (10الجدول رقم )

 الخبرة العملية: تعزى ملتغيرفي الفرضيات 

 

 

 الفرضية

 مجموع املربعات مصدر التباين
درجة 

 الحرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 "ف"

 الداللة اإلحصائية

Sig - Value 

 1905.339 3 5716.016 بين املجموعات

 113 60937.847 داخل املجموعات 0.097 1.533

539.273 

 116 66653.863 املجموع

 

( في متوسط α≤0.05نصت الفرضية على أنه "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

العربية وتمكينها تعزى ملتغيرات الدراسة  املرأةاستجابة املبحوثين في دور القطاع الحكومي في تنمية 

ق ذات داللة إحصائية بين متوسط الديمغرافية". وأظهرت النتائ  الواردة في الجدول إلى أنه ال يوجد فرو 

العربية  املرأة( نحو "دور القطاع الحكومي في تنمية α = 0.05استجابات أفراد العينة عند مستوى الداللة )

(، وهذا 0.097( وبداللة إحصائية مقدارها )1.533وتمكينها تعزى ملتغير الخبرة العملية"، حيث بلغت قيمة "إ" )

 ة، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية.يتفق مع ما جاءت به الفرضي

 النتائج والتوصيات

: النتائج
 
 أوال

في املؤتمرات  املرأةتشارك و  الرجل تنافس في التقدم للوظائ  الحكومية، املرأةأظهرت نتائ  الدراسة أن  .1

 والندوات العلمية، ويتم التدريب املستمر للمرأة أثناء عملها.

في فرق العمل  املرأةتشارك و  السعودية تتميز بالبداع واالبتكار في العمل، املرأةتبين من نتائ  الدراسة أن  .2

إلى وظائ  خارج مؤسسة  االبتعاثفي اتخاذ القرارات، و عطى الحق للمرأة في  املرأةبالوزارة، ويتم مشاركة 

 عملها.

 ، املرأةت كأداة لتنمية يتم استخدام االنترنو  في برام  الحاسوب، املرأةيتم تمكين  أشارت نتائ  الدراسة انه .3

 لكمال تعليمها األكاديمي وبدرجة كبيرة من املوافقة. املرأةوتحفز 

انخفاض ملستوى األجور  ، وأن هناكاملرأةيوجد نشرات ومطبوعات تؤكد على حقوق تبين من نتائ  الدراسة أنه  .4

 للمرأة في القطاع الحكومي وبدرجة متوسطة من استجابة املبحوثين. 

واألنظمة والقوانين والتشر عات  املرأةلسلطة الرجل ورفض األسر لعمل  املرأةائ  الدراسة أن خضوع أظهرت نت .5

 العربية وتمكينها.  املرأةفي الوظائ ، هي من معيقات تنمية  املرأةوالتمييز بين الرجل و 
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 املرأةدات والتقاليد تحرم وأن العا .في التنمية املرأةضع  الو ي االجتما ي بأهمية دور تبين من نتائ  الدراسة  .6

 من العمل في كثير من املهن في اململكة العربية السعودية.

منافسة العمالة و  قلة املكافآت والحوافز املاديةو ضع  املعلومات عن سوق العمل أشارت نتائ  الدراسة إلى  .7

 .العربية وتمكينها املرأةالوافدة لسوق العمل املحلي، هي من معيقات تنمية 

انخفاض في نسبة التعليم عند  وأن هناك عزوإ للمرأة السعودية عن شغل الوظائ  الحكوميةأن هناك تبين   .8

من الفشل في العمل الحكومي، وأن الزواج املبكر عند النساء، و عتبر ذلك  املرأةخوإ عند ، وأنه يوجد النساء

 .العربية وتمكينها املرأةمن معيقات تنمية 

ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند أظهرت نتائ  الدراسة انه " .9

 العربية وتمكينها تعزى ملتغيرات الدراسة". املرأة( نحو دور القطاع الحكومي في تنمية α = 0.05مستوى الداللة )

: توصيات الدراسة
 
 ثانيا

السالمي من حقوق وواجبات للمرأة والتي  لسلطة الرجل إال بما جاء في تعاليم الدين املرأةخضوع ضرورة عدم  .1

 تقع على عاتقها تجاه الرجل.

 إلى جنب بجانب الرجل في ظل الحياة االقتصادية التي  املرأةيجب أن يتنبه ويتفهم األهل ألهمية عمل  .2
ً
جنبا

 ة لألسرة.أصبح ضروري لتوفير االحتياجات املنزلية والحياة الكريم املرأةيعيشها العالم ا ن وخاصة أن عمل 

ضرورة أن تعمل الحكومات على تعديل األنظمة والقوانين والتشر عات وبما يسمح للمرأة من ممارسة حياتها  .3

 إلى جنب مع الرجل، الن ذلك يمنحها جزء من الحرية في عملها وشغل الوظائ  
ً
العملية والوظيفية جنبا

 يسمح للمرأة بممارسة بعض الوظائ  املناسبة لها، حيث أنه في بعض األنظمة والتشر عات العربية ال 

 على الرجال فقط. واختصارها

الحق في  املرأة وإعطاءفي الوظائ   املرأةالتمييز بين الرجل و  يجب على القادة واملدراء في املؤسسات العربية عدم .4

 املسابقات والتقدم للوظائ  وبشكل علمي ومنهي.

وأن تعمل على  .في التنمية املرأةالجتما ي ألهمية دور ضع  بالو ي اضرورة أن تقوم الحكومات بمعالجة ال .5

 من العمل في كثير من املهن وخاصة في اململكة العربية السعودية. املرأةمحاربة العادات والتقاليد التي تحرم 

عن سوق العمل وخاصة فيما يجب على الحكومات توفير املعلومات بدرجة كافية ومهنية وعلمية وتكنولوجية  .6

 وحقوقها. املرأةعمل يتعلق ب

واملكافآت والحوافز املادية وحرمانها منها أو ضآلتها  العربية من حيث الرواتب املرأة استغاللضرورة معالجة  .7

 بالنسبة للمرآة مقابل الرجل.

العربية من مشاكل في سوق العمل هو منافسة العمالة الوافدة لسوق العمل املحلي  املرأةأن أهم ما تواجهه  .8
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  ملخص

لتي هدفت الدراسة التّعرإ إلى دور برام  وزارة التخطيط والتعاون الدولّي في التمكين االجتما ي للمرأة في مناطق جيوب الفقر وا 

ّم تحديدها بناًء على تقرير مسح دخل ونفقات 
َ
زيد  ف ها نسبة الفقِر عن 2008للعام  األسرةت

َ
ّم استخدام املنهج 25، وهي املناطق التي ت

َ
%،، ت

قّدمة من وز 
 
سلوب البحث الكمي، وتشكل مجتمع الدراسة من السيدات املستفيدات من املشار ع النتاجية امل

 
ارة الوصفّي التحليلّي، وأ

ن مناطق جيوب الفقر، وقد بلغت عينة الدراسة )
ُّ
( سيدة مستفيدة، وقد توصلت لعدة 162التخطيط والتعاون الدولّي للنساء اللواتي يقط

 في مناطق جيوب الفق
ً
ر، نتائ  ، كانت من أبرزها :  إّن برام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي ذات دور ايجابي في تمكين املرأة اجتماعيا

 حي
ً
نَه قوية، تشعر بقيمتها ووجودها ذات شخصّية مستقلة مادّيا

ّ
تمك  من خالل إيجاد امرأة م 

ً
ث تمثلت مظاهر تمكين املرأة اجتماعيا

ة ومعنويا تتمتع  بو ي وحس عاٍل من السيطرة والقّوة وفي اتخاذ القرارات، إلى جانب معرفتها بحقوقها و واجباتها القانونّية واالجتماعي

 وغيرها، 

 .التمكين االجتما ي للمرأة ، مناطق جيوب الفقر ، وزارة التخطيط والتعاون الدولي :لكلمات املفتاحيةا

 

 

Abstract 

The study aims to know the role of the Ministry of Planning & International Cooperation programmers in the 

women social empowerment in the poor areas which they were assigned according to the “Income and expenses” 

survey (2008) , which they’re the areas which has more than 25% of Poverty , the Descriptive analytical method has 

been used & the Quantitative Research Method , the study population has been formed from a group of the women 

that had a Benefit from the productive projects that was given from The Ministry of Planning & International 

Cooperation for the women who live in the poor areas , a sample of the population reached a number of 162 benefited 

women ,and it came up with a few conclusions ,Most prominently : The Ministry of Planning & International 

Cooperation programmers have an important role in the women social women empowering through finding a strong 

empowered women which she feels her importance and value in life , and her existence with an independent 

personality and has a high awareness and high sensibility in control and making decisions along with knowing her 

rights and duties . 

 

Keywords:  
Key Words : Women Social Empowerment , Poor Areas , The Ministry of Planning & International Cooperation programmers 
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  مقدمة         

َمنهجة ذات قدرة ايجابية وفعالة في تفعيل دور املرأة وممارسة حق مواطنتها من ان   التمكين عملية مدروسة وم 

جميع امكانياتها ومهاراتها وسماتها املتعددة، خالل تزودها بالقوة والقدرات الفكرية والشخصية معززة بذلك 

مستفيدة بذلك من جميع الفرص واملوارد املتاحة امامها، مستخلقة جميع قدراتها وامكانياتها الكامنة، مما يدفع بها 

مكنة مستقلة بذاتها معتدة بنفسها، م ما الى زيادة الو ي لديها، وتفهمها لحقوقها كإنسانة وفرد فاعل في املجتمع، م 

والثقافي والذي يسيطر على العقول،  االيدلوجييكسبها مكانة اجتماعية مميزة تتمتع بقدرة عالية للتحدي امام التميز 

 بذلك التغير االجتما ّي املطلوب لها كفاة مستضعفة مهمشة
ً
حدثة ، ومن الصعب واملجتمعات بمختل  ثقافاتها، م 

ه في مجاالت عدة سواء كانت علمية او تنموية او اجتماعية او اعطاء مفهوم واضح ومحدد للتمكين لتشعب استخدام

 العلوم والدراسات املعنية باملرأة(، مما
َ
ضع  من املعن  ويقلل من شموليته  ادارية او تربوية،  والتي تشمل ايضا قد ي 

كذلك آلية من املوضوع، وليصبح  وإعطاء تعري  معين ليتم تشكيلة وقولبته بمفهوم يكون محققا للهدإ او ،ودقته

 .آليات العمل التنموّية

وفي دليل التمكين القانوني للفقراء جاء تعري  التمكين، بأنه التوسيع في حرية االختيار والحركة، والزيادة في قدرات 

األفراد والسيطرة على املوارد والقرارات، التي قد تؤثر على حياتهم، بحيث يصبح الناس قادرين على ممارسة 

قضية التمكين  . من هنا فان(2013الحقيقية، مما تزداد سيطرتهم على حياتهم.)عوض وآخرون،االختيارات 

تبرت االجتما ي للمرأة  تطور الحركات  نتيجةعلى ارض الواقع  اترجمته بدأتمن القضايا الحساسة واملهمة والتي اع 

م ومكث  بتلك القضية محملة على عاتقها باتت تولى اهتمام عظي ، والتيالتنموية سواء على النطاق الدولي او املحلي

مسؤولية ترسيخ حقوق املرأة على اعتبار أنها األساس في تنظيم وتطوير املجتمعات الحديثة واملعاصرة بصورة تضمن 

لها الحياة الكريمة التي تجعل منها انسانه خالقة مبادرة مثابرة تتمتع بجميع حقوقها وتمارس جميع حرياتها على 

نجد ان ، حيث ؤثرة على املرأةالتمكين امل شكالامن اهم ، التمكين االجتما ي للمرأة، لذلك فإن كلافضل وجه وش

ه الزيادة التي قد يتم تحقيقها بناًء على عناصر القوة التي قد ع قد( 2004)الكرام،
ّ
 التمكين الجتما ي، بأن

ّ
رإ

تتمتع بها ضمن اطار عائلتها أو املجتمع، من خالل تمتلكها املرأة وكذلك على أدوارها االجتماعية املختلفة، والتي 

، مما قد يكسبها املهارات والقدرات وذلك من خالل معرفتها وقدرتها التي املطروحةاملشاركة في البرام  التدريبّية 

سرّية، وكذلك درجة املكانة التي تتمتع بها داخل أسرتها والتي قد ترتبط 
 
مهام تعكس و  بأدوار تتعلق باتخاذ القرارات األ

 وذلك عن طريق العمل، وبشكل تطو ي، دون أيُّ  بالضافة، املكانةتلك 
ّ
ملدى مشاركتها في القيام، بأدوارها املجتمعّية

قابل مادّي، والتي تكن من ضمن املشار ع والبرام  التنموية التي تخدم املجتمع املحلّي الذي تعيش فيه.  م 

إن املشار ع املجتمعية حيث ة االجتماعية، وذلك ضمن نطاق املجتمع  انه يساهم في التحسين ملكانة املرأ حيث

رصة للنساء املشاركات للقيام بالتطبيق العملّي ما قامن باكتسابه خالل ورشات العمل  تساعد في إتاحة الف 

تيحت لهن. )بيكارتز، 
 
 ( 2002التدريبّية في حياتهن، من معرفة وقدرات أ

املرأة يتطلب  وجوَد نهٍج منظم يشمل إجراءات تغييرّية وتحويلية في البرام  التي تطبق وبناء على ما سبق، فأن تمكين 

 في املنظومة البنائية والعمليات في املجتمعات والتي تؤدي الى التغيير الفكري 
ً
حدث تغييرا ستضعفة مما ي 

 
على املرأة امل

 بوجود استر 
َ

اتيجيات وسياسيات ممنهجة تنطلق منها أنشطة السائد عن تبعية املرأة للرجل، والذي يمكن أن يحدث

 األسلوب املجتمعّي الذي تعيش فيه تلك النساء، حت  ال تقع في متاهة دوائر القهر والتبعية 
ً
وبرام  ال تخال  كثيرا

رضت وما زالت تفرض نفسها بشكل كبير وقوي ومنذ زمن قديم
 
 بالقدرات التي تكتسبها املرأة ، ويوالتي ف

ً
رتبط كثيرا

 لخضوع املرأة لتمكين  من
ً
 او اثرا

ً
خالل اشتراكها بالبرام  واألنشطة كالتدريب، أو ورشات العمل، وكذلك نتيجة

 على التحّرر في أفكارها وإمكانياتها ومهاراتها.
ً
 اقتصادّي جعلها قادرة

 
ً
 حيويا

ً
 من األهمية باعتباره عنصرا

ً
 كبيرا

ً
زءا ، يجب أنم ال يتم تجاهله إن مفهوم التمكين الجتما ي يحمل في طياته ج 
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في إحداث عملية التنمية، لذلك قامت زارة التخطيط والتعاون الدولي بتوجيه برامجها التنموية املساهمة في تخفي  

حدة الفقر وتحسين الظروإ املعيشية واالقتصادية لسكان مناطق جيوب الفقر نحو العمل على تمكين املرأة وذلك 

ز إنتاجية مختل  فاات املجتمع املحلي، وزيادة الو ي والتدريب والتأهيل وتوفير فرص من خالل تفعيل مشاركة وتعزي

ويتم ، عمل لزيادة الدخل وتحقيق الفائدة االقتصادية واالجتماعية املباشرة وغير املباشرة للفقراء في تلك املناطق

من خالل مديرية برام  التنمية املحلية تنفيذ برنام  تمكين مناطق جيوب الفقر في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، 

وتعزيز النتاجية، بناء على ذلك جاءت هذه الدراسة بهدإ تسليط الضوء على الدوِر الذي تقوم فيه وزارة 

التخطيط والتعاون الدولّي في مناطق جيوب الفقر من خالل برامجها في  تمكين املرأة األردنية اجتماعّيا حيث ان  

همة والتي لم الوقوإ على دور وزا
 
رة التخطيط في التمكين االجتما ي للمرأة في مناطق جيوب الفقر من املواضيع امل

يتم مناقشتها بشكل كبير ومتعمق، لذا تم العمل في هذه الدراسة على بحث دور وزارة التخطيط في التمكين 

 جيوب الفقر.االجتما ي للمرأة من خالل البرام  واملشار ع التي تنفذها الوزارة في مناطق 

وفيما يتعلق بالدراسات التي ناقشت التمكين االجتما ي املكتسب لدى املرأة نتيجة اشراكها في البرام  التنموية 

(، قد قامت بدراسة حول" إدراك النساء صاحبات املشار ع النتاجية 2001واستفادتها منها فنجد ان جنكات )

شملت مختل  املستويات التعليمّية ومختل  العمار  امرأة 140ملستوى تمكينهن في مدينة عمان"، بلغت العينة 

ّدرة للدخل، ودلّت النتائ  ما بين مستوى الدخل  إيجابيةإلى: وجود عالقة  من قمن بالقتراض لقامة مشار ع م 

 
ً
في حالة  الشهري املتأتي من املشروع وامتالك املرأة ذاتها للمهارات القيادية، وكذلك لوجود عالقة ايجابية ايضا

تملكت املرأة املشروع بشكل فردّي، مما يزيد من قدرتها على التحكم بدخلها وبشكل أكبر مما لو كان لها شركاء، 

ما بين ثقة املرأة بنفسها الناتجة عن امتالكها ملشروع ومدى  إيجابيةمن جانب أخر تبّين وجود عالقة طردية 

قاد ٌلدى النساء ً بأّن املشروع أدى الى زيادة مكانتهن الجتماعية، تأثيرها على أصدقائها والناس حولها، وتولد اعت

ه كان دافع لهن لزيادة املشاركة السياسّية، ومشاركة املرأة في قرارات العائلة، وفي القرارات التي تخص 
ّ
وبأن

بعض العوامل اشارت النتائ  إلى وجود  الحصائي، ومن خالل التحليل األسرةالنجاب، وتعليم األبناء وتنظيم 

همة والتي تساعد املرأة على التمكين مثل: زيادة الثقافة لديها، وزيادة مشاركة املرأة في العمل الجتما ّي، 
 
 امل

(، دراسة حول" املشار ع النتاجية وتمكين املرأة"، حيث قام مشروع تنظيم 2003وكذلك قام ماتسويا وأبو ك  )

وذلك من خالل التركيز على  األسرةوجه الريادي في التروي  ملمارسة تنظيم واملرأة في التنمّية بتبني الت األسرة

الصحة النجابية وتمكين املرأة، حيث أثبتت نشاطات املشار ع النتاجّية بأنها قادرة على التروي  ملبدأ تمكين املرأة 

األولى( وإعادة إصدارها وتعزيز وضع املرأة داخل أسرتها لذلك عمل املشروع على توفير قروض عينية )الدورة 

 
ً
بشكل نقدي في الدورات الالحقة لبعض املستفيدات من القروض، حيث بلغ عدد النساء اللواتي تلقين قروضا

، وِتّم استخدام االستبيانات ونقاشات املجموعات املركزة والتي دارت بين املشاركات، امرأة 133من املشروع 

ة النساء في املشروع، ودلت النتائ  إلى: ا ثار اليجابية للمشار ع وكذلك دراسة الحالة التي أوضحت قصة حيا

ّص على تعزيز 
َ
النتاجية وخاصة فيما يتعلق بتمكين املرأة، حيث كانت متفقه مع هدإ املشروع الرابع، والذي ن

 تمكين املرأة الذاتّي، وكذلك وضعها داخل أسرتها وبشكل عام، خالل مشاركتها االقتصادية ف ها.

 برام  فاعلّية مدى االجتما ّي دراسة املدنّي والتغير املجتمع (، بدراسة حول "منظمات2007ا قامت السيوإ )كم

ّم تناول دور منظمات2005-1989األردنّية ) املرأة تمكين
َ
مدى  االجتما ّي، وإظهار التغير املدنّي في املجتمع (، حيث ت

 هذه باعتبار أّن  املرأة األردنية، أوضاع تغيير في املنظمات تلك عضب بتنفيذها التي تقوم التمكين لبرام  الفاعلّية

 املسح منهج باستخدامقامت  و النظرّي وامليدانّي، األسلوبين تغيير، وقد اشتملت الدراسة على  هي أداة البرام 

وبرامجها  تالحالة للمنظما دراسة وكذلك منهج املعنية باملرأة، املنظمات حول  البيانات الجتما ّي في جمع

 دور  في الى واقع التغير التعرإ تمكنت الباحثة من خالل التحليل ومن ومشار عها والتي ما زالت قيد الدراسة،
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 تواجهها بإعتمادها التي الصعوبات تنفذها وكذلك إلى تحديد التي التمكين مجاالت املنظمات بالضافة الى تحديد

بين املنظمات، وقد  فيما التنسيق التي تعمل بها، وضع  الناظمة الخارجي، وعدم حداثة التشر عات التمويل على

ّم استخدام
َ
ّم دراستها والتي  والحصاء التحليلي، ودلّت نتائ  الوصفّي  الحصاء ت

َ
الدراسة الى : إن املنظمات التي ت

رت مستوى  لها برام  التمكين أن والقانونّي، االقتصادّي االجتما يّ  التمكين تهتم بمجاالت بلغت  الفاعلية من فٌع م 

للنساء  واالجتماعّية واالقتصادّية الديمغرافية %(، حيث أن مستوى الفاعلية يتأثر ببعض الخصائص80.388)

 من عدد املنظمات قيد الدراسة، كما تقوم املنظمات بتمكين فاعلية البرام  لدى وقد تفاوت مستوى  املستفيدات،

 تقييمها، حيث تعتبر تلك برامجها وتنفيذها إعداد في قيادية وذلك للقيام بأدوار املستفيدات
ً
 ومتابعتها واخيرا

 املنظمات كذلك لها الدور الفاعل بعد املرأة، وأّن  في أوضاع التغيير إحداث في املؤثرة العوامل من أهم القيادات

تمكين املرأة قد تكون  ليةعم التي تعترض املرأة وبينت الدراسة أّن املعوقات أوضاع تغيير في األسرةو  نفسها املرأة

  نفسها. باملرأة  متعلقة وكذلك ذاتية وتشر عّية واقتصادية اجتماعّية

( بدراسة حول " مشروع ازدهار النساء التنموي وعالقته بتمكين املرأة األردنية: 2011قامت الخاروإ والحديدي )و 

تمكين املرأة األردنية، حيث ودوره في ر )دراسة تقييمية("  بحيث هدفت الى إجراء عملية تقييم ملشروع ازدها

النتائ  إلى رضا املشاركات عن الدورات التدريبية وبدرجة مرتفعة، كما أن الجمعية قامت بعد تخرجهن  اشارت

من الدورات بتوفير فرص عمل مختلفة، إال أنهن رغبن في تنو ع فرص العمل، وفي تغيير املفاهيم السلبية السائدة 

العيب لذلك تم العمل على توعية األهالي باألهمية ملشاركة بناتهم في املشروع وأهمية املشاركة في  واملتمثلة بثقافة

للمشاركات  عمل فرص توفير وذلك من خالل سوق العمل، وزيادة القبول لدى املجتمع لفكرة عمل املرأة،

املشروع، وإن  خريجات ةوكفاء العمل بأصحاب الخريجات تقاضيا للمتطلبات الضرورّية للمجتمع والتعري 

 في املشروع
ً
 وبشكل التمكين للمرأة وتعزيز زيادة يعتبر كافيا

ً
 واجتماعيا

ً
املرأة  ثقة لزيادة أدى ذلك مما عام اقتصاديا

 املختلفة. املجاالت أو بأسرتها وفي سواء الخاصة بها القرارات اتخاذ كذلك على قدرتها وزيادة بنفسها املشاركة

(، بعنوان " قطاع تمويل 2011قامت بها وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولّي )وفي دراسة مشتركة 

دراسة تحليلية من منظور جندري"، وكشفت النتائ  عن: أّن نسبة الفتيات الشابات  – األردناملشار ع الصغيرة في 

ب املستفيدين من املتزوجات صاحبات املشار ع أعلى منها من نسبة الشباب الذكور، والحالة الزواجّية ألغل

في املستويات  واختالإ( أفراد، 6او صاحبات املشار ع كانت ) ألصحاب األسرةواملتزوجين، وأّن معدل عدد أفراد 

التعليمية بين الذكور والناث، اما املشاكل التي تعرض لها املستفيدون واملستفيدات هي صعوبة سداد القروض، 

زت السيدات على مشكلة وجود الجانب الربوي في عملية تقديم بين ا حيث تشابهت املشاكل ما
ّ
لجنسين، وقد رك

القروض، وكثرة التعقيدات واالجراءات في االستفادة من القرض، ومشكلة التعامل مع املوظفين الذكور مما يسبب 

منها من ذكر لهن االحراج، وكانت أهم االسباب لإلستفادة من القرض من أجل تحسين االوضاع االقتصادّية، و 

ّم تحديد مشاكل عدم نجاح بعض املشار ع والتي 
َ
أسباب تحقيق الذات وتطوير القدرات واملهارات الشخصّية، وت

 وعلى الرغم من االستفادة التي 
ً
ت بـسوء الوضع االقتصادي، والخسارة، ونقص الخبرة ... وغيرها، وأخيرا

ّ
تمثل

 اعيا ولكنها ما زالت تعاني من استمرارية العن  ضدها. حصلت عل ها النساء وتم تمكينها اقتصاديا واجتم

 ،
ً
( دراسة  بعنوان " القروض الصغيرة واألمن 2014) ( Syeda Nadia Sharminأجرت سيدا، نادية شارمين ) واخيرا

 في تسهم من العوامل املهمة التي الغذائي أكدت الدراسة على أّن األمن وقد الغذائي وتمكين املرأة في بنغالديش"

أّن التوسع في عملية انتاج الغذاء قد حّقق  رغم بنغالديش، في واالقتصادّي  االجتما يّ  التنمية واالستقرار تحقيق

 في البالد، ولكن
ً
 مطردا

ً
الغذائي من املشاكل الرئيسة بسبب الفقر، وبذلك تتضافر  األمن انعدام يزال ال تّقدما

 القطاعات من واحدة باعتبارها الصغيرة خالل استخدام القروضمن  الفقر على للقضاء التنموية االستراتيجيات

وقد بينت النتائ  أّن القروض الصغيرة يمكنها أن تّعزز قدرات املرأة لتحقيق برام  تلك االستراتيجيات  في الرئيسة
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على أنه األمن الغذائي لها وألسرتها، عن طريق منحها حلول اقتصادية واجتماعية متنوعة، كما أّنها دلت كذلك 

، ولكنها مع ذلك  وبشكل مؤكد على الرغم من أّن القروض الصغيرة ليست بالوصفة السحرية لتخفي  حدة الفقر 

 .يمكن أن تثبت نفسها كأداة مفيدة في مكافحة الفقر وانعدام األمن الغذائي

 مشكلة الدراسة 

االجتما ي والفقر، وخاصة لدى  وجود عالقة قوية ومتالزمة ما بين النوعاالولية الى االستقراءات تبين 

رأس من قبل النساء، وبناًء على النتائ  التي قدمتها دراسة دائرة الحصاءات العامة األردنية في عام 
 
 2010األسر التي ت

%. )دائرة االحصاءات 6.9% مقارنة مع نسبة الفقر لدى الذكور والتي بلغت 7.4إلى أّن نسبة الفقر لدى الناث هي 

عتبر التمكين االجتما ي من الجراءات االستراتيجية الفاعلة القادرة على املساعدة 2010العامة، (، من هذا املنطلق ي 

في التخفي  من مشكلة الفقر لدى املرأة، والتي تؤثر بشكل كبير على تغيير واقع املرأة ومساعدتها لمخروج من براثن 

 القيود االقتصادية واالجتماعية التي تحاط بها. 

للمرأة في مناطق جيوب  االجتما يجاءت هذه الدراسة لبحث دور وزارة التخطيط والتعاون الدولّي في التمكين لذا 

الفقر، وذلك من خالل بحث مدى مساهمة برام  ومشار ع الوزارة املنفذة من قبل مؤسسات املجتمع املدنّي في 

، والتعّرإ إلى إنجازات وزارة التخطيط 
َ
في مجال النهوض باملرأة وبناء قدراتها ومعرفة اثر تمكين املرأة اجتماعيا

 .للمرأة االجتما يبعض املتغيرات االجتماعية واالقتصادية في التمكين 

 أهداف الدراسة

 التّعرإ إلى مساهمة برام  وزارة التخطيط والتعاون الدولّي في التمكين االجتما ّي للمرأة في مناطق جيوب الفقر.  -1

عزى ملتغيرات )العمر، التّعرإ إلى الف -2
 
روق ذات الداللة االحصائية عند مستوى الداللة للتمكين االجتما ي والتي ت

، ومتوسط الدخل قبل املشروع، ومتوسط الدخل بعد األسرةواملستوى التعليمي، والحالة الجتماعية، وعدد أفراد 

 املشروع(.

 تساؤالت الدراسة 

 في مناطق جيوب الفقر؟هل ساهمت برام  وزارة التخطيط والتع -1
ً
 اون الدولّي في تمكين املرأة اجتماعيا

هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة للتمكين االجتما ي  والتي تعزى ملتغيرات )العمر،  -2

بعد ، ومتوسط الدخل قبل املشروع، ومتوسط الدخل األسرةواملستوى التعليميي، والحالة الجتماعية، وعدد أفراد 

 املشروع(. 

 تعريف املصطلحات

 التمكين االجتما ي للمرأة : إعادة هيكلًية للقيم واملعتقدات الفكرّية وما يسودها من عادات وتقاليد والتي تؤثر -1

على وضع املرأة في املجتمع، مما يؤدي النتقالها من مستوى اجتما ي معين يسود فيه مشاعر الضع ، والخوإ، 

، وذلك من خالل توفير فرص واملنعةالى مستوى اجتما ي آخر يمتاز بالحرية والقوة، والكرامة، ، والتقهقروالقهر 

وخيارات أكبر للمرأة لتستطيع الحصول على املوادر، والتحكم بها، واالرتقاء بواقعها و وضعها، واملعرفة بحقوقها 

دها كإنسانة مصانة ذات كرامة، بحيث وواجباتها وكيفية تحقيق ذاتها واستقالليتها، مما يعمل على تعزيز وجو 

 تتمتع باملسؤولية املجتمعّية نحو مجتمعها وأسرتها.

السيدات املستفيدات: السيدات اللواتي أستفدن من املشار ع النتاجية املقدمة من وزارة التخطيط والتعاون  -2

نفذة من قبل مؤسسات املجتمع املدني والتي شملت )جمعية مراكز ا
 
لنماء الجتما ّي، مؤسسة نهر االردن، الدولي وامل

ن في مناطق جيوب الفقر.
 
 مؤسسة نور الحسين، الصندوق الهاشمي األردني(  واللواتي َيقط
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ّم تحديدها كمناطق جيوب للفقر من خالل الدراسة التي أجراها )البنك  -3
َ
مناطـق جيوب الفقر: هي املناطق التي ت

)تقرير حالة الفقر في  2008عام  األسرة(،  باالستناد إلى مسح نفقات ودخل 2010الدولّي مع الحكومة األردنية عام 

 ( 2010األردن(.) البنك الدولي، 

 اجراءات الدراسة: 

 لهدإ الدراسة والوصول الى الحقائق والبيانات حول دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في تمكين املرأة 
ً
تحقيقا

 
ً
تم استخدام املنهج الوصفي التحليلي، باستخدام اسلوب البحث الكمي، حيث  في مناطق جيوب الفقر، اجتماعيا

أن البحوث الوصفية تسعى الى وص  الظواهر أو الحداث املعاصرة أو الراهنة، وتقدم بيانات عن خصائص معينة 

ما ألول مرة.)  في الواقع، ، وتوفر البحوث الوصفية بيانات  في غاية األهمية، خاصة حينما يجري البحث في ميدان

 .(2005التل وأخرون، 

  مجتمع الدراسة 

تكون مجتمع الدراسة الكلي من السيدات املستفيدات من املشار ع النتاجية املقدمة من برام  وزارة 

التخطيط والتعاون الدولي واللواتي يقطن مناطق جيوب الفقر، والتي تم تحديدها بناًء على تقرير مسح دخل 

( منطقه من ضمن 32%، والبالغة )25عن  الفقر ، وهي املناطق التي تزيد ف ها نسبة 2008عام لل األسرةونفقات 

وهي )املفرق، معان، العقبة، الكرك، العاصمة، اربد، الزرقاء، البلقاء، جرش،  محافظة 12من اصل  ( محافظة11)

 .( سيدة674تمع الدراسة الكلي )بلغ حجم مج بذلكو  (2010مادبا، الطفيلة(. )دائرة االحصاءات العامة الردنية،

 عينة الدراسة  

تم حصر عينة الدراسة من السيدات اللواتي أستفدن من برام  املشار ع النتاجية والتي شملت املشار ع 

الخدمية والتجارية واملهنية والزراعية والصناعية وغيرها من املشار ع الصغيرة املدرة للدخل والتي تم تنفيذها من 

، % من السيدات املستفيدات من محور املشار ع النتاجية فقط6وهياات وطنية. وذلك بأخذ نسبة  قبل مؤسسات

( سيدة، تم سحبها باستخدام العينة العشوائية املنتظمة من قوائم املؤسسات 162وبلغ حجم عينة الدراسة )

جمعية مراكز النماء الجتما ي كما املنفذة، حيث كان  توز ع أفراد عينة الدراسة في مناطق جيوب الفقر والتابعة ل

 (.1رقم) الجدول  :  هو موزع في

 (:  توزيع أفراد عينة الدراسة في مناطق جيوب الفقر والتابعة لجمعية مراكز اإلنماء االجتماعي1رقم )جدول 

عدد سيدات  عدد السيدات الكلي املنطقة الرقم

  28 146 البادية الشمالية --1 الدراسة

 27 81 الضليل -2

 12 134 الديسة -3

 47 143 سحاب -4

 22 81 الطيبة -5

 12 75 الرو شد -6

 148 660 املجموع
 أداة الدراسة:

 للدراسة بغية جمع املعلومات، تكونت االستبانة منرئيسة ( كأداة Questionnaireتم استخدام االستبانة )  

لتعرإ الى بعض الخصائص االجتماعية واالقتصادية ( سؤال، الجزء االول :  تضمن ا51تضمن ) ينمختلف جزئيين

 األسرةالتي ترتبت على املرأة و  الجتما ي الجزء الثاني : وقد تضمن دراسة مظاهر التمكين للسيدات املستجيبات.

 نتيجة اشتراك املرأة ببرام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي. 
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 صدق األداة -

تبانة على لجنة من املحكمين من أساتذة قسم علم االجتماع وقد للتحقق من صدق األداة تم عرض االس  

)موافق، موافق بشدة،  باستخدام مقياس بعض التعديالت على مقياس االجابات وذلك بإجراءاملحكمون اوصر  

 لإلجابة 
ً
محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة( بدال من االجابات املفتوحة، وإن يتم وضعها على شكل جداول، تسهيال

 .وللتحليل

 ثبات األداة  

األداة  بحيث تم تطبيق(، test – retest)االختبار وإعادة االختبارطريقة  باستخدامتم التحقق من ثبات األداة                 

 ( 20(، مكونة من )pilot groubعلى عينة استطالعية )
ً
من خارج عّينة الّدراسة بفاصل زمني مدته أسبوعين، وتم فردا

مل الثبات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وكما تم استخدام طريقة االتساق الداخلي كرونباخ الفا حساب معا

(Cronbach Alpha ومما يالحظ  ثبات معامالت األدوات بقيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية، حيث بلغت قيمة ،)α 

 0.83وقيمة كرونباخ  0.89ثبات االستبانة  معامالت وبلغ%، 60بالنسبة لكل محور أعلى من النسبة املقبولة وهي 

 ملظاهر التمكين االجتما ي.

 ومناقشتها النتائج

   : 
ً
ة لجابات افراد عينة الدراسة عن درجة ة واالنحرافات املعياريّ تم حساب املتوسطات الحسابيّ اوال

 في مفي تمكين املرأة اجتماعيّ  ساهمة برام  وزارة التخطيط والتعاون الدوليّ م  
ً
ناطق جيوب الفقر بشكل عام ولكل ا

( أن درجة مساهمة برام  وزارة التخطيط والتعاون 2الحظ من الجدول )ي  حيث أداة الدراسة،  مؤشراتمن مؤشر 

 في مناطق جيوب الفقر كانت مرتفعة، الدوليّ 
ً
لي إذ بلغ املتوسط الحسابّي  في تمكين املرأة اجتماعيا

 
( 3.93) الك

ة بين في الدرجتين املرتفعة واملتوسطة، إذ تراوحت املتوسطات الحسابيّ املؤشرات (، وجاءت 0.48) عيارّي املنحراإ اال و 

او املجتمع الذي  األسرةة التي تخص على" املشاركة في املناسبات الجتماعيّ  ينص املؤشر الذي(، وجاء 4.55-3.02)

املؤشر الذي ( وبدرجة مرتفعة، وجاء 1.05)( وانحراإ معياري 4.55بمتوسط حسابي )و تعيش فيه "، في الرتبة األولى 

 " في الرتبة األ  -على" املشاركة باالنتخابات )البرملانية َيّنص  
ً
( 3.02بمتوسط حسابي )و خيرة البلدية...وغيره( ترشحا

 ( وبدرجة متوسطة.1.08وانحراإ معياري )

التي تم وضعها ليتم قياس تلك املظاهر تجلت مظاهر التمكين الجتما ي من خالل النتائ  التي اظهرتها املؤشرات، و 

 مرتفعة  لقياس درجة 
 
 قد حاز على درجة

ً
 من أصل أربعين مؤشرا

ً
 وعشرين مؤشرا

ً
بصورة دقيقة، حيث إن تسعا

 تمكين املرأة مساهمة وزارة التخطيط والتعاون الدولي في 
ً
 . جيوب الفقر.في مناطقاجتماعيا

 مشار تصدر مؤشر تمتع املرأة بالحرية لل -
َ
 كة في املناسبات الجتماعية التي ت

 
املجتمع الذي تعيش فيه  او األسرة ّص خ

إلى أن التمكين قد أثر بصورة ، مما يشير (1.05( وانحراإ معياري )4.55في الرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ ) املرأة

 املعتقدات املجتمعيّ  ايجابية في التخلص من
ّ
باتت في تلك املناطق والتي  مرأةلل السائدة ةية حول الصورة النمط

خرين مع ا   يشارك ويتواصلكائن اجتما ي  بانهااالعتراإ النساني و  املرأةالتجاهل والتنا ري لوجود  واضحة من خالل

 ال.مثلها مثل غيرها من الرج

( واللذان احتال هابنفس ثقتهازيادة لدى املرأة فيما يتعلق بحياتها، و لنظرة املستقبلية اتغيير وتجلى مظهرا التمكين ) -

، 1.05( وانحرافات معيارية تبلغ ) 4.42، 4.52الرتبة الثانية والثالثة وبمتوسطات حسابية وبشكل متتالي بلغت )

، وبعدم فاعليتها وكفاءتها التي كانت من دائرة الشعور بالنقصبداللة  صريحة على أن هنالك انتزاع للمرأة  (،0.59

( بحيث 2010تلك النتيجة مع ما توصلت اليه دراسة )الخاروإ، املعتقدات، وتتفق تفرض عل ها من قبل املجتمعات و 

  هنوضاعأالنساء نظرة تطلعية لتحسين لدى  باتت 
ّ
وتطلعن  ،العملفرص دية من خالل إعطائهن املزيد من املا

ه  (2003، وتتفق كذلك مع دراسة )ماتسويا وابو ك ،مشروع خاص أوحت  دار أزياء خاصة بهن المتالك
ّ
التي أكدت أن
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نتيجة التمكين أصبح لدى املرأة تغير ادراكي وخلق رؤّ ي مستقبلي وأصبح لديها القدرة في التفكير لإلمام والتخطيط 

 ،بالدونية تشعر  كانت نفسها والتيو  في أفكار املرأة ونظرتها عن ذاتها ر يّ تغيللمستقبل، كما ان ذلك يؤكد على حدوث 

مشاركة في مجتمعها مثلها مثل الرجل، مما خلق لديها شعوٌر  كإنسانةأصال  جودت هابمو والضع ، وعدم االعتراإ 

  ،مضريء بانتظارها هنالك مستقبٌل  أّن وبرائع بكرامتها وإنسانيتها، 
ٌ
توافق ما جاء في دراسة ) السيوإ،  وتلك النتيجة

، ة عن ذاتهايّ ت نظرتها الدونغيرّ قد ت ،االجتما ياملرأة التي استفادت من برام  التمكين  أنكدت أ( والتي 2007

( والتي 2003ذات كفاءة وفعالية في املجتمع، كذلك كما جاء في دراسة )ماتسويا وفاطمة ابو ك ،  كإنسانةوفعاليتها 

 أتحدث على ان التمكين يؤدي لتغير ادراكي يتمثل بزيادة ثقتها على تحقيق دخل وعلى إدارة وتملك أي شريء بنفسها. 

والذي حاز على متوسط  بصورة أكبر شر اكتساب املرأة القدرة على إدارة شؤونها الخاصة والشخصية و وقد أظهر مؤ  -

حاكاة لواقع املرأة الفكرّي والثقافّي واملجتمعّي، وقد عنيت 0.68( وانحراإ معياري )4.32حسابية بلغ ) (، أّن ذلك م 

 بحق املرأة من 
َ
خالل ترسيخ شعور لديها بعدم القدرة على تحمل بقدرة املرأة التي كانت باألصل مبهمة ومجحفة

 املسؤولية وضع  القيادة لديها، وعدم كفاءتها وفعاليتها في إدارة شؤونها ، بقصد ترسيخ لدورها النجابي فقط .

( وانحراإ معياري بلغ 4.30وقد جاء مؤشر زيادة القدرة لدى املرأة على اتخاذ القرارات، وبمتوسط حسابي بلغ ) -

 لتطور املرأة من أجل تأكيد ذاتها، حيث(0.64)
ً
انسانه قادرة  بأنّهاو  ،ن املرأة باتت تتمتع بالثقة بالنفسأ ، مكمال

  ،بالهدوء واملوضوعية متعتوت وإيجابيةعطاء رأيها بقوة إو  ،تخاذ القراراتأفاعلة، تستطيع 
ً
 عنها ما تم ترسيخه منكرة

  ال يستطيع كائٌن انفعالي   بأنّهاو سلوب، في الفكر واأل من معتقدات مغلوطة عن ضع  املرأة 
 
ه على افكار  السيطرة

 
 
ثقة املرأة بنفسها جاءت نتيجة  أّن ( والتي بينت 2010توافق ما جاء بدراسة )جنكات،  وتصرفاته، وتلك النتيجة

 أّن  قاٌد منّهانتيجة اعت تولد لدى النساءالذي وزيادة مدى تأثيرها على أصدقائها والناس حولها، و  ،امتالكها ملشروع

 . ن الجتماعيةاملشروع أدى الى زيادة مكانتهّ 

، والقدرة على األسرةيعتبر املؤشران املعنيان بـ ) تغير أو زيادة القدرة لدى املرأة على إبداء الرأي مع مختل  أفراد  -6

ت حسابّية بلغت وبشكل متتالي ( واللذان احتال مرتبتين متتالتين، وحازا على متوسطااألسرةاملناقشة والحوار مع أفراد 

(، انعكاس إيجابي لواقع وضع املرأة داخل أسرتها بشكل خاص، 0.68، 0.67معيارية )  وانحرافات( 4.24، 4.27) 

 على ابداء رأيّها لدى أفراد  املتقوقعةالعائلة  بوتقةوخروجها من 
ً
في ظل السيطرة األبوّية، ووصولها ملرحلة باتت قادرة

 عن أسرتها وبصورة م
ً
وضوعية وفاعلة وذات تأثير مميز بإرائها وأفكارها، او أنّها ذات مقدرة على املناقشة والحوار بعيدا

وخنوع كسابق  بضع االنفعالية والتسرع في التحّدث، واكتساب قدرة االنصات بقوة وموضوعّية للمتحدث ال 

من أنّها اصبحت تملك القدرة على الحوار ( 2007عهدها، متفقة تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ) السيوإ،

والتفاوض وتقبل التنوع واالختالإ في وجهات النظر، وأّن املرأة كذلك أصبحت تملك رؤية جديدة نحو كيفية إدارة 

عالقاتها مع أفراد أسرتها بحيث أصبحت تملك مهارات قيادّية ومؤثرة بمن حولها، وتتفق كذلك دراسة )ماتسويا وابو 

 ع التغير النسبي لدى املرأة نتيجة التمكين مما أّدى لزيادة القوة التفاوضية وذلك ضمن محيط أسرتها.( م2003ك ،

أربع مؤشرات معنية بذلك وفي رتب جيدة ولكّنها  تنبؤاتبالجانب الصحّي،  االجتما يفيما يتعلق بمظاهر التمكين  -

 ما فاملؤشر املعني في رفع الو ي الصحيّ 
ً
، أما مؤشر السابعة الرتبةلدى املرأة والذي جاء في  كانت متباعدة نوعا

التحسن في مستوى االستفادة من الخدمات الصحية لألسرة فقد جاء في الرتبة العشرين، ومؤشر تحسن مستوى 

الستفادة من الخدمات الصحية من الخدمات الصحّية للمرأة ذاتها في الرتبة الرابعة والعشرين، ومؤشر  االستفادة

( 4.24في الرتبة الخامسة والعشرين، وقد حصل مؤشر رفع و ي املستوى الصحي على متوسط حسابي بلغ ) لألسرة

( وهي درجة رائعة ومميزة، وقد شملت التوعية بالقضايا الصحية التي تخصها وتخص 0.73وانحراإ معياري بلغ )

ستفادة من الورشات التي تعن  بالصحة وفي مختل  األعمار، واال  لألطفالاسرتها من اهمية كالحصول على املطاعيم 

االنجابية واألوضاع الصحّية وفي قرارات تنظيم النسل واالستشارات الزواجية والحد من كثرة املواليد وغيرها، وتتفق 
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( والتي تؤكد أن التمكين يعمل على زيادة التغير املعرفي من خالل 2003)ماتسويا وابو ك ، تلك النتيجة مع دراسة 

، كما تتفق النتيجة ما توصلت لها  واملرأة األسرةو ي لدى زيادة ال
ً
بالبياة املحيطة والتي تشمل رفع الو ي الصحي ايضا

 بالنواحي الصحية، وأصبحت قادرة على 2007)السيوإ،
ّ
 واعيا

ّ
( والتي أكدت بأّن برام  التمكين جعلت من املرأة  فردا

تعلق باملؤشرات األخرى واملعنية باملدى الذي وصلت إليه سواء تغيير دورها التقليدي املتعارإ عليه، أما فيما ي

التحسن في مستوى االستفادة من الخدمات الصحّية لألسرة، أو في مستوى االستفادة من الخدمات الصحّية للمرأة 

 االستفادة من الخدمات الصحّية لإلسرة(، والتي احتلت الرتب )
ً
، ( وبالتوالي وكما 20،24،25ذاتها، وأخيرا

ً
ذكرنا سابقا

(، وقد دل 0.91،0.85، 0.89( وانحراإ معياري )3.96، 3.98،3.99والتي حازت على متوسطات حسابية متتالية بلغت )

املرأة الحرية والقدرة لالستفادة من املستوى  اكتساباستفادة املرأة من الخدمات الصحية لذاتّها، على  مؤشر 

 تسبق والتي كما نالحظ، قد عكس مظاهر التمكين االجتما ّي على املرأة،اليجابية التي ت الصحي، وهي من املؤشرات

الستقالل املرأة  وهي نتيجة بصحتها، واهتمامها  ها،مما يدل على زيادة وع  الصحيةمن الخدمات  األسرةاستفادة فقرة 

 وشعورها ب
ً
 األسرةفراد أل مثة مثلها تعيش هاناة صحيّ  أّن تستحق  بأنّهاانسانة تحترم ذاتها ووجودها و  أنّهاماديا

( التي أكدت 2010منها، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )ايوب، املسلوبةوهي اعتراإ صريح من املرأة بحقوقها  خرين  ا

ِنَ  باالستفادة واالنتفاع من  أثر التمكين في زيادة اهتمام املراة بنفسها ووع ها بحقوقها، ويختل  املؤشر الذي ع 

، وبما انه جاء بعد لألسرة، عن مؤشر تحسن مستوى االستفادة من الخدمات الصحية األسرةدى الخدمات الصحّية ل

كانت تستفيد من تلك الخدمات  األسرةبمستوى الخدمات، لذلك يعطي املؤشر داللة أّن  األسرةتحسن املستوى لدى 

 وتم التحسن عل ها، ومما يشير كذلك الى الدرجة املرتفعة التي وصلت ال
ً
لإلستفاده من الخدمات  األسرة ها مسبقا

شير   الى تغيّر في األفكار النمطية لدى األسر  الصحية نتيجة اشتراكها ببرام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مما ي 

كذلك مع دراسة )الخاروإ  اتفقتبشعورها بأهمية العالج وزيادة النتفاع من الخدمات الصحّية، حيث 

%(، 70كدت انه هنالك زيادة في نسبة االنتفاع من تلك الخدمات الصحية وبنسبة بلغت )(  والتي ا2011والحديدي،

 اما تفرد مؤشر تحسن مستوى االنتفاع للمرأة من الخدمات الصحية فيالحظ انه جاء بعد تحسن االسر بثالث رتب. 

القرارات املتعلقة بها وبأسرتها  في إدارة شؤونها واتخاذ املرأةونتيجة متممة ملا سبق ذكره عن زيادة القدرة لدى  -

وغيرها من املؤشرات السابقة،  جاء مؤشر زيادة القدرة على مواجهة املشاكل الجتماعية التي تواجه  ا راءوأبداء 

 لذلك، حيث حاز ذلك املؤشر على املتوسط الحسابي بلغ )
ً
 (، بحيث0.82( واالنحراإ املعياري )4.23أسرتها استكماال

 السيطرة على زمام و سرتها املختلفة أحت قادرة على حل مشاكلها ومشاكل ان املرأة اصب
 
مورها وحياتها وضبط نفسها أ

في مختل  املواق  التي قد تواجهها، مندمجة مع مجتمعها واسرتها، معترفة بذاتها مكونة لديها تصور وومشاعرها 

، ومتفقة تلك ير في حياتها وحياة من حولهايجاد تغفي اي تهامساعدو قادرة على تفعيل نفسها  ةانسانأنّها  ايجابي سليم

( والتي أكدت ان من اشكال تطبيق التمكين هو القدرة على مواجهة 2011النتيجة مع دراسة )الخاروإ والحديدي، 

 املشاكل التي تواجه اسرة السيدة بعملية وموضوعية.

اعلها مع املجتمع فيما يتعلق بـ ) باندماجها مع تقاربت النتائ  التحليلية للمؤشرات املعنية بتمكين املرأة وتف -

الحظي بالتقدير واالحترام بصورة أكبر املجتمع، واكتسابها القدرة على املناقشة والتحاور مع مختل  شرائح املجتمع، و 

د املجتمع( ، وتغير مكانتها الجتماعية بين الناس، واخيرا زيادة القدرة على ابداء الرأي مع مختل  أفرامن قبل املجتمع

كون انها عنيت بعالقة املرأة باملجتمع، على الرغم من أنّها قد اختلفت بالرتب التي احتلتها والتي كانت وبشكل متسلسل 

 ،القدرة على املناقشة والتحاور مع مختل  شرائح املجتمع( حيث اشترك مؤشري )17،14،11،11،10كما يلي) 

(،  وتعتبر تلك املؤشرات ذات أثر 11( بنفس الرتبة رقم )قبل املجتمع والحظي بالتقدير واالحترام بصورة أكبر من

ظهر درجة التمكين الواقعة على املرأة نتيجة 
 
في برام  وزارة التخطيط والتعاون الدولّي،  االشتراكمتكامل وإيجابي، ت

(، وانحرافات 4.08، 4.12، 4.14، 4.14، 4.16وقد حازت تلك املؤشرات على متوسطات حسابية بلغت وبشكل متتالي)
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 بها، 0.69، 0.76، 0.81، 0.72، 0.75معيارية بلغت )
 
 خاصا

ً
(، حيث من املالحظ أن تلك البرام  قد خلقت للمرأة عاملا

سم لها منذ والدتها، عالم قام بإزالة كل املعيقات  يتسم بالتطور، ويختل  بشكل كبير َعنم عاملها الذي عاشت به، ور 

وجد منها انسانة قادرة على التواجد واالندماج مع جميع ظروإ والعقبات من معتقدات و 
 
قيم وتقاليد سائدة، بحيث أ

مجتمعها، قادرة على مواجه أفكار وأراء وطبائع أبناء مجتمعها املختلفة، تتمتع بقوة في النقاش والتحاور مع مختل  

 أسرتها باالحترام والتقدير من قبل تحظيجواء هاناة ومستقرة، أ تعيش   امرأةالشرائح التي تعيش في مجتمعها، 

 بوجودها  ومجتمعها،
ً
( 2011وتتفق تلك النتائ  مع دراسة )الخاروإ والحديدي،  وشخصيتها ودورها في املجتمعمعترفا

ه من أشكال التمكين الجتما ي هي زيادة قدرة املرأة على التحاور مع ا خرين، وكذلك النتيجة التي 
ّ
التي أكدت أن

( والتي أكدت انه تولد لدى النساء اعتقاٌد، ان التمكين أدى الى زيادة مكانتهن 2001راسة )جنكات،وصلت لها د

 الجتماعية.

القدرة على حل وما زلنا في املؤشرات املعنية بزيادة القدرات واملهارات في اتخاذ القرارات، حيث جاء مؤشر زيادة  - 

(، كنتيجة طبيعية 0.74( وانحراإ معياري يبلغ )4.13حسابي بلغ )، والذي حاز على متوسط املشكالت والتغلب عل ها

، مما جعلها امرأة تتمتع بالقدرة والو ي املختلفةاصبحت تحترم ذاتها، وتتمتع بالقدرة على ترتيب شؤونها  المرأة

 (.2011والحكمة في حل جميع مشاكلها على اختالإ أنواعها، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )الخاروإ والحديدي،

والذي حاز على متوسط حسابي بلغ  زيادة القدرة على تحصيل الصبغة الحقيقية لشخصية املرأةيعتبر مؤشر  -

(، املحصلة االيجابية  ثار التمكين االقتصادي واالجتما ي على املرأة التي استفادت من 0.81( وانحراإ معياري )4.11)

أنّها ومن خالل ذلك باتت تعي معن  إنسانيتها وشخصيتها، وتسعى برام  وزارة التخطيط والتعاون الدولّي، بحيث 

لتطويرها وترسيخ استقالليتها، وانّها انسانة قوية قادرة على اثبات ذاتها وشخصيتها، ذات صفات مميزة وسليمة تتسم 

اتها في اتخاذ بالثقة بالنفس، مما يؤدي بها إلى تملك قيم اجتماعية تتمثل بالقوة والتحدي والتواضع وزيادة قدر 

والتواصل والتحاور، ومن جانب آخر قد حمل ذلك املؤشر داللة أخرى ومميزة، بمعن  أن تلك الشخصية  القرارات

املميزة قد تملكها املرأة في األصل، ولكن نتيجة ً للمعيقات والتحديات التي تحيط بها واملتمثلة بالعادات والتقاليد 

 أمامها والقيم املجتمعية السائدة والتي رس
ً
مت تلك الصورة النمطية للمرأة املكبوتة الضعيفة، والتي أصبحت حائال

شخصها وإنسانيتها بالصورة الحقيقية املكبوتة في نفسها، وتتفق تلك النتيجة مع ما جاء  وإبراز يصعب تخطيه 

ي مظهر امتالك املرأة لصفات 2007بدراسة  )السيوإ،
ّ
ه من إثار التمكين الجتما ي تجل

ّ
تجعل منها ذات شخصية ( إن

 مميزة وقيادّية.

تفرد مؤشر رفع املهارات املهّنية لدى املرأة، والذي احتل الرتبة الخامسة عشر، بمضمونه عن غيره من املؤشرات  -

ه تساوى مع مؤشر القدرة في تحصيل الصبغة الحقيقية لشخصية املرأة 
ّ
وقد  بالرتبةالسابقة والالحقة، على الرغم أن

عدد  (، حيث أشار ذلك املؤشر الى ارتفاع0.75( وانحراإ معياري بلغ )4.11توسط الحسابي الذي بلغ )حصل على امل

  لى عنجاز مشروعها إ لدى املرأة لتصبح قادرة ٌعلىة هنيّ املة و نيّ الفهارات امل
ّ
وقد تكون تلك املهارات غير  م وجه،أت

 ولكن املرأة قد اكتسبتها بصورة مرتفعة وعال
ً
،موجودة أصال

ً
وافقت ما توصلت ال ها دراسة  وتلك النتيجة ية ايضا

، وكذلك مع ضلأفهن لتطوير مشار عهن ملا هو ئاملهارة لدى السيدات ولجو  ارتفاع( في 2011)الخاروإ والحديدي،

ل بحصولها على قدرة إد2003دراسة )ماتسويا وابو ك ،
ّ
رفي تمث ارية ( والتي ترى أّن التمكين قد َزّود املرأة بتغير َمعم

 حول النشاطات النتاجّية.

نيت بأثر التمكين الواقع على املرأة وارتباطه ب -  للمؤشرات التي ع 
ً
، والتي تضمنت ) تغير نوعية طعام األسرةواستكماال

بخصوص املشاركة في أعمال وشؤون البيت( والذي حاز على املتوسطات الحسابية  األسرة، وتغير نظرة أفراد األسرة

درجة مساهمة تلك (، حيث نالحظ أّن 0.88، 0.90( وانحرافات معيارية بلغت )4.02،4.05ل متسلسل )التالية وبشك

مما ، األسر باتت تتمتع بغذاء صحيّ أن  ومميز، مما  يشير إلى رتفعذات تأثير م  كانت  األسرةطعام البرام  في تغير نوعية 
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السكري القلب و  مراضأمثل و نتيجة سوء التغذية أ خاطئالناجمة عن اتباع نمط غذائي األمراض  أبعد عنهم شبح

ز أن القروض الصغيرة يمكن أن تعزّ  إلى(، Syeda،2014وتوافق تلك النتيجة ما توصلت له دراسة ) وغيرها، والسمنة

على  متنوعة،ة ة واجتماعيّ ها حلول اقتصاديّ حم نقدرات املرأة في تحقيق األمن الغذائي  لها وألسرتها وذلك من خالل َم 

 نح وليست قروضعبارة عن مِ هي مشار ع وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي تم دراستها هنا  أنالرغم 
ً
 عتبرا ت، ولكنهً ا

، وتتفق النتيجة بشكل خاص أةوتمكين املر  بشكل عام، األسرة حيث االستفادة التي تحصل عل ها من املبدأفي نفس 

أكثر النساء والتي استفادت من املشار ع  أنه( التي أكدت 2011ي،كذلك مع دراسة )وزارة التخطيط والتعاون الدول

 الصغيرة، قد أدى بهن لتحسين نوعية الطعام لديهن ولدى أسرتهن.

دوار املوزعة األ ما يتعلق بفيو  التفكير النمطيفي تغيير لل اةمضيلصورة  ومن جانب آخر كذلك، نالحظ أنه انعكاٌس  

عمال البيتية التي تقوم بها املرأة في البيت من نجاز األ إفي  ةللمساعدلقابلية اأن  نجدأصبحنا ، حيث األسرةأفراد بين 

 حيث وكما هو معروإ ، قد زادت األسرةأفراد قبل 
ً
شؤون املنزل ورعاية األطفال النساء  أدارة ، تمركز مسؤوليةتاريخيا

، فكما الداجنةور ي حيوانات املنزل  ،ةعمال خارج املنزل كالزراعأل في اأيضا النساء كانت تشارك  أّن غم ر  وحدهن،

عن  بشؤون البيت واألطفال، بالضافة لعملها في مهام أخرى 2010أكدت )ايوب،
 
(، ان املرأة في املناطق الريفية ت

 الصناعات الغذائية لالستهالك املنزلّي، دون أدنى مساعدة من قبل الرجال. ضبع كإعداد

ر اكتساب امل -
ّ

ّن مؤش
ّ
رأة القدرة على اتخاذ القرارات املتعلقة بتعليم األبناء وخاصة الناث منهم، ومن جانب أخر أ

(، يعتبر وجهين لعملة واحدة وكالهما ذو وجه ايجابي، 0.91( وانحراإ معياري )3.99والذي حاز على متوسط حسابي )

تلك القرارات املصيرّية من  فقد كان الوجه األول ما هو متعلق باملرأة نفسها من خالل امتالكها القدرة على اتخاذ

 لعطاءجانب، وإزالة القيود السلطوّية عنها في القدرة على اتخاذ القرارات، والوجه الثاني الذي تعلق بالفرصة املتاحة 

( التي 2010الناث حقهن بالتعليم، وتتفق نتيجة اتخاذ تلك القرارات وخاصة فيما يتعلق بتعليم الناث مع )ايوب،

ر نظرة املجتمع بأحقية املرأة للمشاركة في تعليم األبناء دون تحديد الجنس، وفي دراسة )الخاروإ أكدت على تغيي

( والتي أكدت أّن النساء ونتيجة لعملهن باملشروع، وحصولهن على التمكين زادت لديهن قدرة اتخاذ 2011والحديدي،

 %(.80.8القرارات بهذا املجال وبنسبة تبلغ )

، والترويح عن النفس للمرأة(  في نفس الرتبة، لألسرةن ينصان على )الترويح عن النفس جاء املؤشران اللذا -

إيجابية،  داللة (، ك0.83، 0.81( وانحرافات معيارّية وبشكل متتالي )3.99واللذان حازا على متوسطات حسابية تبلغ )

وزارة التخطيط  وبدعم من نشائهاإباملرأة مشار ع التي قامت لل املالياملردود  قامت بتوظي  جزء منقد  سرن األ على إ

املؤشر  لذلك نجد أنساسية من أكل وشرب وتعليم وصحة، تلبية االحتياجات األ  مصاري  تعدىتل،  والتعاون الدوليّ 

االحتياجات د مردود املشروع يكفي لس على أّن هنالك زيادة فين  بترويح املرأة عن نفسها ما هو اال دليل الذي ع  

، وكما أنه أيلها ساسية أل ا
ً
املرأة عن نفسها، به عن الرضر  الذي بدأت تتمتع  ةوداللة وصريح ،خرى أشارة إضا

لحياة ملا ا ملواكبة تقلباتة ساسية النفسيّ من املطالب األ  مطلب لها، ما هو اال  الترويح والترفيه النف ريّ  أّن ولقناعتها ب

نطالق بشكل فاعل لإل  خروجها من نطاق الحياة الروتيني يدفع بهاأن وحياتها، و  ،وفكرها ،فسيتهانر في تغيير أثفيه من 

 ة.ة واملهنيّ وعملي أكثر في حياتها االجتماعيّ 

، حيث األسرةمن املؤشرات التي ترتبط بتمكين املرأة وأثره االيجابي على  األسرةأن تأثر املستوى التعليمّي ألفراد  -

 (، و1.01( وانحراإ معياري بلغ )3.93رات وبمتوسط حسابي بلغ )(، من مجموع املؤش26) الرتبةاحتل ذلك املؤشر 

 ايجابية  نتيجة تلكبشكل أكبر، و ا و سر قد بدأت تهتم بتعليم اوالدهوهي اشارة جيدة ان األ ، في درجة مرتفعة قد جاء

ه بأهمية التعليم،  األسرةلزيادة الو ي لدى 
ّ
ان كان التعليم الوا ي، بعد  ساسيات وجود النسان الحضارّي أمن وأن

 على رب البيت نتيجة لتكاليفه العالية، مما يضطر برب 
ً
على الناث، كون ان  تفضيل الذكور  األسرةيشكل عباا كبيرا

 لبشك األسرةكأن من يكن، ولن تتحمل مسؤولية  أي حياتها ترتبط بكائن اخر مسؤول عنها سواء والدها او زوجها او
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الرئي ري  الدخل حيان مصدر أل في كثير من اقد يكون وإلناث ووجود دخل خاص بها التعليم ل بذلك أن رئي ري، متناسين

إيجابي على  تأثير ( والتي أكدت أن برام  التمكين ذات 2001، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة )جنكات،لألسرةوالوحيد 

 االقتصادّية. ألوضاعهانتيجة تحّسن  األسرةتحسن التعليم لدى 

( وانحراإ معياري بلغ 3.83ي القانونّي لدى املرأة والذي حاز على متوسط حسابي بلغ )و عتبر مؤشر رفع الو  -

من برام  وزارة التخطيط والتعاون  املرأة(، من املؤشرات الحساسة لدي قياس درجة التمكين الواقع على 0.77)

وأنّها اصبحت على قدر عاٍل من  بالتشر عات القانونيةملمة  املرأةالدولي، والذي يشير الى املستوى الذي باتت فيه 

ختيار الزوج وغيرها من ارث، و الحياة، والكرامة، والتعليم، وال  حّق املتمثلة بـ ) حقوقها وواجباتها في املجتمعاملعرفة ب

، وقد تكتسب املرأة لها( مما تتفق مع الشرائع السماوية، واملعاهدات واالتفاقيات الدولية املختلفة الواجبةالحقوق 

وكذلك نتيجة انفتاحها على  و في املجتمعأسرتها أفي  وتواصلها مع الغير سواءّ  الو ي من خالل زيادة اطالعها،ذلك 

 املجتمعات األخرى من خالل وسائل االتصال الحديثة.

احتل مؤشر زيادة القدرة على حرية التنقل الرتبة قبل األخيرة والتي حصلت على الدرجة املرتفعة وبمتوسط حسابي  -

 ،التغير الفكري (، وهو مؤشر مهم وعملي ّمن حيث الداللة التي أشار إل ها في 0.93( وانحراإ معياري )3.82لغ )ب

خارج الحياة والتنقل التمتع بكرامة و املختلفة كال حرياتالنحو ماهية حقوق املرأة التي تستحقها من  الحاصل والثقافي

 االجتما ي( التي أكدت ان من أشكال التمكين 2011الحديدي، بيتها، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة ) الخاروإ و 

 للمرأة زيادة حرية التنقل للمرأة خارج بيتها.

( -البلدية –املشاركة باالنتخابات ) البرملانية مؤشر  تبوءاوفي الرتبة األخيرة من الدرجة املرتفعة   -
ً
، وغيره تصويتا

(، حيث أشار الى  وجود بلورة جديدة للفكر املجتمعي والثقافات 1.06( وانحراإ معياري )3.75وبمتوسط حسابي بلغ )

  مجتمعيّ  عضو  املرأةالسائدة واالعتراإ الصريح بأن 
 
ها وتناسب بناسفاعل لها الحق في طرح رأيها واتخاذ القرارات التي ت

   ، واملشاركة والتواصل مع املجتمع بصورة موضوعّية وسليمة.جتمعهام  

في الرتبة   تحقيق الرفاه الجتما يّ ملؤشرات التي احتلت الدرجة املتوسطة، فقد تصّدر مؤشر اما فيما يتعلق با -

قد  األسرةاملرأة و  (، والذي اكد أن0.95( وإنحراإ معياري )3.66االولى للدرجة املتوسطة، وبمتوسط حسابي بلغ )

والرعاية الصحية،  ،واملاء ،ن الغذاءبيولوجية من تأميوصلت ملرحلة الرفاه الجتما ي، محققة بذلك حاجاتها ال

واالستفادة من الخدمات  ،واملجتمع ،فرادأل تشمل العالقات ما بين االتي ة تماعيّ والجادية من مسكن وملبس، وامل

زيادة القدرة كذلك العاطفية و االحاسيس بزيادة  املتمثلةنفسية العناصر وتحقيق ال، املختلفةاالجتماعية االساسية 

، وبحصول املرأة على نواعه االجتماعية واالقتصادية وغيرهاأبمختل   باألمان شعور وزيادة ال، واملعرفة على التعلم

تلك العناصر مجتمعة حت  ولو كانت بنسب متفاوتة، تعتبر تلك درجة مقبولة وإيجابية في الدراسة، وتتفق تلك 

 مع دراسة )ماتسويا وابو ك ،
ً
مكين يخلق تغير مادي لدى املرأة يتمثل بتحسن ( التي اكدت إن الت2003النتيجة ايضا

 .األساسيةفي الرفاه االجتما ي واالحتياجات 

، والذي حاز على متوسط تغير نوعية طعام املرأة خاصة خالل فترة حملهاولدى التوق  عند املؤشر الذي عن  ب -

ه ذو درجة مقبولة نوعا ما  ،(1.08( وانحراإ معياري)3.62حسابي بلغ )
ّ
ان املرأة  و عطي داللة جيدة تبيننجد أن

، مثلها مثل أفراد أسرتها، وخاصة وبنوعية الغذاء الذي تحتاجه ،ونتيجة لوجود دخل خاص بها قد بدأت تهتم بنفسها

ل زيادة الخيارات، والحرية في اتخاذ  م 
م

ش
َ
فترة الحمل وما تتطلبه من تغذية خاصة، وبما أن أغلب التعريفات للتمكين ت

لتي تتعلق بالحياة، و شمل تلك التعريفات مكونيين مهمين هما املوارد والوكاالت، وقد حدّدت تلك املوارد الجراءات ا

همية املساواة بين أهداإ التنمية املستدامة على مدى أاملتحدة لتحقيق  باألممالعمل املفتوح من قبل مجموعة 

دت تلك املوارد )بالتعليم والتغذية والصحة(، وتتفق الخاصة والتي قد حد الجنسين فى التعليم والتنمية املستقبلية
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( التي حدّدت أبعاد التمكين والتي تضمنت املوارد التي قد تشمل في ذلك املؤشر kabeer,1999تلك النتيجة مع دراسة )

 االختيار. على القدرة لدى ألفراد هنا، التغذية، بحيث أنّها تعمل على زيادة

ني باملشاركة املجتمعّية للمرأة واالندماج، والتواصل، والذي  يةي الجمعيات الخيرّ ف يعتبر مؤشر مشاركة املرأة - والتي ع 

ايجابية للمرأة سطع نجمها نتيجة الرتفاع  خطوة(، 0.97( وانحراإ معياري )3.61على متوسط حسابي بلغ ) حاز

جاالت أخرى بعد أن أصبحت امرأة مستوى وع ها، واكتسابها لقدرات ومهارات قادرة على توظف ها، واستغاللها في م

 وبأهميةفاعلة وناشطة في اسرتها، تمارس ادوارها املجتمعية بالضافة لدورها النجابي، تتمتع بثقة عالية بنفسها 

 .مكبوتةويرى ف ها، قدرات كانت لفترة طويلة  يحترم نفسه كائن اجتما يّ  وبانهاجودها وتواصلها مع املجتمع، و 

نفسها قد جاء في الرتب املتأخرة والذي حاز على متوسط املستوى التعليمي للمرأة شر التغير في على الرغم أن مؤ  - 

(، اال أنّها تعتبر رتبه ال بأس ف ها، وخاصة ان املرأة في تلك املناطق، وكما 1.00( وانحراإ معياري بلغ )3.53حسابي بلغ )

 ما، ولذلك ف
ً
، ذات مستوى تعليمي ضعي   نوعا

ً
إن التغيير في املستوى التعليمي يبرز داللة ايجابية في ذكره سابقا

التعليم ، والفائدة التي يمكن ان تجن ها من تحسن مستوى تعليمها، وتتفق النتيجة مع  بأهميةزيادة الو ي لدى املرأة 

 ( وتعريفها للتمكين وتحديد أبعاد التمكين كذلك.kabeer,1999دراسة )

 ًطبيعية ً  هليةة مع املؤسسات األ لمشاركلاملرأة جاء مؤشر لجوء  -
ً
في مية باأله املرأة القتناعاملعنية باملرأة، نتيجة

تجلب عل هن في حال أشتركن في تلك البرام ،  برام تلك اللسيدات اللواتي لم يستفدن من ا تعري  وبالفائدة التي س 

 او اوالتي ساعدت على تمكينه
ً
، اقتصاديا

ً
تعزيزه بدافع الذي تمتعت به، ال بد من غيير ان التها لقناعت وكذلك اجتماعيا

غير حكومية، وتتفق تلك النتيجة مع دراسة  وأالحكومية  اءً سو  املطروحةيتفق مع البرام  بحيث  ،وداخلي شخصريّ 

ينبع منهن وذاتهن، ملا فيه  أن التغيير يجبفيما يتعلق بالسيدات القياديات أكدت أّن قناعة ( والتي 2007)السيوإ،

 على ما جاء في دراسة يعملن ف ها،  التيملنظمات باو أ تعلقت بهنسواء كثيرة  ع من مناف
ً
لذلك وقياسا

ها على دراستنا أّن املرأة املستفيدة من برام  وزارة التخطيط والتعاون الدولّي، يمكننا ان نطبق (،2007)السيوإ،

 ، ومنخارج وداخل املجتمعنفسها مة في ادارة شكيقوة و قدرة و انسانة قيادية، وانها مسؤولة وذات  بانهاتشعر  باتت

كبر استفادة ممكنة من جميع أبهدإ الحصول على  آخر يمكن تفسير تلك النتيجة ان املرأة تمجأ لتلك املشاركة جانب

 
 
از ، وقد حالذي حصلت عليه من برام  وزارة التخطيط والتعاون الدوليّ  ثر االيجابّي عن  بها القتناعها باألالجهات التي ت

 (.1.05( وانحراإ معياري بلغ )3.50) ذلك املؤشر على متوسط حسابي بلغ 

ّصان على )القرار في زواج األبناء سواًء الذكور منهم أو الناث، و القدرة على أتخاذ القرار  - ارتبط املؤشران اللذان َين 

 من حيث موضوعية الجو 
ً
هر فيما يتعلق بالقدرة التي باتت في النجاب وعدد املواليد واستخدام موانع الحمل( معا

 والرتبة(، 35، وهما وبشكل متتالي )الرتبة )مختلفةتتمتع بها املرأة على اتخاذ القرارات، وقد حاز املؤشران على رتب 

( ، حيث تشير 1.14، 0.99معيارية بلغت ) وانحرافات( 3.31، 3.47( (، وبمتوسطات حسابية وبشكل متتالي بلغت )37)

لوضع املرأة  قد أعطى داللة ايجابيةمشاركة املرأة في القرار املتعلق في زواج االبناء سواء الذكور والناث أّن  النتائ  إلى

مما يترتب عليه كذلك في محيطها ، و سرتهاأراد أفزوجها و عند موعة سم َم ذات كلمة صبحت أ ّهانفي أسرتها وكي  أ

، وتتفق  بشكٍل اكثر الدراسات التومجتمعها، وتتفق تلك النتيجة مع 
ً
 واقتصاديا

ً
ي عنيت بتمكين املرأة إجتماعيا

القدرة على اتخاذ القرار في النجاب وعدد  ، ومن جانب آخر يعتبر مؤشر (2011،الخاروإ والحديدي) خاص ٍمع دراسة

 ما يّ في قياس درجة التمكين الجت استخدامهااملواليد واستخدام موانع الحمل، من املؤشرات الحساسة التي يمكن 

حمال املتعلقة بصحتها، وأهمية التباعد بين األ  باألمور وخاصة  ،للمرأة، والتي تشير ملدى الو ي الذي وصلت اليه املرأة

ساسيات الحياة املتعددة أسرتها، من حيث العناية بهم، واالستفادة من أفراد أعلى حياتها، وعلى صحي اثر من ملا له 

والتي  (2003)ماتسويا وابو ك ، دراسة إل هاما وصلت مع ق تلك النتيجة وتواف، من غذاء ومسكن وتعليم وصحة

بها،  املحيطةأكدت أن التمكين كان له الثر الواضح في التغير املعرفي لدى املرأة فيما يتعلق بزيادة الو ي بالبياة 
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القتصادية، وتتفق تلك والصحة النجابّية والنشاطات الجتماعية وا األسرةوباألخص فيما يتعلق بقضايا تنظيم 

( التي أكدت أّن التمكين يزيد من مشاركة املرأة التي تشارك زوجها في قرارات 2001النتيجة كذلك مع دراسة )جنكات،

 األسرةالعائلة، وفي القرارات التي تخص النجاب وتعليم األبناء وتنظيم 

ليل من مظاهر العن  الجسدي الذي تتعرض له فيما يتعلق بالفكرة التي طرحت من خالل املؤشر املعني بـ )التق -

(، 1.19( وانحراإ معياري بلغ )3.43الجسدي، املادي...وغيره((، والذي حاز على متوسط حسابي بلغ ) املرأة )اللفظي،

تبين انها قد جاءت من ضمن رتب الدرجة املتوسطة املتأخرة، وتعتبر هذه نتيجة ضعيفة، كون إن املؤشر هذا من أهم 

ات التي تعكس واقع وأثر التمكين الجتما ي على املرأة، فكي  باملرأة أنم تشعر بقيمتها وذاتها واالستقالل املؤشر 

الفكرّي واملادّي والحرية في اتخاذ القرارات، وهي ما زالت تتعرض ألسوأ أنواع العن ، ولكنه على الرغم من ذلك ما 

، و عطي داللة واضحه زال 
ً
لعدة التي كانت تسود في التقليل لتلك املظاهر السياة بسيطة، ولو بنسبة مؤشر جيد نوعا

والتي كان لها األثر الكبير في خلق واقع مهلل لقوة والهيمنة الذكورية ل والتي تمثلت بالصورة النمطّية  ،قرون سالفه

انيتها، وجاءت نسإالحرية للمرأة واالعتراإ ب بإعطاءة قد نادت ، وان كانت الشرائع السماويّ للمرأة املستضعفة

 الفقيرة من املناطق وفي العديدة س  ما زالت السيطرة الذكوريّ املعاهدات واملواثيق الدولية تدعم ذلك، ولكن لأل 

ه  بصورة كبيرةوحت  غير الفقيرة تهيمن في تلك املجتمعات و 
ّ
على املرأة للرجل، و  بشرٌي  حٌق ومؤذية، مبررة ذلك بأن

( التي عّرفت العن  بأنه " سلوك أو 2007، العواودةك النتيجة ما جاء في دراسة )وتفسر تلله مهما كان األمر، تقبّ 

سم بالعدوانية يصدر عن فرد أو جماعة، أو
ّ
نظام، بهدإ إخضاع الطرإ املقابل وعدم ممارسته لحقوقه  فعل يت

، في إطار عالقات القوة غير املتكافاة بين الجنسين 
ً
، وقانونيا

ً
تؤدي تلك القوة غير املتكافاة الى املتعارإ عل ها اجتماعيا

   حدوث أذى بدنّي، أو نف رّي، أو اقتصادّي، أو قانونّي، أو جن ري". 

نيت بدور املرأة املجتمعّي واالندماج والتواصل مع مختل  شرائح املجتمع املشاركة في  - ومن املؤشرات التي ع 

حيث انه  (، 1.14( وعلى انحراإ معياري بلغ ) 3.29الجمعيات التعاونية، والذي حاز على املتوسط الحسابي بلغ )

 قد املؤشر قد يكون ذلك  املشاركة في الجمعيات الخيرية، ولكنمؤشر ، لم يختل  كثيرا عن ايجابي وحساسمؤشر 

 نظام الجمعيات التعاونيّ  نتيجة لطبيعة، متأخرةفي رتبة  جاء
ّ
عائق بالنسبة للمرأة لمحصول على  الذي قد يعتبر  ة

  .امامها يشكالن عائق كبير ، لضرورة اشتراكها باسهم معينة، واشتراك سنوي أليهالذي تطمح التمكين 

من جانب آخر ارتبط املؤشر املعني بـ )القدرة في الفصاح عن املمارسات العنيفة التي تمارس أو كانت تمارس   -

املرأة، وقد احتل الرتبة  قبل األخيرة ضدها( مع املؤشر املعني بالتقليل من مظاهر العن  الجسدّي الذي تتعرض له 

(، حيث إن ضع  1.11( وانحراإ معياري )3.28( وبمتوسط حسابي بلغ )39بالنسبة لتلك املؤشرات وهي الرتبة )

قد تكون  ضدها،عن املمارسات العنيفة التي تمارس او كانت تمارس  لدى املرأة القدرة في الفصاحاملؤشر في درجة 

فصاح عما تتعرض له، والذي قد يعرضها الى مشاكل اجتماعية وعائلية وتوافق النتيجة تلك ما اال  في هانتيجة خوف

جراء  املترتبةالخوإ من العواقب  سببصاح قد يكون بفالسبب بعدم ال  (،  بإّن 2014جاء في دراسة ) السلواني،

 .عملية البوح واالفصاح

( -البلدية...وغيره -يةاملشاركة باالنتخابات )البرملانواخيرا جاء مؤشر ) - 
ً
( ، وبمتوسط حسابي بلغ 40وبالرتبة ) ترشحا

 قدرةفكار السائدة في املجتمع بعدم لشيوع األ (، وهو رد فعل ايجابي لدى املرأة 1.08( وانحراإ معياري بلغ )3.02)

عدم في وقد يكون السبب ألعدم قناعة املرأة باملرأة من ذات جنسها،  أو ة، تشر عيّ  أوة على تبؤء مناصب قياديّ  املرأة

ما زال تكر س دور املرأة النجابي كون انه حت  تجتاز تلك املراحل من حياتها،  الفرصة الحقيقية للمرأةئها اعطا

أمامها للوصول الى  املتاحة( بأنّها قد اصبحت ذات املام بالفرص 2007وتتفق تلك النتيجة مع )السيوإ،يسيطر عل ها، 

املشاركة العملية باالنتخابات، وباتت تتّعرإ إلى االساليب التي  بإجراءاتا باتت تملك املعرفة مواقع السلطة، حيث أنهّ 

عيقات التي وقفت أمامها الضغطمن خاللها تستطيع كسب التأييد وتشكيل قوى 
 
عاني من امل

 
، ولكنّها ما زالت ت
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 مع دراسة ) جنكات،للدخول في تلك املرحلة  سواء أكانت اقتصادية أم اجتماعية، وتتفق تلك 
ً
( 2001النتيجة ايضا

ه دافع لهن  لزيادة  التي اكدت انه تولد
ّ
اعتقاٌد لدى النساء بأّن املشروع أدى إلى زيادة مكانتهن الجتماعية، وبأن

 املشاركة السياسّية.

، أنمن خالل االستقراءات االحصائية 
ً
في تمكين  الدوليّ ساهمة وزارة التخطيط والتعاون درجة م   وكما تم ذكره سابقا

 في مناطق جيوب الفقر 
ً
(،  0.48لغ ) ب(، وانحراإ معياري 3.93لغ )بوبمتوسط حسابي ة مرتفع جاءت املرأة اجتماعيا

  ذلك  عتبر كان ذو تأثير أكبر و  االجتما يأي بمعن  أن الدور الذي لعبته تلك البرام  على صعيد التمكين 
ً
 جيدا

ً
 ،مؤشرا

ه وحسب الخبرة السكون 
ّ
وصول املرأة ملرحلة التمكين االجتما ي  ابقة والدراسات السابقة املعنية بتمكين املرأة، أّن أن

  بصورة مرتفعة لهو دليٌل و 
 
التمكين  أّن ، كون دمة من وزارة التخطيط والتعاون الدوليّ ّق على نجاح تلك البرام  امل

 . للتمكين االقتصادي وتابعه رفهوالتي تأتي نتيجة مشتقدم وتطور لواقع املرأة، مرحلة  هو االجتما ي

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية والرتب لدرجة مساهمة برامج وزارة التخطيط والتعاون الدولي في ( :2جدول رقم )

 
 
 في مناطق جيوب الفقر مرتبة تنازليا

 
  تمكين املرأة  اجتماعيا

 بةالرت االنحراإ املعياري  املتوسط الحسابي الفقرة الرقم
درجة 

 املساهمة

او  األسرةاملشاركة في املناسبات الجتماعية التي تخص  15

  املجتمع الذي تعيش فيه
 مرتفعة 1 1.05 4.55

 مرتفعة 2 1.05 4.52 تغيير النظرة املستقبلية لحياتك 34

 مرتفعة 3 0.59 4.42 زيادة الثقة بالنفس 2

 مرتفعة 4 0.68 4.32 أدارة شؤونك الخاصة والشخصية بحرية اكبر 1

 مرتفعة 5 0.64 4.30 القدرة على اتخاذ القرارات 3

 مرتفعة 6 0.67 4.27  األسرةالقدرة على إبداء الرأي مع مختل  افراد  10

 مرتفعة 7 0.68 4.24 األسرةالقدرة على املناقشة والتحاور مع أفراد  8

 مرتفعة 7 0.73 4.24 رفع الو ي الصحي 16

 مرتفعة 9 0.82 4.23 هة املشاكل االجتماعية التي تواجه اسرتكالقدرة على مواج 7

 مرتفعة 10 0.75 4.16 االندماج في املجتمع 35

 مرتفعة 11 0.72 4.14 القدرة على املناقشة والتحاور مع مختل  شرائح املجتمع 9

 مرتفعة 11 0.81 4.14 بتقدير واحترام أكثر من قبل املجتمع الحظي  14

 مرتفعة 13 0.74 4.13 ى حل املشكالت والتغلب عل هاالقدرة عل 31

 مرتفعة 14 0.76 4.12 تغير مكانتك الجتماعية بين الناس 13

 مرتفعة 15 0.81 4.11 القدرة على تحصيل الصبغة الحقيقة لشخصيتك 12

 مرتفعة 15 0.75 4.11 رفع املهارات املهنية 27

 مرتفعة 17 0.69 4.08 املجتمعالقدرة على إبداء الرأي مع مختل  افراد  11

 مرتفعة 18 0.90 4.05 األسرةتغير نوعية طعام  23

بخصوص املشاركة  في أعمال  األسرةتغير نظرة افراد  28

  وشؤون البيت
 مرتفعة 19 0.88 4.02

 مرتفعة 20 0.91 3.99 وخاصة الناث منهم األبناءإتخاذ القرارات في تعليم  5
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:
ً
عزى ملتغيرات )العمر، واملستوى  ثانيا

 
الفروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة للتمكين االجتما ّي ت

، ومتوسط الدخل قبل املشروع، ومتوسط الدخل بعد األسرةالتعليميي، والحالة الجتماعّية، وعدد افراد 

 املشروع(.

عزى ملتغير العمر، ت
 
م حساب املتوسطات الحسابّية واالنحرافات املعيارّية للتمكين االجتما ّي واالقتصادي والتي ت

، ومتوسط الدخل قبل املشروع، ومتوسط الدخل األسرةواملستوى التعليمي، والحالة االجتماعية، وعدد افراد 

سطات الحسابية لكل متغير ذات داللة إحصائية عند بعد املشروع( ، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتو 

 (عل ها.One way ANOVAحيث تم تطبيق تحليل التباين األحادي ) (α≤0.05مستوى داللة )

 لذلك تمت الجابة عن هذا املحور على النحو ا تي : 

 مرتفعة 20 0.89 3.99 لألسرةة من الخدمات الصحية تحسن مستوى الستفاد 19

 مرتفعة 20 0.81 3.99 لألسرةالترويح عن النفس  21

 مرتفعة 20 0.83 3.99 الترويح عن النفس للمرأة 22

تحسن مستوى الستفادة من الخدمات الصحية للمرأة  18

 ذاتها

 مرتفعة 24 0.85 3.98

 مرتفعة 25 0.91 3.96 ةلألسر الستفادة من الخدمات الصحية  17

 مرتفعة 26 1.01 3.93 األسرةاملستوى التعليمي لفراد  25

 مرتفعة 27 0.77 3.83 رفع الو ي القانوني 30

 مرتفعة 28 0.93 3.82 القدرة على حرية التنقل 29

  -املشاركة باالنتخابات ) البرملانية 39
ً
 مرتفعة 29 1.06 3.75 البلدية...وغيره( تصويتا

 متوسطة 30 0.95 3.66 حقيق الرفاه الجتما يت 20

24 )..
ً
 متوسطة 31 1.08 3.62 تغير نوعية طعام املرأة  )في فترة حملك مثال

 متوسطة 32 0.97 3.61 املشاركة في الجمعيات الخيرية 36

 متوسطة 33 1.00 3.53 املستوى التعليمي للمرأة ذاتها 26

 متوسطة 34 1.05 3.50 عنية باملرأةامل األهليةاملشاركة مع املؤسسات  38

 متوسطة 35 0.99 3.47 سواء الذكور منهم او الناث األبناءالقرار في زواج  4

32 
الذي كنت تتعرضري له مثل   )  األسري تقليل مظاهر العن  

 اللفظي، الجسدي، املادي.. وغيره(
 متوسطة 36 1.19 3.43

املواليد  القدرة على اتخاذ القرار في النجاب وعدد 6

 واستخدام موانع الحمل
 متوسطة 37 1.14 3.31

 متوسطة 38 1.08 3.29 املشاركة في التعاونية 37

القدرة في الفصاح عن املمارسات العنيفة التي تمارس او  33

 كانت تمارس ضدك
 متوسطة 39 1.11 3.28

  -املشاركة باالنتخابات )البرملانية 40
ً
 متوسطة 40 1.08 3.02 البلدية...وغيره( ترشحا

 مرتفعة 0.48 3.93 الدرجة الكلية
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 :  العمر 
ً
عزى ملتغير العمر، تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارّية للتمكين االجتم ، أوال

 
ا ّي والتي ت

(، مما يتضح وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للتمكين االجتما ي تعزى ملتغير 12وكما يظهر الجدول )

 العمر وعلى النحو ا تي:

سنة( على أعلى متوسط حسابي  25حيث تبين انه في  مجال التمكين االجتما ي حصلت الفاة العمرية )اقل من 

أقل  -35(، والفاة العمرية )4.03( وبمتوسط حسابي بلغ )35أقل من -25(، تالها الفاة العمرية )4.23ذي بلغ )وال

سنة( فقد حصلت على متوسط 55اقل من -45(، اما الفاة العمرّية )3.92(  وبمتوسط حسابي بلغ  )45من 

 جاءت الفاة العمرية )3.87حسابي بلغ)
ً
 (.3.70ة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )سنة فأكثر( بالدرج 55(، واخيرا

وما يدل ذلك على أن متغير العمر يتأثر في مجال التمكين اجتما ّي، فكما هو مالحظ انه كلما قل عمر املرأة فإن  -

التمكين االجتما ي يكون أثره اكثر على املرأة، اي بمعن  إن انتاجية املرأة تتناقص مع تقدم العمر لديها ، والتي من 

وتتوافق تلك النتيجة  بحته لهم، تنشاةها تكون قابلية التغيير لدى تلك الفاة اسرع، اي انها تعتبرها مرحلة خالل

عزى 2012مع الدراسة التي توصلت لها )الخاروإ، ( والتي ترى أنه مع تقدم العمر تتناقص انتاجية األفراد، و  

ان ابناء تلك الفاات يبدأون بتحمل املسؤولية مما  سنة فأكثر نتيجة 55انخفاض تأثير املتغير للفاة ذات العمر 

 يدفع بتلك الفاة للتوق  عن ممارسة أي عمل انتاجي لزيادة الدخل.

 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتمكين االجتماعي والتي تعزى ملتغير العمر (3الجدول )

املتوسط  العدد العمر املجال

 الحسابي
 االنحراإ املعياري 

مظاهر التمكين 

 االجتما ي

 0.23 4.23 5 سنة 25اقل من 

 0.39 4.03 38                              35أقل من  -25

 0.46 3.92 66 45أقل من  -35

 0.58 3.87 41 55أقل من  -45

 0.54 3.70 12 سنة فاكثر 55

 0.48 3.93 162 املجموع

( تـــم تطبيـــق α≤0.05ملتوســـطات ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى داللـــة )ولتحديـــد فيمـــا إذا كانـــت الفـــروق بـــين ا -

(، وجـــاءت نتـــائ  تحليـــل التبـــاين علـــى النحـــو الـــذي يوضـــحه الجـــدول One way ANOVAتحليـــل التبـــاين األحـــادي )

عــزى α≤0.05(،وتشــير النتــائ   إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى )13)
 
( للتمكــين االجتمــا ّي ت

 (.0.137( بمستوى داللة )1.774تغير العمر استنادا الى قيمة إ املحسوبة إذ بلغت في مجال املظاهر االجتماعية )مل

 داللة الفروق للتمكين االجتماعي تعزى ملتغير العمر إليجاد(:تحليل التباين األحادي 4الجدول )

 مستوى الداللة قيمة إ متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

مظاهر 

التمكين 

 االجتما ي

 0.137 1.774 0.409 4 1.637 بين املجموعات

   0.231 157 36.221 داخل املجموعات

    161 37.858 املجموع
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:
ً
 املستوى التعليمي  -ثانيا

-  
 
عــزى ملتغيــر املســتوى التعليمــي، تــم حســاب املتوســطات الحســابّية واالنحرافــات املعيارّيــة للتمكــين االجتمــا ي والتــي ت

عـزى 14وكما يظهر في الجـدول )
 
(، يتضـح وجـود فـروق ظاهريـة بـين املتوسـطات الحسـابية للتمكـين االجتمـا ّي والتـي ت

 ملتغير املستوى التعليمي وعلى النحو ا تي:

متوســط حســابي ففــي مجــال التمكــين االجتمــا ي حصــلت فاــة املســتوى التعليمــي لدرجــة )البكــالوريوس( علــى أعلــى  

(، وبالنسبة للمستوى التعليمـي للـدرجات 4.04(، وتالها املستوى التعليمّي )ثانوي( وبمتوسط حسابي بلغ )4.06بلغ )

((، وجــاء 3.93،3.92العلميــة )الــدبلوم، واالّمــي( فقــد جــاءت بمتوســطات حســابّية متقاربــه وقــد بلغــت وبشــكل متتــالي)

 (.3.77ة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  )اصحاب املستوى التعليمّي )اسا ري( بالدرج

يتبــين مــن تلــك الفروقــات فيمــا يتعلــق باملســتوى التعليمــّي، أّن التمكــين االجتمــا ّي يــزداد بزيــادة املســتوى التعليمــي  -

ــى بــه املــرأة  ذات املســتوى التعليمــّي األعلــى، ممــا يعنــي أّن 
ّ
للمــرأة، وقــد تكــون تلــك الفروقــات نتيجــة الــو ي الــذي تتحل

 وذلــك لوع هـــا بأهميــة تطـــوير شخصــيتها واثبـــات ذاتهــا، واعترافهـــا انع
ً
 علــى املـــرأة بــات واضـــحا

ً
كــاس املشــروع اجتماعيـــا

بإنســــــانيتها ووجودهــــــا ومعرفتهــــــا بكفاءتهــــــا وقــــــدراتها، ممــــــا أمكــــــن الوصــــــل الــــــى العالقــــــة الطردّيــــــة التــــــي تبــــــين أّن درجــــــة 

رها على التمكين االجتما ي خاصة تزداد مع زيادة املستوى االستفادة من برام  وزارة التخطيط والتعاون الدولّي وأث

 التعليمي لدى السيدات

( :املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتمكين االجتماعي والتي تعزى ملتغير املستوى 5الجدول )

 التعليمي

 

( تم  تطبيق α≤0.05ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -

(، 15(، وجاءت نتائ  تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول )One way ANOVAاألحادي ) تحليل التباين

( للتمكين االجتما ي والتي تعزى α≤0.05حيث تشير النتائ  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 الى قيمة )إ( املحسوبة إذ بلغت في مجا
ّ
( بمستوى داللة 1.989ل املظهر االجتما ي )ملتغير املستوى التعليمي استنادا

(0.099.،) 

املتوسط  العدد املستوى التعليمي املجال

 الحسابي

االنحراإ 

 املعياري 

 كين االجتما يمظاهر التم

ّمي
 
 0.43 3.92 46 أ

 0.45 3.77 43 اسا ري

 0.52 4.04 62 ثانوي 

 0.53 3.93 9 دبلوم

 0.44 4.06 2 بكالوريوس

 0.48 3.93 162 املجموع
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عزى ملتغير املستوى 6الجدول )
ُ
(: تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق للتمكين االجتماعي والتي ت

 التعليمي

 مستوى الداللة قيمة إ متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

مظاهر 

ن التمكي

 االجتما ي

 0.099 1.989 0.457 4 1.826 بين املجموعات

   0.230 157 36.032 داخل املجموعات

    161 37.858 املجموع

 الحالة االجتماعية:  -ثالثا

عزى ملتغير الحالة الجتماعية،  -
 
تم حساب املتوسطات الحسابّية واالنحرافات املعيارّية للتمكين االجتما ّي والتي ت

( ذلك، يتضح من النتائ  وجود فروق ظاهرّية بين املتوسطات الحسابية للتمكين 16ظهر في الجدول )وكما ي

 االجتما ي تعزى ملتغير الحالة االجتماعية وعلى النحو ا تي:

حيث نجد انه وفي مجال التمكين االجتما ي حصلت الحالة الزواجية )للمتزوجة( على أعلى متوسط حسابي بلغ 

( وهي درجة عالية ايضا، وجاءت الحالة 4.00ا الحالة الزواجّية )األرملة( بمتوسط حسابي يبلغ )(، وتاله4.02)

(، 3.84(،أّما الحالة الزواجّية )عزباء( فقد بلغ متوسطها الحسابي )3.98الزواجّية )للمطلقة( بمتوسط حسابي يلغ )

 (.3.74بمتوسط حسابي بلغ  )في حين جاءت الحالة الزواجّية لفاة )مهجورة( في الدرجة األخيرة و 

يتبين لنا من الفروقات أّن املرأة املتزوجة تتأثر أكثر بالتمكين االجتما ّي منها لمحاالت الزواجّية األخرى، و عود سبب  -

ذلك أن املرأة املتزوجة تشعر باالستقرار النف رّي بصورة أكبر ما تشعر به املرأة املطلقة أو األرملة او املهجورة، 

أكبر من البنت غير املتزوجة التي ما زالت تعيش في ظل والدها وال يتم االستئناس برأيها بصورة كاملة  وبصورة

املتزوجة، والتي وأن عاشت تحت ظل السلطة الذكورية من قبل زوجها األ أنها تبقى ذات كلمة مسموعة وفي  كاالمرأة

ير قدراتها ومهارتها بصورة أكبر قدر ممكن، ساعية في كثير من األحيان. من هنا نجد ان املرأة املتزوجة تحاول تطو 

الحصول على شخصية متطورة خاصة بها، وبذلك يمكن الخروج بالعالقة الطردية التي تبين ان درجة االستفادة من 

رها برام  وزارة التخطيط والتعاون الدولي وأثرها على التمكين االجتما ي خاصة تزداد عند املرأة املتزوجة اكثر من غي

( وبفارق 4.00عند لدى السيدات األخريات، وان املتوسط الحسابي لمحالة الزواجية االرملة كانت مرتفعة ايضا وبلغ )

 ( فقط للمتوسط الحسابي لمحالة الزواجّية للمتزوجة.0.2بلغ )

 االجتماعية (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتمكين االجتماعي تعزى ملتغير الحالة7الجدول )

 االنحراإ املعياري  املتوسط الحسابي العدد الحالة الجتماعية املجال

 مظاهر التمكين االجتما ي

 0.38 3.84 8 عزباء

 0.43 4.02 97 متزوجة

 0.33 3.98 8 مطلقة

 0.47 4.00 41 ارملة

 1.01 3.74 8 مهجورة

 0.48 3.93 162 املجموع
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( تم  تطبيق α≤0.05روق بين املتوسطات ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة )ولتحديد فيما إذا كانت الف -

(، 17(، وجاءت نتائ  تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول )One way ANOVAتحليل التباين األحادي )

شير النتائ  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )
 
عزى ملتغير ( للتمكين اال α≤0.05حيث ت

 
جتما ّي ت

( بمستوى داللة 2.249الحالة الجتماعّية استنادا الى قيمة )إ( املحسوبة إذ بلغت في مجال املظاهر االجتما ي )

(0.066.) 

 (: تحليل التباين األحادي إليجاد داللة الفروق للتمكين االجتماعي تعزى ملتغير الحالة اإلجتماعية8الجدول )

 مستوى الداللة قيمة إ متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال

مظاهر التمكين 

 االجتما ي

 0.066 2.249 0.513 4 2.051 بين املجموعات

   0.228 157 35.807 داخل املجموعات

    161 37.858 املجموع

:
ً
 : األسرةعدد أفراد  -رابعا

عزى ملتغير عدد أفراد تم حساب املتوسطات الحسابّية واالنحرا -
 
، األسرةفات املعيارّية للتمكين االجتما ّي والتي ت

عزى ملتغير عدد 19وكما يظهر في الجدول )
ّ
(، وجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابية للتمكين االجتما ّي والتي ت

 وعلى النحو ا تي: األسرةأفراد 

(، 3.95فاكثر( على أعلى متوسط حسابّي بلغ ) 8)  األسرة ففي مجال التمكين االجتما ي حصلت فاة عدد أفراد 

( فرد بالدرجة األخيرة وبمتوسط 4-1(، وجاءت فاة )3.93فرد( وبمتوسط حسابي بلغ ) 7-5وتالها الفاة )عدد من 

ثر(، فأك 8) األسرةويتضح من النتائ  أعاله أن التمكين الجتما ّي قد المس فاة ذات عدد أفراد  (.3.89حسابي بلغ  )

حيث أن التفسير املوضو ّي والعلمي لتلك النتيجة تبين أن األثار االجتماعية تكون أوضح في األسر ذات الحجم األكبر 

 .األسرةنوعا ما، منها من االسر ذات األحجام االصغر، نتيجة لتقبل 

تعزى ملتغير عدد  (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للتمكين االجتماعي واالقتصادي9جدول  )

 األسرةأفراد 

 االنحراإ املعياري  املتوسط الحسابي العدد األسرةعدد أفراد  املجال

 مظاهر التمكين االجتما ي

1-4 36 3.89 0.42 

5-7 81 3.93 0.52 

 0.48 3.95 45 فاكثر 8

 0.48 3.93 162 املجموع

(، تم  تطبيق α≤0.05لة إحصائّية عند مستوى داللة )ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات، ذات دال -

(، 20(، وجاءت نتائ  تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول )One way ANOVAتحليل التباين األحادي )

عزى α≤0.05حيث تشير النتائ  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 
( للتمكين االجتما ّي والتي ت

( بمستوى 0.163استنادا الى قيمة )إ(  املحسوبة إذ بلغت في مجال املظاهر االجتماعية ) األسرةعدد أفراد  ملتغير 

 (.0.850داللة )
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 األسرة(:  تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق للتمكين االجتماعّي ُيعزى ملتغير عدد أفراد 10)الجدول 

 مستوى الداللة قيمة إ متوسط املربعات رجات الحريةد مجموع املربعات مصدر التباين املجال

مظاهر التمكين 

 االجتما ي

 0.850 0.163 0.039 2 077. بين املجموعات

   0.238 159 37.781 داخل املجموعات

    161 37.858 املجموع

 :
ً
 قبل تأسيس املشروع:  األسرةمتوسط دخل  -خامسا

عزى ملتغير متوسط دخل تم حساب املتوسطات الحسابّية واالنح -
 
قبل  األسرةرافات املعيارّية للتمكين االجتما ّي ت

(، حيث َيتضح من النتائ  لوجود فروق ظاهرية بين املتوسطات الحسابّية 21تأسيس املشروع، كما يظهر الجدول )

عزى ملتغير متوسط دخل 
 
 تي:قبل تأسيس املشروع وعلى النحو ا  األسرةللتمكين االجتما ّي والتي ت

دينار( على أعلى متوسط  200إلى أقل من  100حيث انه وفي مجال التمكين االجتما ّي حصلت فاة الدخل )من 

 جاءت فاة الدخل 3.86دينار( وبمتوسط حسابي بلغ) 100(، وتالها فاة الدخل)أقل من 3.99حسابي بلغ )
ً
(، واخيرا

 (.3.45دينار فاكثر( بالدرجة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ  ) 300)

عزى ملتغير متوسط دخل 11الجدول )
ُ
(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارّية للتمكين االجتماعّي ت

 قبل تأسيس املشروع األسرة

االنحراإ  املتوسط الحسابي العدد قبل تأسيس املشروع األسرةمتوسط دخل  املجال

 املعياري 
مظاهر 

التمكين 

 االجتما ي

 0.52 3.86 68 دينار 100اقل من 

 0.45 3.99 91 دينار 200إلى اقل من  100من 

 0.81 3.45 3 دينار فاكثر 300

 0.49 3.93 162 املجموع

( تم  تطبيق α≤0.05ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات، ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )-

(، 22تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول ) (، وجاءت نتائ One way ANOVAتحليل التباين األحادي )

عزى α≤0.05حيث أشارت النتائ   إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى )
 
( للتمكين االجتما ّي ت

 الى قيمة )إ( املحسوبة إذ بلغت في مجال املظاهر  األسرةملتغير متوسط دخل 
ً
قبل تأسيس املشروع استنادا

 (.0.094( بمستوى داللة  بلغ )2.404ة )االجتماعيّ 

عزى ملتغير متوسط دخل  إليجاد(: تحليل التباين األحادي 12الجدول )
ُ
داللة الفروق للتمكين االجتماعّي ت

 قبل تأسيس املشروع األسرة

 مستوى الداللة قيمة إ متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات مصدر التباين املجال
مظاهر 

ن التمكي

 االجتما ي

 0.094 2.404 0.558 2 1.115 بين املجموعات

   0.232 159 36.651 داخل املجموعات

    161 37.766 املجموع

: متوسط دخل 
ً
 بعد تأسيس املشروع:  األسرةسادسا

عزى ملتغّير متوسط دخل  -
 
بعد  سرةاأل تم حساب املتوسطات الحسابّية واالنحرافات املعيارّية للتمكين االجتما ّي ت

(، حيث توّضح النتائ  لوجود فروق ظاهرّية بين املتوسطات الحسابية 23تأسيس املشروع، وكما يظهر في الجدول )

ير متوسط دخل 
ّ
عزى ملتغ

 
 بعد تأسيس املشروع وعلى النحو ا تي: األسرةللتمكين االجتما ّي والتي ت
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الى  100(، وتالها فاة الدخل )من 4.03ابي بلغ )دينار فأكثر( على أعلى متوسط حس 300حيث حصلت فاة الدخل )

دينار( بالدرجة األخيرة بمتوسط  100(  جاءت فاة الدخل )اقل من 3.87دينار( وبمتوسط حسابي بلغ ) 200أقل من 

 (.3.81حسابي بلغ  )

التعاون الدولي وتلك داللة احصائية ذات مؤشر ايجابي تبين أّن االستفادة من البرام  املقدمة من وزارة التخطيط و 

 كانت ذات عالقة طردية مع زيادة الدخل بعد انشاء املشروع.
ًّ
 في تمكين املرأة اجتماعيا

عزى ملتغير متوسط دخل 13الجدول )
ُ
(: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارّية للتمكين االجتماعّي ت

 بعد تأسيس املشروع األسرة

 االنحراإ املعياري  املتوسط الحسابي العدد شروعبعد تأسيس امل األسرةمتوسط دخل  املجال

مظاهر 

التمكين 

 االجتما ي

 0.34 3.81 17 دينار 100اقل من 

 0.52 3.87 77 دينار 200إلى اقل من  100من 
 0.46 4.03 68 دينار فاكثر 300

 0.48 3.93 162 املجموع

( تم  تطبيق α≤0.05صائية عند مستوى داللة )ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين املتوسطات ذات داللة إح -

(، 24(، وجاءت نتائ  تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول )One way ANOVAتحليل التباين األحادي )

عزى ملتغير α≤0.05وتشير النتائ  إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
 
( للتمكين االجتما ّي ت

بعد تأسيس املشروع استنادا الى قيمة ) إ( املحسوبة إذ بلغت في مجال املظاهر االجتماعّية  ةاألسر متوسط دخل 

 (.0.081( بمستوى داللة )2.550)

عزى ملتغير متوسط دخل  إليجاد(: تحليل التباين األحادي 14الجدول )
ُ
داللة الفروق للتمكين االجتماعي ت

 بعد تأسيس املشروع األسرة

 املجال
بعد تأسيس  ألسرةامتوسط دخل 

 املشروع

العد

 د

املتوسط 

 الحسابي

االنحراإ 

 املعياري 

مظاهر 

التمكين 

 االجتما ي

 0.34 3.81 17 دينار 100اقل من 

 0.52 3.87 77 دينار 200إلى اقل من  100من 

 0.46 4.03 68 دينار فاكثر 300

 0.48 3.93 162 املجموع

 وصيات الدراسة:ت

 ات  للعمل على إيجاد حلول لتلك الفجوات واملعيقات تتمخص بـ :خرجت الدراسة بعدة توصي

ضرورة وضع قضايا تمكين املرأة في مناطق جيوب الفقر في قائمة أولويات السياسات االقتصادّية واألهداإ  .1

 التنموّية لمحكومة.

س في التخفي  تبني املزيد من مشروعات وبرام  التمكين االقتصادّي، واالجتما ي ملا لها من مردود محسو  .2

 من معاناة املرأة  في مناطق جيوب الفقر.

 تحويل جميع الجهود املجتمعّية لربط تمكين املرأة مع قضايا تمكين املجتمع املتعّددة. .3

استخدام أسلوب تخطيطّي ممنهج وموضو ّي لمحد من الصعوبات، واملعيقات، التي تعيق تحقيق أهداإ  .4

، إذ أّن التخطيط املمنهج يساعد كثيًرا في تعّرإ نقاط قوة ،وضع  برام  وزارة التخطيط والتعاون الدوليّ 

 البرام  التي سيتم تنفيذها مما يساعد على معالجتها،  وخاصة فيما يتعلق بحجم الدعم املقّدم .
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ايجاد ميزات محفزة للنساء  لتشجيع النساء على االشتراك في تلك البرام  للتخفي  من الجراءات الروتينّية   .5

 ستفادة من املشروع.لال 

تفعيل االستراتيجيات املعنّية بالحد من الفقر، من خالل تنفيذ البرام  واملشار ع  الفاعلة والتي تشمل  .6

 املجتمعات ،والفاات املستهدفة، والشركاء في التنمية ، من املؤسسات املحلية والقليمّية والدولّية كذلك. 

ي مناطق جيوب الفقر، والتي تعمل على  تنمية القيادات النسائّية، العمل على زيادة وتفعيل مهارات التدريب ف .7

بحيث يتم التركيز على التدريبات املعنّية باملهارات الدارّية وامِلهنّية، ومهارات التصال وقضايا التنمّية، والنوع 

 االجتما ّي ومفهوم التمكين، وكذلك تحفيز املرأة وتعزيز ثقتها بنفسها ووجودها.

ام  توعوّية هادفة تمس واقع املرأة االجتما ي، واالقتصادي، والقانونّي، كالتوعية القانونّية بحقوقها إيجاد بر  .8

وواجباتها، ووضعها في املجتمع، والتركيز على حقوقها النسانّية من حق الحياة والكرامة والتعليم، مما قد يكون 

 املستوى التعليمّي بين النساء في تلك املناطق. له األثر الواضح في التخفي  من مظاهر العن  ضدها وانخفاض
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 ملخص
لفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات، واختارت جامعة هدفت الدراسة التعّرإ على دور الجامعات ا

، وبحثت في دور متغيرات: نوع الثانوية العامة، والدرجة العلمية، ومكان السكن، واملستوى نموذجاام هللا في ر  فلسطين التقنية خضور 

ولتحقيق أهداإ الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانة مكونة  ملرأة وتمكينها.الدرا ري في تحديد دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية ا

( فقرة تقيس وجهة نظر الطالبات الجامعيات في مدى إسهام الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها. وتكّون مجتمع 25من )

، إذ بلغ 2017-2016( املسجالت في الفصل الصيفي للعام الدرا ري الدراسة من جميع طالبات جامعة فلسطين التقنية خضوري)فرع رام هللا

  ( طالبة.60( طالبة، وتم اختيار عينة طبقية تكونت من )229عددهن )

، كما دلت  تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر طالباتهابينت نتائ  الدراسة أن دور الجامعات الفلسطينية في 
ً
جاء متوسطا

 تعزى ملتغيرّي على عدم وجود 
ً
. في حين دلت على وجود فروق والدرجة العلمية، واملستوى الدرا ري، نوع الثانوية العامةفروق دالة إحصائيا

 تعزى ملتغي
ً
ضرورة تفعيل دور الجامعات  أوصت الباحثةفي ضوء نتائ  الدراسة  ولصالح الطالبات من القرية.مكان السكن ر دالة إحصائيا

، وعمل شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم بين الدور  هذااملرأة وتمكينها من خالل استحداث أنظمة وقوانين تعزز  الفلسطينية في تنمية

عقد الندوات والدورات وورش العمل التي من شأنها أن تساعد في تنمية وتمكين الطالبات في الجامعات ومؤسسات املجتمع املحلي، و 

ؤسسات املجتمع املحلي الفلسطيني ذات العالقة بتمكين املرأة، والعمل على إثراء الطالبات في من خالل الشراكة مع م الجامعات الفلسطينية

الجامعات الفلسطينية بمهارات ومعارإ تنمي قيم القيادة وصناعة القرار لديهن، من خالل قسم الشؤون الطالبية وما يمكن أن يقدمه من 

 سات بهدإ قياس االتجاهات نحو تنمية املرأة وتمكينها لدى املؤسسات املختلفة.إجراء املزيد من الدرادعم بعالقاته مع املجتمع، و 

 تنمية املرأة، تمكين املرأة، دور الجامعات.: الكلمات املفتاحية

Abstract: 

          The study aimed at identifying the role of Palestinian universities in achieving the development of women and empowering 

them from the point of view of female students. The Technical University of Palestine chose Ramallah as a model and discussed 

the role of variables such as the type of secondary school, degree, place of residence and level of education in determining the 

role of Palestinian universities in achieving development. Women and their empowerment. To achieve the objectives of the 

study, the researcher developed a questionnaire consisting of (25) paragraphs that measure the view of female university 

students regarding the extent to which Palestinian universities contribute to women's development and empowerment. The 

study population consists of all students of the Technical University of Palestine (Ramallah branch) enrolled in the summer 

semester of the academic year 2016-2017. The number of students was 229 students and a class sample of 60 students was 

selected. The results of the study showed that the role of Palestinian universities in achieving the development and 

empowerment of women from the point of view of their students was average, as indicated by the absence of statistically 

significant differences due to variables of general secondary type, degree and level of education. While there were statistically 

significant differences due to the variable of the place of residence and the benefit of the students from the village.   In light of the 

results of the study, the researcher recommended the necessity of activating the role of the Palestinian universities in the 

development and empowerment of women through the introduction of laws and regulations that enhance this role, work 

partnerships and sign memorandums of understanding between universities and community institutions, and hold seminars, 

courses and workshops that will help in the development and empowerment of female students. Palestinian universities through 

partnership with the Palestinian community institutions related to the empowerment of women, and to enrich the students in 

Palestinian universities with skills and knowledge that develop the values of leadership and decision-making, through the 

Department of Student Affairs and what can be provided by Through his uncle with the community, and conduct further studies 

in order to measure the attitudes towards women's development and empowerment of the various institutions. 

          Keywords: Development of women, empowerment of women, the role of universities. 
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 مقدمة: 

اختصاصه، وهناك حقيقة  حسب كل واملتخصصون  املفكرون فيه اختل  وقد واسًعا مفهوًما التنمية تعد

شاملة تضم جوانب الحياة االقتصادية، االجتماعية، السياسية، الثقافية، و دة مؤداها أن التنمية عملية معق

 لرفع مستوى 
ً
املشاركة من خالل  في كافة الجوانب  الفردوااليدولوجية، فالتنمية عملية تغيير تسعى أساسا

 أساسيا ركنا مويةالتن ومشاركتها املرأة اقضاي احتلت، وقد (2016)السيد أحمد،  اليجابية لجميع أعضاء املجتمع

 املرأة تمكين تستهدإ والتي نا   حت  العشرين القرن  من األخير النص  من بداية الدولية واملؤتمرات املواثيق في

 البشري  العنصر على مجتمع أي في تستند التي التنمية تلك، املجاالت شت  في التنمية عملية في مشاركتها وتعظيم

 فإن البشرية الطاقة هذه نص  تمثل املرأة كانت وإذا ة، التنمي عملية اسأس هو فالنسان الفعالة، وطاقاته

 تكون  أن يتطلب وهذا  .املجتمع في التنمية و عوق  البشرية والطاقة النسانية الفاعلية في هدرا يعد هاتمكين ضع 

 مناخ ظل في الحياة مجاالت كافة في تمكينها بضرورة وع ها مستوى  بين الوثيقة العالقة بتلك إدراك على ذاتها املرأة

 (. 2015)زايد،  أخرى  ناحية من وتقدمه املجتمع تنمية وبين ناحية، من والنصاإ العدالة من

 في وأهميته بدورها واالعتراإ لها، املجتمع نظرة على التنمية في بدورها القيام على املرأة قدرة وتتوق 

 شخصيتها تنمية إلى إضافة والتدريب، والتأهيل  والتثقي فة،كا بمستوياته التعليم في بحقوقها وتمتعها املجتمع،

 مجاالت في واملشاركة العمل سوق  دخول  وعلى أسرتها، تجاه بمسؤولياتها للقيام تمكينها أجل من مداركها وتوسيع

 ذلك و  كافة، املؤسسات وبناء العامة الخدمة
ً
 الستقرارا وتحقيق التنمية، في ودورها املرأة مكانة أهمية من انطالقا

 كالحق حقوقها للمرأة تضمن قوانين سن على الوضعية القوانين (، لذلك حرصت2014)شاهين،  واملجتمع لألسرة

بين  وساوى  املرأة حقوق  عن ودافع القوانين هذه كافة سبق الذي كان السالم والعمل، وقبلها والتعليم الحرية في

  البشر
ً
 والدولية التي الوطنية العمل منظمات اهتمام العمل سوق  اودخوله املرأة عمل حظي كما ،وإناثا ذكورا

 وبين بينها بمسألة املساواة االهتمام عن فضال بها الئقة عمل ظروإ وتأمين املرأة لحماية قوانين باستصدار قامت

 من التسعينات في وازدهر التمكين مفهوم ظهر(، وقد 2014بينهما )شرع،  الفرص تكافؤ مبدأ وتحقيق الرجل

 املعلومات في واملشاركة باملساولية يرتبط كما والسلطة والصالحيات، بالقوة ويرتبط تمكين املرأة العشرين، قرن ال

 كما تقره، وما تؤديه ما جودة عن الكاملة واملساولية القرارات اتخاذ سلطة وفي عل ها، الحصول  وإمكانية واملعرفة

 الرجوع دون  التصرإ حرية من وافية مساحة اعطاءها مع دمحد نطاق في األمور  مجريات على للتأثير ةفرص يعد

، النطاق ةالتمكين واسعت داللة كلمة وأصبح، (2016وقيمة)أبو الفتوح،  معن  ألدائها يجعل ما لآلخرين،

 والبنوك، والتعليم والنقابات العمالية، والرعاية الصحية، والبياة، في مجاالت مختلفة مثل الدارةوتستخدم 

(Stromquist, 1995). 

 الحياة املعاصرة، وليست مجرد واقع باهتمام تحظى التي الحيوية، املواضيع من املرأة قضية أصبحتوبهذا 

 دور املرأة تلعب أن  شك وال ا فاق، طرحها غزارة في تعدت بل نظري، أو بحث فكري  قضية
ً
 كبيرا

ً
 تكوين في ا

تلك  التنموية، الصغيرة، ويقصد باملشاركة البشرية املوارد تنمية في آخر بمعن  أو أطفال املجتمع، شخصية

 إلى إحداث  والتي تؤدي االجتما ي، أو بالطابع االقتصادي، اتسمت سواء املرأة، تبذلها التي الجهود والسهامات

 القيام على املرأة قدرة ولكن، (2016)أبنو،  االجتما ي واالقتصادي تحقيق التقدم في وتسهم االجتما ي، التغيير

 ما وخاصة بحقوقها وتمتعها املجتمع، في ودورها بقيمتها واالعتراإ إل ها املجتمع نظرة نوعية على تتوق  الدور  هذاب

 (.2015)حمودة،  مداركها وتوسيع شخصيتها لتنمية ومعرفة وعلم وتأهيل تثقي  من نالته

ها، فقد أجرى  كل من حاولت العديد من الدراسات السابقة التعرض ملوضوع تنمية املرأة وتمكينوقد 

 من املرأة األردنية سياسًيا تمكين في النيابية االنتخابات دور  التعرإ على ( دراسة هدفت2011الكفارنة وسالم )

 األردنية املرأة في تمكين دور االنتخابات النيابية ما  :التاليين عن السؤالين الجابة خالل من وذلك نظرها، وجهة
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األردنية  املرأة تمكين في االنتخابات النيابية لدور  داللة إحصائية ذات فروق توجد لنظرها؟ ه وجهة من سياسًيا

العلمي؟ وقد  والعمر، واملؤهل تماعية،جوالحالة اال  العمل، طبيعة تعزى ملتغيرات نظرها وجهة من سياسًيا

 املرتبة األولى، رأة بذاتهاامل ثقة مجال كبيرة، واحتل بدرجة الدراسة عينة أفراد تقديرات أن إلى الدراسة توصلت

املرتبة  بالحياة البرملانية في املشاركة مجال جاء بينما الثانية، في املرتبة املهارات السياسية اكتساب مجال وجاء

 سوق العمل الفلسطيني، املرأة في أوضاع ومناقشة تحليل إلى ( بإجراء دراسة هدفت2012وقام العجلة )  .األخيرة

 املرأة في النشاط تدني مشاركة مناقشة أسباب أسا ري وبشكل ، تواجهها التي واملعوقات ياتإبراز التحد من اجل

إلى استعراض  إضافة هذا .سوق العمل لتحليل املؤشرات املعتمدة استخدمت الدراسة كافة لذلك .االقتصادي

 نوعين استخالص د تموق .املنظم العمل غير سوق  املرأة في صفوإ النساء وأوضاع بين البطالة معدالت لتطور 

 تحليل في املؤشرات املستخدمة كافة أكدت مستوى املحددات، فقد مستوى املؤشرات وعلى النتائ ، على من

 علىو   .وإمكاناتها مؤهالتها يتناسب مع وال محدود ولكنه النساء أوضاع ممحوظ في تقدم على احراز سوق العمل

 محددات املشاركة، العوامل في املؤثرة العوامل من نوعان هناك أن الدراسة إلى فقد توصلت صعيد املحددات

الهيكلية  السائد واملتأثر بالتشوهات التنمية نمط البطالة، معدالت ارتفاع مثل النساء عمالة على الطلب املؤثرة في

 عمل عرض يف املؤثرة العوامل أما .للنوع االجتما ي التقليدي بالنموذج العمل سوق  وتأثر عن االحتالل، املوروثة

 لعمال التفرغ السائدة، االجتماعية التوجهات مع تخصصات معينة تتوافق في النساء في تركز فتتمثل النساء

( 2014أما دراسة أبو حمدان )، ودورها التقليديملرأة ا مع التي تتالءم محددة من املهن أنواع في الرغبة املنزل،

  للمجتمع، وذلك الشاملة في عملية التنمية السورية بيةالعر  املرأة مشاركة تفعيل مسألة فجاءت لتعالج
ً
 انطالقا

 البشرية ) املوارد من الفادة ضرورة من
ً
الدراسة  تعالجو  .وتنميته املجتمع تطوير في حد سواء على (نساًء ورجاال

 قتصاديةاملجتمع اال نشاطات في املرأة مشاركة تفعيل التي تعرقل الصعوبات يركز على أساسيين أولهما جانبين

باملجتمع،  النهوض في تسهم األخرى التي النشاطات من والتعليمية، وغيرها والفكرية واالجتماعية والسياسية

 سوق  في إدماج املرأة وصعوبات املنهي، والتأهيل العلمي االجتماعية والثقافية، وصعوبات العداد كالصعوبات

  القرار، املسؤولية واتخاذ مواقع وتدني مشاركتها في العمل،
ً
 في بين الجنسين بالتمييز الصعوبات الخاصة وأخيرا

عدة،  مجاالت في الشاملة التنمية في إنجاز تفعيل دورها وآليات متطلبات يتناول  وثان هما الحقوق والواجبات،

 نتاجعملية ال  في وآليات إدماجها للمرأة، املنهي والتأهيل العداد العلمي ومجال الثقافي، االجتما ي كاملجال

 وفي واملساواة بين الجنسين، العدالة ثقافة ونشر القرار، واتخاذ املسؤولية مواقع وتعزيز مشاركتها في االجتما ي،

دمت عدة الختام
 
واملبدعة  الخالقة من القدرات في الفادة الدراسة هدإ تحقيق في املساهمة بغية مقترحات ق

( 2014وقامت كل من ا غا وخليفة ) .املتقدمة الدول  مصاإ ه إلىونقل باملجتمع االرتقاء في املرأة التي تمتلكها

 املرأة تمكين في دور املؤسسات االجتماعية قطاع غزة، وتوضيح في الكفيفة املرأة واقع إلى التعرإ بدراسة هدفت

 الخدمات املساندة أهم على الوقوإ ثم تواجهها، على املشكالت والعقبات التي الضوء وتسليط الكفيفة،

 عرض للمرأة الداعمةو 
ً
الدراسة  نتائ  أسفرت .املرأة الكفيفة لحقوق  املدعمة القوانين التشر عية الكفيفة وأخيرا

 عمل وعقد دورات وورش ندوات والتربوية من التعليمية الوسائل توافر في املؤسستين العاملين نظر وجهة من

املحلي،  املوجودة باملجتمع التنموية املؤسسات ها حول وع  زيادة في يساعد وهذا للمرأة الكفيفة، تثقيفية وتوعوية

للمشاركة  وتشجيعها الكفيفة للمرأة العالقات االجتماعية دعم في القرار، وكذلك صنع عملية في ودعم مشاركتها

 في والنفسية والتأهيلية والصحية التعليمية الخدمات توافر في عليه املبحوثات أكدت وهذا ما البرام  التنموية، في

 التنموية في املجتمع حول املؤسسات وع ها وزيادة االجتماعية العالقات دعم في تلك املؤسسات، والتي تساعدها

 عدم :أهمها من املرأة الكفيفة في املجتمع الفلسطيني تواجه عدة مشكالت ىالدراسة إل نتائ  وتوصلت املحلى،

( بدراسة 2013وقام نجم )، عمل فرص ة حصولها علىملعاملتها، وصعوب خرينا   واساءة االجتما ي، االستقرار
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 معايير توافر درجة غزة، ومعرفة املرأة الفلسطينية في قطاع تمكين في التنموية املؤسسات دور  على التعرإ هدفت

 معايير في التباين نسبة في االختالإ مدى وثائق املؤسسات التنموية، والكش  عن في ومؤشراتها املرأة تمكين

 املرأة تمكين معايير تفاوت :إل ها الدراسة توصلت التي النتائ  أهم متغيرات الدراسة. ومن رأة باختالإامل تمكين

نوع املؤسسة  باختالإ املرأة تمكين معايير في تختل  ال التباين التنموية، وأن نسبة وثائق املؤسسات في ومؤشراتها

للمؤسسات التنموية(. وأوصت  السنوية والتقارير جيةاالستراتي الوثيقة )الخطط وكذلك نوع )حكومية، أهلية(،

والعمل  املرأة إلى تمكين التي تهدإ والحكومية األهلية املؤسسات بين الشراكة استراتيجية دعم :يلي بما الباحثة

 تمكين في بين القطاعين الشراكة ينبغي إيجادها لتفعيل مشتركة وهياات ومجالس لجان خالل من برام  تنفيذ على

دولة  كل في املانحة والهياات العربية النسائية بين الجمعيات والروابط العالقات أواصر الفلسطينية، تعزيز رأةامل

 بينهما الشراكة إلى تفعيل تؤدي بطريقة املتعددة والهياات في فلسطين التنموية النسائية املؤسسات بين وما عربية

 اليجابية في ومشاركتها صمودها وتمكينها وتعزيز الفلسطينية ملرأةبا إلى النهوض الرامية البرام  التنموية لتنفيذ

قضية تمكين املرأة ومدى مشاركتها في الحياة  ( فجاءت لتبحث في2016. أما دراسة كاظم ) الفلسطيني املجتمع

اجه االقتصادية واالجتماعية والسياسية باملجتمع العراقي، ويهدإ البحث الى  معرفة أهم املعوقات التي تو 

تمكين املرأة العراقية من أجل خدمة وتنمية مجتمعها. ومعرفة مدى اختالإ هذه املعوقات التي تعيق تمكين 

املرأة من أجل خدمة وتنمية مجتمعها، باختالإ النوع . ومن اجل تحقيق هذه االهداإ فقد استخدم الباحث  

 ثر أك أن ا وكيفيا، توصلت نتائ  البحث الىاملنهج املسحي االجتما ي الذي يتم عن طريقه دراسة الظاهرة كمي

العوامل إعاقة لتمكين املرأة هي العوامل االجتماعية  تالها العوامل االقتصادية والسياسية ثم أخيرا العوامل 

 :مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتهاالشخصية. 

 مشكلة الدراسة 

فكير السائد، وامليدان الحقيقي لبناء تعد الجامعات الفلسطينية من أهم أدوات التغيير في نمط الت

 إلى قلة و ي بعض أفراد املجتمع لدور املرأة في عجلة التنمية 
ً
وتشكيل شخصيات الطلبة ف ها، واستنادا

 يدعو إلى اضطهاد املرأة ومحاولة طمس وجودها وشخصيتها، وعدم 
ً
الحاصلة فيه، فقد أنتجت هذه الحالة فكرا

 إلى جنب مع الرجل، وكذلك غياب تقدير دورها الذي يمكن أن تقد
ً
مه لدفع عجلة تنمية املجتمع إلى األمام جنبا

التقدير ملا يمكن أن تقوم به لو سنحت لها الفرصة للمشاركة في بناء مجتمعها الذي تنتمي إليه، ومن خالل 

، جاءت فرع رام هللا وهو فرع مخصص لتدر س الناث فقطب عمل الباحثة في جامعة فلسطين التقنية خضور 

 في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات ف ها. الفلسطينيةهذه الدراسة لفحص دور الجامعات 

 أهداف الدارسة: 

 تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:

 التعّرإ إلى دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات. .1

في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة إ إلى تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور الجامعات الفلسطينية  التعر  .2

نوع الثانوية العامة، والدرجة العلمية، ومكان السكن، واملستوى  :الدراسة متغيرات نظر الطالبات باختالإ

 الدرا ري

 فرضيات الدراسة:

 تتمثل فرضيات الدراسة في التالية: 

  0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق : ال توجدولىاأل)  (α ≤   بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور

 الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات تعزى ملتغير نوع الثانوية العامة.
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 0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق : ال توجدالثانية)  (α ≤   بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور

 الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات تعزى ملتغير الدرجة العلمية.

 0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق : ال توجدالثالثة)  (α ≤   بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور

 نية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات تعزى ملتغير مكان السكن.الجامعات الفلسطي

 0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق : ال توجدالرابعة)  (α ≤   بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور

 تغير املستوى الدرا ري.الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات تعزى مل

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها:

 :الدراسة: تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط اآلتية أهمية

دور الجامعات الفلسطينية في  قياس حيث من العصر الحديث موضوعات من مهم بموضوع تتعلق كونها  .1

على الجانب ا خر من مخرجات التعلم أال  والتعرإ تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات،

 .وهو الجانب الوجداني

تعد هذه الدراسة األولى على هذا املستوى، التي تهتم بدراسة دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية   .2

 املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات على حد علم الباحثة.

تحقيق تنمية املرأة وتمكينها بوالباحثون املهتمون  لفلسطينيةرؤساء الجامعات ا الدراسة هذه من يستفيد قد  .3

 في املجتمع.

 حدود الدراسة ومحدداتها: تتمثل في التالية:

 .2017-2016: الفصل الصيفي للعام الدرا ري املحدد الزماني .1

 فرع رام هللا. : جامعة فلسطين التقنية خضورياملحدد املكاني .2

 ة املسجالت للفصل الصيفي.: جميع طالبات الجامعاملحدد البشري  .3

 املفاهيم واملصطمحات الواردة في الدراسة. :املحدد املفاهيمي .4

 : األداة، واملعالجات الحصائية املستخدمة ف ها.املحدد اإلجرائي .5

: هو التعرإ على دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر املحدد املوضوعي .6

 الطالبات.

  يف املصطلحات:تعر 

: هي "املؤسسات التي يضم كل منها ما ال يقل عن ثالث كليات جامعية، وتقدم الجامعات الفلسطينية

برام  تعليمية تنتاي بمنح درجة البكالوريوس، الدرجة الجامعية األولى، ولمجامعة أن تقدم برام  للدراسات 

الدكتوراه، ويجوز لها أن تقدم برام  تعليمية تنتاي بمنح  العليا تنتاي بمنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو 

 املادية الطاقات "توظي  هي (، التنمية1988درجة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم" )السلطة الوطنية الفلسطينية، 

  وأخير أوال وتركز كلها، والبشرية
ً
 استعداداتها،و  قدراتها وتنمية تمكينها خالل من البشرية في املوارد االستثمار على ا

  املرأة وباعتبار .كافة ومكوناتها وفااتها
ً
  مكونا

ً
 هذه نص  وتشكل من املجتمعات، ألي املوارد البشرية من رئيسا

 دورها وكذلك التنمية االقتصادية واالجتماعية، برام  تنفيذ في مساهمتها في املتمثل املزدوج دورها لها فاي املوارد،

  كون لت وإعدادهم األجيال تربية في
ً
  عامال

ً
 )اليونسكو، الناشاة البشرية املوارد تنمية في رئيسا

ً
(، تمكين 1996أيضا

(. 2010التي تؤثر في حياتها" )السيد،  االجتماعية"دعم إمكانية املرأة وقدرتها على التأثير في املؤسسات  هو املرأة:

 وتعرإ الباحثة مفهوم تنمية وتمكين املرأة بأنه العملية التي يتم من خ
ً
اللها النهوض بمستوى املرأة اجتماعيا

، وتمكينها من أداء الدور املنوط بها في تنمية املجتمع.
ً
 وسياسيا

ً
 واقتصاديا
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 إجراءات الدراسة: 

 .الوصفي املنهج استخدام تم الدراسة أهداف لتحقيق الدراسة: منهج

املسجالت  سطين التقنية خضوريتكّون مجتمع الدراسة من جميع طالبات جامعة فل :الدراسة وعينتها مجتمع

. وقامت الباحثة بتطبيق 2016/2017( طالبة، وذلك للعام الدرا ري 229للفصل الصيفي والبالغ عددهن )

%( من مجتمع الدراسة الكلي، 26( طالبة، أي بنسبة )60الدراسة على عينة عشوائية طبقية تكونت من )

  ( يوضح خصائص أفراد عينة الدراسة.1) والجدول رقم

 (: خصائص أفراد عينة الدراسة.1جدول )

 النسبة املئوية العدد مستويات املتغير املتغير

 نوع الثانوية العامة

 %26.6 16 علمي

 %60 36 أدبي

 %13.4 8 تجاري 

 %0 0 صنا ي

 100% 60 املجموع

 الدرجة العلمية

 %53 32 دبلوم

 %47 28 بكالوريوس

 100% 60 املجموع

 مكان السكن

 %23.3 14 مدينة

 %53.4 32 قرية

 %23.3 14 مخيم

 100% 60 املجموع

 املستوى الدرا ري

 %16.6 10 سنة أولى

 %43.4 26 سنة ثانية

 %20 12 سنة ثالثة

 %20 12 سنة رابعة

 100% 60 املجموع

ة في تحقيق تنمية املرأة أَولية لقياس دور الجامعات الفلسطيني استبانة: قامت الباحثة بإعداد الدراسة أداة

( 2016) كاظموتمكينها من وجهة نظر الطالبات، باالستعانة باألدب التربوي والدراسات السابقة، مثل دراسة 

األول من معلومات عامة وتكون  هائجز في ستبانة اال  تكونت، وقد (2013ودراسة نجم ) (2012) قطبودراسة 

وقد صيغت الفقرات بحيث يتم قة بتنمية املرأة وتمكينها، من مجموعة من الفقرات لها عالالجزء الثاني 

حسب مقياس ليكرت الخما ري الذي يتكون من خمس درجات، وقد أعطيت االستجابة بدرجة  االستجابة لها

( 
ً
 2(، بدرجة قليلة )3(، بدرجة متوسطة )4( درجات، بدرجة كبيرة )5كبيرة جدا

ً
(. وقد 1) (، وبدرجة قليلة جدا

( فقرة تقيس دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة 25انة من )تكونت االستب

 نظر الطالبات .

تأكدت الباحثة من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من املحكمين  الدراسة وثباتها: صدق أداة

ية، حيث  تم حذإ بعض من ذوي االختصاص والخبرة والكفاءة من مؤسسات التعليم العالي الفلسطين

الفقرات وتعديل بعضها ا خر. أما فيما يتعلق بالثبات فقد تم حسابه بواسطة معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغ 

( 25من ) تكونت االستبانة في صورتها النهائيةو وهي قيمة مقبولة ألغراض البحث.  (.0.98معامل الثبات لألداة )

 ي تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات .فقرة تقيس دور الجامعات الفلسطينية ف
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 : تم اعتماد املتغيرات التالية كمتغيرات مستقلة:متغيرات الدراسة

 : وهو بأربع مستويات  )علمي، أدبي، تجاري، صنا ي(. نوع الثانوية العامةأ .1

 : وهي بمستويين )دبلوم، بكالوريوس(.الدرجة العلمية .2

 ة مستويات )مدينة، قرية، مخيم(.: وهو بثالثمكان السكن .3

 سنة ثالثة، سنة رابعة(.   : وهو بأربعة مستويات )سنة أولى، سنة ثانية، املستوى الدراس ي .4

 : دور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات.املتغير التابع تمثل في

 من خالل برنام  الحصائية: تم جمع البيانات من أ املعالجة
ً
فراد مجتمع الدراسة، وتم معالجتها إحصائيا

(، بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات SPSSالرزمة الحصائية للعلوم االجتماعية )

-One( واختبار تحليل التباين األحادي )t-testأفراد الدراسة، وفحص فرضيات الدراسة، باستخدام اختبار ت )

Way ANOVA للمتغيرات املستقلة، واختبار 
ً
( LSD)( ملعرفة الداللة الحصائية بين املتوسطات الحسابية تبعا

 .لقياس اتجاهات الفروق

 النتائج واملناقشة: 

لتحديد دور الجامعات في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها ومن أجل تفسير النتائ  اعتمدت املتوسطات 

 تية:الحسابية والنسب املاوية ا 

 %( يدل على درجة منخفضة.51.9 - 36أو )  (2.59 –1.8متوسط حسابي )

 %( يدل على درجة متوسطة. 67.9  – 52 ( أو )3.39 – 2.60متوسط حسابي )

 %( يدل على درجة عالية. 83.9 – 68 أو ) (4.19 – 3.40متوسط حسابي )

 ؟طالباتمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الدور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تن : مااألول  السؤال نتائج

املعيارية لتقديرات  واالنحرافات الحسابية املتوسطات قامت الباحثة بحساب السؤال هذا على لإلجابة

 لكل الطالباتأفراد عينة الدراسة لدور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر 

 .ذلك يبين (2) للدرجة الكلية، والجدول و  األداة فقرات من فقرة

لدور الجامعات الفلسطينية في تحقيق تنمية املرأة  املعيارية واالنحرافات الحسابية (: املتوسطات2الجدول )

.)
 
 وتمكينها من وجهة نظر الطلبة )مرتبة تنازيا

الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدور 

 كبير 1.29 3.72 الجامعة في شخصيتي الشجاعة ملواجهة املجتمع.غرست  3

 كبير 1.20 3.68 أتاحت لي الجامعة فرصة التطلع إلى استكمال تعليمي العالي. 12

 كبير 1.14 3.60 أكسبتني الجامعة مهارات الندماج اليجابي في املجتمع. 11

 كبير 0.87 3.53 سائط املعرفة.ساعدتني الجامعة على تنمية مهاراتي في الحاسوب وو  13

 كبير 1.35 3.52 ساعدتني الجامعة على تعزيز ثقتي بنف ري. 2

 كبير 1.51 3.43 ساعدتني الجامعة على رفع مستوى شعوري بذاتي واحترامي لنف ري. 19

 مما كنت عليه قبل التحاقي بها. 10
ً
 كبير 1.33 3.38 جعلتني الجامعة أكثر طموحا

 كبير 1.21 3.38 ماذج نسوية ناجحة من التاريخ العربي واالسالمي والعالمي.تبرز الجامعة ن 21

 كبير 0.94 3.35 عززت الجامعة دافعيتي لإلنجاز. 9

 متوسط 1.46 3.33 أكسبتني الجامعة مهارات ومؤهالت تفيدني في املستقبل. 7

 وسطمت 1.08 3.3 بعد التحاقي بالجامعة تفهمت دوري في املجتمع بشكل أعمق. 1
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الرقم في 

 االستبانة
 الفقرة

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 
 الدور 

 متوسط 1.37 3.25 ساعدتني الجامعة على معرفة إمكانياتي وقدراتي. 6

 متوسط 1.67 3.2 تساهم الجامعة من خالل نشاطاتها في تحسين صورة املرأة في العالم. 16

22 
تساهم الجامعة في نشر الو ي حول الظواهر االجتماعية مثل الزواج املبكر 

 والعن  ضد املرأة.
 متوسط 1.57 3.2

 متوسط 1.49 3.17 أتاحت لي الجامعة فرصة تنمية مهارات القيادة لدي. 8

 متوسط 1.05 3.13 ساعدتني الجامعة على تفهم واجباتي السياسية في املجتمع. 23

 متوسط 1.6 3.13 تدعم الجامعة حقوق املرأة التعليمية في املجتمع في مراحل التعليم املختلفة. 25

15 
عة أن رفع كفاءة املرأة في املؤسسات يرفع قدرتها على أدركت من خالل الجام

 املساهمة في التنمية.
 متوسط 1.66 3.1

 متوسط 1.03 3.08 أكسبتني الجامعة القدرة على الملام بقضايا املجتمع. 4

 متوسط 1.27 3.07 تساعد الجامعة على التطوير العلمي لمحاالت الخاصة. 20

 على الذكور.تشجع الجامعة املرأة على اق 18
ً
 متوسط 1.26 3 تحام فروع معرفية كانت حكرا

 متوسط 1.45 2.9 أكسبتني الجامعة مهارات التخطيط والتنفيذ. 5

 متوسط 1.47 2.80 أكسبتني الجامعة مهارات البحث العلمي وحل املشكالت. 14

 متوسط 1.40 2.75 تزرع الجامعة في نفوس الطلبة مقاومة أشكال التمييز ضد املرأة. 17

24 
ساعدتني الجامعة على معرفة حقوقي في العمل حسب قانون العمل 

 الفلسطيني.
 متوسط 1.39 2.73

 متوسط 1.11 3.23 الدرجة الكلية

تحقيق تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر دور الجامعات الفلسطينية في  يبين الجدول السابق أن

، إذ بلغ املتوسط الحس الطالبات جاء
ً
( وهي درجة 1.3( بانحراإ معياري )3.2ابي للدرجة الكلية )متوسطا

 حسب املتوسطات الحسابية 
ً
للفقرات، حيث جاء في مقدمتها متوسطة، وقد رتبت فقرات االستبانة تنازليا

(، 1.29( وانحراإ معياري )3.72غرست الجامعة في شخصيتي الشجاعة ملواجهة املجتمع" بمتوسط حسابي )"

( وانحراإ معياري 3.68لجامعة فرصة التطلع إلى استكمال تعليمي العالي" بمتوسط حسابي )تبعها "أتاحت لي ا

( بانحراإ معياري 3.6حسابي ") بمتوسط اليجابي في املجتمع" االندماجأكسبتني الجامعة مهارات ثم "(، 1.20)

سب قانون العمل ساعدتني الجامعة على معرفة حقوقي في العمل ح(. في حين كانت أقل االدوار "1.14)

تزرع الجامعة في نفوس الطلبة مقاومة أشكال التمييز ضد ( ، ثم "1.39( بانحراإ معياري)2.73"  )الفلسطيني

( ، وأيضا "أكسبتني الجامعة مهارات البحث العلمي وحل املشكالت" 1.40) ( بانحراإ معياري 2.75" )املرأة

جامعات ال تعمل بما فيه الكفاية لتحقيق تنمية املرأة (. وترى الباحثة أن ال1.47( بانحراإ معياري)2.80)

وتمكينها والذي يقع ضمن األهداإ االنفعالية التي تسعى الجامعات لكسابها لطالباتها إضافة لمجانب املعرفي 

والنفس حركي، على الرغم من أن بعض الفقرات بينت أن الجامعات غيرت وعززت بعض االتجاهات االيجابية 

ت مثل الثقة بالنفس والثقة ملواجهة املجتمع وزيادة طموح الطالبات ودافعية النجاز لديهن، لدى الطالبا

( والتي وجدت أن االنتخابات النيابية في األردن 2011واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة كفارنة وسالم )

( والتي 2014نتيجة دراسة ا غا ) تعمل على رفع مستوى ثقة املرأة بنفسها وتنمي مهاراتها األساسية، وكذلك مع 

 .وجدت أن دور املؤسسات االجتماعية في دعم املرأة الكفيفة في قطاع غزة جاء بدرجة كبيرة
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بين تقديرات أفراد   ≥ α)  (0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق ال توجد :الفرضية األولى نتائج

ملرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات تعزى ملتغير نوع عينة الدراسة لدور الجامعات الفلسطينية في تنمية ا

 الثانوية العامة. 

من أجل فحص الفرضية الصفرية األولى قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات 

 ( يوضح ذلك.3املعيارية على املجال الكلي بحسب متغير نوع الثانوية العامة، والجدول )

الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة على فقرات  (: املتوسطات3الجدول )

 االستبانة بحسب متغير نوع الثانوية العامة

نوع الثانوية 

 العامة
 العدد

املتوسط 

 الحسابي
 االنحراف املعياري 

 1.33 3.00 16 علمي

 0.99 3.37 36 أدبي

 1.19 3.05 8 تجاري 

 1.11 3.23 60 املجموع

من الجدول السابق وجود فروق ظاهرة في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور  يالحظ

الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر طالباتها بحسب متغير نوع الثانوية العامة، وملعرفة 

 (.4كما يظهر في الجدول )( One-Way Anovaداللة الفروق قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي )

 بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ( للفروقOne-Way Anova(: نتائج تحليل التباين األحادي )4الجدول )

متغير نوع الثانوية  بحسب لدور الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات

 العامة.

 مصدر التباين
مجموع مربعات 

 االنحراف

درجات 

 الحرية
 متوسط االنحراف

قيمة 

 )ف(
 الداللة

 0.48 0.74 0.92 2 1.83 بين املجموعات

   1.24 57 70.87 داخل املجموعات

    59 72.70 املجموع

مستوى  من ( وهي أكبر 0.48( ومستوى الداللة )3.26نالحظ من الجدول السابق أن قيمة "إ" تساوي )

 بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور ( أي أنه ال توجα ≤ 0.05الداللة )
ً
د فروق دالة إحصائيا

الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات بحسب متغير نوع الثانوية العامة، 

 وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية األولى.

 وقد تعزى هذه النتيجة إلى إدراك الطالبات ألهمية دور الجا
ً
معات في تنمية املرأة وتمكينها اجتماعيا

بغض النظر عن نوع الثانوية العامة التي تحملها، حيث أن الفرعين العلمي والتجاري أتاحا للطالبات فرصة 

 على الذكور فيما سبق، وبذلك تدرك الطالبات أهمية دور الجامعة في تحقيق 
ً
االلتحاق بتخصصات كانت حكرا

 جتمع.تنميتهن وتمكينهن في امل

بين تقديرات أفراد   ≥ α)  (0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق : ال توجدنتائج الفرضية الثانية

عينة الدراسة لدور الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات تعزى ملتغير الدرجة 

 العلمية.

حثة باستخدام اختبار )ت( للعينات املستقلة من أجل فحص الفرضية الصفرية الثانية قامت البا

(Independent t-Test ليجاد الفروق بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور الجامعات )
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( يوضح 5الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات بحسب متغير الدرجة العلمية، والجدول )

 ذلك.

لدور الجامعات الفلسطينية  بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ( للفروقt-testر)ت( )اختبا (: نتائج5جدول )

 في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات بحسب متغير الدرجة العلمية.

الدرجة 

 العلمية
 قيمة "ت" االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي العدد

مستوى 

 الداللة

 1.08 3.29 32 دبلوم
0.67 0.34 

 1.16 3.16 28 بكالوريوس

( وهي أقل من مستوى 0.34( ومستوى الداللة )0.67نالحظ من الجدول السابق أن قيمة "ت" تساوي )

 بين متوسطات تقدير أفراد عينة الدراسة لدور α ≤ 0.05الداللة )
ً
( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

من وجهة نظر الطالبات تعزى ملتغير الدرجة العلمية. وبذلك تم الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها 

 قبول الفرضية الصفرية الثانية.

عزى هذه النتيجة إلى أن الطالبات بشكل عام 
 
إدراك الجوانب االنفعالية التي تتعلق بدور  يستطعنوقد ت

، ألن الحديث ال يدور عن الجوانب
ً
املعرفية والعلمية والتحصيلية،  الجامعة في تنمية املرأة وتمكينها اجتماعيا

وإنما حول جوانب تشترك ف ها الطالبات من كال الدرجتين العلميتين وبذلك اتفقت الطالبات على تقييم 

 متوسط لدور الجامعات في تنمية املرأة وتمكينها.

ات أفراد عينة بين تقدير   ≥ α)  (0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق نتائ  الفرضية الثالثة.: ال توجد

 الدراسة لدور الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات تعزى ملتغير مكان السكن.

من أجل فحص الفرضية الصفرية الثالثة قامت الباحثة بحساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

 ( يوضح ذلك.6دول )على املجال الكلي بحسب متغير مكان السكن، والج

 (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدارسة6الجدول )

 على فقرات االستبانة بحسب متغير مكان السكن.

 االنحراإ املعياري  املتوسط الحسابي العدد مكان السكن

 1.17 2.96 14 مدينة

 0.99 3.55 32 قرية

 1.14 2.76 14 مخيم

 1.11 3.23 60 موعاملج

يالحظ من الجدول السابق وجود فروق ظاهرة في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور 

الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات بحسب متغير مكان السكن، وملعرفة 

 (.7( كما يظهر في الجدول )One-Way Anovaداللة الفروق قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي )

 ( لدور الجامعات الفلسطينيةOne-Way Anova(: نتائج تحليل التباين األحادي )7الجدول )

 متغير مكان السكن.بحسب  في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات

 الداللة )إ(قيمة  متوسط االنحراإ درجات الحرية مجموع مربعات االنحراإ مصدر التباين

 *0.04 3.26 3.73 2 7.45 بين املجموعات

   1.14 57 65.23 داخل املجموعات

    59 72.70 املجموع

 (α ≤ 0.05)* دالة عند مستوى داللة 



251 
 

مستوى  أقل من( وهي 0.04( ومستوى الداللة )3.26نالحظ من الجدول السابق أن قيمة "إ" تساوي )

 بين متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور ( أي أنه توجد α ≤ 0.05الداللة )
ً
فروق دالة إحصائيا

الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات بحسب متغير مكان السكن، وبذلك تم 

 رفض الفرضية الصفرية الثالثة.

الثالثة )مدينة، قرية، مخيم(، ومن أجل تحديد مصدر الفروق بين املتوسطات الحسابية ملجموعات الدراسة 

 لدور الجامعات الفلسطينية في 
ً
نمية املرأة وتمكينها، استخدمت توالتعرإ على أي املجموعات كانت اكثر تقديرا

 .(8للمقارنة البعدية كما هو موضح في الجدول ) (LSD)الباحثة اختبار اقل فرق معنوي 

ديد مصدر الفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة لتح (LSD)(: نتائج املقارنة في اختبار 8الجدول )

ي تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات بحسب متغير الدراسة على دور الجامعات الفلسطينية ف

 مكان السكن

I J I – J الداللة االحصائية 

 0.024 0.794 مخيم قرية

 (α ≤ 0.05* دالة عند مستوى الداللة )

السابق أن الفروقات الدالة احصائيا كانت بين استجابات الطالبات من القرية ومن يتبين من الجدول 

املخيم ولصالح الطالبات من القرية. وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الطالبات من القرية يستطعن تقييم دور 

مجتمع القرية  الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها بشكل أوضح من زميالتهن، نتيجة خروجهن من

،  املحظوراتاملغلق إلى مجتمع الجامعة املفتوح، حيث أن 
ً
واملمنوعات التي يخضعن لها في بياة القرية كبيرة جدا

وبالتالي من الطبيعي أن تقيم طالبات القرية دور الجامعات بدقة أكبر من زميالتهن من املخيم اللواتي يمتلكن 

 من الحرية والنشاط االجتما ي كو 
ً
تقوم بالكثير من النشاطات الداعمة للمرأة في بياة  (UNDP)ن مؤسسة نوعا

 بحسب متغير بياة 2014، ويتفق ذلك مع نتائ  دراسة عبد الرحيم )املخيمات
ً
( التي اظهرت فروق دالة احصائيا

 في التنمية. املرأةالتنشاة االجتماعية لصالح طالبات البياة االكثر شفافية في تقدير اهمية مشاركة 

بين تقديرات أفراد   ≥ α)  (0.05مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق نتائ  الفرضية الرابعة: ال توجد

عينة الدراسة لدور الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات تعزى ملتغير املستوى 

 الدرا ري.

حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ب ثةالباح تمن أجل فحص الفرضية الصفرية الرابعة قام

 ( يوضح ذلك.9على املجال الكلي بحسب متغير املستوى الدرا ري. والجدول )

 (: املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابة أفراد عينة الدارسة9الجدول )

 على فقرات االستبانة بحسب متغير املستوى الدراس ي.

 االنحراإ املعياري  املتوسط الحسابي العدد املؤهل العلمي

 1.09 3.14 10 سنة أولى

 1.10 3.33 26 سنة ثانية

 1.15 2.81 12 سنة ثالثة

 1.23 3.23 12 سنة رابعة

 1.11 3.23 60 املجموع



252 
 

يالحظ من الجدول السابق وجود فروق ظاهرة في متوسطات تقديرات أفراد عينة الدراسة لدور 

نية في تنمية املرأة وتمكينها من وجهة نظر الطالبات بحسب متغير املستوى الدرا ري، وملعرفة الجامعات الفلسطي

 (.10( كما يظهر في الجدول )One-Way Anovaداللة الفروق قامت الباحثة باستخدام تحليل التباين األحادي )

لفلسطينية في تنيمة املرأة ( لدور الجامعات اOne-Way Anova(: نتائج تحليل التباين األحادي )10الجدول )

 املستوى الدراس ي. بحسب متغير وتمكينها من وجهة نظر الطالبات 

 مجموع مربعات االنحراإ مصدر التباين
درجات 

 الحرية

متوسط 

 الدرجات

قيمة 

 )إ(
 الداللة

 0.46 0.88 1.09 3 3.28 بين املجموعات

   1.24 56 69.42 داخل املجموعات

    59 72.70 املجموع

 (α ≤ 0.05دالة عند مستوى الداللة )* 

( وهي أقل من مستوى 0.46( ومستوى الداللة )0.88يالحظ من الجدول السابق أن قيمة "إ" تساوي )

 بين متوسطات تقدير أفراد العينة لدور الجامعات α ≤ 0.05الداللة )
ً
( أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا

ن وجهة نظر الطالبات بحسب متغير املستوى الدرا ري، وبذلك تم قبول الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها م

 الفرضية الصفرية الرابعة.

وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن الطالبات في كافة املستويات يدركن أهمية دور الجامعات في تنمية املرأة وتمكينها 

 
ً
 وشخصيا

ً
الطالبات على تقدير دور الجامعة في هذا ، فلم يكن ملتغير املستوى الدرا ري تأثير على قدرة مجتمعيا

 بحسب متغير 2014املجال، ويختل  ذلك مع نتائ  دراسة عبد الرحيم )
ً
( التي اظهرت فروق دالة احصائيا

 املستوى الدرا ري ولصالح طالبات السنوات املتقدمة.

 توصيات الدراسة:

 ات التالية :في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة، توص ي الباحثة بالتوصي

ضرورة تفعيل دور الجامعات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها من خالل استحداث أنظمة وقوانين تعزز  .1

بين  الشراكة لتفعيل ، وعمل شراكات وتوقيع مذكرات تفاهم بين الجامعات ومؤسسات املجتمع املحليالدور  هذا

 .الفلسطينية املرأة تمكين في القطاعين

عالقات وروابط مع الجمعيات النسائية العربية والعاملية ومؤسسات التنمية السائية في  السعي ليجاد .2

فلسطين مما سيؤدي إلى تفعيل الشراكة وتنفيذ برام  ومشار ع تنموية ترمي إلى النهوض باملرأة الفلسطينية 

 وتمكينها من املشاركة اليجابية في املجتمع الفلسطيني وتعزيز صمودها فيه.

ندوات والدورات وورش العمل التي من شأنها أن تساعد في تنمية وتمكين الطالبات في الجامعات عقد ال .3

 من خالل الشراكة مع مؤسسات املجتمع املحلي الفلسطيني ذات العالقة بتمكين املرأة. الفلسطينية

صناعة القرار العمل على إثراء الطالبات في الجامعات الفلسطينية بمهارات ومعارإ تنمي قيم القيادة و  .4

 لديهن، من خالل قسم الشؤون الطالبية وما يمكن أن يقدمه من دعم بعالقاته مع املجتمع.

 إجراء املزيد من الدراسات بهدإ قياس االتجاهات نحو تنمية املرأة وتمكينها لدى املؤسسات املختلفة. .5
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 امللخص

 شبكة كأول  م2003 العام في تأسست التي دارفور  شمال بوالية  املرأة تنمية جمعيات شبكة منظمة دور  الورقة تناولت

 جمعية 72 إلى ا ن وصلت حت  وتطويرها املرأة تنمية مجال في أعمالها وباشرت نسويه، جمعية18 ب بدأت بالوالية طوعية

. بالوالية املختلفة باألرياإ تعمل منها جمعية62و دارفور، شمال والية عاصمة الفاشر مدينة داخل تعمل منهاجمعية  10 نسويه،

 أرض في حققتها التي والنتائ   ،الدراسة بمنطقة النساء تمكين في املنظمة بذلتها التي الجهود على التعرإ لىإ البحث ويهدإ

  اختيارها تم عينة على االستبيان استمارة توز ع في تمثلت التي امليدانية الدراسة خالل من املعلومات جمع وتم.  واقعال
ً
 عشوائيا

  بياناتها تحليل وتم املنظمة، برام  من استفادت التي املجتمعات من
ً
 نأ لىإ الدراسة توصلت(. SPSS) برنام  باستخدام إحصائيا

 العيش كسب وسبل األصغر التمويل مجاالت في وخاصة ،النساء تمكينل الهادفة البرام  العديد تنفيذ نم استطاعت قد املنظمة

 على املانحين في املتمثلة للمنظمة الدعم قاعدة توسيع بضرورة الدراسة وأوصت .البياة وحماية املرأة وتوعية السالم وبناء

  ئها.لوا تحت تنضوي  التي النسوية الجمعيات من املزيد اءنشإ ضرورة مع هذا ،والدولي والقليمي املحلي املستوى 

 

 

Abstract 

The paper has dealt with the role of the network of women's development organization in the North Darfur 

State, which was established in 2003 as the first voluntary network in the state. It started with 18 women's 

associations and embarked its work in the field of women's development, and its progress until now reaching 72 

women's associations,10 of which operate within the city of Alfashir, the capital of North Darfur State, and 62 of them 

are working in different areas in the state. The study aims to identify the efforts excreted by the organization in 

empowering women in the study area and the results achieved in the field. The information was collected through the 

field study which consisted of distributing questionnaire randomly selected sample of the communities that benefited 

from the programs of the organization .Using the SPSS, the study found that the organization has been able to 

implement many programs aims at empowering women, especially in the areas of microfinance, livelihood, peace 

building, women’s awareness and environmental protection. The study recommended the need to expand the 

support base for the region of donors at the local, regional and international levels, with need to establish more 

women's associations under its umbrella. 

سبل  –التمويل األصغر  –منظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة  –والية شمال دارفور  –تمكين املرأة  :الكلمات املفتاحية
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 مقدمة:

الجتماعية واالقتصادية ا التنمية أدبيات الحديثة  التي دخلت املفاهيم من النساء تمكين مفهوم إن

ل املجتمعية، واملشاركة الفقر ومكافحة ،تطوير وتنمية املرأة مفاهيمعلى  وطغى ،والسياسية للمرأة
َّ
 بذلك وشك

 غير منظمات منها النمائية املنظمات من عدد تبن ، حيث والدولية املحلية املؤتمرات في الرئيسة املفاهيم أحد

 برنام  استحدث كذلك. ابرامجه في رئي ري كهدإ املرأة تمكين مبدأ تحدةامل لألمم تابعة ومنظمات حكومية

 املرأة تمكين يشجع برنام  هو التنمية في والرجل باملرأة الخاصة السياسات عن برنامًجا النمائي املتحدة األمم

 ووصو  تالبي من بدًءا املستويات جميع على واالقتصادية السياسية القرارات اتخاذ مجال في
ً
 ة.الحكوم إلى ال

  التمكين يعرإ
ً
 أو عليه يقدر ال أي شريء" يمكنه ال"  فالن ويقال الشريء، من الشخص تمكن بأنه لغويا

 متعاضدة نظر وجهات عدة هناك االصطالحية الناحية ومن(. 643ص الوسيط، املعجم)به النهوض يستطيع ال

 يمثل التمكين أن( "178ص ،2000) السكري  يرى  حيث املرأة تمكين تعري  الباحثين من عدد خاللها من حاول 

 
ً
 االجتما ي التغيير لنجاز املجتمع وتنظيم االجتماعية لمخدمة الحالية املمارسة في التفكير لعادة مدخال

 م،2012)أحمد و عرإ". مشاركتها زيادة املستهدإ للفاات خاصة املشاركة تدعم التي وبالطرق  املطلوب

 الحياة في النساء مشاركة دعم إلى تهدإ التي واالجراءات العامة السياسيات استخدام" بأنه التمكين( 110ص

  غيرها أو واالقتصادية السياسة
ً
  ."املجتمع على مباشر تأثير لها التي القرارات صنع في مشاركتهن إلى وصوال

  خاللها من املرأة تصبح التي العملية تلك بأنه املرأة تمكين تعري  يمكن تقدم ومما
ً
 واعية وجماعًيا فرديا

 لعدم التصدي على والقدرة بالنفس الثقة فتكسب حياتها في القوة عالقات على خاللها من تؤثر التي بالطريقة

 . الرجل وبين بينها املساواة
ً
 في تشارك أو تعمل بأن فقط يتحقق ال املرأة تمكين فإن التعري  هذا على واستنادا

 تسهم خاللها من التي والنتاجية، االجتماعية العالقات مجمل في املشاركة وإنما وحده، االقتصادي النشاط

 
ً
  اقتصاديا

ً
 على بقدرتها املجتمعي واالعتراإ التقدير إلى إضافة مجتمعها، وتقدم أسرتها رفاهية في واجتماعيا

 .انونيةوالق والسياسية واالجتماعية االقتصادية املجاالت في خياراتها وفرض ا خرين، سلوك في التغيير إحداث

  عقود  عدة منذ الظهور  في بدأ الذي والتنمية املرأة ملفهوم تطور  هو التمكين  مفهوم ان القول  ويمكن

 املداخل في إيجازها ويمكن للمعالجة املتبعة والسياسات واملناهج املفاهيم خاللها من تغيرت مراحل بعدة ومرت

 (:م2012النعيمات،)التالية التنموية

 أن على يقوم افتراض من املدخل هذا ينطلق: و  (Woman in development) تنميةال في املرأة مدخل

 على املدخل هذا وركز التنمية، عمليات عن مبعدة وأنها التنمية، مجال في املخططين تفكير عن غائبة املرأة

 ومشكلة الفقر، ومحاربة مشاكلها ملواجهة باملرأة خاصة مشار ع توجيه خالل من ولكن االنتاجية املرأة أدوار

 هذا تقوم حيث العامة، التنمية بمشروعات يرتبط ال خاص مجال املرأة تنمية مشار ع اعتبار هو املدخل هذا

. إلخ.. الطيور  وتربية األغذية وحفظ كالحياكة تقنية مشار ع وعلى.  التقليدي العمل تقسيم على املشروعات

 تظل كما ككل، التنمية مسار عن النساء وإبعاد يدي،تقل ال النو ي العمل تقسيم املشروعات هذه شأن ومن

 .تغيير دون  حالها على والناث الذكور  بين النوعية الفجوات

 النتاجية بالكفاءة االرتفاع إلى املدخل هذا يتجه: و (Woman and Development)والتنمية املرأة مدخل

 بتطوير املدخل هذا ويهتم بها خاصة مشار ع إلى المجوء دون  االتلمجا كل في للعمل مهاراتها وتحسين للمرأة

 وقد النتاجي، العمل إلى توج هه يتم أطول  وقت للمرأة يتوفر حت  األسرة أعباء التخفي  في تسهم تكنولوجيا

 واحد آن في متعددة بأدوار املرأة قيام عن نجم الذي الدور  صراع ظهور  في املدخل هذا في السلبيات تركزت

 الرجل بين تميز والتي السائدة النوع عالقات ضوء في عملها ثمار من االنتفاع على نفسه قتالو  في قدرتها وعدم
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 بسبب العبء لهذا فعلي مردود هناك يكون  أن دون  وخارجها األسرة داخل املرأة أعباء زادت فقد لذلك واملرأة،

 .منها التخلص العربية خاصة تمعاتلمجا من كثير تستطع لم وتقاليد عادات سيادة

 إدراج أهمية على املدخل هذا يركز: و  (Gender and Development) والتنمية الجتما ي النوع مدخل

 بين مسواة عدم مشكلة بوجود االعتراإ ظل في النتاجية، املوارد على الحصول  في النوعية املساواة مفهوم

 النوع مفهوم ظهور  وكان نميةالت مسار (Gender) املشكلة أن على للتدليل تعوق  بينهما وفوارق  الجنسين،

 التقليدي العمل وبتقسيم التقليدية األدوار مشكلة األساس في هي بالتنمية املرأة عالقة في الحقيقية االجتما ي

 إلى و شير. تمعلمجا في والناث الذكور  من كل وصالحيات وإمكانات بأدوار خاصة خاطاة مفاهيم على املؤسس

 ثم ومن البيولوجية، للفوارق  نتاًجا وليست االجتماعية، باملمارسات متصلة ارهاباعتب النوعية األدوار اختالإ

  يقتضري املساواة تحقيق فإن
ً
 االجتماعية املكانة أن على املدخل هذا ويؤكد املمارسات، هذه تعديل أوال

 .دراتهنق من ويحد والرجل املرأة بين يميز اجتما ي لنظام نتاج إال هي ما للنساء األنقى واالقتصادية

 وأصبح العشرين القرن  تسعينات في ظهر حديث مفهوم والتمكين (Empowerment): التمكين مدخل

  األكثر
ً
ا املفاهيم أكثر وهو الحكومية، غير املنظمات معظم وبرام  سياسات في استخداما

ً
 كعنصر باملرأة اعتراف

 على تعينها التي ا ليات خالل من ضدها التمييز مظاهر كل على للقضاء يسعى فهو وبالتالي التنمية، في فاعل

 تطبيقه مجاالت تضييق أو توسيع في التباين رغم أنه من املفهوم حول  األدبيات وتكش . الذات على االعتماد

 طبيعة لدراك ضروري  أمٌر  ذلك أن باعتبار توز عها وأنماط مصادرها حيث من القوة مفهوم عند يلتقي أنه إال

 لذلك.  القوة مصادر عن والبعيدة واملهشمة املحرومة الفاات لصالح تعمل أصبحت لتيا االجتماعية التحوالت

 على اعتمادها فرص توافر وبمدى االختيار، في حقها وممارسة وفرصها ظروفها من بتمكينها املرأة قوة تتحقق

  .نفسها

 التنمية تكون فال  اء،والنس الرجال بين ومشاركة تفاهمية أكثر التنمية يجعل التمكين مدخل فإن ولهذا

 القوة عناصر امتالك من النساء تمكين إلى تهدإ اجتماعية التنمية تكون  وإنما للنساء اجتماعية رعاية مجرد

 نحو على واملادية املعيشية أوضاعهن تحسين في الذات على االعتماد من تمكنهن واالجتماعية االقتصادية

 تنموي  سياق خلق إلى يهدإ فالتمكين حياتهن، جوانب جميع تمس التي القرارات اتخاذ في واملشاركة متواصل،

 أيًضا يعتمد أنه كما. الحرفي التطوير وفرص والقدرات املهارات تطوير على يعتمد والتفاعل للمشاركة مواٍت 

 ييزالتم عن بعيًدا النوع عالقات وتعزيز واالستقرار، التوازن  من مزيد اتجاه في االجتماعية العالقات تطوير على

 .األخرى  االتلمجا في للتمكين ضرورية مقدمة يعد الذي االقتصادي بالتمكين األسا ري واالهتمام. 

 بقية مثل مثلها التحديات من العديد بوالية شمال دارفور خاصة والسودان بصفة عامة ةأاملر  تواجه

 بحقوقهن ووع هن ام،ع بوجه حياتهن، مسار في التحكم تحول دون  العالم من األخرى  املناطق في النساء

 اتخاذ عملية في املرأة التي تغيب دور  املجتمعات لهذه املحافظة الطبيعة الوضع هذا من يفاقم ومما وممارستها،

   واالقتصادي واالجتما ي. السيا ري العمل في منفتح بشكل للمشاركة القرار

نِشأتم بالوالية وتمثل شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية شمال دارفور أحدى املنظمات 
 
النسائية  التي أ

 عبر النساء مع العملالتي ووضعت ضمن أهم أهدافها العمل على تمكين املرأة من خالل رسالتها املتمثلة في 

وهي تمثل أول شبكة  املعيشري اهامستو  تحسينو  هاحقوق معرفةتوعيتها بو  قدرات املرأة لبناء النسائية الجمعيات

جمعية نسويه، وباشرت أعمالها في مجال 18م وبدأت ب 2003جال تأسست عام طوعية بالوالية في هذا امل

منها تعمل داخل مدينة الفاشر عاصمة والية  10جمعية نسويه،  72تنمية املرأة وتطويرها حت  وصلت ا ن إلى 

 وتهدف املنظمة إلى تحقيق اآلتي:جمعية منها تعمل باألرياإ املختلفة بالوالية 62شمال دارفور، و

 ا قدراتها وبناء النسائية بوالية شمال دارفور  الجمعيات تطوير -1
ً
 او  جتماعيا

ً
 .قتصاديا
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 .هوتقدم املجتمع بناء في الريادي بدورها لتطلعفي والية شمال دارفور   املرأة تمكين -2

 .بين النساء بمنطقة الدراسة الخبرات وتبادل املشاركة مجاالت فتح -3

 .بوالية شمال دارفور  الفقر  مناهضةو  العيش كسب مشار ع مجال فيأة املر  مهارات  تطوير  -4

ولتحقيق هذه األهداف عملت املنظمة على بناء شراكات مع بعض املنظمات ووكاالت األمم املتحدة شملت 

 اآلتي:

وهي منظمة غير حكومية لها مكتب بمدينة الفاشر عاصمة والية  (Practical Action)براكتكال أكشن منظمة  -1

املياه والصرإ الصحي في املناطق و  الزراعةو  الحصول على الطاقة عمل في مجالشمال دارفور وهي ت

 .تقليل ودرء مخاطر الكوارثو  الحضرية

يوليو  31في  التي أنشئت (UNAMID))اليوناميد( األفريقي في دارفور  واالتحادعثة األمم املتحدة منظمة ب -2

 املساعدة إيصال تيسيرو  السودان حكومة ةبمسؤولي املساس دون  املدنيين مايةح م لتعمل في مجال2007

 املساعدة موظفي وأمن سالمة وضمان األخرى  املعنية والجهات املتحدة األمم وكاالت تقدمها التي النسانية

 دعمو  دارفور  في للسالم املوقعة غير املسمحة والحركات السودانية الحكومة بين الوساطةو  النسانية

 .الجذرية ألسبابه التصدي إلى الرامية التدابير طريق عن ذلك في بما حلية،امل املجتمعات نزاع في الوساطة

هي منظمة   (FAO) (Food and Agriculture Organization) :(الفاو)منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  -3

تقوم الفاو بخدمة الدول و للقضاء على الجوع في العالم.  الدوليةتقود الجهود  لألمم املتحدةمتخصصة تابعة 

لى حد سواء. وتعتبر الفاو أيضا مصدرا للمعرفة واملعلومات الدقيقة وتقوم املتقدمة والدول النامية ع

 والغابات الزراعةبمساعدة البلدان النامية والبلدان في مرحلة التطور على تطوير وتحسين ممارسات 

 .لمجميع واألمن الغذائي، كافلة بذلك التغذية الجيدة األسماكومصايد 

 النمائية الشبكة هو  (United Nations Development Program) (UNDP)برنام  االمم املتحدة النمائي  -4

 . لمجميع الشامل االقتصادي والنمو املستدامة التنمية إلى تدعو التي املتحدة لألمم العاملية

 األمم وكالة بوصفه العالمي، األغذية برنام  يقوم( (World Food Program (WFP)األغذية العالمي برنام  -5

 عن األرواح إنقاذ على يعمل فهو. الطوارئ  لحاالت املستمرة باالستجابة الجوع، بمكافحة املعنية املتحدة

   البرنام يعمل كما. السرعة نحو على واملستضعفين لمجو ى الغذاء توفير طريق
ً
 الجو ى مساعدة على أيضا

 لبناء كوسيلة الغذاء تستخدم مشروعات خالل من بذلك ويقوم. املستقبل في لهم الكافي الغذاء تأمين في

 .الذاتي االكتفاء مرحلة إلى وتصل أقوى  لتكون  املجتمعات قدرات وتعزيز املعرفة ونشر األصول،

نظمة وهي( (United Nations Population Fund( UNFPA)للسكان املتحدة األمم صندوق  -6  لألمم تابعة م 

تحدة،
 
 الفرص، وبتكافؤ بالصحة تتسم بحياة التمتع في والطفل والرجل املرأة حق تدعيم على وتعمل امل

ندوق  و عمل   الص 
ً
 مكافحة برام  لسياسات الالزمة السكانية البيانات استخدام في البلدان دعم على أيضا

َمِكن التي وللبرام  الفقر
 
  حمل كل يكون  أن من ت

ً
 نقص فيروس من الشباب وحماية آمنة والدة وكل مرغوبا

 .للنساء النسانية واملعاملة البشرية املناعة

 (United Nations Children's Emergency Fund)( UNICEF) )اليونسي ( للطفولة املتحدة األمم منظمة -7

 وجه على ألطفالمتخصصة في رعاية ا دةاملتح لألمم تابعة منظمةوهي  م1946 ديسمبر 11 في تتأسس

 منظمات وتشترك. ورفاهيتهم األطفال حقوق  وحماية لتعزيز العالم حكومات قبل من ومفوضة الحصر،

 في اليونيس  أعمال في كبير بشكل الحكومية، غير الدولية املنظمات من الشركاء ف ها بما املدني، املجتمع

 .نشاطها اليونيس  ف ها تمارس دولة 158

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 (USAID)  )  the United States Agency for International منظمة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية -8

Development  وتحسين التجارة خالل من االقتصادي النمو( وهي منظمة أمريكية تعمل على مساندة 

 .الحاجة عند نسانيةال املساعدات وتوفير املنازعات ومنع الديمقراطية نشرو  العامة الصحةو  الزراعة

 سبلو  القدرات بناءفي مجال  دارفور  شمال بوالية املرأة تنمية جمعيات شبكة منظمةوقد انحصر عمل 

وتغذية األطفال دون سن الخامسة.  الغذائي التصنيعو  البياة حمايةو  التسلي و  األصغر التمويلو  العيش كسب

 كبكابيةو  السالم دارو  الكومةو  الفاشر  شمل محلياتوقد انتظم مشار عها معظم مناطق والية شمال دارفور و 

 (1( وقد نفذت املنظمة عدد من املشروعات كما هو مبين في الجدول )1خريطة) عمرة سرإو  املالحةو 

 ( املشروعات التي نفذتها املنظمة بوالية شمال دارفور.1جدول)

 املستفيدات من النساء املالية التكلفة املنظمة املمولة املشروع م

 7678 جنيه سوداني 855000 براكتيكال أكشن وتوعية املرأة مشروع بناء السالم 1

 2000 سوداني جنيه 106000 الفاو مشروع تسلي  األغنام 2

 1650 سوداني جنيه 60400 براكتيكال اكشن التسلي  النقدي لمجمعيات 3

 3060 سوداني جنيه 60000 براكتيكال اكشن كسب العيش اتمشروع 4

 األصغرروع التمويل مش 5
 العالمي الغذاء برنام 

 األصغر التمويل مؤسسةو 
 670 جنيه سوداني 3391000

6 
 – 2010) األطفال أجل من األغنام مشروع

2017) 

 األطفال أجل من األغنام

 البريطانية
 3674 جنيه سوداني305000

 6788 سودانيجنيه  342000 براكتكال اكشن مشروع حوض إدارة وادي الكوع 7

 3000 دوالر 155403 براكتكال اكشن مشروع الكومة الزرا ي 8

 5000 سودانيجنيه  349650 شركة حجار القابضة (املواقد املحسنة)مشروع املوقد االقتصادي  9

 1015 إسترليني جنيه 23000 كاربون كلير ) املواقد املحسنة(مشروع درء اثار الدخان  10

 34535 -- -- املجموع 11

 ( التقرير السنوي للمنظمة، بيانات غير منشورة.2016ر: منظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية شمال دارفور)املصد

 مشكلة الدراسة:

نفذت شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية شمال دارفور مجموعة من االنشطة في مجال تمكين املرأة في 

 بدراسات علمية تبين مدى تحقيقها  عدد من محليات والية شمال دارفور  إال أن دورها لم
ً
يكن مرصودا

ألهداإ التمكين التي ينبغي أن تحققها وسط املجتمعات النسوية بمنطقة الدراسة  ومن هنا فإن هذه الدراسة 

 تحاول االجابة على االسالة ا تية:

 ساء؟ما هي الجهود التي بذلتها منظمة شبكة تنمية املرأة بوالية شمال دارفور في تمكين الن 

 الى أي مدى أسهمت تلك الجهود في تحقيق تمكين النساء بوالية شمال دارفور؟ 

 ماهي السبل الكفيلة بتمكين املرأة بوالية شمال دارفور من واقع تجربة منظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة؟ 

 :الدراسة أهداف

 :اآلتي إلى الدراسة تهدف

 .النساء تمكين في دارفور  شمال بوالية املرأة تنمية بكةش جمعيات منظمة بذلتها التي الجهود على التعرإ .1

 .دارفور  شمال بوالية النساء تمكين في املنظمة بذلتها الت  الجهود أثر عن الكش  .2
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 .دارفور  شمال بوالية النساء تمكين في تسهم التي التوصيات املقرحات بعض تقديم .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 دارفورو منظمة شبكة جمعيات تنمية المرأة بوالية شمال دارفور، بيانات غير المصدر: وزاراة التخطيط العمراني  بوالية شمال

 أهمية الدراسة: 

 تبرز أهمية هذه الدراسة من خالل اآلتي:

  تتناول  إنها .1
ً
 في املرأة تمكين بمعوقات العالقة ذات االجتماعية األدبيات تعكسه وعالمي محلي اهتمام ذا موضوعا

 أن أجل من ، واملناقشة للبحث تخضع مازالت التي املوضوعات من ية شمال دارفور بوال  املرأة فتمكين. املجتمع

 االجتما ي البناء على تطرأ التي الحديثة املتغيرات ظل في السيما مجتمعها، في وحقها فرصتها املرأة تأخذ

قية في إقليم دارفور، وخاصة في ظل ظروإ الحروب والصرعات واالنقسامات السياسية والعر  للمجتمع

 .والجهوية التي تعيشها منطقة الدراسة

تقوم به منظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية  الذي الواسع املجتمعي الدور  على الضوء البحث يسلط .2

 على التعرإ في البحث هذا نتائ  تفيد أن املتوقع منحيث  والية شمال دارفور  في املرأة تمكين في شمال دارفور 

 لها، املناسبة الحلول  لتقديم املعنية الجهات إلى وتقديمها ،بوالية شمال دارفور  املرأة كينلتم الفعلية املعوقات

 . مجتمعها داخل األفضل نحو بوالية شمال دارفور  املرأة وضع تغيير في يسهم قد مما
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 حدود ومجتمع الدراسة: 

 :يلي كما الدراسة مجاالت تحديد تم لقد 

 تمكين في دارفور  شمال بوالية املرأة تنمية جمعيات شبكة منظمة جهود ةدراس في ويتمثل: املوضوعي املجال .1

ة، وذلك من خالل إجراء دراسة تقييمية ملدى فعالية املشروعات الت  للوالي الدارية الحدود داخل النساء

 نفذتها املنظمة في تحقيق املستوى املناسب للتمكين وسط النساء بالوالية.

م وحت  2003لدراسة جهود املنظمة في تمكين النساء منذ تأسيسها في العام تتناول ا: الزماني ملجالا .2

 م.2017العام

املنظمة في مجال التمكين وهي محليات الفاشر  بأنشطةشملت الدراسة املحليات التي حظيت : املكاني املجال .3

 (. 1-وكبكابية والطو شة والسري  وسرإ عمرة)خريطة

الالتي شملهن انشطة املنظمة وفق االطار املكاني لعملها بوالية  النساء الدراسة عينة ضمت: البشري  املجال .4

 .شمال دارفور 

  منهجية الدراسة وأدوات وطرق جمع املعلومات:

 جمع خالل من ظاهرةال خصائص ووص  معرفة إلى يتجه الذي الوصفي املنهج على  البحث اهذ يعتمد

 طريقه عن يتم الذي االجتما ي املسحي املنهج على  البحث هذا أيضا يعتمد كما. وتفسيرها وتحليلها البيانات

  الظاهرة دراسة
ً
  كميا

ً
 .املختلفة أبعادها بين العالقات وكش  هاتحليلو  ،وكيفيا

تم اعداد شكلين من االستبيانات وزعت للمستفيدات من االنشطة واملشروعات املختلفة  ملنظمة شبكة 

( امرأة إال أن االنشطة واملشار ع 34535) إلىوالتي وصلت عددهن جمعيات تنمية املرأة بوالية شمال دارفور 

التي تم تنفيذها لم تغطي كل  املجتمعات املستفيدة اي بمعن  آخر نجد أن بعض املجتمعات استفادت من 

مشروع واحد فقط والبعض ا خر حظيت بأكثر من مشروع، ولذا اقتضت الضرورة تقييم كل نشاط أو مشروع 

 عن ا خر   فاصبح من الضروري تصميم االنماط ا تية من االستبانة: بصورة منفصلة

في  العيش وكسب األغنام وتسلي  األصغر التمويل  مشروعات صمم النمط األول من االستبيان  ملعرفة أثر .1

تحقيق تمكين النساء بمنطقة الدراسة وشمل االستبيان مجموعة من املحاور ضم املحور األول املعلومات 

ة املتعلقة باملنطقة والعمر والحالة االجتماعية ومستوى التعليم واحتوى املحور الثاني على اسالة عن العام

املشروع وحجمه واسلوب إدارته ومدى نجاحه وفي املحور الثالث تم تقييم مدى نجاح هذه املشروعات في 

ذه البرام ( في هذا النمط من تمكين النساء بمنطقة الدراسة. وبلغ حجم املجتمع املدروس)املستفيدات من ه

 (.1-( أمرأه )جدول 25842االستبانة )

املرأة في تمكين النساء وتتشابه  وتوعية السالم بناء  برام اما النمط الثاني من االستبيان فصمم لتقييم دور  .2

الم وتوعية املرأة املحاور بين هذا النمط والنمط األول اال ان التركيز في املحور الثاني أنبن  على برام  بناء الس

املتمثلة في الدورات التدريبية وورش العمل واملشكالت املتعلقة بها وركز املحور الثالث على مدى االستفادة من 

هذه البرام  في تمكين النساء بمنطقة الدراسة وبلغ حجم املجتمع املدروس )املستفيدات من برام  بناء السالم 

 (.1-( امرأة )جدول 7678ستبانة)وتوعية املرأة( في هذا النمط من اال 

 للمجتمع املدروس في اي     
ً
وبناًء على هذين املحورين الخاصة بالدراسة تم تحديد  حجم عينة البحث وفقا

 م(:2000معادلة ستيفن تامسيون ا تي )ضحيان، شكل من اشكال االستبانة وذلك باالستعانة بمعادلة
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 :إن حيث

 N :املجتمع حجم  

  Z :(1.96) وتساوي ( 0.95) الداللة ملستوى  املقابلة املعيارية رجةالد   

  d :(0.05) وتساوي  الخطأ نسبة  

P :(0.50) وتساوي  واملحايدة الخاصية توفر نسبة 

 السكانية الدراسات في األنسب تعد  تامسيون  ستيفن معادلة أن إلى الدراسات بعض تشير حيث

 املعادلة في املجتمع حجم تعويض وبعد(. 91ص م،2014بشماني،)متوسط املجتمع حجم يكون  عندما والسيما

وحسب االنماط الثالثة لالستبيان وحجم املجتمع في كل نمط كانت  العينة حجم كانت أعاله في إل ها املشار

 كالتالي:

 (.379( امرأة هو)25842حجم العينة في النمط األول من االستبيان الذي بلغ حجم املجتمع فيه) -1

 (.365(امرأة هو)7678نة في النمط الثاني من االستبيان والذي بلغ حجم املجتمع فيه)حجم العي -2

واثنين من العاملين في  املختصين من ثالثة على االستبيان عرض خالل من األداة صدق من التأكد تم

لب ،املنظمة
 
تمكين دور املنظمة في  لقياس االستبيان فقرات من فقرة كل مالئمة مدى على الحكم منهم ط

 يرونها، أخرى  مالحظات أيةو  إليه، تنتمي الذي للمحور  فقرة كل مالئمة مدى وأيضا ،النساء بمنطقة الدراسة

املتمشية مع أهداإ  املحكمين نظر وجهة ضوء في االستبيان فقرات وتعديل املحكمين آراء بتجميع الباحث وقام

 .الدراسة ومنهجيتها

 على ا
ً
ملستفيدات من املشروع املعين عبر المجان التنفيذية لمجمعيات وتم وتم توز ع االستبيان عشوائيا

 .(SPSS)تحليل النتائ  باالستعانة ببرنام  الحزم االحصائية للعلوم االجتماعية

 عرض وتحليل البيانات:

 لنماذج االستبيانات التي تم توز عها لنبين مدى إسهام 
ً
سنستعرض هنا عرض البيانات وتحليلها وفقا

 ا تي: ظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية شمال دارفور في تمكين النساء وذلك  النحوبرام  من

: محور 
 
 النساء تمكين تحقيق في العيش وكسب األغنام وتسليف األصغر التمويل  مشروعات أثر أوال

 :الدراسة بمنطقة

في منطقة الدراسة  لقد قامت املنظمة بتقديم مجموعة من املشروعات االقتصادية الصغيرة للمرأة

شملت التمويل األصغر وأساليب كسب العيش، وعند تقييم برام  املنظمة في هذه املجاالت توصلت الدراسة 

 إلى النتائ  ا تية:

( أن معظم الالتي تلقينَّ الدعم 1الشكل) لقد اهتمت املنظمة بتمويل العناصر الشابة من النساء حيث يظهر .1

( إذ 44-30( و)29-15يل األصغر وكسب العيش هنَّ ضمن الفاتين العمريتين)االقتصادي ضمن مشروعات التمو 

 ّمما يجعل للمرأة دور 70بلغت نسبتهنَّ مجتمعة )
ً
%( وهذا يعني تمكين العناصر الشابة وسط النساء اقتصاديا

 عد.ومن ثم تكون لها حق القرار في الشؤون االقتصادية واالجتماعية لألسرة فيما ب األسرةفي اقتصاد 

 
     ppzdN
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 (1املصدر بيانات االستبيان )

%( من العينة 85( إنه تم التركيز في منح الدعم على النساء املتزوجات اذ بلغت نسبتهنَّ )2يتضح من الشكل) .2

قات في %( لكل منها، وجاءت شريحة النساء املطل5املدروسة، تل ها شريحة النساء غير املتزوجات واألرامل بنسبة)

%(، وذلك على الرغم من أن 1.7%(، أما النساء املنفصالت فتزيلنَّ القائمة بنسبة )3.3املرتبة الثالثة بنسبة)

املنظمة كانت تستهدإ النساء األرامل واملطلقات واملنفصالت ملساعدتهنَّ من الناحية االنسانية ملقابلة 

ملنظمة السنوية) شبكة جمعيات تنمية املرأة ، تؤكدها خطط ا احتياجاتهنَّ االقتصادية املمحة حسب ما

التقارير السنوية(، ولكن في الواقع إن نسبة النساء املطلقات واملنفصالت واألرامل ضعيفة في هذا املجتمع الذي 

تنتشر فيه ظاهرة تعدد الزوجات  ولذا فإن النساء األرامل واملطلقات أنفسهنَّ سيصبحنَّ متزوجات بعد فترة 

 من أن ظاهرات الطالق واالنفصال تتم في حاالت  نادرة. ومن ناحية أخرى قصيرة من و 
ً
فاة أزواجهن، هذا فضال

 
ً
وبالرغم من أن غالبية الدعم ذهبت لشريحة املتزوجات وبطريقة غير مقصودة من املنظمة اال أنها لعب دورا

 في الحد من هيمنة الرجل داخل 
ً
 داخل  والسيما بعد أن أصبحت للمرأة األسرةفعاال

ً
دورها الفعال اقتصاديا

 بصورة األسرة
ً
 واجتماعيا

ً
 في هذا الجانب، وفي هذا تمكين للمرأة اقتصاديا

ً
، وقد يتفوق على الرجل احيانا

 مباشرة. 

 

 (1)ناالستبيااملصدر: بيانات 
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يل الغاز وتسلي  االغنام حيث مثل هذين ولقد اهتمت املنظمة في تقديم دعمها باملشروعات الخاصة بمراكز تبد .3

%( على التوالي وتوزعت 42.4%( و)47.5حيث بلغت نسبة املستفيدات منهما ) انتشارااملشروعين أكثر املشار ع 

 (.3بقية الدعم على مشروعات املعدات الكهربائية وتسلي  النقود ومشروعات املياه شكل)

 
 (1نات االستبيان)املصدر: بيا

اما فيما يتعلق بمدى استفادة مجتمع الدراسة من مشروعات التمويل االصغر ومشار ع كسب العيش 

 ( يمكن أن نستنت  الحقائق التالية:2فانه ومن خالل تحليل بيانات الجدول)

 بواليةسة مشروعات التمويل االصغر وكسب العيش حسب بيانات العينة املدرو   من االستفادةمدى  (2جدول)

 .دارفور  شمال
 الفقد% ال% نعم% السؤال م

 - 1.7 98.3 هل توجد قناعة لدى اسرتك بقدرتِك على إدارة املشروع؟ 1

 - 1.7 98.3 بعد تأسيس املشروع؟ األسرةهل إزداد دخل  2

 - 5 95 هل قمِت بتوسعة املشروع؟ 3

 - 1.7 98.3 ؟األسرةهل إنعكس دخلِك من املشروع على تحسين طعام  4

 - 8.3 91.7 ؟األسرةهل إنعكس دخلِك من املشروع على تحسين لباس  5

 - 13.3 86.7 ؟األسرةهل إنعكس دخلِك من املشروع على تحسين أوضاع مسكن  6

 1.7 13.3 85 هل انعكس دخلِك من املشروع على اقتناع سلع معمرة جديدة؟ 7

 1.6 6.7 91.7 هل انعكس دخلِك من املشروع على صحة اسرتك؟ 8

 - 8.5 91.5 ؟األسرةهل اصبحت تشاركين في توز ع ميزانية  9

 - 10.2 89.8 هل اصبح لديِك مدخرات خاصة؟ 10

 - 6.8 93.2 هل ازدادت مشاركتِك في االنشطة االجتماعية في القرية؟ 11

 - 11.9 88.1 هل اصبح لِك قرار في شغل اوقات فراغِك؟ 12

 - 8.5 91.5 دخلِك الخاص؟هل اصبحِت حرة التصرإ ب 13

 - 13.8 86.2 اتجاهِك بعد املشروع واصبحِت أكثر تأثيرا في قراراتها؟ األسرةهل تغيرت نظرة  14

15 
 في انشطتها 

ً
هل تغيرت نظرة أهالي القرية اتجاهِك بعد املشروع واصبحت أكثر تأثيرا

 االجتماعية واالقتصادية؟
89.8 10.2 - 

 في مجمل حياتِك هل تعتقدين أن املشرو  16
ً
 ايجابيا

ً
 - 15.3 84.7 ؟األسريةع قد ترك أثرا

 - 0.0 100 هل تنصحين االخريات بتأسيس مشروع خاص بهن؟ 17

 على عالقتِك مع زوجك؟ 18
ً
 1.7 18.3 80 هل أثر املشروع ايجابا

 على عالقتِك مع أوالدِك؟ 19
ً
 - 18.6 81.4 هل أثر املشروع ايجابا

 على عالقتِك بأهل القرية؟ هل أثر املشروع 20
ً
 1.7 20 78.3 ايجابا

 - 0.0 100 هل املشروع عّزز ثقتك بنفسِك  21

 (1املصدر: بيانات االستبيان)
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%( من افراد العينة التي تم دراستها كانت لدى أسرهن قناعة بقدرتهن على إدارة املشروع ولقد ظهر أثر 98.3أن ) -1

 حيث أن )مشروعات التمويل األصغر وسبل كسب العي
ً
%( من أفراد العينة 98.3ش في تمكين النساء اقتصاديا

%( منهنَّ قد 95بعد تأسيس املشروع املمول من قبل املنظمة، وأن ) ازدادتاملدروسة يعتقدنَّ بأن دخولهنَّ قد 

%( أشارن الى أن دخولهنَّ من املشروع قد 98.3قمن بالتوسع في مشار ع أخرى إضافية، هذا بجانب أن )

( يؤكدنَّ على أن هذه 91.7%( و)85%( و)86.7%( و)91.7في مقابل) األسرةكس ايجابا على تحسين طعام انع

 على التوالي. األسرةومسكنها واقتناعها للسلع املعمرة وصحة  األسرةاملشار ع قد انعكس أثرها على تحسين لباس 

%( منهنَّ صارت لهن 89.8وأن ) األسرةنية %( من العينة املدروسة قد أصبحنَّ يشاركنَّ في توز ع ميزا91.1أن) -2

( منهنَّ  إلى أنه 88.1مشاركتهن في األنشطة االجتماعية. كا تشير ) ازدادت%( منهنَّ 93.2مدخرات خاصة و)

، ويرى )  في 84.7أصبحت لديهنَّ الفرصة في التقرير بشأن أوقات فراغهنَّ
ً
 ايجابيا

ً
%( أن املشروع قد ترك أثرا

نم  لديهن الو ي التام بأهمية االستثمار وسط النساء، وفي هذا تذهب كل أفراد العينة مجمل حياتهن، وقد 

 من أن كل أفراد العينة املدروسة 
ً
املدروسة الى أنهنَّ سينصحن األخريات بالدخول في هذه التجربة، هذا فضال

جتماعية واالقتصادية في املنطقة تعتقد بأنها قد نم  لديهنَّ الثقة التامة بالنفس واملشاركة في مجمل القضايا اال 

 الى جنب مع الرجل، وهذا يعتبر هدإ جوهري في تمكين املرأة وخاصة الريفية التي ال
ً
تستطيع ان تفكر أو  جنبا

 تبدع إال من خالل الرجل.

: محور أثر
 
 برامج بناء السالم وتوعية النساء: ثانيا

رش العمل وتدريب وتقي  املرأة بحقوقها ولقد لقد اتسم أنشطة املنظمة في هذا املحور في القيام بو 

 توصلت الدراسة الى النتائ  ا تية:

( أن معظم الالتي نلنَّ 1لقد ركزت املنظمة في تدريب األعمار الشابة من النساء إذ نالحظ من الشكل) -1

جموع %( من م 82التدريب من النساء في مجال بناء السالم وتوعية املرأة هنَّ في سن الشباب حيث أن)

( إذ 44-30سنة، وهناك تركيز جيد على الفاة العمرية) 59إلى  15الالتي نلن التدريب يتراوح أعمارهنَّ بين 

%( كأعلى نسبة للمتدربات في الفاات العمرية الواردة، ومعظم النساء في 34.7وصلت نسبة املتدربات ف ها)

امتين تتمثل األولى في تدريب الفاات ه ننتيجتيهذه الفاة العمرية متزوجات، وهنا يمكن أن نستخلص 

الشابة تضمن بقاء أفكار التمكين في املجتمع لفترة طويلة، هذا مع إمكانية انتشارها بصورة واسعة وذلك 

لمحيوية التي تتمتع بها هذه الفاة، أما النتيجة الثانية فتتمثل في كونهن متزوجات وهذا يعني أن الكثير من 

ز النو ي قد تم معالجتها بصورة يمكن أن تسهم في تمكين املرأة لتلعب دورها القضايا املرتبطة بالتميي

 النو ي.  بالتمييز وتتمكن من معالجة معظم قضاياها األسرية املرتبطة  األسرةالطليعي في داخل 

 
 (2)ةاالستباناملصدر: بيانات 
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 تصل حيث منهنَّ  الغالبة الفاة املتزوجات يمثل إذ ملتدرباتا للنساء االجتماعية الحالة( 2)الشكل يظهر -2

%(  9.7)بنسبة الثالثة املرتبة في واملطلقات( 12.9)بنسبة األرامل  الثانية املرتبة في تل ها%( 63.9)الى نسبتهنَّ 

 كارأف بترسيخ يقمن حت  التدريب عملية في املتزوجات النساء على عامة  بصفة تم  التركيز أن يعني وهذا

  .سرهنَّ أو  التمكين ومفاهيم

 
  (2املصدر: بيانات االستبيان) 

تمثل املتعلمات الفاة الغالبة في برام  التدريب وخاصة الالتي أكملن املرحلة الثانوية واألساسية  -3

 عن ذلك فإن 3( على التوالي شكل)26.4(، )27.8حيث بلغت النسبة ف هما )
ً
هناك حضور مقدر من (، فضال

(، 3( من نسبة جميع املتدربات شكل )9.7الالئي نلن التعليم العالي في برام  التدريب وصلت نسبتهن إلى)

وهذا مؤشر جيد يؤكد على أن العناصر التي تم تدريبها كانت على تفهم تام للمادة التدريبية التي تم تنفيذها 

 تمكين النساء بصورة إيجابية. من قبل املنظمة وهذا يسهم من دون شك في دفع

 

 (2املصدر: بيانات االستبيان)

حظيت برام  بناء السالم بدرجة عالية من االهتمام في برام  التدريب إذ بلغت نسبة النساء الالئي نلن  -4

عزى للظروإ (، وهذا ي4( من مجموع املتدربات في البرام  االخرى شكل)56.9التدريب ف ها نسبة)

التي يمر بها إقليم دارفور في ظل الحرب والصراع الدامي ونالت املرأة النصيب األوفر من النتائ   االستثنائية

 مما 
ً
السالبة لهذا الصراع  ولذا فإن تركيز املنظمة على هذا الجانب يسهم من دون شك في تعويض جانبا

 
ً
 مقدرا

ً
من تمكين املرأة وخاصة في ظل الحروب. بجانب ذلك فقدتها املرأة في هذه العملية ويأخذ حيزا
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اهتمت املنظمة ببرام  تثقي  املرأة وتدريبها في البرام  األخرى كإدارة املشروعات الصغيرة وابتكار وسائل 

.
ً
 كسب العيش وكلها برام  مهمة وضرورية تسهم في تطوير النساء وتمكينهن اقتصاديا

 

 

 (2در: بيانات االستبيان)املص

تمثل املشكالت األمنية أهم القضايا التي تعاني منها النساء في والية شمال دارفور حيث أظهرت نتائ   -5

%(، ثم 29.2%( تل ها العن  األسري بنسبة)36.6االستبيان أن األمن يأتي في مقدمة تلك املشكالت بنسبة)

(، بجانب مشكالت أخرى أقل أهمية تمثلت في تربية %9.7%(، وتوفير فرص العمل )13.9هيمنة الرجل )

(، وبالنظر الى 5%( على التوالي شكل)5.6(، )4.2في العمل والحياة مع الرجل بنسبة ) املساواةاألطفال وعدم 

( نالحظ أن املنظمة استطاعت ان تختار 4هذه املشكالت والبرام  التدريبية التي تم تنفيذها شكل )

ذ البرام  التدريبية ف ها هذا يدلل على ان املنظمة قد عملت جادة في معالجة املشكالت املمحة وتنف

 مشكالت النساء حسب الحاجة الفعلية وفي ذلك تقديم املساعدة الحقيقية لهن للتمتع بمزيد من التمكين.

 

 

 (2املصدر: بيانات االستبيان )

 من حضورهن للدورات التدريبة وورش العمل  استفدنن قد إنه املتدرباتتعتقد معظم النساء  -6
ً
معرفيا

%( من مجموع النساء الالتي حضرن تلك األنشطة 70.8حيث بلغت نسبة النساء الالئي أجبن بنعم)

 (. 2جدول)
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 املرأة تنمية جمعيات شبكة نظمتها التي العمل وورش التدريبية البرامج حضور   من االستفادة (2جدول)

 .دارفور  لشما بوالية

 السؤال م
نعم

% 
 ال%

الفقد

% 

 18.1 11.1 70.8 هل تعتقدين إنِك استفدِت من الناحية املعرفية بحضورِك للدورات التدريبية وورش العمل؟ 1

 18.1 19.4 62.5 ؟األسرةالتي تعلمتها من خالل الدورات التدريبية وورش العمل صدى طيب لدى  لألفكار هل  2

3 
  أكثر واصبحِت  العمل وورش التدريبة للدورات حضورِك  بعد تجاهِك  ةاألسر  نظرة تغيرتهل 

ً
 في تأثيرا

 قراراتها؟
58.3 23.8 18.1 

4 
 التي الصراعات معالجة على العمل وورش التدريبية الدورات من تعلمتها التي افكارك انعكستهل 

 القرية؟ في تحدث
62.5 16.7 20.8 

5 
 في القضايا الدارية واالجتماعية هل اصبحِت بعد حضورك لورش العمل والد

ً
ورات التدريبة أكثر تأثيرا

 في مجتمعك؟
48.6 31.9 39.7 

6 
هل شجعك حضورك للدورات التدريبية وورش العمل في الترشيح ألي منصب سيا ري أو إداري في 

 مجتمعك؟
48.6 30.6 20.8 

7 
ب إداري أو سيا ري في ألي منص تبوأكمهل ساعد حضورِك للدورات التدريبية وورش العمل في 

 مجتمعك؟
63.6 15.3 20.8 

8 
أن تكتسِب عالقات اجتماعية جيدة في مجتمعِك بعد حضورِك الدورات التدريبية  استطعتهل 

 وورش العمل؟
68.7 12.8 19.5 

 19.4 11.2 69.4 هل ازدادت مشاركتِك في االنشطة االجتماعية في القرية؟ 9

 20.8 9.7 69.4 فكارك بعض حضورِك للدورات التدريبية وورش العمل؟هل شعرِت بقبول فاة الرجال أل  10

11 
هل استطعِت بعد حضورك للدورات التدريبية وورش العمل أن تجعلي من مشاركتِك في املحافل 

 لدى اسرتِك ومجتمعِك املحلي ؟
ً
 مقبوال

ً
 العامة وورش العمل في املرات القادمة أمرا

66.7 13.9 19.4 

  األبناء كزواج مصيرية قرارات في األسرة تشاركين تأصبح هل -12 12
ٌ
 20.8 13.9 65.3 رأيك؟ ويرجح  مثال

 20.8 6.9 72.3 وورش العمل في تدبير وإدارة شؤون املنزل؟ ةالتدريبيهل ساعدِك الدورات -13 13

 20.8 19.5 59.7 هل أسهم حضورِك للدورات التدريبية وورش العمل في تبني مشروع اقتصادي ناجح؟ -14 14

 إيجابيا في مجمل حياتك  -15 15
ً
 20.8 20.8 58.4 ؟األسريةهل ترك  حضورِك للدورات التدريبية وورش العمل أثرا

 19.4 11.1 69.4 . هل تنصحين االخريات بحضور للدورات التدريبية وورش العمل املقبلة؟16 16

 على عالقتِك مع زوجِك؟. هل أثر حضورِك للدورات التدريبية وورش العمل إيجاب17 17
ً
 19.4 13.9 66.7 ا

 على عالقتِك مع أوالدِك؟18 18
ً
 19.4 9.3 71.3 . هل أثر حضورِك للدورات التدريبية وورش العمل إيجابا

 على عالقتِك بأهل القرية؟19 19
ً
 19.4 4.2 76.4 . هل أثر حضورِك للدورات التدريبية وورش العمل ايجابا

 19.4 2.8 77.8 للدورات التدريبية وورش العمل ثقتِك بنفسِك؟ . هل عّزز حضورِك 20 20

 (2املصدر : بيانات االستبيان)

 لدى طيب صدي ةيالتدريب للدورات ان يؤكدّن  منهّن %( 62.5) ( أن2كما يالحظ من بيانات الجدول)

 كين النساء،  وفيحققت أغراضها التي رسمها  في تم قد العمل وورش التدريب برام  ان يعني وهذا ،األسرة

  أكثر صبحنأو  لهن األسرة نظرة في تغير هناك أن الى املفحوصات النساء من%( 58.3) االتجاه نفسه تشير
ً
 تأثيرا

 معالجة على العمل وورش التدريبية الدورات من هانتعلم التي هنافكار  انعكست ، وقداألسرة قرارات في

%( من النساء الالتي حضرن هذه الدورات 62.5لحقيقة)وتؤمن على هذه ا القرية في تحدث التي الصراعات
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  أكثر %( منهن إلى أنهن أصبحن48.6التدريبية وورش العمل وتذهب )
ً
 في واالجتماعية داريةال  القضايا في تأثيرا

 داريةال  للمواقع الترشيح في النساء  شجعت قد العمل وورش التدريبية الدورات ان بجانب هذا اتهن.مجتمع

 دواخلهن في نم  املفحوصات من%(  48.6) هناك نأ لىإ االستبانة نتائ  تشير حيث مجتمعاتهن في ةوالقيادي

 جيد تحقيق هذا وفي دارفور  شمال والية ومستوى  وعلى مناطقهن في داريةال  للمواقع الترشيح في الرغبة

 الدورات هذه في املتدربات من%( 63.6) أن الى االستبانة نتائ  وتشير. الدراسة منطقة في املرأة تمكين ملتطلبات

  تبوأنا قد
ً
 في  املتدربات للنساء مكث  حضور  الباحث الحظ ووقد ،مجتمعاتهن في وإدارية قيادية مناصب فعال

 املحلية املجتمعات في نسانيال والعون  التنمية مشروعات بإدارة تقوم التي املجتمعية المجان  ورئاسة عضوية

%( من النساء املتدربات أنهن 68.7و عتقد ) .الجانب هذا في كبيرة نسائية لصحوة شريؤ  مما دافور  شمال بوالية

عالقات اجتماعية جيدة في مجتمعاتهن املحلية وفي هذا إخراج للمرأة من الدائرة االجتماعية  اكتسبنقد 

 و سهم 
ً
في رفع قدراتها الضيقة إلى حيث الفضاء االجتما ي األوسع والشك أن ذلك يعزز من تمكينها اجتماعيا

 بأن افكارهنَّ اصبحت مقبولة 69.4االجتماعية والشعبية وإن )
 الدورات التدريبية يشعرنَّ

%( من الالئي حضرنَّ

لدى فاة الرجال في مجتمع ذكوري ال يؤمن  بمساهمة املرأة في الحياة العامة بصورة إيجابية  واملثل السائد 

 ستقود الى التخل . ملرأةافيه:)رأي املرا لورا(، اي بمعن  ان رأي 

%( من النساء الالئي حضرن الدورات التدريبية وورش 69.4( أن )2ولقد اتضح من بيانات الجدول)

 قد أصبحت مقبولة لدى 
ً
العمل يرين أن أمر املشاركة في الدورات التدريبية وورش العمل التي ستأتي الحقا

لعراقيل أمام ذهابهنَّ للتدريب أو حضور ورش العمل، أسرهن وخاصة األزواج الذين كانوا يضعون الكثير من ا

 من أن )
ً
%( منهنَّ قد أصبحنَّ يشاركن في القرارات املصيرية لألسرة كزواج األبناء، هذا بجانب 65.3هذا فضال

، )72.3أن ) ( 58.4%( منهنَّ يعتقدنَّ ان الدورات التدريبية وورش العمل قد ساعدهنَّ في تدبير شؤون منازلهنَّ

 إيجابيا في مجمل حياتهنَّ األسرية واستطاع )من
ً
( منهنَّ قد تمكنَّ من تبني مشروعات 59.7هنَّ يرين أنها تركت أثرا

 في تمكينهن من الناحية االقتصادية، ولذا فإن )
ً
%( 69.4اقتصادية ناجحة وال شك انَّ ذلك سينصب ايجابا

 إلى أنهنَّ سيقمنَّ بنصح االخريات بالدخو 
ل في هذه الدورات التدريبية وورش العمل وفي هذا ضمان منهنَّ أشرنَّ

 النتشار أفكار التمكين وسط النساء بمنطقة الدراسة.

الجدير بالذكر أن العينة املفحوصة أكدت على أن للدورات التدريبة وورش العمل دورها االيجابي في 

%( وجميع أهل القرية 71.3%( وأوالدهنَّ بسبة)66.7تحسين العالقة األسرية مع أزواجهنَّ بنسبة)

 من أن )76.3بنسبة)
ً
 %(  منهنَّ ترى أنها عّززت من ثقتهنَّ بأنفسهنَّ أمام الرجال.77.8%( هذا فضال

 :الخالصة واالستنتاجات

 
 
 :اآلتية النتائج تلخيص يمكن البحث لبيانات تحليل من تم ما على استنادا

 ضمن االقتصادي الدعم تلقينَّ  إذ إن غالبية الالئي نساءال من الشابة العناصر وتدريب بتمويل املنظمة اهتمت -1

حيث تمثل هاتين ( 44-30)و( 29-15)العمريتين الفاتين ضمن هنَّ  العيش وكسب األصغر التمويل مشروعات

 نلن الالتي النساء مجموع من%(  82)أن%( من جملة النساء الالتي نلن الدعم، هذا بجانب 70الفاتين)

 من ال التدريب
ً
 الشابة. وأن تمويل وتدريب  الفاات سنة 59 إلى 15 بين أعمارهنَّ  يتراوحو  فاات الشابةأيضا

 التي لمحيوية وذلك واسعة بصورة انتشارها إمكانية مع هذا طويلة، لفترة املجتمع في التمكين أفكار بقاء تضمن

 .الفاة هذه بها تتمتع

ذتها منظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية التي نف العيش كسب وسبل األصغر التمويل مشروعاتأسهمت   -2

  النساء تمكين في شمال دافور 
ً
 املدروسة العينة أفراد من%( 98.3) أن حيثبمنطقة الدراسة   اقتصاديا

 قمن قد منهنَّ %( 95) وأن املنظمة، قبل من املمول  املشروع تأسيس بعد ازدادت قد دخولهنَّ  بأن يعتقدنَّ 
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 انعكس قد املشروع من دخولهنَّ  أن الى أشارن %( 98.3) أن بجانب هذا إضافية، أخرى  مشار ع في بالتوسع

 قد املشار ع هذه أن على يؤكدنَّ ( 91.7)و%( 85)و%( 86.7)و%( 91.7)مقابل في األسرة طعام تحسين على يجاباإ

 .واليالت على األسرة وصحة املعمرة للسلع واقتناعها ومسكنها األسرة لباس تحسين على أثرها انعكس

 تمكين في دافور  شمال بوالية املرأة تنمية شبكة منظمة نفذتها التيوورش العمل  التدريبيةأسهمت الدورات  -3

 حيث  النساء
ً
 وثقافيا

ً
 تعلمنها التي فكارهنأ انعكست قد هأن الى املفحوصات النساء من%( 62.5) تشيرمعرفيا

 إلى منهن%( 48.6) وتذهب القرية، في تحدث التي الصراعات معالجة على العمل وورش التدريبية الدورات من

  أكثر أصبحن أنهن
ً
 .مجتمعاتهن في واالجتماعية الدارية القضايا في تأثيرا

 مجتمعاتهن في والقيادية الدارية للمواقع الترشيح في النساء  شجعت قد العمل وورش التدريبية الدورات ان -4

 من%( 63.6)وأن  الدارية للمواقع الترشيح في الرغبة دواخلهن في نم  املفحوصات من%(  48.6)أن  حيث

  تبوأنا قد الدورات هذه في املتدربات
ً
 ملتطلبات جيد تحقيق هذا وفي مجتمعاتهن في وإدارية قيادية مناصب فعال

 . الدراسة منطقة في املرأة تمكين

 م2003 عامسيسها في التأ على الرغم من أن منظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية شمال دارفور قد تم -5

 جمعية 72 إلى ا ن وصلت حت  وتطويرها املرأة تنمية مجال في أعمالها وباشرت نسويه، جمعية18 ب وبدأت

محلية املكونة لوالية شمال دارفور، اي أن هناك 17إال أنها غطت ستة محليات فقط من جملة ال  نسويه

 ممحية لم تحظى بأنشطة املنظمة.11

 في ركزت املنظمة  -6
ً
 مهما

ً
في جميع أنشطتها على شريحة النساء فقط ولم تهتم بشريحة الرجال الذين يلعبون دورا

 مشروعات وبرام  تمكين املرأة.

على الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها منظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية شمال دارفور إال  أنها ظلت  -7

ف ها أذ ال تتوفر للمنظمة حت   العالميالهياات الداعمة لضع  الجانب غير معروفة لدى الكثير من املنظمات و 

 ا ن موقع في شبكة املعلومات الدولية )األنترنت(. 

 التوصيات:

 على النتائج التي توصلت اليها البحث توص ي الدراسة باآلتي:
 
 واستنادا

مال دارفور من قبل املانحين واملنظمات ضرورة توفير الدعم الكافي ملنظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية ش .1

 الدولية الراعية لبرامجها لتحقيق قدر أكبر من تمكين املرأة بالوالية.

في مجال  إنشاء وتشبيك الجمعيات  دارفور  شمال بوالية املرأة تنمية جمعيات شبكةينبغي أن تقوم منظمة  .2

 تمكين النساء.ضمن برامجها في  وإدخالهاالنسوية بكل مدن الوالية وأريافها 

 االهتمامبالنظر الى البرام  التي نفذتها املنظمة نجدها اهتمت فقط بشريحة النساء ولكن الضرورة تقتضري  .3

 وخاصة في برام  التدريب والتوعية وذلك بحكم دور الرجل القصائي في مجال تمكين 
ً
بشريحة الرجال أيضا

 املرأة.

ملعلومات الدولية  وفي ذلك إظهار لدور املنظمة ونقل لتجاربها ينبغي ان تعرض املنظمة أعمالها على الشبكة ا .4

  ولذا يرا ى ان تسعى املنظمة لنشاء موقع خاص بها على الشبكة لإلنسانيةللمنظمات في هذا املجال خدمة 

 .العنكبوتية

نساء اجراء مزيد من الدراسات حول جدوى مشروعات التمويل األصغر وأساليب كسب العيش وبرام  توعية ال .5

 أو فاعلية.
ً
 ملعرفة درجة نجاحها مع امكانية استبدالها بأخرى أكثر ربحا



273 
 

 املصادر واملراجع:

 الخلي  دراسات مركز - الخليجي االقتصادي مجلة التنمية، مجاالت في العراقية املرأة تمكين( 2012)  الحسين عبد مالك ،أحمد -1

 .135 – 110 ص ص ،،  العراق ،البصرة جامعة ، 23 العدد ،العربي

 للبحوث تشرين جامعة مجلة العينة، حجم حساب في املستخدمة للصيغ مقارنه تحليلية دراسة( 2014)شكيب بشماني، -2

 .سوريا دمشق، ،(5)العدد ،(36)املجلد والقانونية، االقتصادية العلوم سلسلة العلمية، والدراسات

 .القاهرة والنشر، والتوز ع للطباعة ريةاملص الثقافةدار  العينة، اختيار دليل ،(م2000)سعود ضحيان، -3

 .178ص، الجامعية املعرفة دار االسكندرية، ، االجتماعية والخدمات االجتماعية الخدمة قاموس( 2000)شفيق أحمد السكري، -4

 .القاهرة مصر مطبعة،  الثاني الجزء،  (1961)الوسيط املعجم -5

 .الفاشر ( التقرير السنوي للمنظمة، بيانات غير منشورة،2016منظمة شبكة جمعيات تنمية املرأة بوالية شمال دارفور) -6

 ،باألردن( تمكين املرأة، اتحاد الجمعيات الخيرية  2012النعيمات، خليل) -7

 . الفاشر (، بيانات غير منشورة،2014وزارة التخطيط العمراني بوالية شمال دارفور ) -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



274 
 

 

 



275 
 

 
 
 
 
 
 

 لتعليم: حتليل الوضع والتحدياتمتكني املرأة يف جمال ا
 

Women Empowerment in Education: Situation Analysis and Challenges 
 

 

 

 ملى صالح غنيمالدكتورة 

 عمادة البحث العلمي -الجامعة األردنية

 

 

 

 

 البريد االلكتروني

lama@ju.edu.jo 

 

 

mailto:lama@ju.edu.jo
mailto:lama@ju.edu.jo


276 
 



277 
 

 امللخص

ة إلى التعرإ إلى مفهوم تمكين املرأة في مجال التعليم وأهميته كأحد املرتكزات األساسية في تمكين املرأة هدفت الورق

 وامتالكها القدرة والقابلية للتأثير والشعور بالذات واملشاركة واالختيار.

والبيانات حول تعليم استعرضت الورقة واقع تمكين املرأة األردنية في مجال التعليم كمثال وذلك بعرض االحصائيات 

املرأة التي أشارت إلى تفوق الناث على الذكور في التعليم األسا ري والثانوي والجامعي، وانخفاض تعليمها في مستوى الدراسات 

ية.  العليا.  وإن التقدم في تعليم املرأة األردنية لم يوازيه تقدم في املجال القتصادي إذ أن مساهمتها في املجال االقتصادي متدن

وأشارت الورقة إلى أسباب املفارقة بين نسبة التعليم ونسبة التشغيل والتي تضمنت التحاق املرأة في قطاعات ذات نمو وانتاجية 

منخفضة، بالضافة إلى أن مخرجات التعليم غير منسجمة مع حاجات سوق العمل ووجود فجوة في األجور مبنية على النوع 

 االجتما ي.

قديم توصيات ومقترحات لتفعيل تمكين املرأة األردنية في مجال التعليم تمثلت بإتاحة الفرصة لها خلصت الورقة إلى ت

عملية التنمية ووضع السياسات الكفيلة بتشجيع املرأة على االلتحاق بالتخصصات املطلوبة وزيادة انفاق الحكومة  للمشاركة في

 ملا له من انعكاس على التمكين في الجوانب األخرى.األردنية على برام  تمكين املرأة في الجانب التعليمي 

 التمكين، تمكين املرأة، املرأة األردنية، التعليم. :الكلمات املفتاحية

 

 

 

Abstract 

This paper aimed at identifying the concept of woman empowerment in the area of education, and its 

importance as a crucial concept in woman empowerment in general, which lead her to possess her ability and 

capacity to influence others and to be able to participate and choose. 

 The paper presented situation analysis of Jordanian woman empowerment in education as a case, by 

showing statistics regarding her education which revealed that her advancement in basic secondary and university 

education, however Jordanian woman does not equal her participation in economy .This gap are due to: her 

enrollment in low developing sectors, incompatible between education and labor market, and wage gender gap. 

 The paper finally presented some recommendation and suggestion such as: given her chances to participate 

in community development, encourage her to be enrolled in specialization needed, and government investment in 

woman empowerment in the area of education which will be reflected in other areas of empowerment. 

Keywords: Empowerment, Woman Empowerment, Jordanian Woman, Education 
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  مقدمة:

 من قبل املجموعات  (Empowerment)عد التمكين ي  
ً
 واستخداما

ً
من املصطمحات التنموية األكثر شيوعا

والحكومات والوكاالت الدولية كأحد األهداإ التي  نوالسياسييالنسوية واملنظمات غير الحكومية والنشطاء 

 بفاعلية في شت  مجاالت يسعى الجميع لتحقيقها.  والتمكين يعني امتالك الفرد للقوة ليصب
ً
 مشاركا

ً
ح عنصرا

 أو جماعة 
ً
الحياة االقتصادية واالجتماعية، أي امتالكه القدرة على إحداث تغيير في ا خر، الذي قد يكون فردا

 بمفهوم تحقيق الذات وتعزيز قدرة الفرد 
ً
 وثيقا

ً
 بأكمله.  من هنا، فإن مفهوم التمكين يرتبط ارتباطا

ً
أو مجتمعا

كة واالختيار الحر.  ويمكن قياس التمكين من خالل التعليم، واملشاركة واالختيار الحر.  إن عدم في املشار 

 أمام تحقيق التنمية االجتماعية 
ً
 أساسيا

ً
 من حقوق املرأة، وعائقا

ً
املساواة في مجال التعليم يعد انتقاصا

 واالقتصادية.  

م الذي يعد أحد أهم املرتكزات األساسية في تمكين تركز الورقة الحالية على تمكين املرأة في مجال التعلي

املرأة وامتالكها القوة والقابلية للتأثير والشعور بالذات، واملشاركة واالختيار الحر.  إن عدم املساواة في محال 

 أمام تحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية. فالتع
ً
 أساسيا

ً
 من حقوق املرأة، وعائقا

ً
ليم التعليم يعد انتقاصا

املهمة التي تساعد على ازدياد  يدفع املرأة نحو معرفة ذاتها وإمكانياتها وشعورها بإنسانيتها،  وهو من العوامل

و ي املرأة وتحررها الفكري.  فمن املسلم به أن عناصر تمكين املرأة األساسية مثل املساهمة في العمل السيا ري 

لعمل وغيرها، كلها عناصر يتوق  تحقيقها على تعليم املرأة.  واالجتما ي والدخول الواسع في مجال التوظي  وا

إن عدم تعليم املرأة يجعل فرصتها في املشاركة السياسية واالقتصادية من األمور الصعبة إن لم تكن 

 (Rapport, 1987)مستحيلة. 

لى التحديات الورقة التعرإ إلى تمكين املرأة في مجال التعليم وتحليل الوضع الراهن والتعرإ إ حاولت

 -وعرض نموذج األردن في هذا املجال من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:التي تواجه هذا التمكين 

 املوارد البشرية؟ بتنميةما مفهوم تمكين املرأة في مجال التعليم وما عالقته  -1

 ما واقع تمكين املرأة األردنية في مجال التعليم وما مؤشرات هذا الواقع؟ -2

 التي تواجه تمكين املرأة في مجال التعليم؟ ما التحديات -3

 ما التوصيات والحلول املقترحة للتغلب على مشكالت تمكين املرأة األردنية في مجال التعليم؟ -4

 ولإلجابة عن األسالة، استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي الذي يناسب هذا املوضوع.

عالقته بتنمية املوارد  املرأة في مجال التعليم وما ولإلجابة عن السؤال األول وهو: ما مفهوم تمكين

 ملفهوم التمكين بشكل عام والتمكين في مجال التعليم ثم ربط ذلك مع تنمية 
ً
البشرية؟ تطرقت الباحثة أوال

 بالتالي على سوق العمل. واالنعكاساملوارد البشرية 

 مفهوم التمكين ومعناه:

 في سياسات وبرام  معظم التمكين كمفهوم ظهر في نهاية تسعينات ا
ً
لقرن املاضري، وأصبح أكثر استخداما

 بأهمية املرأة ودورها كعنصر فّعال في التنمية، وبالتالي فهو 
ً
املنظمات غير الحكومية، وهو أكثر املفاهيم اعترافا

بالرغم من يسعى للقضاء على كل مظاهر التمييز ضدها من خالل ا ليات التي تعينها على االعتماد على الذات.  و 

 أنه يلتقي عند مفهوم القوة من حيث مصادرها وأنماط توز عها 
ّ
التباين في توسيع أو تضييق مجاالت تطبيقه إال

باعتبار أن ذلك أمر ضروري لدراك طبيعة التحوالت االجتماعية التي أصبحت تعمل لصالح الفاات املحرومة 

ة املرأة بتمكينها من ظروفها وفرصها وممارسة حقها في واملهمشة والبعيدة عن مصادر القوة.   لذلك تتحقق قو 

 (Nachschen, 2004)االختيار، وبمدى توافر فرص اعتمادها على نفسها. 
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  في مشاركة الرجال والنساء، ومن ثم ال تكون التنمية مجرد رعاية 
ً
إن التمكين يجعل التنمية أكثر تفاعال

عية تمكنهم من االعتماد على الذات في تحسين أوضاعهن اجتماعية للنساء، وانما تكون التنمية االجتما

ارات التي تمس جميع جوانب حياتهن، فالتمكين املعيشية واملادية على نحو متواصل، واملشاركة في اتخاذ القر 

يهدإ إلى خلق سياق تنموي يؤدي إلى املشاركة، والتفاعل يعتمد على تطوير املهارات والقدرات وفرص التطوير 

 على تطوير العالقات االجتماعية في اتجاه مزيد من التوازن واالستقرار، وتعزيز  املنهي. 
ً
كما أنه يعتمد أيضا

 عن التمييز واالهتمام األسا ري بالتمكين التعليمي وبالتالي االقتصادي الذي يعد مقدمة 
ً
عالقات النوع بعيدا

 ضرورية للتمكين في املجاالت األخرى.

إ باملرأة كعنصر فاعل في التنمية، و سعى إلى القضاء على مظاهر التمييز كما أن التمكين مفهوم يعتر 

ضدها من خالل آليات تمكنها من تقوية قدراتها واالعتماد على الذات، و سعى إلى تمليك النساء لعناصر القوة 

سة حق االختيار االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملعرفية وتمكينهن من التأثير في العملية التنموية وممار 

 (Laurine, 1995) وذلك من خالل:

 تمكين النساء من التحكم أي توفير الخيارات والبدائل لديهن. -1

 توفير الفرص لدى النساء لدعم شبكات األمان االجتما ي. -2

 الوصول إلى زيادة حقيقية في دخل النساء. -3

 تمكين النساء من أن يكن قوة تفاوضية لتحسين مكانتهن. -4

 بمفهوم تحقيق الذات أو حضورها، وتعزيز قدراتها في من هنا، فإن 
ً
 وثيقا

ً
مفهوم التمكين يرتبط ارتباطا

 املشاركة واالختيار الحر.

 مستويات التمكين:

  -للتمكين ثالثة مستويات هي:

املستوى الفردي: و عني قدرة النساء على السيطرة على حياتهن، وإدراكهن وإحساسهن بقيمتهن وقدراتهن وقدرة  .1

 رأة على تحديد هدفها والعمل على تحقيقه.امل

 املستوى الجما ي : و عني قدرة النساء على تنظيم أنفسهن والعمل الجما ي وإحساسهن بقوتهن في مجتمعهن. .2

مستوى املناخ السيا ري واالجتما ي: و عني الجو العام السيا ري والقواعد االجتماعية والحوار العام حول ما  .3

 القيام به. يمكن أو ال يمكن للمرأة

يعد التعليم أحد أهم املرتكزات األساسية في تمكين املرأة، وامتالكها القوة، والقابلية للتأثير والشعور 

 
ً
 من حقوق املرأة، وعائقا

ً
بالذات واملشاركة، واالختيار الحر.  إن عدم املساواة في مجال التعليم يعد انتقاصا

 أمام تحقيق التنمية االجتماعية واال
ً
قتصادية.  فالتعليم يدفع املرأة نحو معرفة ذاتها وإمكانياتها اساسيا

وشعورها بإنسانيتها، وهو من العوامل املهمة التي تساعد على ازدياد و ي املرأة وتحررها الفكري.  فمن املسلم 

مجال به أن عناصر تمكين املرأة األساسية مثل املساهمة في العمل السيا ري واالجتما ي والدخول الواسع في 

التوظي  والعمل وغيرها، كلها عناصر يتوق  تحقيقها على تعليم املرأة.  إن عدم امتالك املرأة لناصية التعليم 

 يجعل نيل فرصتها في املشاركة السياسية واالقتصادية من األمور فائقة الصعوبة.
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 :تنمية املوارد البشرية والتمكين

 التنمية البشرية هي عملية توسيع الخيارات ا
ً
ملتاحة أمام الناس وهذه الخيارات متعددة ومتنوعة ونظريا

بال حدود وتتمركز هذه الخيارات في ثالثة جوانب هي: أن يحيا الناس حياة طويلة وخالية من العلل، وأن يتعلموا 

.
ً
 وأن يكون بوسعهم الحصول على املوارد التي تكفل لهم مستوى معيشة الئقا

الحرية السياسية، وحماية حقوق النسان، واحترام النسان لذاته، ومن بين الخيارات األخرى هناك 

كما أن مصطمح التنمية البشرية يعني مستوى ما حققه الناس من رفاهية.  وحسب مصطمح التنمية البشرية 

يسمح بالضرورة بممارسة  يمكن اعتبار الدخل بديال ًلمخيارات السياسية املتنوعة، كما أن توفير الدخل ال ال

 يع الخيارات.جم

لقد تطور مفهوم التنمية البشرية مع صدور كل تقرير سنوي من تقارير التنمية البشرية بحيث أن كل 

 عدة هي التمكين والتعاون 
ً
تقرير أضاإ وأغن  ما سبقه، وتعمق املنهج األسا ري للمفهوم ليشمل أبعادا

تمكين الذي يعتمد على توسيع قدرات الناس والنصاإ واالستدامة واألمن.  ويالحظ أن أحد هذه األبعاد هو ال

بما يؤدي إلى فتح أبواب الخيارات أمامهم، واتساع دائرة الحرية التي تمهد النتقاء خيارات محددة.  فالتنمية 

البشرية فيما يتعلق باملساواة في فرص املشاركة بين املرأة والرجل في صنع القرارات السياسية واالقتصادية، 

 (Dunst, & Trivette, 1996) -لى األقل ما يلي:يجب أن تتضمن ع

 تعميق املساواة في الحقوق بين املرأة والرجل كمبدأ أسا ري. -

 منه. -
ً
 في التغيير ومستفيدا

ً
 فاعال

ً
 أن تكون املرأة عنصرا

 يجب استهداإ توسيع خيارات املرأة والرجل على حد سواء. -

ن املرأة األردنية في مجال التعليم وما مؤشرات هذا الواقع؟ ولإلجابة عن السؤال الثاني وهو: ما واقع تمكي

فقد اعتمدت الباحثة على البيانات واالحصاءات الصادرة عن دائرة االحصاءات العامة األردنية، بالضافة إلى 

لأللفية بيانات واحصاءات وزارة التربية والتعليم األردنية، بالضافة على االستناد إلى تقرير األهداإ االنمائية 

الصادر عن األمم املتحدة، والتقرير العربي لألهداإ النمائية لأللفية وكذلك التقرير الوطني بالضافة إلى 

 الدراسات واألبحاث في هذا املجال.  وفيما يلي عرض لهذه البيانات واالحصاءات ومؤشرات هذه البيانات.

 : واقع تعليم املرأة األردنية
 
 أوال

 منذ منتص  القرن العشرين في كل من التعليم املدر ري حقق نظام التعليم 
ً
 مستمرا

ً
في األردن تحسنا

( يوضح النسب املاوية ألعداد الطلبة 1والتعليم الجامعي على الصعيدين الكمي والنو ي والجدول رقم )

 (2015)وزارة التربية والتعليم،  امللتحقين بالتعليم من الذكور والناث واملقارنة بينهما.

(: النسب املئوية ألعداد الطلبة امللتحقين بالتعليم من الذكور واإلناث واملقارنة 1ل رقم )جدو 

 بينهما

 فجوة النوع اإلناث الذكور  املؤشر

 %-6.2 %9.5 %3.4 انتشار األمية

 %4.5 %47.7 %52.3 طلبة رياض األطفال

 %1.6 %50.8 %49.2 طلبة التعليم األسا ري

 %-4.5 %47.3 %52.7 طلبة التعليم الثانوي 

 %95.8 %97.2 %2.1 طلبة التعليم املنهي )الصنا ي(

 %67.8 %83.9 %16.1 طلبة التعليم املنهي )الزرا ي(

 ( توز ع نسبة املعلمين إلى املعلمات واملديرين إلى املديرات والفروق الجندرية2ويوضح الجدول رقم )
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 املديرين إلى املديرات والفروق الجندرية(: توزيع نسبة املعلمين إلى املعلمات و 2جدول رقم )

 الهيئة التدريسية
فجوة  املديرون واملديرات

 النوع

فجوة  املعلمون واملعلمات

 إناث ذكور  إناث ذكور  النوع

 %-33.4 %66.7 %33.3 %-49.4 %74.7 %25.3 التعليم األسا ري

 %-29.6 %64.8 %35.2 %-18.0 %59.0 %41.0 التعليم الثانوي 

( يوضح 3ن الطلبة امللتحقين بالتعليم العالي وعلى مستوى درجة البكالوريوس فالجدول رقم )أما ع

 توز ع الطلبة الذكور والناث كل على مستوى الكليات

 (: توزيع الطلبة الذكور واإلناث كل على مستوى الكليات3الجدول رقم )

 املؤشر
 الجنس

 فجوة النوع
 إناث ذكور 

 %-3.6 %51.8 %48.2 الطلبة ككل

 %4.1 %47.9 %52.1 الطلبة امللتحقون بالكليات العلمية

 %10.6 %55.3 %44.7 الطلبة امللتحقون بالكليات النسانية

 %10.3 %55.1 %44.9 الطلبة الخريجون 

 ( توز ع أعضاء هياة التدر س في الجامعات األردنية حسب الجنس والرتبة4كما يوضح الجدول رقم )

 توزيع أعضاء هيئة التدريس في الجامعات األردنية حسب الجنس والرتبة(: 4الجدول رقم )

 املؤشر
 الجنس

 فجوة النوع
 إناث ذكور 

 %-18.8 %59.4 %40.6 مدرس مساعد

 %-7.7 %53.9 %46.1 محاضر

 %-9.2 %54.6 %45.4 مدرس

 %52.1 %23.9 %76.1 أستاذ مساعد

 %70.6 %14.7 %85.3 أستاذ مشارك

 %85.4 %7.3 %92.7 أستاذ

 %48.6 %25.7 %47.3 أعضاء هياة التدر س في الكليات النسانية

 %45.0 %27.5 %72.5 أعضاء هياة التدر س في الكليات العلمية

 ( نسب االلتحاق بالدراسات العليا بالجامعات األردنية حسب متغير الجنس5ويوضح الجدول رقم )

 ا بالجامعات األردنية حسب متغير الجنس(: نسب االلتحاق بالدراسات العلي5جدول رقم )

 املؤشر
 الجنس

 فجوة النوع
 إناث ذكور 

 %-23.8 %61.9 %38.1 طلبة الدبلوم العالي

 %-4.3 %52.2 %47.8 طلبة املاجستير

 %22.6 %38.7 %61.3 طلبة الدكتوراه

 -على الجداول السابقة يمكن الخروج بالنتائ  التالية: باالطالع 

الناث امللتحقات في مراحل التعليم األسا ري والثانوي والجامعي مقارنة بالذكور حيث كانت  ارتفاع نسب -

 النسب أعلى في مراحل الدبلوم العالي، والبكالوريوس.
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 % وكان بين الناث أعلى منه بين الذكور بفارق نقطتين.9.2معدل األمية في اململكة  -

نسبة عالية من املساواة الجندرية في قطاع التعليم، إذ تمكن األردن في السنوات األخيرة من تحقيق  

ما نسبته  2014تشير آخر األرقام إلى تفوق ممحوظ حققته املرأة في نسبة االلتحاق بالتعليم إذ بلغت في عام 

% للذكور.  ويمثل هذا التطور نقلة نوعية عما كان عليه الحال في منتص  48.3% لصالح الناث مقابل 51.7

% وهذا سببه السياسات في مجال التعليم التي انتهجها األردن بهدإ 42ات إذ لم تتجاوز هذه النسبة التسعيني

 (2014محو األمية وتطوير املستوى التعليمي لإلناث. )دائرة االحصاءات العامة، 

في املجال إن التقدم في تعليم املرأة األردنية لم يوازيه تقدم في املجال االقتصادي إذ أن مساهمة املرأة  

% فقط في مجموع العاملين في  12.6االقتصادي متدنية إذ تشير االحصائيات إلى مساهمة املرأة بنسبة 

 .2014النشاطات االقتصادية حسب االحصاءات العامة عام 

  
ً
 منذ منتص  القرن العشرين، ولعبت املدرسة دورا

ً
 مستمرا

ً
لقد شهد نظام التعليم في األردن تطورا

 في ه
ً
يكلة االقتصاد الوطني األردني واالنتقال من بلد يغلب عليه الطابع الزرا ي إلى بلد يهيمن عليه الطابع كبيرا

% 6.8إلى  2000% عام 16.5الخدمي فكان من نتيجة ذلك انخفاض ممحوظ في نسبة األمية عند الناث من 

% )املنظمة 46لعربي التي تصل إلى .  وهي نسبة متدنية مقارنة بنسبة األمية لدى الناث في الوطن ا2014عام 

 (2012العربية للتربية والثقافة والعلوم األلكسو، 

% عام 98.6لتصل إلى  2000% عام 95.2لقد ارتفعت نسبة التحاق الناث بالتعليم األسا ري من  

.  ومن 2015% عام 59إلى  2000% في عام 50كما ارتفعت نسبة الطالبات في التعليم الثانوي من  2014

% على مستوى البكالوريوس.  ويتأكد هذا التفوق 51.8% إلى 48% على مستوى الدبلوم ومن 61.9% إلى 39.4

بالنسبة لإلناث، ليس فقط على املستوى الكمي حسب الحصائيات وإنما كذلك على مستوى التحصيل 

في كافة  الناث على الذكور الدرا ري إذ تشير التقارير السنوية الصادرة عن وزارة التربية والتعليم إلى تفوق 

مراحل التعليم األسا ري في امتحانات العلوم والرياضيات الدولية والتي يتم تنظيمها بالتعاون مع وزارة التربية 

والتعليم بشكل دوري كل أربع سنوات.  وقد بينت هذه االختبارات وبوضوح تفوق الناث في كافة االختبارات التي 

 في األداء بلغ  2011عام وإلى  1999أجربت منذ عام 
ً
 أن هناك تحسنا

ً
نقطة لإلناث مقابل  11كما أوضحت أيضا

نقاط فقط للذكور في الفترة الزمنية املذكورة.  كما تفوقت البنات في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة  4

ز في الفروق الثانوية في للعشر سنوات األخيرة سواء في نسب النجاح العامة أو على مستوى الحاصلين على التمي

 (.2013-2012كل االختصاصات املختلفة )المجنة الوطنية لشؤون املرأة، 

% عام 56إلى  1999% عام 32.6وعلى الرغم من ارتفاع نسبة الحاصالت على درجة املاجستير من 

 أن نسبة االلتحاق ببرام  الدكتوراه مازالت منخفضة على الرغم من التحسن الذ2014
ّ
ي طرأ في السنوات .  إال

)منظمة  2014% من املجموع الكلي للمسجلين في برنام  الدكتوراه عام 39.1إلى  2000% عام 24.5األخيرة من 

 (. و عني هذا أن الناث يتراجعن ويتركن املواقع املتقدمة للذكور.2012املرأة العربية، 

رحلة الثانوية من التعليم فيالحظ أن نسبة أما املجاالت واالختصاصات التي تتوجه إل ها الطالبات بعد امل

.  ففي تخصص 2014% في عام 62إلى  2000% في عام 46امللتحقات بالكليات العلمية بشكل عام تقدمت من 

% في عام 35لتصل إلى  2000% سنة 23.2الهندسة على سبيل املثال نجد أن نسبة الناث قد ارتفعت من 

% في كليات تكنولوجيا 60% في تخصصات الزراعة إلى 54.2ومن % 53.7% في الطب إلى 42.2ومن  2014

% وهي نسبة تفيد بأن التوجه االجتما ي العام لتعليم الناث بدا بالتغير، إذ أن 42.8% إلى 27.9املعلومات من 

الفتيات لم تعد تتوجه فقط إلى الكليات النسانية كما كانت تفعل في السابق، بل باتت تتفوق في املجاالت 

 على الذكور.
ً
 العلمية التي بقيت لسنوات طويلة حكرا
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 على الرجل، فإن من 
ً
وبالرغم من املؤشرات السابقة اليجابية واملبشرة بدخول املرأة ملجاالت كانت حكرا

املالحظ أن االختصاصات النسانية مازالت هي املهيمنة بالنسبة لالختصاصات التي تتوجه إل ها الناث، إذ 

% للذكور.  وعلى الرغم من تقدم املرأة األردنية 28.4% مقابل 71.6طالبات في الكليات النسانية تشكل نسبة ال

في التعليم األسا ري والثانوي والعالي، لكنها تتراجع على مستوى الدراسات العليا سواء املاجستير والدكتوراه 

% وهي نسبة متقاربة مع نسبة 27زيد عن لتترك هذه األماكن للرجل. فمازالت نسبة الطالبات في الدكتوراه ال ت

.  ومن املالحظ أن هذه النسبة تأخذ بالتراجع 2014% عام 32العامالت في مجال التعليم الجامعي والتي بلغت 

كلما ارتقينا بالسلم األكاديمي للعاملين في الجامعات من أعضاء هياة التدر س حيث ال تتحاوز نسبة ممن هن 

% لرتبة أستاذ مشارك.  وهي نسبة ليست بعيدة عن مثيالتها من النساء في الدول 9.7% و 7.3برتبة أستاذ 

األوروبية على سبيل املثال.  فإذا كانت املدرسة تعمل على إعادة إنتاج النظام االجتما ي بما في ذلك شرعنة 

إنتاج األمومة الهيمنة الرجولية وتطبيقها، فإنها بذلك تعمل إلى إعادة  غثقافة الطبقة املهيمنة وتسو 

(Reproduction of Mothering)  مما يجعل املرأة تهتم بالشأن الخاص على حساب الشأن العام وقد يكون ذلك

 عل ها بسبب ارتباط املرأة بالتدبير املنزلي أكثر من الرجل. )العتوم وآخرون، 
ً
 (2015مفروضا

 العالقة بين تعليم املرأة األردنية وانخراطها في سوق العمل:

حتل قطاع التعليم وقطاع الصحة في مجاالت النشاط االقتصادي للمرأة األردنية إذ يعمل أكثر من ي

% في قطاع الصحة والخدمات االجتماعية، ثم يلي هذه القطاعات 14.3% من النساء في قطاع التعليم و 41

% ثم 6.4تحويلية بنسبة % ثم تأتي بعد ذلك الصناعة ال12قطاع الضمان االجتما ي والدارة العامة وبنسبة 

 التجارة وبنسبة 
ً
 (2013% )جامعة الدول العربية، 5.5أخيرا

أما توز ع اليد العاملة على القطاعين العام والخاص حسب الجنس فإن الذكور يمثلون ما نسبته  

% من القطاع 86.4% ويمثل الذكور ما نسبته 21.4% في القطاع العام أما النساء فتمثل ما نسبته 78.6

 .2012% وذلك في العام 13.6الخاص بينما تحتل النساء ما نسبته 

أن املرأة األردنية لم تستفد من النمو املتزايد  2013ويبين تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر عام  

 لعدم إدماج شرائح عريضة من النساء في قطاعات متزايدة النمو وعالية 
ً
في العقود املاضية بشكل كبير نظرا

نتاجية كالقطاعات املالية وتكنولوجيا املعلومات واملواصالت والصناعات التحويلية والتجارة.  ففي حين ال 

تشارك إمرأة واحدة من بين أربع نساء في القوى العاملة في هذه القطاعات، يوظ  القطاع العام ما نسبته 

 % من النساء، وهي القطاعات التي تمثل التعليم والصحة.44

حظ من خالل استعراض األرقام السابقة هو أن هذا التوز ع غير املتكافئ للوظائ  التي تقبل ومن املال  

عل ها الناث في القطاعات االقتصادية املختلفة فهناك ما يقارب نص  القطاعات تشغل الحد األدنى من 

تشغلها الناث عن  الناث.  أما القطاعات التي تمثل التعليم والصحة والخدمات فتزيد ف ها الوظائ  التي

 إلى القطاعات التي 
ً
املعدل، كما أن أغلب العامالت ال يعملن في القطاعات املنخفضة النمو فحسب بل أيضا

تنخفض ف ها إنتاجية العمل كالتعليم والصحة والخدمات.  وهذا ما تؤكده تقارير مسح الشركات التجارية 

في معظم الشركات، باستثناء شركات مصانع املالبس % 20والصناعية حيث ال تزيد نسبة تشغيل الناث عن 

 (.2015% )العتوم وآخرون، 50التي تزيد نسبة تشغيل الناث ف ها عن 

وتشير بيانات دائرة االحصاءات العامة إلى وجود فجوة في األجور بين الجنسين ال تنخفض عند 

املة غير املتساوية في األجور لإلناث العامالت املستويات األعلى من التعليم، كما تؤكد هذه البيانات على أن املع

 في القطاع الخاص مما
ً
 وانتشارا

ً
عليه في القطاع العام، إذ بلغت نسبة فجوة األجور بين  تبدو أكثر وضوحا
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% في حين بلغت للمشتغلين من حملة الثانوية العامة أو 36.5املشتغلين من حملة درجة البكالوريوس فأعلى 

 (.2013% )دائرة االحصاءات العامة 16.6الدبلوم املتوسط 

يالحظ كذلك عند دراسة العالقة بين التحصيل العلمي والبطالة أن حوالي ثلثي العاطلين عن العمل  

من الذكور هم من حملة مؤهل تعليمي أقل من الثانوي في حين تشير البيانات أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي 

 (2015اضطررن للبقاء في املنزل. )العتوم وآخرون، لإلناث ضعفت حظوظهن في العمل و 

 (2015أسباب املفارقة بين نسبة التعليم ونسبة التشغيل للمرأة األردنية: )العتوم وآخرون، 

 خارج املنزل رغم مؤهالتها العلمية واملهارات التي 
ً
في  اكتسبتهاما الذي يجعل املرأة ال تشتغل وال تجد عمال

 يمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى عدد من العوامل أهمها:املدراس والجامعات إذ 

: من خالل استعراض سر ع للقطاعات الجاذبة القطاعات الجاذبة للنساء ذات نمو بطيئ وإنتاجية منخفضة .1

لعمالة النساء، يالحظ أن قطاعات التعليم والصحة والخدمات تحتل املرتبة األولى على هذا الصعيد.  أي أن 

 ع على األغلب على القطاعات ذات النتاجية املنخفضة ألسباب اجتماعية.وظائ  الناث تتوز 

:  فبالضافة إلى محدودية استيعاب القطاع تراجع دعم صندوق النقد الدولي لقطاعات العمل الحكومي .2

 من الباحثين يرون أن تراجع الدعم الذي كان يقدمه صندوق النقد الدولي 
ً
الحكومي لأليدي العاملة فإن كثيرا

 في الحد من قدرته على استيعاب املزيد من هذه 
ً
 إضافيا

ً
لهذا القطع منذ تسعينات القرن املاضري كان سببا

الطلبات، وإن الصالح االقتصادي الذي فرضه صندوق النقد الدولي على كثير من الدول النامية وسياسة 

 ع
ً
لى قدرة هذا القطاع على استيعاب الخصخصة التي اتبعتها هذه الدور لكثير من القطاعات التي أثرت سلبا

 املزيد من األيدي العاملة.

: يعاني سوق العمل األردني من خلل كبير نتيجة عدم مخرجات تعليم غير منسجمة مع حاجات سوق العمل .3

مواءمة مخرجات النظام التعليمي مع حاجات سوق العمل.  فحاجات سوق العمل ونوع الفرص التي يولدها 

 عن امل
ً
 تختل  كثيرا

ً
هارات والتخصصات التي يملكها طالبوا العمل وينطبق ذلك على الناث أكثر من الذكور نظرا

للعدد املتزايد من خريجات الجامعات اللواتي ال يسمح لهن تأهيلهن التعليمي وظروفهن االجتماعية العمل سوى 

يرة واملتزايدة من طلبات في قطا ي التعليم والصحة وهما القطاعان اللذان أصبحا مشبعان باألعداد الكب

 التوظي  والتشغيل.  

: سواء كانت املرأة من املشتغالت في القطاع العام أو القطاع الخاص، االجتماعيفجوة األجور املبنّية على النوع  .4

% في 27.9% في قطاع التعليم و 24.5فإن الدراسات جميعها تشير إلى وجود فجوة ممحوظة في األجور بلغت 

 ما القطاعان الرئيسيان اللذان يتمتعان بقوة جذب األيدي العاملة من النساء.قطاع الصحة وه

: ويمكن أن تعبر هذه املفارقة في جانب من جوانبها على عدم قدرة نمط االنتاج االستهالكي املهيمن نمط اإلنتاج .5

مد على التصنيع بقدر ما في املجتمع األردني على استيعاب اليد العاملة وبما أنه في الخط الرئي ري العام ال يعت

تتوفر لديهم  يعتمد على الخدمات.  ولكن تفهم أن النمط ذاته أي طبيعة االنتاج ذاتها تشغل الرجال حت  وإن ال

املؤهالت املطوبة وال يشغل النساء حت  وإن كن على قدر عاِل من الكفاءة يمكن تفسير ذلك باألسباب 

 .ةاألنثروبولوجي

لث وهو: ما التحديات التي تواجه تمكين املرأة في مجال التعليم؟ فقد ولإلجابة عن السؤال الثا

استعرضت الباحثة تحليل وضع املرأة األردنية في مجال التعليم، وتعرفت على الواقع، وبناء على البيانات التي 

 (2002ن، )سفرا  -تم التوصل إل ها فيما يلي أهم املشكالت التي تواجه املرأة األردنية في مجال التعليم:

إن التقدم في تعليم املرأة األردنية عبر السنوات املاضية، لم يسهم بشكل فاعل في توسيع دائرة تمكينها في  -

 قطاعات أخرى كما أنه لم يسهم في مشاركتها الفاعلة في سوق العمل مقارنة بالذكور.
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ة في ردم الفجوة بين التفوق العلمي على الرغم من التفوق العلمي الذي أحرزته املرأة األردنية، تبقى هناك صعوب -

 واملشاركة املهنية.

ضع  تأثير مخرجات تعليم املرأة األردنية وظهور تأثيره في تمكينها في سوق العمل واملشاركة االقتصادية  -

 والسياسية.

 وموازنات كبيرة لم ينع -
ً
كس عل ها في ان تعليم املرأة األردنية التي بذلت فيه الحكومات األردنية املتعاقبة جهودا

 الجانب االقتصادي إذ من املفترض أن يتم تحقيق عوائد هذه الجهود من خالل التشغيل وجودة االنتاجية.

فجوة النوع االجتما ي ملعدالت البطالة بدت واضحة وكبيرة بين الجنسين وبلغت ذروتها في الحالة التعليمّية في  -

 الدراسات العليا.املرحلة الثانوية وأدناها في مرحلة البكالوريوس و 

ولإلجابة عن السؤال الرابع واألخير من هذه الورقة وهو ما التوصيات والحلول املقترحة للتغلب على 

مشكالت تمكين املرأة األردنية في مجال التعليم؟ فبناًء على ما تقدم من تحليل الوضع الراهن والتحديات 

فإنه يمكن الخروج بالتوصيات واملقترحات التعليم،  واملشكالت التي تواجه تمكين املرأة األردنية في مجال

 -اآلتية:

العمل الجدي على إتاحة الفرصة للمرأة األردنية للمشاركة في عملية التنمية والتخطيط لها، أي اشراك املرأة في  .1

 وراء تمكينها، فاي أدرى باحتياجاتها ومستلزمات حضورها الفعال في مسيرة 
ً
التخطيط لحل مشكالتها سعيا

 التنمية االقتصادية واالجتماعية.

العمل على وضع السياسات الكفيلة بتشجيع املرأة األردنية على االلتحاق بالتخصصات املطلوبة في سوق العمل  .2

وبالتالي إتاحة الفرصة لها لدخول جميع أنواع العمل والوظائ  ضمن النشاط االقتصادي واعتماد آليات 

صول إلى مواقع صنع القرار في املجاالت االجتماعية واالقتصادية محددة وواضحة تساعد املرأة في الو 

 والسياسية.

 وقدرات معطلة لم يتم استثمارها بالشكل املطلوب.   .3
ً
 بشريا

ً
تعباة الطاقة املنتجة للمرأة األردنية بوصفها رصيدا

 وإدخال منظور النوع االجتما ي في جميع االستراتيجيات الوطنية.

ة على االلتحاق بالتعليم في مستوى الدراسات العليا، في التخصصات العلمية والتقنية تشجيع املرأة األردني .4

 وإتاحة الفرصة لها ملنافسة الرجل في هذا املجال.

زيادة نسبة إنفاق الحكومة األردنية على برام  تمكين املرأة في الجانب التعليمي بغية زيادة وع ها وتعريفها  .5

 بحقوقها وبقدراتها وتدريبها.

 :خاتمة

هذا املجال في  النعكاسيعد التعليم من املجاالت الهامة التي يجب أن تنصب عل ها برام  تمكين املرأة 

تنمية املوارد البشرية في الجوانب االقتصادية واالجتماعية والخدمية.  وبعد دراسة واقع تعليم املرأة األردنية 

مراحل التعليم األسا ري وقصورها في التعليم العالي  وتحليل هذا الواقع يالحظ تفوق الناث على الذكور في

 وخاصة في التخصصات العلمية والتقنية.

إذ توجد فجوة واضحة بين  االقتصاديإن تقدم املرأة في مجال التعليم لم يواكبه تقدم في املجال  

 العمل. نسبة تعليم املرأة مقارنة بنسبة تشغيلها وان مخرجات التعليم غير منسجمة مع حاجات سوق 
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 خص:املل

موضوع تمكين املرأة ومدى مشاركتها في الحياة االقتصادية في املجتمع اليمني، من املوضوعات يعد من املوضوعات املهمة 

 ملا للمجتمع اليمني من ظروإ خاصة، وبالرغم من بعض التطورات اليجابية إال أن بعضا من الثقافة التقليدية ما زا
ً
لت نظرا

 تحدد أدوار املراة وتمنعها من أن تكون فاعلة في املجاالت الجتماعية والقتصادية واملشاركة في الحياة العامة.

ومن ذلك انه أنه يصعب على الرجل تقبل املشاركة في تحمل بعض املسؤوليات األسرية رغم أن الوضع القتصادي يجبر 

، ورغم أن  األسرةباء املرأة على البحث عن عمل للمشاركة في تحمل أع
ً
هنالك نقص في الخدمات املساندة للمرأة وبالكلفة  أحيانا

في سوق  االنخراطاملناسبة، كالحضانات ورياض األطفال، بالضافة إلى عدم توفر األعمال الجزئية املرنة مما يصعب على املرأة 

 .العمل

جه تمكين املرأة اليمنية من أجل خدمة وتنمية مجتمعها، ويهدإ هذا البحث الى  معرفة أهم املعوقات القانونية التي توا

ومن اجل تحقيق هذه االهداإ فقد استخدم الباحث املنهج العلمي التحليلي املقارن من خالل دراسة التشر عات والقضايا الواردة 

ت التشر عية التي تسهم في إعاقة في هذا املجال ومناقشتها للتوصل إلى النتائ  العلمية، حيث توصل البحث إلى تحديد أهم املعوقا

 تمكين املرأة ومشاركتها في الحياة االقتصادية. وتوصل الباحث إلى عدد من النتائ  والتوصيات العلمية في هذا املجال.

 : املعوقات ،تمكين املرأة، سوق العمل.املفتاحيةالكلمات 

 

The Legal Impediments of Women's Empowerment and Participation In the Labor Market in the Republic of 

Yemen 

Abstract : 

The topic of women’s empowerment and their participation in the economic life in the Yemeni society is one of 

the significant topics due to the special circumstances of the Yemeni society. Despite the positive developments, some 

traditional culture still limits the roles of women and constrains them from having an effective role in the social and 

economic areas and participation in the public life.  

Thus, it is difficult for the man to accept the participation in terms of bearing some family responsibilities 

despite the economic situation forces woman to seek for participation in bearing sometimes the family burdens. 

Despite the insufficient services that support women at an appropriate cost such as nurseries and kindergartens, in 

addition to lack of flexible part-time jobs, it is difficult for women to be involved in the labor market.  

The main purpose of this paper is to identify the most important lawful constraints that hinder the Yemeni 

women’s empowerment in order to serve and develop their society. To achieve these objectives and to come up with 

factual findings, the comparative analytical method is used by reviewing and discussing the legislations and issues 

related to this field. This paper has come up with identifying the most important legislative constraints that hinder 

women’s empowerment and their participation in the economic life. The paper has also come up with certain findings 

and recommendations in this respect.  

Keywords: constraints, women empowerment, labor market  
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 مقدمة:

تواجه جميع الدول النامية بما ف ها اليمن تحدي موازنة النمو املتزايد في قوى العمل مع فرص العمل 

النتاجية، فالعمالة تحمل قيمة كبيرة وفعالة في مواجهة الفقر وبدون وجود فرص العمل النتاجية سيزداد األمر 

وجود استراتيجيات توظي  ناجحة لحداث التغيير الواضح في الهيكلية الوظيفية خالل السنوات  سوء  فالبد من

العشر القادمة في إطار أهداإ األلفية التنموية ويجب أن نأخذ في االعتبار أيضا املعدالت املرتفعة حاليا للبطالة 

 .و النمو السكاني السر ع، وضع  مشاركة النساء في قوة العمل

ستلزم إيجاد سياسات مناسبة من اجل التعليم وتطوير املهارات والتي سوإ تطور جودة العمل وهذا ي

العمل على أن تكون بياة العمل السياسية والقانونية مشجعة للعمال  وتؤدي الى انتاج أعمال ذات جودة عالية

 وف ها عدالة في النوع االجتما ي من حيث االجور والتوظي .

 يلي: ما ويهدف هذا البحث إلى

 التعرإ على التشر عات الخاصة باملرأة واملتعلقة بسوق العمل. -

 تحديد املعوقات املرتبطة بالتشر عات القانونية التي تعيق عمل املرأة. -

 التوصل للنتائ  العلمية والتوصيات املفيدة في موضوع البحث. -

ع البحث، وتحليل عناصره وقد استخدم الباحث املنهج املكتبي الوصفي التحليلي من خالل وص  موضو 

ودراسة التشر عات والقوانين املتعلقة باملوضوع محل البحث بهدإ التوصل للنتائ  املفيدة في موضوع البحث، 

 ولذلك يتم تقسيم موضوعات البحث على النحو التالي:

 : التشر عات والقوانين املتصلة بعمل املرأة.املبحث االول  -

 نية لتمكين عمل املرأة.: املعوقات القانو  املبحث الثاني -

 وف ها عرض استخالصات النتائ  والتوصيات املقترحة من البحث. الخاتمة -

 :مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها أو فرضياتها .5

مشكلة هذه الدراسة تبرز من خالل واقع مشاركة املرأة في سوق العمل وتأثير التشر عات والقوانين 

 ي:املرتبطة به، وذلك على النحو التال

تدني املستويات التعليمية وتدني برام   :: معوقات التحاق املرأة بالعمل: وهي كثيرة من أهمهاأوال

التدريب، والزواج املبكر للفتيات وسلوك النجاب غير املقيد، وتحميل الفتاة أعباء املنزل في سن صغير، والتمييز 

 .في القبول لاللتحاق بالعمل في معظم الحاالت

عدم تناسب مكان العمل  :ت وصعوبات املرأة في العمل تواجه النساء العامالت: ومنها: مشكال ثانيا

والسكن واملواصالت غير املنتظمة، وعدم وجود حضانات ورياض لألطفال في املرافق أو بالقرب منها أو مناطق 

قبولة من قبل السكن وبأسعار مقبولة تتناسب مع دخل املرأة، ومعاناة بعض النساء من السلوكيات غير امل

الذكور سواء في العمل أو في الطريق من العمل وإليه أو من التحرش بالعامالت في النوبات الليلية أو األعمال 

 .املنزلية ) بالنسبة للعامالت في خدمة املنازل من الشغاالت(

الدول العربية هناك  : التمييز تجاه املرأة: حاالت التمييز متفاوتة من بلد  خر، وفي اليمن كغيرها منثالثا

تدني نسبة التحاق الناث في الدراسة والعمل مقارنة  :الكثير من مظاهر التمييز تجاه املرأة تتجلى بعضها فيما يلي

 عند املفاضلة للقبول باألعمال وفي الترقيات وحكر بعض األعمال 
ً
بالذكور، والتحيز للرجال ) في الغالب( تقريبا

خس قيمة املساهمة االقتصادية للمرأة بعدم احتساب معظمها مثل عدم احتساب على الرجال دون النساء، وب



291 
 

والتي ال يدفع  األسرةمردود عملها في املنزل أو في الزراعة والصناعات الخفيفة وغيرها من األعمال الخاصة ب

 نظيرها أي أجر للمرأة.

 
 
حماية االجتماعية لها مقدمة : ضع  الو ي بالتشر عات والقوانين التي تتصل بعمل املرأة والرابعا

التشر عات الدستورية والقانونية في اليمن بما ف ها التشر عات والقوانين الخاصة بالعمل )الخاص والعام( 

 وكذلك املتصل منها باملرأة وتشر عات العمل، وغيرها.

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها: .6

 في املجتمعات الحديثة، 
ً
 هاّما

ً
كما أّنها تساهم وبشكل فّعال في صناعة النهضة العملّية تحتل املرأة موقعا

، وذلك بسبب الحاجة املالّية واألوضاع 
ً
والعلمّية للعديد من الدول، و لم يعد أمر عمل املرأة أو عدمه اختيارّيا

ب بذل الجهد املشترك بين الرجل واملرأة من أجل توفير حياة أفضل للعائلة
ّ
بشكل  االقتصادية السّياة التي تتطل

 عام. 

وتواجه املرأة اليمنية معوقات في طريق تمكن ها في سوق العمل، وسوإ نقتصر هنا على بحث املعوقات 

  تم البحث في التشر عات والقوانين املتعلقة بعمل املرأة في الجمهورية اليمنية.يالتشر عية، حيث س

 موضوع الدراسة: .7

 ل املرأة في الجمهورية اليمنية:املبحث األول: التشريعات والقوانين املتصلة بعم

ارتبط أسم اليمن وتاريخه بحضور ومشاركة دائمة وفعالة للمرأة اليمنية ولنساء تالزمت أسمائهن بحقب 

 من التمزق والتخل  
ً
من االزدهار والعظمة من مملكة سبأ إلى امللكة أروى بنت أحمد الصليحي، ورغم أن قرونا

من االزدهار والتقدم وعادت به إلى مراحل من التخل  والتبعية للمجتمع واالستعمار قد أفقدت اليمن قرونا 

 .بشكل عام وللمرأة اليمنية بشكل خاص بل وأكثر حدة وقسوة

إال أن املرأة اليمنية لم تستكين لذلك بل ناضلت نضاال طويال ومريرا في سبيل تحريرها من كافة أشكال 

 .نة رفيعةالتخل  املوروث واستطاعت أن تجد لنفسها مكا

وفي وقتنا الراهن هناك الوزيرة ووكيله الوزارة والسفيرة وعضوة البرملان، هذا عدا الكثيرات ممن يشغلن 

مناصب قيادية في الهياات واملؤسسات الحكومية وعضوات هياات التدر س في الجامعات واملدارس وفي سلك 

لكن  جدال املرأة اليمنية في كل ما ذكرناه ضئيلة ومع أن نسبة تمثي القضاء واملحاماة والسلك العسكري وغيرها.

ذلك يعتبر إنجازا كبيرا لنا نحن النساء العامالت ألن بلدنا يعد من أكثر الدول العربية التي عانت من ويالت 

قضايا املرأة  التخل  واالضطهاد بفعل التشطير واالستعمار البريطاني في الجنوب وكذا الحكم األمامي في الشمال

مشكالت ومعوقات عمل املرأة والتمييز تجاه املرأة إن قائمة مشكالت املرأة طويلة ومتنوعة ) وباألخص  ملةالعا

 .أو املجتمع األسرةاملرأة العاملة( سواء في إطار 

هو مشترك مع بقية أفراد املجتمع أو  فمشكالت وهموم املرأة اليمنية عديدة منها ما هو خاص بها ومنها ما

نيه نساء شعوب وأمم أخرى كثيرة، كما أن هذه املشكالت والهموم متنوعة أيضا منها االقتصادي مماثل ملا تعا

والثقافي والسيا ري وكذلك القانوني والتنظيمي ) الداري/ املالي( واملعنوي سواء في العمل أو املنزل أو في املشكالت 

أهدافه وهي مشكالت ومعوقات إما مانعة أو واملعوقات األساسية لعمل املرأة ألهميتها ولصلتها بهذا العمل و 

 .معضلة لاللتحاق بالعمل أو تعان ها النساء العامالت أو امتداد بعض مظاهر التمييز ضد املرأة

 :االجتماعيةالحماية القانونية من خالل تشريعات التأمينات  -1

تأمينات اجتماعية هذا وبما أن الحماية االجتماعية قد بدأت في أوائل القرن العشرين على شكل 

اقتصرت بعض أنواعها على مخاطر العمل ثم بدأت تتبلور فكرة التأمينات االجتماعية وتنظيم وتقنن وتزداد 

فروعها لتصل في النهاية إلى الضمان االجتما ي الشامل والذي شمل كل فروع التأمينات والتي امتدت رقعتها 
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ا ف هم النساء، وبانتهاء القرن العشرين لم يتحقق الضمان لتوفر الحماية االجتماعية لكل أفراد املجتمع بم

 االجتما ي الشامل إال في البلدان املتقدمة صناعيا.

وفي  االجتماعيةأما في بالدنا ) اليمن( فما زالت الحماية االجتماعية مقصورة على بعض فروع التأمينات 

تمتد رقعتها لتشمل قطاع العمل غير النظامي  املختلط( ولم –الخاص  -العام -قطاع العمل النظامي ) الحكومي

م شاملة 1991( لسنة 26( و)25وقد وردت أحكام ونصوص قانوني التأمينات واملعاشات رقمي ) أو الهامشري.

للرجال والنساء على حد سواء، إال أن هناك مميزات وحماية خاصة وردت لصالح املرأة حيث أعطت هذه 

عاش التقاعدي ببلوغها سن الخامسة والخمسين من عمرها وإكمالها عشر النصوص للمرأة الحق بالحالة للم

سنوات من الخدمة الفعلية بدون معاش كامل، وإذا بلغت خدمة املرأة خدمة فعلية خمسة وثالثون عاما وكذا 

الرجل مهما كان عمرهما بمعاش كامل أو إذا أتمت املرأة عشرون سنة خدمة فعلية و شترط بلوغها سن 

وأعطى القانونين املرأة العاملة الحق في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة في  واألربعين من العمر. السادسة

 .أو للزواج أو ملرافقة الزوج املهاجر األسرةحال استقالتها لرعاية 

 الحماية القانونية من خالل تشريعات العمل والخدمة املدنية: -2

 :دة منهاحيث أنه منحت للمرأة العاملة مميزات عدي

 إل ها عشرون يوما في حالة تعسر الوالدة أو الوالدة بعملية  -
ً
إجازة الوضع ومدتها ستون يوما بأجر كامل مضافا

 .قيصرية أو والدة توأمين

الحصول على إجازة مدفوعة األجر ملدة أربعون يوما في حالة وفاة الزوج وكذا الحصول على مدة إضافية   -

 بدون مرتب(.لتكملة فترة العدة الشرعية )

 الحصول على إجازات سنوية مدتها ثالثون يوما في السنة وكذا إجازات مرضية مثلها مثل أخ ها العامل.  -

وهناك نصوص خاصة تتعلق بالحماية من األعمال الشاقة والصناعات املضرة بالصحة والبعيدة عن  -

 العمران ومنع العمل الليلي )عدا املستشفيات(.

( منه على أن يقوم شغل الوظائ  العامة على مبدأ تكافؤ 12دنية في املادة رقم )وأكد قانون الخدمة امل -

الفرص والحقوق املتساوية لجميع املوظفين دون تمييز، كما اشترط هذا القانون أن يتم تطبيق كل املعايير 

تمييز او  واملقاييس والشروط التي تحدد معايير التوظي  والترقية للموظ  سواء كان رجال أو امرأة دون 

 تفرقة وتطبق هذه املعايير وفقا لشروط التعيين والترقية في الوظائ  العامة.

( من القانون على أن ال تزيد ساعات العمل للمرأة العاملة الحامل على أربع ساعات في 48ونصت املادة ) -

ليدها الشهر اليوم عند بلوغها الشهر السادس من الحمل وخمس ساعات عمل إذا كانت مرضعة حت  يبلغ و 

 .السادس من العمر

( من القانون تشغيل املرأة ساعات عمل إضافية اعتبارا من شهرها السادس لمحمل 44لم تجز املادة )  -

 .وخالل الستة األشهر التالية ملباشرتها العمل بعد عودتها من إجازة الوضع

 .ملة أثناء إجازة الوضع( من القانون تشغيل املرأة العا45( من املادة )2كما لم تجز الفقرة )  -

( من القانون الفقرة )ب( تشغيل النساء في الصناعات واألعمال الخطرة والشاقة واملضرة 46حضرت املادة )  -

 وال يجوز تشغيلهن ليال إال في شهر رمضان وفي تلك األعمال التي تحدد بقرار من الوزير 
ً
 واجتماعيا

ً
صحيا

 .املختص

ملوظفة الحق في الحصول على إجازة خاصة ألداء فريضة الحج ومدتها ( للموظ  او ا60وأعطت املادة )  -

 .ثالثون يوما ال تحتسب ضمن الجازة االعتيادية املستحقة
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( من قانون العمل أكدت على أن العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه 5كما أن املادة ) -

الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافاة دون تمييز بسبب 

اللغة وتنظم الدولة بقدر المكان حق الحصول على العمل من خالل التخطيط لالقتصاد الوطني ونصت 

( على أن تتساوى املرأة مع الرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعالقاته دون تمييز، 42املادة )

ها وبين الرجل في االستخدام والترقي واألجور والتدريب والتأهيل والتأمينات وأوجبت تحقيق التكافؤ بين

 مواصفات العمل أو املهنة. تضيهتقاالجتماعية وأكدت على أن ال يعتبر في حكم التمييز ما 

 املبحث الثاني: املعوقات القانونية لعمل املرأة في اليمن.

ير التشر عات التي تمكن املرأة من املشاركة األكبر في دة لتطو ارغم كل ما سبق إال أننا نجد أن هناك ار 

 ألن هذا التوجه خيار استراتيجي بعيد املدى فإن املعالجات القصيرة واملتوسطة املدى تظل 
ً
سوق العمل، ونظرا

 للمعالجات الطويلة األجل، ومن أهم املعالجات القصيرة واملتوسطة 
ً
أكثر فاعلية على الصعيد العملي ومدخال

 :ل ألهم مشكالت املرأة اليمنية عموما واملرأة العاملة خصوصا نرى أهمية املعالجات التاليةاألج

، والعمل على تحقيق السالم  .1
ً
 وإنسانا

ً
ايقاإ الصراعات املسمحة والنزاعات التي تعص  باليمن أرضا

 الدائم والعادل. 

من فرص العمل ومصادر  تحقيق النهوض التنموي الذي يؤمن تقليص الفقر والبطالة ويوفر مزيدا .2

 .العيش للرجل واملرأة

 التوسع في نشر التعليم والتدريب والخدمات الصحية والبيئية والسكن وخدماته وشبكة الطرق. .3

 .تكثي  برام  التوعية واملشاركة الشعبية والتنمية السياسية .4

 .تحديث التشر عات القانونية وتصحيح االختالالت واالنحرافات .5

الفاات الهامشية والفقراء وتوفير الحد الضروري للعيش والتعليم والعالج والعمل  االهتمام بمشكالت .6

 .واالستقرار

ومما تقدم من املفيد لتطوير وضع ودور املرأة اليمنية وخاصة املرأة العاملة نضع هذا التصور لبعض 

لك فإنه من الضروري املعالجات وفي عدة مجاالت، ومنها املجال التشر عي الذي هو موضوع هذا البحث، ولذ

 تطوير التشر عات القائمة واصدار تشر عات جديدة، وخاصة في املجاالت ا تية: 

 في مجال التنمية
 
 :أوال

 : تطوير التشريعات التي تهتم بصحة األم والطفل لتحقيق األهداف التالية

ر الواضح في هذا إشاعة الرعاية لألسرة والطفل لخفض مستوى الوفيات بين األمهات واألطفال للقصو  -

تكثي  التوعية الهادفة لخفض معدالت الخصوبة وتوفير املستلزمات املادية والرشادية الالزمة  -الجانب

 .وبصورة رمزية أو مجانية

 .تقنين الضمان الصحي للعامالت وأطفالهن على الجهة املشغولة والدولة -

 .ت منهنتعزيز برام  تغذية األمهات الحوامل ورعايتهن وخاصة العامال  -

 .التوسع في إقامة مراكز تدريب للنساء واالشتراك في برام  التأهيل املنهي ومشروعات التنمية -

التوسع في قروض املشروعات الصغيرة وتشجيع الحرإ اليدوية بين أوساط النساء األرامل والعوانس  -

مردودهن املادي من النساء  والعاطالت عن العمل ومن املعيل لهن والفقيرات بدرجة أولى وللراغبات في تطوير 

 .األخريات والعامالت ثانيا

التوسع في تطوير الخدمات العامة ملا يشكله ذلك من عبء على النساء العامالت بصورة خاصة وغير  -

 .العامالت بصورة عامة
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في  تقييم وتقدير جهد املرأة ومشاركتها االقتصادية واالجتماعية غير املنظورة مثل ربات البيوت والعامالت -

 .الحقول والحرإ الصغيرة الخاصة بأسرهن

 :ثانيا: في مجال التعليم

 : تطوير التشريعات التي تهتم بتعليم املرأة لتحقيق األهداف التالية

تبني خطة وطنية شاملة للقضاء على األمية وتكثي  برام  محو األمية في املرافق واألحياء السكنية وخاصة  -

 .في األرياإ

نشآت التعليمية وبخاصة املرحلة االبتدائية وللفتيات على وجه الخصوص وذلك ملنع بعض التوسع في بناء امل -

األهالي من إلحاق بناتهم بصفوإ الدراسة لعدم وجود مبن  خاص بالفتيات ولعدم سماحهم لبناتهم من 

 .االختالط باألوالد وخاصة في األرياإ

ض الحوافز املادية واملعنويات لإلناث وتوفير ما يمكن العمل على تحقيق التعليم األسا ري اللزامي وتوفير بع -

من إلزامية التعليم من املبن  املدر ري والكتاب والزي وغيره وكذا دعم األسر الفقيرة ملساعدتهم على تحمل 

 .نفقات دراسة أبنائهم

نسبة  تحفيز الناث على مواصلة الدراسة العدادية ومن ثم الثانوية وكذا املعاهد والجامعات وخفض -

القبول كحافز لهن وباألخص للفتيات في األرياإ واملناطق النائية وتخصيص نسبة أكبر للمقاعد في 

 .التخصصات التي تفضلها الفتيات وكذا توفير السكن املناسب

توسيع رقعة العمل الفني في املجاالت ذات العالقة باملرأة كاملعاهد التعليمية والصحية واالقتصاد املنزلي  -

 .طة والغزل والحياكة والصناعات الغذائية وأعمال السكرتارية وخدمات البنوكوالخيا

البحث عن السبل املناسبة لمحيلولة دون تسرب الفتيات من املدارس بفعل الزواج املبكر والتوعية بأهمية  -

 .تعليم الفتاة وزيادة وع ها والرشاد حول مضار الزواج والنجاب في سن مبكرة

 :لعملثالثا: في مجال ا

 : تطوير التشريعات التي تنظم عمل املرأة وتحفزها على ذلك لتحقيق األهداف التالية

 :اعتماد خطة تشغيل محفزه ودافعة للمرأة لاللتحاق بالعمل من خالل -

 .توجيه الناث للدراسة في معاهد وتخصصات تتيح لهن فرص أكبر للعمل الحقا في مجال تخصصاتهن . أ

 -الخاص -لنساء في إطار خطط لتوعية جهات العمل ) الحكوميتخصيص نسب من فرص العمل ل . ب

 العام( ولجهات التأهيل وكذا التعليم.

فتح مجاالت العمل املحتكرة للرجال فقط إمام النساء وتشجيعهن وإحالل العامالت اليمنيات بدال عن  -

 .الوافدات في كثير من املجاالت

ونية التي تحول دون فوز املرأة بفرض العمل أمام نظيرها الرجل إزالة كافة املعوقات واملوانع الجرائية والقان -

وذلك من خالل تطوير نظم وتشر عات العمل والخدمة املدنية على أن ال يترك القرار لصاحب العمل ويفضل 

 .تقنين شروط وحقوق االلتحاق بالعمل على أن تسري إلى الجميع

لرجل في العمل بصورة أكبر عدال وذلك بتقنين شروط العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين املرأة وا -

الترقي في الوظيفة والتدريب والتأهيل والحقوق املالية واملعنوية املرتبطة بالعمل وال يترك األمر الجتهادات ذوي 

 الشأن في الجهاز الحكومي والقطاعين العام واملختلط.

ات ورياض األطفال والخدمات الصحية وتوفير العمل على توفير تسهيالت للمرأة العاملة كتوفير الحضان -

 .املواصالت والخدمات األخرى 
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تأهيل وتوز ع القوى الفائضة من النساء العامالت واألهم وضع أسس تحدد شروط الحالة كقوى فائضة  -

 .والحقوق املترتبة عل ها

 رابعا: في التشريعات التي تخص املرأة:

 : تطوير التشريعات لتحقيق األهداف التالية

 وتعالج حقوق املرأة والطفل. األسرةوضع تشر عات تنظم شاون  -

 :تطوير تشر عات العمل بحيث تعالج مظاهر التمييز في كل من -

 .االلتحاق بالعمل ونوع العمل . أ

 .فرص الترقي في العمل . ب

 .الحصول على األجور والحوافز . ت

 .املساواة في فرص التدريب والتأهيل . ث

 .اراملشاركة في الدارة واتخاذ القر  . ج

 :تشديد الحماية القانونية للمرأة وباألخص العاملة إزاء الظواهر التالية -

االغتصاب والتحرش) في العمل أو األماكن العامة بما في ذلك سماع األلفاظ النابية والتي تخدش حياء  . أ

 .املرأة(

 .املرأة دون رضاها االنتهاك الصارخ لحقوق املرأة كاملنع من التعليم والكراه على الزواج املبكر أو زواج . ب

 .توفير ظروإ الئقة للنساء السجينات وحل مشاكل أطفالهن . ت

 .املوضوعية في التعامل مع املشكالت األسرية، وعدم الفراط في التهاون في ممارسة التعددية الزوجية . ث

ية فا ثار وضع ضوابط دقيقة للسالمة املهنية للنساء العامالت وبخاصة في املهن ذات العالقة باملواد الكيماو  -

 .تنتقل من األم وتضر بصحة األطفال خاصة أثناء فترة الحمل والرضاعة

ان االجتما ي، فيما يخص األمومة والصحة والبطالة مخفض سن التقاعد للمرأة العاملة وتوسيع نطاق الض -

 الهامشية.على أن تشمل أيضا العاملين والعامالت في القطاعات غير املشمولة كالزراعة والبناء والقطاعات 

إصدار اللوائح والنظم الخاصة بقانون العمل كالئحة املخالفات والجزاءات لقانون العمل واللوائح الخاصة  -

 .بعمل األطفال من الذكور والناث

 الخاتمة:

هناك جملة من املعوقات االجتماعية واالقتصادية التي تعيق املرأة عن املشاركة الفاعلة في سوق العمل، 

 نجد أن وهذه املعوقا
ً
ت ترتبط بمختل  املجاالت االجتماعية واالدارية والتشر عية، ففي الجانب االجتما ي مثال

األعراإ والتقاليد. فعلى مدار حقبة طويلة من الزمن تكونت أفكاًرا واتجاهات معينة حول املرأة أثرت عل ها وعلى 

منظمات املجتمع املدني، إال أن ذلك لم يمنع  مستوى أدائها. فبالرغم من الدعم واملساندة للنساء من الدولة أو 

 في قضايا العمل، بمعن  أن الرجل 
ً
الكثيرين أن ينظروا إلى املرأة باعتبارها في مستوى أدنى من الرجل، وخاصة

 من املرأة على تحمل تبعات العمل، وأن هناك جوانب ال يصح للمرأة الخوض ف ها ومنها العمل في 
ً
أكثر قدرة

 .بعض املجاالت

ا للمرأة سواًء في 
ً
، أو في املدرسة أو الشارع، فكل هذه األسرةوتلعب التنشاة االجتماعية دوًرا معوق

املؤسسات ال تنشرئ املرأة على أساس أنها مساوية للرجل في كل املجاالت، بل تكرس فكرة أن لكل منهما مجاله، 

 وأمور االدارة العليا.وأن الرجل هو األقدر على خوض املجاالت الصعبة واالعمال الشاقة 
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كما أن هذه املؤسسات تعمل على أن يتوارث األطفال مفاهيم معينة عن املرأة تحمل معاٍن تمييزية 

وتفضيلية للرجل، وبالتالي نجد أن الفتاة نفسها تنشأ وهي تعرإ أن لها حدوًدا ال يمكن تخط ها، وأن قدراتها 

 في سوق العمل
ً
 .دون قدرات الرجل خاصة

نب االقتصادي نجد أن التحوالت االقتصادية تؤثر على املرأة من حيث توفير فرص العمل، كما وفي الجا

تؤثر في نوع العمل وقد أثر العمل ببرنام  الصالح االقتصادي على املرأة بما يعنيه من تحول إلى القطاع الخاص 

الزراعة والصناعة وارتفاع  والتحول إلى الصناعات كثيفة رأس املال ونمو قطاع الخدمات على حساب قطاع

ا  األسعار وزيادة التضخم والبطالة، بالضافة إلى جملة من العوامل األخرى التي تق  ضد تمكين املرأة اقتصاديًّ

 .وتحجم من مشاركتها

 النتائج واملناقشة:  .8

من خالل موضوع البحث وتحليل النتائ  التي توصل إل ها الباحث نستطيع القول أنه من الالزم 

لضروري توافر عدة عوامل تعمل على تدعيم ومساندة املرأة نحو املشاركة الفاعلة في سوق العمل وضرورة وا

وقد تطوير التشر عات والقوانين التي تعزز دور املرأة في سوق العمل وتمكنها من املشاركة االقتصادية الفاعلة 

 خرج البحث بالنتائج التالية:

امتداًدا جهد المجنة الوطنية للمرأة واتحاد نساء اليمن، ومنظمات  وجود تنظيمات نسائية مستقلة تكون  -

 .املجتمع املدني العاملة في مجال املرأة  وذلك لرفع مستوى املرأة على كافة األصعدة

ضع  أدوار وسائل العالم في نقل صورة املرأة التي لها دور في الحياة االقتصادية، ونشر الو ي لدى األفراد  -

 .ة املرأة وتبني قضاياها ومناقشتها، وعمل تغطية لألعمال التي تقوم بها النساء ومساندتهابأهمية مشارك

 .والعمل وكافة املجاالت االجتماعية واالقتصادية األسرةوجود حاالت من التمييز النو ي داخل  -

من خالل تنمية  للمرأة في اليمن لن ينجح ولن يؤتي ثماره إال  االقتصادي: يمكن القول أن التمكين املناقشة

لكل   (Quality of life)  املجتمع برمته، أي من خالل تحقيق تنمية مستدامة تهدإ إلى تحسين نوعية الحياة

األفراد، وعليه ستكون أوضاع املرأة أحسن في سياق تنموي تحديثي متكامل ينظر إل ها كإنسان منت  وكطاقة 

 .خالقة

حقيقي وفاعل من كل املؤسسات والنساء أيًضا، والخطوة والتغلب على تلك املشكالت يحتاج إلى جهد 

ا من خالل اتخاذ قرار شجاع وجريء للقيادة السياسية في  األولى تبدأ بجعل الرادة السياسية واقًعا ملموًسا وقويًّ

 الدفع باملرأة للمشاركة في أكثر من مجال.

تحول دون استفادة املرأة من  -ام سلبيبما تحمله من رك-ذلك أن البن  السياسية واالجتماعية في اليمن 

القوانين الوطنية ومن االتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عل ها الحكومة. كما أن املرأة اليمنية لم تستِفد 

 .من املتغيرات االجتماعية والثقافية واالقتصادية في دعم دورها في املجال االقتصادي

ا، مع العلم بأن  -حصرعلى سبيل املثال ال ال-فتعليم املرأة  ا أو سياسيًّ لم يواكبه ارتفاع مكانتها اجتماعيًّ

املرأة في حاجة جادة إلى التعليم والتدريب واكتساب املهارات والو ي بذاتها وتطوير واقعها املجتمعي من حيث 

حياة مستوى املعيشية والصحة والحريات العامة، وذلك قبل أية ممارسة سياسية لها وفي مختل  أوجه ال

 .العامة

ولذا فإن تمكين املرأة ال يكون إال من خالل إدماجها في التنمية، وذلك باالستناد إلى سياسة وطنية توفر 

فرص متساوية للمرأة في التعليم والتدريب والعمل، وفي ضمان حقوقها، وترقيتها ووصولها إلى مراكز اتخاذ 

وق النسان. هنا يعتبر التعليم من األهداإ األساسية التي القرار، واعتبار حقوق املرأة جزًءا ال يتجزأ من حق
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يجب ضمانها للفتاة اليمنية من أجل تمكينها  ألن التعليم مفتاح تحسين وضع املرأة، وتعزيز تواجدها في مختل  

 قطاعات املجال العام )التعليم والتثقي  والتدريب والعناية باملرأة كأحد عناصر التنمية البشرية(.

القول بأن املرأة اليمنية تعيش في سياقين اجتماعيين: األول سياق تقليدي يعتمد املوروث ويمكن 

إطار  فياالجتما ي والثقافي، والثاني سياق حديث أو بصدد تحوله إلى الحداثة يدعو إلى املساواة بين الجنسين ، و

ه س قيمة تلك األدوار بنية اجتماعية تقليدية تنكر وجود املرأة في املجال العام، فاي لذلك ت  بخَّ
 
ش أدوارها، وت مَّ

ا مالزًما لها بأن العزل والقصاء والتهميش هو الشريء 
ً
ا، وبذلك يكون لديها ارتباط ا واجتماعيًّ  البدياياقتصاديًّ

 .املالزم لطبيعتها كأنث 

ا مقهورة وتابعة، فاي أيًضا عاجزة عن التغيير، وهى لذلك تعتمد أسلوب التلقي  وألن املرأة تاريخيًّ

واالنتظار ا مر الذي يخلق لديها شعوًرا بالعجز والنقص مقارنة بالرجل. هنا يمكن القول بأن النساء اليمنيات 

يناضلن من أجل املشاركة املجتمعية واالقتصادية في إطار مجتمعي تقليدي، ال يزال الرجل يشكل زمن املرأة 

 .ذاته، ولذلك فاي بحاجة دوًما إلى الوصايةوعاملها، وينظر إل ها على أنها كائن عاجز وضعي  ب

بالرغم من أن الحق في العمل أمر معترإ به بغض النظر عن الجنس إال أن الفرو قات في النوع 

االجتما ي ال تزال واضحة في بعض النصوص القانونية من خالل النص على التساوي بين الجنسين في 

والحماية االجتماعية، وقد صادقت اليمن على اتفاقيات دولة  التوظي ، الترقية ، األجر والتدريب والتأهيل

الدولية لمحقوق السياسة  االتفاقيةرئيسية تضمن حقوق املرأة مثل السيداو لعالن العالمي لحقوق النسان، 

واملدنية والتفافية الدولية عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وكذلك اتفاقية منظمة العمل 

 لية على األجور املتساوية.الدو 

( م تؤيد أربعة أهداف تم 2011 -2001الوطنية لعمالة املرأة ) االستراتيجيةباإلضافة إلى ذلك فان 

 :تحسينها لتشجيع عمالة املرأة وهي

 .زيادة فرص عمل النساء في سوق العمل محاذاة بالتغيرات االقتصادية بالبالد -

 .طريق التأهيل والتدريبتحسين تنافس املرأة في سوق العمل عن  -

تحسين البياة والشروط ذات العالقة بعمل املرأة من خالل الغطاء القانوني الذي سيعطي الحماية  -

 . االقتصادية واالجتماعية للمرأة

 توصيات الدراسة: .9

توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات بهدإ تطوير التشر عات والقوانين التي 

 وبيانها في التالي:كة املرأة وتمكنها في سوق العمل في الجمهورية اليمنية، تعزز مشار 

ضرورة العمل على تطوير التشر عات التي تيسر للمرأة الوصول إلى مراكز القرارات، وفي الوظائ  العامة،  -

وزيادة حجمهن ونشاطاتهن في مؤسسات املجتمع املدني من خالل احداث تغيرات بنائية وهيكلية في 

 .ؤسسات الدولة تهدإ إلى توسيع حجم مشاركة املرأةم

العمل الجاد على تطوير التشر عات والقوانين السائدة بهدإ إزالة كافة أشكال التمييز )املباشرة وغير  -

املباشرة( ضد املرأة، ودعم تعدد وتنوع األطر املؤسسية الخاصة باملرأة، وزيادة الدعم املادي لها كتعبير 

 .خ مالئم ملشاركة املرأة في العملعملي ليجاد منا

تضمين التشر عات حوافز مادية ومعنوية للمرأة تتعلق ببناء القدرات، أي البناء الذاتي للمرأة من حيث  -

التعليم والتثقي  والتدريب واكتساب املهارات واملعارإ، وتوعيتها بأهمية ذلك والسعي لتقنين هذه 

 املشاركات وايجاد الحوافز عل ها.
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ا، وذلك لن  توفير  - ا وسياسيًّ ا واقتصاديًّ ما يحقق تطور وتغيير في ذاتية املرأة وأدوارها ومواقعها اجتماعيًّ

إيجاد أطر  فييتحقق دون أن يرتبط ذلك ويتالزم مع تحقيق تطور مماثل في التشر عات والقوانين، و

صادية واالجتماعية من مؤسسية خاصة باملرأة، ذلك أن ضمان مشاركة املرأة في عمليات التنمية االقت

 .شأنه تمكين املرأة من تعزيز تواجدها، ومشاركتها في بقية املجاالت

تكثي  برام  التوعية حول كافة شاون املرأة من حيث حقوقهم السياسية واالجتماعية وإرشاد النساء إلى  -

 .ضرورة التعليم والعمل وتوعيتهن حول أضرار ومخاطر الزواج املبكر والنجاب املتكرر 

تحول مشاكل وهموم املرأة إلى قضايا رأي عام من خالل القنوات العالمية واملنابر السياسية وا ليات التي  -

 .تعكس حجم ثقل ومكانة ودور املرأة في املجتمع والتنمية

 املصادر واملراجع:  .10

 م1991( لسنة 19قانون الخدمة املدنية رقم ) .1

 م1992( لسنة 122قم )الالئحة التنفيذية لقانون الخدمة املدنية ر  .2

 م.1995( لسنة 5قانون العمل رقم ) .3

 م.2000( لسنة 1م، معدل بالقرار الجمهوري رقم )1991( لسنة 25قانون التأمينات واملعاشات رقمي ) .4

 م.1991( لسنة 26رقم ) االجتماعيةقانون التأمينات  .5

صصة( د. خالد راجح الشيخ، مرصد البرملان التشر عات والقوانين املتصلة بعمل املرأة اليمنية )دراسة تحليلية متخ .6

 http://www.ypwatch.org/page.php?id=960اليمني،

الحماية القانونية واالجتماعية للمرأة العاملة في اليمن، سلوى املؤيد وعبدهللا هزاع، املركز الوطني للمعلومات،  .7

.pdf-nic.info/contents/Brief/14-http://www.yemen 

نوفمبر  10رسالة املاجستير بعنوان: حقوق املرأة في تشر عات العمل اليمنية من منظور النوع االجتما ي، االثنين  .8

 الزمين عبدالولي قائد عبدهللا.  :م، رسالة مقدمة من2014

 متخصصة(، فوزية بامرحول. تحليلية)دراسة  التشر عات والقوانين املتصلة بعمل املرأة اليمنية .9

التشر عات والقوانين املتصلة بعمل املرأة اليمنية )دراسة تحليلية متخصصة(، د. علي محمد النصيري،  .10

http://www.almotamar.net/18344.htm . 
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 ملخص

حوال ،وفي أي بلد مهما اختلفت أنظمته السياسية و االقتصادية تجاهل قيمة ال يمكن في أي حال من األ 

الحقوق االقتصادية للفرد بشكل عام و للمرأة بشكل خاص باعتبارها مورد من املوارد البشرية الذي يجب 

نظامه  استثماره ،إذ أن الحقوق االقتصادية ما هي إال واقع عملي ملموس في حياة الفرد يستشعر فيه ما بذله

القانوني من أجل تحقيق حريته و احترام عيشه الكريم ،و تبقى النصوص الدستورية والقانونية جوفاء ما لم 

تعكس تنفيذا حقيقيا و عمليا على ارض الواقع، من هنا تهدإ هذه الورقة الى مناقشة قضية شائكة أصبحت 

ودورها في التنمية االقتصادية كشريك رئي ري في اليوم مثار نقاش عالمي اال و هي قضية تمكيين املرأة العربية 

بناء الوطن و تقدمه، وذلك باملقارنة بين النص القانوني وما يقوله بهذا الشأن و الوضع الفعلي لتمكيين  املرأة 

في الخطاب بين الفكر و املمارسة  ازدواجيةالعربية عموما و الجزائرية بوجه خاص إذ خلصت الدراسة انه فيه 

 و الواقع . بين النص

   ،املرأة الجزائرية، املكانة القانونية. : املرأة العربية، التمكيين، االستضعاإ ، الفاعليةالكلمات املفتاحية

 

Abstract 

In any case in any country, regardless of its political and economic systems, the value of the 

economic rights of the individual in general and of women in particular can be ignore. economic 

rights are a tangible practical reality in the individual in which he senses the legal system in order to 

achieves his freedom and respect of his decent life.the purpose of this paper is to discuss the issue of 

the empowerment of Arab and Algerian women in particular and their role in economic development 

as a main partner by comparing the legal texts with the actual act of empowerment the paper 

concludes that there is often a duality between text and reality. 

Key words: Arab women, Empowerment, Vulnerability, Effectiveness ,Algerian women, Legal status. 
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 املقدمة:

قاس بما تملكه من ثروات طبيعية فقط، فلقد أضحى إّن  تقدم املجتمعات في العصر الحالي لم يعد ي 

له من عقول مفكرة حيث يستند التقدم على املوارد البشرية املتعلمة و الرأسمال البشري فاعال في ذلك بما يمث

عد املرأة جزءا ال يستعان به من هذه القوى البشرية بل وتمثل نصفه ، فاّن وطننا 
 
املتدربة و املتمكنة. وإذ ت

إدماجها في العربي بوضعه الحالي أكثر حاجة لشراك واستثمار إمكانيات املرأة في خطط وعمليات التنموية، و 

مشار عه التنموية املختلفة إذ ال يمكن  تصور تقدم مجتمع بخطى منتظمة مخلفا ورائه نصفه في حالة تخل . 

وإذ عرفت املنطقة العربية عموما تسجيل تحسن في االنجازات املتعلقة بتحسين وضع املرأة و تمتعها بحقوقها 

انوني و السيا ري  االقتصادي و االجتما ي إذ توجد املنطقة ولكن التحديات ال تزال قائمة بالرجوع الى وضعها الق

 بحسب مختل  التقارير الدولية و االقليمية في أدنى مرتبة في العالم فيما يتعلق باملساواة بين الجنسين.

هذا األمر هو ما يستد ي في كل مرة وعبر املنصات العاملية و االقليمية و املحلية و األكاديمية و البحثية 

 ودة الى طرح مل  املرأة العربية و إشكالية تمكينها.الع

 إشكالية الدراسة:

إّن نيل املرأة العربية بما ف ها املرأة الجزائرية حقوقها لن يأتي دون السعي الجاد إلى دمجها في الحياة  

ن هذا الدور العامة، وضمن رؤية كلية ملنظومة تنمية املوارد البشرية. فما هي السبل وا ليات لتفعيل وتمكي

م األولويات ال على مستوى الخطاب النظري فحسب بل حت  على مستوى التجلي الفعلي و 
ّ
وجعله في سل

الواقعي؟ وهل مكّنت التحوالت السياسية و االقتصادية في العالم العربي من فتح فعل جندري يؤّصل ملكانة 

 كامل الحقوق؟ و هل من سبيل لبناء ثقاف
م
ة مجتمعية مشجعة لدور املرأة وتستند الى شراكة املرأة العربية فاعال

 حقيقية تسمح بتعزيز فرص التنمية املستدامة؟.

 فرضية الدراسة:

كلما زاد الو ي بتمكيين املرأة العربية عموما و الجزائرية خصوصا كلما زاد معه ضغط الثقافة النمطية 

 دي الرامي الى التمكيين الفعلي و الحقيقي. السلبية حولها وقّل معها الفعل السيا ري و التشر عي و االقتصا

 أهداف الدراسة :

لفت االنتباه إلى ضرورة االستغالل األمثل و االستثمار الوا ي لطاقات املرأة العربية الراكدة لتحقيق النمو  .1

االقتصادي املرغوب واالنتاجية العالية والعائد املناسب على كل املستويات ، خصوصا مع ما يعرفه راهن 

ملنطقة العربية من استنزاإ للموارد وهدر للطاقات، حيث أن زيادة التمكين االقتصادي للمرأة العربية ا

 عموما من شأنه أن يؤدي إلى استثمار طاقات كبيرة معطلة.

 التحقق من مدى توافر البياة التمكينية للمرأة العربية عموما و الجزائرية خصوصا. .2

 ئ  املتوصل ال ها.تقديم توصيات عملية على ضوء النتا .3

 ومن خالل ما سبق تبرز أهمية الورقة بتسليط الضوء على:

الشعار والتحسيس بأهمية املرأة العربية و بأّنها تمثل قيمة مضافة ملجتمعها وبأّن هناك رغبة على مستوى  .1

سلبية تجاهها على الو ي العالمي والقليمي واملحلي بتثمين انجازاتها وتمكينها والسعي على تغيير االتجاهات ال

 كل املستويات و في كل املجالت .

مناقشة و اعادة التفكير في مل  املرأة العربية عموما باعتبارها مورد من املوارد البشرية و العمل على تمكينها  .2

داخل مجتمعها أصبح ضرورة ال بد منها بالتركيز على ابراز نقاط القوة الواجب االستثمار ف ها ومعرفة نقاط 

   و العمل على معالجتها.الضع
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وضع املرأة العربية بصفة عامة والجزائرية بصفة خاصة ضمن منظومة تنمية املواد البشرية وتوضيح دورها  .3

في املجال التنموي وذلك برصد العوامل املؤثرة سلبا وإيجابا في الخالل أو التمكين بهذا الدور وخصوصا في 

 مجال االقتصادي.

ة الجزائرية من خالل السياسات االقتصادية التي اعتمدتها الدولة الجزائرية والتي تسليط الضوء على املرأ .4

دعمتها بأطر قانونية ساهمت في تمكين املرأة ودعمها حت  تصبح فاعلة في سوق العمل  وما آلية الوكالة 

 م إال التجسيد الفعلي لهذه السياسة.1996الوطنية لدعم تشغيل الشباب املستحدثة في 

 املصطلحات: تحديد 

:هي مجموع القواعد الدستورية و القانونية التي تنظم حقوق املواطنين وواجباتهم  التشريعية األطر 

بصفة عامة. وإذ يعد التشر ع مرآة املجتمع ، فان النظام القانوني هو انعكاس للبن  السياسية و االجتماعية و 

و  األسرةمن أحكام، يرسم دور املرأة والرجل معا في  االقتصادية ، لذلك فإن ما تتضمنه التشر عات والقوانين

في املجتمع سواء أتم ذلك بالتمييز و/أو املساواة. و من هنا فغالبا ما يحتوي النظام القانوني على الرؤية 

اليديولوجية للمشروع املجتمعي و عالقات الرجل باملرأة فيه و قد يكون ذلك إما وسيلة لمحجب أو فرصة 

(، اال وأنه من الناحية االجرائية الحديث عن األطر التشر عية التي تعزز من حقوق 2015لتغيير)الكوثر،للتعبير  وا

ومكانة املرأة في املجتمع ، يستوجب السهر على تطبيقها عبر صياغة  وتفعيل السياسات الكفيلة بتسهيل حياتها 

 الى حمايتها من مختل  أشكال العن  و وتمتعها بحقوقها  ذات الصلة بدءا ببقائها على قيد الحياة ووصوال 

هذه الدول من اجراءات وتدابير بغرض  تتخذهلنا هذه األطر التشر عية  فيما  وتبرز ضمان مواطنتها الكاملة.

مساواتها بالرجل  وتفعيل ما اعترإ لها من حقوق بصفتها  مواطنة كاملة الحقوق. وملا كانت القوانين  واألطر 

لدول العربية ال تزال مرتكزة على البنية التقليدية .فان الوضع القانوني للمرأة في املنطقة التشر عية في اغلب ا

العربية ال يزال منخفضا للغاية و لهذا  توجد املنطقة على حسب مختل  التقارير الدولية ومنها تقرير الفجوة 

ما يتعلق باملساواة بين الجنسين النوع االجتما ي للمنتدى االقتصادي العالمي في أدنى مرتبة في العالم في

 (.9، ص.2015)الكوثر، 

وهي عبارة عن سلوك متعلم و مكتسب يعزز القدرة على التغير و التطور النات  من ذات  :ثقافة املبادرة

املرأة  وقدرتها على مواجهة املشاكل و تحمل املسؤولية عن طريق اتباع أساليب ايجابية  في تحليل أسباب  

رونة في أيجاد بدائل مختلفة الختيار الحل األمثل مما يعزز القدرة على االعتماد على الذات )مركز وامل املشكلة

(.اال أنه اجرائيا ذلك يتطلب امتالك العديد من املهارات و القدرات كمهارة الحوار مع 14، ص.2014شؤون املرأة،

الجيد و القدرة على إدارة النقاش ومهارة  ا خرين عند تبادل االفكار  ووجهات النظر و القدرة على االستماع

االقناع لنصل أخيرا وعن طريق تعزيز ثقافة  املبادرة الى تحقيق التمكين الذاتي من خالل هذه السلوكيات 

 املتعلمة والذي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التمكين املجتمعي .

رأة ف ها أدورا مستقلة وديناميكية : ينصرإ مفهوم الفاعلية إلى بعض التجارب التي تلعب املالفاعلية

يأخذن ف ها زمام املبادرة في الحركة، و شاركن بقوة في قضايا مجتمعية . وهكذا ففعالية الذات هي عبارة عن 

سهم في  قوة مهمة تفسر الدوافع الكامنة وراء أداء األفراد في املجاالت املختلفة، وأّن إدراك الفعالية الذاتية ي 

ب املثابرة من أجل االنجاز ونمو االهتمامات في مجاالت خاصة و االختيار املنهي .وهذا ما تحاول فهم وتحديد أسبا

 (2015)الساكر،  املرأة العربية اظهاره.

: هو مفهوم ينصرإ إلى السياسات العامة  والجراءات التي تهدإ إلى دعم مشاركة املرأة في التمكيــــن

تصادية وتجاوز وضعية االستضعاإ والتهميش، هو نوع من الدعم الخارجي الحياة السياسية واالجتماعية واالق

  االستثنائية للمرأة في املجتمع )صالحي، 
ّ
، 2016من قبل السلطة وهو أيضا مرحلة مرتبطة بوضعية التخل
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ها من (. واملالحظ أن التمكين من حيث الترجمة العربية يعّبر عن مبدأ نبيل وهو األخذ بيد املرأة لتمكين131ص.

(  في النجليزية ، أما كلمة Enablingأخذ فرصتها في الحياة ، وكلمة تمكين في العربية هي مرادإ )

Empowerment   فاي تعني التقوية و التسليط و التسويد. وهكذا فتمكين املرأة يعني دفعها و إعطائها الكفاءة

 117، ص.2006من خبرة وكفاءة. )عبد الفتاح،  الالزمة للوصول إلى ما تطمح إليه باألدوات الطبيعية للمنافسة

أن تمكيين املرأة هو االنتقال واالرتقاء بها من موقع أدنى الى موقع قوة أعلى  (و يمكن القول من الناحية االجرائية

 من خالل التحكم   والسيطرة باملوارد االقتصادية وهي االجور ورأس املال و امللكيات العينية .كما أنه  عبارة عن

عملية ديناميكية محركها األسا ري فاعلية املرأة و جهدها نحو التغيير األحسن لظروفها إذ يظل العامل الذاتي 

نِح الذي 
َ
شرط ضروري لنجاح  عملية التمكيين  على املستوى املجتمعي. فالتمكيين بصفة عامة يقوم على امل

ويبقى نجاح  تشبع  بالو ي و الرغبة في التغيير.يجب ان يقابله التجاوب و االيمان من جهة الطرإ املستهدإ امل

 ماعية و السياسية و االقتصادية .هذه العملية مرتبط الى حد ما بإزالة كافة العقبات القانونية و االجت

كذلك ال يمكن الحديث عن التمكيين و تمكيين املرأة على وجه الخصوص من دون توفير و توسيع  واجرائيا

ظي  و تشجيع العمل الالئق و املنت  و تحسين فرص الوصول للتمويل اي توفير الفرص فرص االستخدام و التو 

االقتصادية بمفهومها الواسع أض  الى تحسين الوضع القانوني و الحقوقي مثل تحسين حقوق املرأة في  امللكية 

تيجية التمكيين ما هي اال و امليراث و التعبير و الدم  و املشاركة الفعلية في عملية صنع القرار. وتعتبر استرا

اسلوب تحفيزي يسهل على الفرد امرأة كان أم رجل من االنتقال من حالة التهميش و االستضعاإ الى حالة 

الو ي و الشعور باملسؤولية و الحرية في اتخاذ القرار و هو األمر الذي يتطلب توفر مجموعة من املدركات املتمثلة 

 (. 16،17،  ص.2014عرفة و املعلومات)مركز شؤن املرأة،في الرغبة في التغير، الثقة ،امل

 مخطط حول مقومات التمكين: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املكافآت xاملعرفة  xاملعلومات  xالتمكين = القوة 

 منهجية الدراسة:

انطالقا من أّن موضوع الدراسة يتميز بتعدد و تداخل جوانبه ،فقد ارتأيت استخدام املنهج الوصفي و 

نه يحقق الغرض العلمي بتوصيفه لحيثيات املوضوع و املساعدة في الخوض فيه و بتعمق. كما تم التحليلي كو 

االعتماد على اقتراب نظرية الدور و الذي يولي أهمية بنائية لألدوار القائمة داخل املجتمع و القائمة على الحقوق 

أكثر من مجال. كما تمت مراجعة بعض  و الواجبات و التي من خاللها تكون املرأة قادرة على لعب األدوار في

االدبيات و الدراسات السابقة حول املوضوع مع التركيز على التقارير املتعلقة بالتنمية البشرية و االنسانية على 

املستوى الدولي و االقليمي و املحلي مع رصد لبعض االحصائيات املتعقلة باملرأة و سوق العمل على مستوى 

لتمكيين ال يمكن ان يقام من فراغ وكلما  كانت الدولة مساندة  وداعمة له أضحى ممكنا ، الجزائر. و بما أن ا

نظرة على البياة التمكينية للمرأة الجزائرية من خالل  األطر التشر عية املتمثلة اساسا في  بإلقاءفلقد قمنا 

 االعتماد على الذات

المشاركة في التنمية 
 االقتصادية

التمكين للمرأة   
العربي بــــــ:   

االستقالل في عملية منع 
 القرار

الحصول على المعرفة 
 والمهارات

الحصول على 
 الدخل

ملكية العقارات 
 ومصادر أخرى
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وني املعززة لدور ومكانة املرأة قانون العمل و الحماية االجتماعية و حاولنا ان نربط بين مفارقة النص القان

 ع الفعلي للتمكيين املجتمعي لها.الجزائرية  والواق

 وسنحاول التطرق الى هذا املوضوع  من خالل املحاور التالية:

 املحور األول: املرأة العربية بين االستضعاف و الفاعلية و التمكين.

 وضع املرأة العربية ضمن ثنائية: االستضعاإ والفاعلية . .1

  C.A.W.T.A.Rملرأة العربية ضمن رؤية استراتيجية تنموية للتمكين :مركز املرأة العربية للتدريب و البحوثا .2

 نموذجا.

 املحور الثاني: املركز القانوني للمرأة الجزائرية في ظل سياسة التمكين على ضوء التعديالت املستحدثة

 ياسة التمكين.مكانة املرأة الجزائرية ضمن األطر التشر عية الرامية لس .1

كآلية في تعزيز ثقافة املبادرة والعمل الحر للمرأة A.N.S.E.J دور الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب  .2

 الجزائرية. فخالصة والتوصيات . 

 املحور األول: املرأة العربية بين االستضعاف و الفاعلية و التمكين.

 وضع املرأة العربية ضمن ثنائية االستضعاف والفاعلية:  .1

كمن املشكلة األساسية في استضعاإ املرأة أن مجتمعنا العربي يجسد طبيعة املجتمع الذكوري و سمح ت

بالتمييز بين الذكور والناث. فعلى الرغم من التغييرات التي عرفها املجتمع العربي خالل العقود األخيرة السيما 

من أدوارها الي كانت لها في املجتمعات  على مستوى العالقات األسرية ، فاي ال تزال تحتفظ بالقسم األكبر 

(.ويمنح لنا الوقوإ عند تعري  مفهوم 62، ص.2003التقليدية )  مركز املرأة العربية للتدريب و التنمية ، 

 و أنواعها ووظائفها تحليل دور املرأة ف ها. األسرة

 هم أدوار و مسؤوليات و تمتاز باستنادها إلى وضعيات محددة ألفرادها تنسب ال األسرة"فالعالقات ضمن 

مستويات من السلطة بحسب متغيرات عديدة) الجنس والعمر ومستوى التعليم واملساهمة في 

،...وتقوم على هذه التراتبية على عالقات غير متناظرة بين أعضائها وينظر عادة الى هذه الخصائص )الدخل...

عنها من حقوق وواجبات متبادلة و من أدوار باعتبارها خصائص طبيعية بحيث يتوقع أن يتم قبول ما يترتب 

 (.138،ص.2003سلطوية دون مناقشة" )الكوثر، 

ووفقا ملا سبق نجد أن هناك توز ع لألدوار داخل املجتمع العربي تتم على حسب النوع االجتما ي و هي  

 كالتالي:

 ه دور الوظيفة البيولوجية و النفسية و االجتماعية أو ما يسم  بالدور االنجابي و غ
ّ
البا ما يحدده املجتمع على أن

 املرأة.

  الوظيفة املادية و االقتصادية و التي تحتوي على ما يسم  بالدور االنتاجي و غالبا ما 

 (.144، ص.2015تسند الى الرجل )الكوثر، 

أن  ويتم توز ع هذه األدوار بالنسبة للرجل واملرأة بناءا على ما سبق، وذلك يعني أّن املجتمع سوإ يقبل

يكون للمرأة دور مجتمعي يهدإ الى االهتمام باألخرين و رعايتهم، بينما يتوقع من الرجل أن يكون مسؤوال متخذا 

القرارات املصيرية في مختل  املجاالت. وال يمكن وفقا لذلك ألي مجتمع أن يتقدم بتقييد القدرات والفرص 

لى إظهار نتائ  مهمة في التنمية لكّنهن مازلن  يواجهن لنص  شعبه فرغم أن النساء في البلدان العربية قادرات ع

حياة من التمييز، حيث تبدأ املحنة من طفولة مبكرة تقليدية، وتتواصل عبر هياات أسرية ونظم تعليمية 

موجهة ذكوريا إلى زواج مقّيد أو عمل من دون أجر، وتترسخ إضعاإ املرأة املتفشري في البلدان العربية في عوامل 

، فاّن  2009-2005واجتماعية واقتصادية وسياسية، وكما الحظ تقرير التنمية النسانية العربية لعامي ثقافية 
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عنها الزمن في تربية األطفال والتعليم ووسائل العالم   فيبذور التمييز متجذرة في معتقدات وتقاليد ثقافية ع

نع النساء من الحصول على قدراتهن  والعالقات األسرية ، ض   إلى مجموعة عراقيل القانونية التي تم

واستخدامها إلى أقصر  حد. وخارج هذه الحدود فان  تمييز أرباب العمل ضد النساء أمر شائع )تقرير التنمية 

 (.26، ص. 2016االنسانية العربية، 

ه هناك التزام وثيق بين عقلية استضعاإ املرأة في البلدان العربية عموما و  في ضوء ماو
ّ
بين سبق نرى أن

قيم النزعة األبوية و القيم املتعلقة باملساواة بين الجنسين، واحترام السلطة، و التفسير الديني املتطرإ، فاألبوية 

سبغ امتيازات على الرجال و عّزز عدم املساواة بين الجنسين ويكّرس ممارسة السلطة  على  بناء اجتما ي ي 

األبوية التقليدية في جميع أرجاء املنطقة العربية  ألسرةاالنساء ، ويمس جوانب الحياة كافة. وتشيع بنية 

وبخاصة  بين الطبقات الريفية واألفقر، وتؤثر في مواق  الشباب من املساواة بين الجنسين ) تقرير التنمية 

(. وتمكن خطورة هذه الصورة السلبية للمرأة العربية في أنها ينجم عنها 56، ص.2016االنسانية العربية،

الحباط وعدم الفاعلية ، فتفقد ثقتها بذاتها ويؤدي كل ذلك إلى ما يعرإ في علم النفس" بالعجز الشعور ب

املتعلم" الذي  يؤدي بها إلى أن تشعر بأن  إمكاناتها الداخلية وقدراتها ال تمكّنها من تغيير الوضع الراهن، ومن ثم 

ها تشعر بعدم كفاءتها، وتتجه إلى السلبية تنظر إلى نفسها على أّنها عاجزة فإذا ما واجهت موقفا ما فإنّ 

واالنسحاب، ولنا أن نتصور كي  يمكن  ملثل هذه املرأة أن تصبح مسؤولة في أِي من املجاالت بدءا باملجال 

 (.9، ص 2006االجتما ي ووصوال إلى ... السيا ري. )مركز الدراسات املعرفية،

 انه مع تحول الهائل الذي تعرفه املنطقة العر 
ّ
بية عموما اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، فلقد يبرز إال

فاعلية املرأة في محاولة تحقيق استقالليتها وذاتها، خدمة لنفسها وملجتمعها، وخاصة بالتوازي مع التحصيل 

العلمي العالي، والتحضر، وإمكان الحصول على املعارإ واملعلومات التي توسع مع املوارد الفكرية، هذه القيم 

راوح بين التمكين الحقيقي  املتمثلة
 
في التعبير عن الذات نجدها بنسبة اكبر عند الشاّبات . وتبقى املرأة تتخبط وت

لفاعليتها والتمكين لألعراإ والتقاليد املستضعفة وهذا ما تؤكده  في تقاريرها املؤسسات الدولية و توجه 

 االجتماعية واالقتصادية. املالحظات إلى ضرورة ردم الهوة بين الرجل واملرأة في النواحي

 C.A.W.T.A.Rاملرأة العربية ضمن رؤية استراتيجية تنموية للتمكين: مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث  .2

 نموذجا:

إّن وضع رؤية استراتيجية لتحسين أوضاع املرأة وصوال إلى تمكينها إنما يتطلب وضع خطط وبرام  

ط قصيرة  ومتوسط املدى بما يضمن استمرارية التغيير في  الوضع، استراتيجية طويلة  املدى تحتوي على خط

ما يتطلب وضع منهج منتظم للقيام بمجموعة الدراسات  العملية 
ّ
والحقيقية أن طرح مثل هذه الرؤية إن

الخاصة باملرأة العربية املعاصرة ، تحمل وجهة نظرها في هذه الخطط إضافة إلى وجهة نظر األطراإ املعنية 

هذه االستراتيجية، ولقد وقع اختيارنا في هذا املحور وهذه النقطة بالذات على مركز املرأة العربية  بتطبيق

، الذي اتخذ من مقاربة النوع االجتما ي منهاجا له والذي يعد أيضا ضمن  C.A.W.T.A.Rللتدريب والبحوث 

سائل املرأة والتنمية في املنطقة املؤسسات القليمية القليلة املتخصصة في البحث والتدريب فيما يتعلق بم

العربية، إذ يتولى تجميع البيانات واملؤشرات والحصائيات املتعلقة بالظروإ االقتصادية واالجتماعية 

العون واملساعدة عن طريق الخدمات االستشارية التي يقدمها  والسياسية للمرأة وتحليلها ونشرها كما يمد يد

هلية والقليمية والوطنية والدولية إذ تتمثل مهمته في محاولة القضاء على لمحكومات العربية واملنظمات األ 

جميع أنواع التمييز ضد املرأة العربية من خالل تشجيع البحوث و التدريب واملناصرة في كل مجاالت الحياة التي 

ن واملجموعات املحلية تؤثر على وضع املرأة العربية ،وفي تبليغ رسالته لصانعي السياسيات و الباحثين و الناشطي

 (www . cawtar .org على حد سواء. )
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 التالي : من خالل الرسم البياني  C.A.W.T.A.Rوتظهر  الرؤية الستراتيجية لـ  
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يلي:  هذا املخطط واملتمثل فيما بإعدادقمت   االستراتيجيةومن خالل اطال ي على خطوات االدارة 

 توضيحي للرؤية االستراتيجية لتمكين املرأة العربيةمخطط 
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 املحور الثاني: املركز القانوني للمرأة الجزائرية في ظل سياسة التمكين على ضوء التعديالت املستحدثة 

 _مكانة املرأة الجزائرية ضمن األطر التشريعية الرامية لسياسة التمكين.1

ة في الجزائر بكل اهتمام في اتخاذ الدولة سلسلة من االجراءات العملية التي و لقد حظي موضوع املرأ

ساهمت في عملية تعزيز و تطوير حقوق املرأة و تمكينها على مستوى مختل  املجاالت و تم تجسيد ذلك في 

 مجموعة من التعديالت و الصالحات على مستوى التشر ع الوطني.

 الشعبية: الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

 الحق في التعليم

الحق في 

املعلومات وحرية 

 تداولها

 الحق في العمل
املساواة في 

 األجور 

الحق في تكوين 

الجمعيات 

 والنقابات 

 حق/ حرية التجارة

 املســــاواة

"الحق في التعليم 

مضمون و لتعليم 

املجاني حسب 

الشروط التي 

يحددها القانون 

والتعليم األسا ري 

م إجباري وتنظ

الدولة املنظومة 

التعليمية وتسهر 

الدولة على التساوي 

في االلتحاق بالتعليم 

و التكوين 

املنهي")الدستور 

، 1996الجزائري،

(، و"يحظر 53املادة

التمييز في األجور 

ملجرد اختالإ 

الجنس أو األصل أو 

اللغة أو الدين أو 

العقيدة"، )القانون 

التوجياي للتربية 

الوطنية، 

 (10،املادة2008

")...( ال يجوز حجز 

أي مطبوع أو تسجيل 

أو أية وسيلة أخرى 

من وسائل التبليغ و 

 بمقتضر العلم إال 

أمر 

قضائي")الدستور 

، 1996الجزائري ،

 (38املادة

"لكل املوطنين الحق 

في العمل")الدستور 

، 1996لجزائري،

( و "ال يجوز 55املادة

تشغيل العمال من 

كال الجنسين الذين 

 19عن يقل عمرهم 

سنة كاملة في أي عمل 

ليلي")قانون 

، 11-90العمل

( "و 28،املادة1990

يمنع املستخدم من 

تشغيل العامالت في 

أعمال ليلية")قانون 

، 1990العمل،

 (29املادة

"يجب على كل 

مستخدم 

ضمان املساواة 

في األجور 

للعمال لكل 

عامل مساوي 

بدون أي 

تمييز")قانون 

، 1990العمل،

 ( 84املادة

مون للمواطن "مض

)الدستور 

، 1996الجزائري،

(و كذلك 41املادة

"ممارسة الحق 

النقابي لكل العمال 

")قانون 

، 1990العمل،

 (5املادة

"حرية التجارة و 

الصناعة 

مضمونة")الدستور 

-الجزائري،

 ( 37،املادة1996

 التــمييـــــز 

  

"يمنح رخصة خاصة، تشغيل العامالت في أعمال ليلية 

ذلك طبيعة النشاط و خصوصيات منصب عندما تبرر 

 (29، املادة1990العمل ")قانون العمل،

   

إن أول مؤشر يوضح لنا اهتمام الدولة لجزائرية بشؤون املرأة والرغبة القوية للنهوض بها في املجتمع 

 21/06/1996" في CEDAWالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة " سيداو  اتفاقيةاملصادقة على 

(، بالضافة إلى 355، ص.2008( )منظمة العمل العربية، 1-29،  4-15، 2-9، 2)تحفظت على املواد التالية : 
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سنكتفي هنا بذكر أهم انجازات الدولة في مجال  مجموعة من االصالحات واملبادرات من الدولة الجزائرية . و

 ولى كاآلتي : تعزيز املساواة بين الجنسين على املستوى االقتصادي بالدرجة األ 

، تقوم بمهمة  2002تم إنشاؤها بموجب مرسوم رئا ري سنة :  و قضايا املرأة األسرةالوزارة املنتدبة  املكلفة  ب -1

ترقية حقوق املرأة مختل  امليادين ، كما تقوم بوضع استراتيجيات و برام  عمل و تقارير على املستويين املركزي 

 يد القليمي و الدولي.و املحلي إلى جانب التنسيق وعلى الصع

على مستوى الشركة الوطنية للمحروقات )مجمع  2002فبراير  11تم إنشاؤه في :  إنشاء مرصد شغل املرأة -2

سونطراك( التابع لوزارة الطاقة و ملناجم . أوكلت لها مهمة اقتراح الجراءات التي من شأنها تحسين فرص 

، إضافة إلى التعرإ على الصعوبات التي تعرقل  تطور التوظي  و التكوين  والوصول إلى مناصب مسؤولية

املسار املنهي للنساء العامالت و اقتراح الجراءات الكفيلة للتغلب على ذلك،  كما تقوم  بتطوير أعمال التوعية و 

العالم في مجال التعري  بحقوق املرأة في العمل ، كما انشأت بنك معلومات حول سوق العمل النسوي سواء 

 (38،37، ص.2009و قضايا املرأة،  األسرةالوزارة املنتدبة املكلفة ب املستوى الوطني أو الدولي. ) على 

و قضايا  األسرةالوزارة املنتدبة املكلفة بإضافة إلى مجموعة من االنجازات األخرى نذكرها كاآلتي)

 : (4-2املرأة،ص.

 لى ملقاربة النوع االجتما ي.ع سياسة وطنية بشأن املساواة و تمكين ملرأة  قائمة اعتماد 

 و قضايا املرأة بواسطة مرسوم تنفيذي بتاريخ  األسرةإنشاء املجلس الوطني لألسرة تحت وصاية الوزارة املكلفة ب

 ومراصد قطاعية جديدة لدعم التشغيل النسوي. 2006/ 22/11

 ( و الذي يهدإ إلى القضاء على التهميش  للم2013-2007برنام  التجديد الريفي) رأة الريفية ، و تحفيزه للدخول

 مع إعداد استراتيجية وطنية لترقية و إدماج املرأة و مخططها التنفيذي . الى سوق العمل.

أما بالنسبة لتشر ع الضمان االجتما ي فإنه يخلو من أي نوع من التمييز املتعلق بالجنس بل أكثر من 

واملرض و الحماية من حوادث العمل و األمراض املهنية ،  ذلك، فإنه يضمن للمرأة زيادة عن التأمين على البطالة

تدابير خاصة السيما في إطار حماية األمومة و الطفولة و التقاعد، حيث تستفيد املرأة العاملة من إجازة االمومة 

 .%100لفترة أربعة عشرة أسبوعا مدفوعة األجر بنسبة 

دم التفرقة في إبرام عقد العمل و األجر و الحقوق و بالنسبة ملستجدات قانون العمل فلقد تم االقرار بع

 Rapportاالجتماعية املرتبطة بالعمل. مع القرار بتمييز إيجابي بتفادي تشغيل املرأة في األعمال املضرة بالصحة )

national sur les objectifs du millinaire pour le developpement,2010,p.57) 

 تشغيل الشباب كآلية لتعزيز ثقافة مبادرة و العمل الحر للمرأة الجزائرية._دور الوكالة الوطنية لدعم و 2

لقد سمحت التغيرات املسجلة على سوق الشغل في الجزائر من ارتفاع نسبة املرأة العاملة وبخلق بياة 

.فلقد (institute national du travail,2006,P.11)مساعدة و محفزة على املبادرة الخاصة في املجال االقتصادي

نسمة مع حجم الفاة النسوية الذي   11932000، حجم السكان الناشطين اقتصاديا 2015بلغ خالل سبتمبر 

 15وبلغت نسبة االقتصادي لدى السكان البالغين  من إجمالي هذه الفاة. % 19.4أي ما يعادل  2317000بلغ 

، وتتفاوت هذه النسبة 2014بسبتمبر  مسجلة بذلك ارتفاعا فاق النقطة الواحدة مقارنة %41.8نسمة فأكثر 

 10594000وبلغ إجمالي السكان املشتغلين  لدى الناث. %16.4لدى الذكور و %66.8حسب الجنس لتبلغ

مشتغلة وهو ما  1934000من إجمالي السكان يشكل حجم الفاة العاملة النسوية  %26.4شخصا، أي بنسبة 

نقطة مقارنة  %0.7نسبة العمالة ، مسجلة ارتفاعا بلغ  ارتفاع كما يعود من إجمالي اليد العاملة %18.3يمثل 

نقطة حيث انتقلت من  1.3،أساسا إلى االرتفاع املعتبر لنسبة العمالة لدى النساء والتي ارتفعت بـ 2014بسبتمبر 

 .(office national du   statistique,2015,P.1,2 )خالل نفس الفترة% 13.6إلى  % 12.3
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شخصا، وبلغت بذلك  1337000الين حسب تعري  املكتب الدولي للعمل حجما قّدر بـــــــ وبلغت فاة البط

، وبلغ 2014نقطة مقارنة بسبتمبر  0.6على مستوى الوطني، مسجال بذلك ارتفاعا بلغ %11.2معدل البطالة 

تزايد معدل البطالة  وتجدر الشارة إلى أن هذا االرتفاع يعود أساسا إلى لدى الناث. %16.6لدى الذكور و 9.9%

نقطة  0.5نقطة بينما شهد هذا املؤشر انخفاضا لدى الناث قدر بــــــ  0.7لدى الذكور والذي عرإ ارتفاعا بلغ 

أما فاة السكان التي تندرج فيما  .هادةخالل نفس الفترة مع تباينات معتبرة حسب السن واملستوى التعليمي والش

سنة( والتي  59-16فها املختصون بكونها تلك الفاة في سن النشاط االقتصادي )يسم  "بحيز البطالة " و التي يعر 

صرحت أنها مستعدة للعمل إال أنها لم تقم بإجراءات للبحث عن منصب شغل خالل الشهر الذي سبق املسح ) 

لم  %50.2تميز هذه الفاة  بكونها شابة)  أنث . 540000ذكرا و 399000شخصا : 939000(، فقد 2015سبتمبر 

 يتعدوا الثالثين من العمر( وثالث أرباع هذه 

فلقد حظيت املرأة الجزائرية بمكانة هامة في مخطط ترقية التشغيل ومحاربة البطالة والذي يعتمد على 

 املقاولةتعزيز ثقافة املبادرة و العمل الحر للمرأة الجزائرية وخصوصا في مجال دعم وتشجيع 

وذلك من خالل إنشاء الدولة الجزائرية األجهزة العمومية للتشغيل محورها (، p.118) HIMRAN,2017, النسوية

دعم كل مبادرات الحرة لنشاء مشار ع الصغيرة واملتوسطة .ومن بين هذه األجهزة نجد الوكالة الوطنية لدعم 

لها فروع مقرها الجزائر العاصمة و  96بموجب املرسوم التنفيذي رقم  1996تشغيل الشباب و التي أنشأت   في 

أصبحت تحت وصاية  2006في كل واليات الوطن وضعت في البداية تحت وصاية الرئيس الحكومة، وفي سنة 

 وزارة التشغيل والضمان االجتما ي.

تسعى هذه األخيرة على تشجيع ودعم كل الصيغ واملبادرات املؤدية لنعاش قطاع تشغيل الشباب من ما 

  لنشاءل. إذ توفر الوكالة الدعم لتشغيل الشباب حاملي املبادرة سنة ودمجهم في سوق العم 19و 40بين 

املشار ع من خالل االستقبال ،العالم ، التوجيه وتقديم االستشارة خالل كل مسار إنشاء وتوسيع املؤسسة 

ع املصغرة وكذا املتابعة في مرحلة االستغالل، حيث تم تكوين فرق من املرافقين من أجل مساعدة حامل املشرو 

 ). )(A.n.s.e.j, 2017ومرافقته في إنشاء مؤسسته وتطويرها من خالل املراحل املختلفة

 (:ANSEJفي إطار الوكالة ) للمرأةجدول : يمثل مشاريع املوجهة 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 2645 3665 3526 4477 2951 2211 مشار ع موجهة للنساء

 23676 40856 43039 65812 42832 22641 العدد الجمالي

 %8 %9 %8 %7 %7 %10 %النسبة 

Source : ANSEJ 2016 

وعلى حسب الوكالة فان مجمل املشار ع املمولة من طرإ الوكالة لصالح املرأة تتمثل في قطاع الخدمات 

 .% 4.5، القطاع الزرا ي %6.3، القطاع الصنا ي %21.7أو الحرفي 51.5%

املرأة الجزائرية منجذبة إلى القطاع الخدمات و الحرفي وهذا القبال على  ويتضح من خالل ما سبق أن

هذه القطاعات دون غيرها لوجود فرض استثمارية هامة في هذه املجاالت بالضافة إلى عدم تطلب هذا النوع 

الشباب في  من األنشطة املؤهالت املهنية و العلمية الكبيرة .وتحتل الوكالة املرتبة األولى من حيث استقطاب

 .%100إنشاء املشار ع بنسبة 

إلى املزايا املالية املقدمة من طرفها واملرافقة التي توفرها  ANSEJويرجع السبب في التوجه إلى الوكالة

 إعطاء الوكالة االستقاللية التامة للشباب في اختيار فكرة املشروع و مؤسسته. خصوصا بالنسبة للمبتدئين.

 م  موجهة أساسا للتكوين والتدريب التي تسمح باكتساب مهارات وكفاءات.مع  القيام بدورات وبرا
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اما بالعودة لمجدول اعاله ويمكن إرجاع التراجع املمحوظ في الجدول أعاله إلى مشاكل السيولة والتمويل 

ية حيث أن االحتياجات املالية للمشروع غالبا ما تتجاوز توقعات الدراسة التقنية االقتصاد %66.67بنسبة 

، حيث ان الوكالة تشترط عقد %63.33املنجزة بداية النشاط ، ثم يأتي في املرتبة الثانية مشكل العقار بنسبة 

من  %56.67إيجار محل ملدة ال تقل سنتين، وهذا ما يتطلب توفر سيولة  لدى صاحبة املشروع، بينما يعاني 

ري  منتجاتهم ، أض  إلى صعوبة القيام أصحاب املشار ع من مشكل البحث عن الزبائن وإيجاد أسواق لتص

باملسح البيئي للسوق وشدة املنافسة مع كثرة الوثائق الدارية املطلوبة ومشكل البحث عن املوردين وقصر الفترة 

 (،158، ص،2014املمنوح لتسديد القروض. )منهي، 

ملقارنة بما عرفت هبوط خفي  با 2014وعلى حسب املجلس االقتصادي و االجتما ي فان منذ سنة 

 (Apport national sur le developpement humain, 2016, P.113)سبق فيما يخص التوجه نحول الوكالة

 نتائج الدراسة:

  العربية اليوم أكثر تعلما و نشاطا و ارتباطا بالعالم الخارجي مما ينعكس على مستوى وع ها بواقعها و  املرأةان

 ي الذي يصطدم بواقع التهميش و التمييز و االستضعاإ قد يتسبب في تطلعاتها الى مستقبل افضل ،هذا الو 

تحولها من قوة هائلة  للبناء الى قوة كاسحة للهدم، خصوصا مع ما تشهده املنطقة العربية من تطورات و 

 تغييرات.

  كة من جهة ال يمكن تحقيق التمكين الحقيقي من دون توفير بياة مساعدة و ثقافة داعمة قائمة على مبدأ املشار

 املرأة واالحساس بتطلعاتها و تحفيزها نحو تحقيق ذاتها و خدمة مجتمعها من جهة أخرى..

  تقع املرأة العربية غالبا بين التمكين للعادات و التقاليد على حساب التمكين الحقيقي للمواطنة وفق مبدأ

الحق و الواجب هي الثنائية الحقيقية  الحقوق و الواجبات .إذ أن تعزيز القدرات و توسيع الفرص في اطار فلسفة

 للتمكين.

 .إن طبيعة األدوار املحددة سلفا للمرأة الزواج و األطفال أسهمت في تقليص دورها مهنيا 

 .كل الجهود املبذولة غير كافية لخلق التغيير املنشود بالنسبة  لتمكين الحقيقي للمرأة العربية 

  التنمية أو عبأ عل ها و انما هي مورد أسا ري لحل مشكل التنمية.ان املرأة العربية ال تشكل مشكلة لعملية 

  عملت الدولة الجزائرية على خلق بياة جيدة للتمكيين وعلى املرأة الجزائرية  التحرر من تائها املربوطة و العمل

 على حسن استغالل الفرص املقدمة ال ها.



312 
 

 التوصيات:

  ق لعمل توفر لها البياة الضرورية و تساعدها على رعاية ضرورة رسم سياسات عربية ملشاركة املرأة في سو

 اطفالها كدور الحضانة املمحقة بالعمل.

  العمل على تبني برام  متقدمة للتدريب و التأهيل تساهم في تمكين قوة العمل للمرأة من خالل رفع مستوى

 مهاراتها بحيث تكون البرام  متجانسة و متناغمة مع متطلبات سوق العمل.

 ام بإصالحات مرتبطة بالسياسات الناظمة للعقد االجتما ي بين الدولة و مواطن ها و هيكلة االقتصاد الكلي القي

 لضمان الشمول الكامل و توسيع الفرص املتاحة لمجميع بعدالة و بدون تمييز.

 توظي  لضمان التركيز على السياسات القطاعية و ال سيما في مجال التعليم و التكوين و التدريب و الصحة و ال

 توفر جودة الخدمات التي من شأنها تعزيز قدرات املرأة العربية.

  تجنب السياسات الوطنية املعنية مباشرة بشؤون املرأة الحلول القصيرة املدى و العمل على تخصيص املوازنات

 ولويات._لصالح املرأة وتعزيز التنسيق بين الجهات املعنية و متابعة التنسيق و التقدم نحو انجاز األ 

  ضرورة االيمان بأن هذه املرأة التي حققت أعلى املؤشرات في قطاع التعليم قادرة على تحقيق أعلى مؤشرات في

مع دراسة قضايا املرأة العربية عموما بوصلها ال فصلها عن القضايا  سوق العمل و االقتصاد و السياسة

 املجتمعية.
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 ملخص

هدفت الدراسة إلى تحديد دور الجمعيات الخيرية لتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة، وتنتهج الدراسة منهج املسح 

( مفردة 134ات املعيالت وبلغن )( مفردة، وبالعينة مع السيد52االجتما ي بنوعية الشامل مع أعضاء مجلس الدارة والعاملين بلغ)

عن طريق العينة العشوائية البسيطة، واستخدمت الدراسة أداتان استبيان لجمع البيانات األولى مطبقة على أعضاء مجلس 

الدارة والعاملين، والثانية مطبقة على السيدات املعيالت، وأظهرت النتائ  أن متوسط عمر السيدات املعيالت يقع في الفاة 

سنة، وأن غالبيتهم متزوجات، وارتفاع عدد أفراد األسر التي تعيلها سيدة، وأن غالبيتهم حاصالت على  45إلى أقل من  -35رية العم

 عند مستوى)
ً
( بين 0.01مؤهل أقل من املتوسط، كما يعانوا من انخفاض الدخل الشهري. وأن هناك عالقة جوهرية دالة إحصائيا

عيالت وحصولهن على الخدمات املقدمة من الجمعيات الخيرية. وأن أهم استفادة للسيدات الحالة االجتماعية للسيدات امل

املعيالت من الجمعيات الخيرية هي مساعدتهم لشباع احتياجاتهم الضرورية، وأن الصعوبات تمثلت في التشر عات والقوانين التي 

 دة دخل املرأة املعيلة.الدراسة إقامة مشار ع إقتصادية لزيا واقترحتتحكم تلك الجمعيات، 

 : " الجمعيات الخيرية، التمكين االقتصادي، املرأة املعيلة "الكلمات املفتاحية

ABSTRACT 

The study aimed to determine the role of charitable societies to achieve economic empowerment of women 

breadwinners. The study follows the social survey methodology with the members of the board of directors and the 

employees. It reached (52) individual and the sample with the female heads of households and reached (134) 

individual by simple random sample. For the first collection of data applied to the members of the Board of Directors 

and employees, and the second applied to women heads of households, and the results showed that the average age 

of women heads of households is in the age group 35 - to less than 45 years, 

The age average for women breadwinners category from (35- Less than 45) and the mostly is married , and 

Decrease of the number of  family which  headed   Of women breadwinners, the majority have a lower than average 

qualification, and they suffer from a decrease in monthly income. And that there is a statistically significant 

relationship at level (0.01) between the social status of the women breadwinners. and their access to the services 

provided by charities. And that the most important benefit for women who are heads of charitable societies is to help 

them to meet their necessary needs, and that the difficulties were in the legislation and laws governing these 

associations, and the study suggested the establishment of economic projects to increase the income of women 

workers. 

Keywords: "Charities, Economic Empowerment, women breadwinners." 
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 مقدمة: 

 لذلك أن دور املرأة في أي مجتمع 
ً
أصبح دور املرأة في املشاركة بالحياة االقتصادية واالجتماعية ضروريا

 (2،ص2000يعد أحد املقاييس التي تعبر عن نموه وتطوره.)زهران،

الراهنة مشكلة ومأساة حقيقية تعيشها، حيث تشير شواهد كثيرة  حيث يمثل وضع املرأة في ظل الظروإ

 (3027، ص2007% من فقراء العالم هم من النساء.)حسن،70إن حوالي

ولتحقيق التنمية الشاملة يجب االهتمام بتنمية املرأة بجانب االهتمام بالجانب االقتصادي ألن تنمية 

 (67،ص2001يمة.)السكري وعرفان،املرأة تعد بمثابة تمكينها من العيش في حياة كر 

وتشير الحصاءات الرسمية للمجتمع السعودي الصادرة عن الهياة للعامة لإلحصاء باململكة العربية 

٪ من إجمالي عدد ٢٨م على تزايد عدد النساء املعيالت حيث وصلت نسبة النساء املعيالت 2017السعودية في

 النساء باململكة.

 بعد يوم، وأن ومع تسليمنا بأن هناك تزاي
ً
د في أعداد املرأة املعيلة داخل املجتمع السعودي يوما

تعان ها تحول دون إشباع االحتياجات الصحية لها في ظل األوضاع االقتصادية  التياملشكالت االقتصادية 

جسيمة، السياة التي تمر بها، فإنها تعمل لساعات طويلة للقيام بمساوليتها، مما يلقى علي عاتقها أعباء صحية 

لها فائض من الوقت أو املال تستطيع أن تستقطعه لنفسها حين تحتاج إلي رعاية  يتبقىوفي الوقت نفسه ال 

 (90، ص2004صحية.)اللطي ،

 لطبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به في الحد من مشكالت 
ً
وقد تزايد االهتمام بالجمعيات الخيرية نظرا

السراع بخطط وبرام  التنمية والتأثير في صنع السياسات، والقيام بدور  املرأة املعيلة من خالل املساعدة في

شريك ألجهزة الدولة في املسائل املتعلقة بقضايا تمكين املرأة املعيلة، فإن هذه األدوار تحتم بالضرورة االهتمام 

إلى تطوير شامل  ال تحتاج إلى قدرات محدودة لكن تحتاج التيبتطوير أداء تلك الجمعيات للقيام بأدوارها 

 (  20، ص2002يدعمها ويمكنها من أداء تلك األدوار بكفاءة وفعالية.) قنديل، 

وتتضح أهمية الجمعيات الخيرية باعتبارها الوعاء الذي تستطيع النساء املعيالت من تنظيم أنفسهم من 

لية التغيير االجتما ي خالله لتحقيق أهدافهم التي حددوها بأنفسهم للدفاع عن مبادئ معينة أو لتوجيه عم

لألفضل، فمن خالل العمل في هذه التنظيمات ينمو وع هم بأهداإ التنمية وبقدراتهم على املشاركة في الحصول 

 (32،ص1997على نتائجها.)الباز،

وترى العديد من الدراسات والبحوث أن مفتاح التنمية الحقيقي في يد املرأة لحداث التغيير املنشود 

الدور الذي تلعبه الجمعيات الخيرية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة، فنجد وذلك عن طريق 

( تناولت إسهامات الجمعيات األهلية في رفع املستوى االقتصادي واملعيشري للمرأة 2002دراسة)عبد املنعم،

املالية وإقامة املشروعات  لتمكينها من القيام بدورها في تنمية املجتمع املحلى وذلك من خالل تقديم املساعدات

( تناولت األبعاد املتعددة لعملية التمكين والتي تشمل علي Wakoko ،2003تناسبها. أما دراسة) التيالصغيرة 

أبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وشخصية، كما تركز هذه الدراسة علي قوة اتخاذ القرارات كقاعدة لتغير 

( عرضت وجهات نظر مبتكرة لتحقيق Andrews،2003ملعيلة. أما دراسة )شكل الحياة والحد من فقر املرأة ا

 في ري  جنوب الواليات املتحدة األمريكية، أما دراسة)
ً
( Levine،2004التمكين ألسر النساء الفقيرات اقتصاديا

ساء لتخفي  حدة الفقر ولتزويد الن كاستراتيجيةأشارات إلى نموذج املشروعات النمائية الصغيرة للمرآة 
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( فلسفة الجمعيات األهلية نحو آليات تمكين املرأة في 2004الفقيرات بقروض صغيرة. كما بينت دراسة )محمود،

املشاركة لتنمية املجتمع املحلى من خالل تشجيع التعاون بين الجمعيات األهلية املختلفة لتأكيد فعاليتها 

متعددة الجوانب واالهتمام بالتشبيك بين تلك وتنظيم جهودها مما يتيح للمرأة إمكانية القيام بمشروعات 

( فأشارت إلى دور الجمعيات النسائية في تمكين املرأة 2004الجمعيات لتفعيل تمكين املرأة. أما دراسة)سليمان، 

( فتناولت طبيعة 2005من املشاركة في الحياة العامة واملعوقات التي تحد من هذا الدور. أما دراسة)رشوان،

بين الجمعيات األهلية وتمكين املرأة املعيلة حيث تمثلت العالقة في التنسيق والتعاون والتبادل  تكامل العالقة

( عن تحديد الدور الذي 2008واالتصال بين الجمعيات األهلية لتمكين املرأة املعيلة، كما أسفرت دراسة)رشيد،

النفاق املنزلي بمختل  جوانبه وقدرتها يلعبه التمكين السيا ري في التمكين االقتصادي ومدي مساهمة املرآة في 

( تناولت تأثير جهود 2008على تأمين مستقبلها املادي من خالل استخدام مواردها املالية. أما دراسة) الدسوقي،

املنظمات غير الحكومية في محو أمية املرأة املعيلة لتمكينها من املشاركة في تنمية املجتمع املحلى. كما تناولت 

 لنظرية Kellett ،2010دراسة)
ً
( أكثر االستراتيجيات التنموية املنتشرة في العالم وهي إستراتيجية تمكين املرأة وفقا

املرأة والتنمية من خالل تمويل املشروعات الصغيرة واعتبارها أداة فعالة لتمكين أسر النساء الفقيرات، وأشارت 

الكوارث الطبيعية على املرأة في بيرو، واتجاهها ( إلى تحليل تأثير هجرة الذكور و Khakimova ،2011دراسة )

للعمل في محاولة لمحفاظ على إمدادات كافية من الغذاء ألسرتها، مما سهام بشكل كبير إلى انعدام األمن 

( فأكدت أن املرأة أصبحت أفضل حاال في مالي باعتماد Coulibaly2011,بالنسبة لهؤالء النساء. أما دراسة)

رفاهية  العمالة لذلك هناك حاجة إلى التركيز بشكل أكبر على السياسات الخاصة بتعزيزتكنولوجيات كثيفة 

إلى املرأة في السنغال وبما تعانيه من ظروإ معيشية صعبة دفعت النساء  )Kane2011,املرأة. وأشارت دراسة)

 عن طريق بعض األعمال الصغيرة
ً
 .إلى الحصول على قروض لتحقيق إمكانية دعم أسرهم ماليا

وبذلك يتضح أن التمكين االقتصادي يركز على منح املرأة املعيلة الفرصة لمحصول على قدرات تجعل 

 عن إمكانية املشاركة في القرارات التي تؤثر عل ها بداية من حياتها 
ً
منها مشاركة في تغيير حياتها لألفضل فضال

 (p.269،Toyce,2007الخاصة إلى املجتمع ذاته. )

القتصادي يهدإ إلى رفع قدرات املرأة املعيلة وإبراز دورها في تحقيق التنمية، وتحقيق كما أن التمكين ا

 لالرتقاء بمستوى أدائها وعطائها 
ً
 قوميا

ً
رفاهيتها، لذلك نجد أن التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة أصبح مطلبا

 من أجل النهوض باملجتمع وتنميته وتطويره.

 يمكن أن تسهم به في جهود التنمية إذا ما قامت بمساولياتها تجاه ومن ثم فأن لمجمعيات الخيرية دو 
ً
را

 
ً
السيدات املعيالت لتحسين أوضاعهم، من خالل إدماجهم في عملية التنمية عن طريق تمكينهم اجتماعيا

. ومن هنا أمكن تحديد مشكلة الدراسة
ً
في تحديد " دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التمكين  واقتصاديا

 صادي للمرأة املعيلة باملجتمع السعودي"االقت

 العالقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

من خالل التناول السابق للتراث األدبي لبعض الدراسات املرتبطة بموضوع الدراسة الحالية تتضح 

املعوقات والصعوبات  العالقة في االتفاق على تأكيد زيادة انتشار ظاهرة السيدات املعيالت وان هناك العديد من

التي تواجهها، كما اتفقت على أهمية دور الجمعيات األهلية في تمكين املرأة داخل املجتمع بما يحقق تنمية 

املجتمع، أما من حيث أوجه االختالإ ففي حدود علم الباحثة أن معظم تلك الدراسات ربطت بين التمكين 

للتمكين االقتصادي للمرأة املعيلة كما تختل  في مجاالت االجتما ي واملرأة بصورة عامة وأنها لم تتعرض 
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تطبيقها الزمنية واملكانية والبشرية، وقد استفادت الباحثة من هذه الدراسات في أثراء الجانب النظري لهذه 

الدراسة وتوضيح ما يمكن أن تقوم به الجمعيات الخيرية في مجال التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة كما 

 ذه الدراسات على وضع تساؤالت الدراسة الحالية.ساعدت ه

  :مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها -2

 فاي املدخل غير التقليدي 
ً
 وأخالقيا

ً
 وسياسيا

ً
 واقتصاديا

ً
 اجتماعيا

ً
تلعب الجمعيات الخيرية دورا هاما

لى رأسها املرآة املعيلة لتحقيق االستقرار السيا ري وتوازن السوق وتقديم خدمات الرعاية للفاات املختلفة وع

 (3، ص2004والتي تواجه ظروإ معيشية صعبة.) سليمان،

لذلك تستخدم الجمعيات الخيرية التمكين االقتصادي كآلية في العمل مع املرآة املعيلة ليصبح لديها 

القدرة علي اكتشاإ ذاتها وما بداخلها من مهارات وقدرات يصل بها إلي تحسين نوعية الحياة التي 

 ( 10، ص1997دها.)مهنا،تري

و عد التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة وجه نظر مبتكره ملواجهة تلك الظروإ من خالل الدور الذي 

 عن طريق توفير قروض لها، 
ً
تلعبه الجمعيات الخيرية داخل املجتمع من وضع آليات لتمكين املرأة اقتصاديا

ادي لها وألسرتها، ومن هنا أمكن صياغة مشكلة وإقامة مشروعات صغيرة لتحقيق أمان اجتما ي واقتص

الدراسة في" دور الجمعيات الخيرية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة" وذلك بالتطبيق على املجتمع 

 السعودي.

 -الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية: وتسعي

 راسة.تحديد الخصائص االجتماعية السيدات املعيالت بمجتمع الد -

تحديد العالقة بين الخصائص االجتماعية للمرأة املعيلة والخدمات املقدمة من الجمعيات الخيرية لتحقيق  -

 التمكين االقتصادي لها.

تحديد أوجه استفادة السيدات املعيالت من الخدمات املقدمة من الجمعيات الخيرية لتحقيق التمكين  -

 االقتصادي لهن.  

 .تحديد الصعوبات التي تحد  -
ً
 من فاعلية الجمعيات الخيرية في تمكين املرأة املعيلة اقتصاديا

 تحديد أهم املقترحات التي تزيد من قدرة الجمعيات الخيرية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة   -

 وتتحقق أهداف الدراسة من خالل اإلجابة على التساؤالت التالية:

 يالت بمجتمع الدراسة؟ما الخصائص االجتماعية للسيدات املع 

  ما العالقة بين الخصائص االجتماعية للمرأة املعيلة والخدمات املقدمة من الجمعيات الخيرية لتحقيق

 التمكين االقتصادي لها؟

  ما أوجه استفادة السيدات املعيالت من الخدمات املقدمة من الجمعيات الخيرية لتحقيق التمكين

 االقتصادي لهن؟ 

 ؟ ما الصعوبات التي
ً
 تحد من فاعلية الجمعيات الخيرية في تمكين املرأة املعيلة اقتصاديا

    ما أهم املقترحات التي تزيد من قدرة الجمعيات الخيرية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة؟ 
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 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها:  -3

 يمكن تحديد أهمية هذه الدراسة فيما يلي:

العربي بقضية املرآة وخاصة املعيلة الرتفاع نسبة النساء املعيالت باملجتمعات االهتمام الدولي و  -

 العربية كأحد أهم القضايا التي تواجه مجتمعاتنا العربية.

قد تساعد هذه الدراسة القائمين على الجمعيات الخيرية بإدراك أهمية الدور الذي يمكن أن  -

 ي للسيدات املعيالت.  تحقيق التمكين االقتصاد فيهذه الجمعيات  تلعبه

االطالع على كل ما هو جديد يمكن االستفادة منه واستثماره لتفعيل دور الجمعيات الخيرية في  -

 دعم املرأة املعيلة. 

التوجه العلمي للبحوث والدراسات العاملية لتناول العديد من االتجاهات املعاصرة املرتبطة  -

 تمكين االقتصادي للمرأة املعيلة.تحقيق ال فيبالجمعيات الخيرية وتفعيل دورها 

اليمان العميق والراسخ بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الخيرية في النهوض بظروإ  -

 معيشة املرأة املعيلة.

حدود الدراسة ومحدداتها: اقتصرت حدود الدراسة املكانية على الجمعيات الخيرية بمنطقة مكة 

املنطقة هو وجود جمعيات خيرية تعمل في مجال رعاية املرأة املعيلة، من خالل  املكرمة، ويرجع سبب اختيار تلك

تقديم مشروعات صغيرة لها، وتقديم مساعدات مالية تعينها على ظروإ الحياة، كذلك موافقة تلك الجمعيات 

رات على التعاون مع الباحثة، أما بالنسبة لمحدود البشرية فتحددت في حصر شامل ألعضاء مجالس الدا

والعاملين بالجمعيات الخيرية، كذلك حصر بالعينة العشوائية البسيطة للسيدات املعيالت املستفيدات من 

خدمات الجمعيات الخيرية بمجتمع الدراسة، أما الحدود الزمنية فتحددت في فترة جمع البيانات من امليدان 

 ثالث أسابيع من الفترة 
ً
 .22/6/2017حت  2017/ 30/5واستغرقت حوالي تقريبا

 موضوعية ومدى وثباتهما، األداتين صدق بدرجة تتحدد الدراسة هذه أما محددات الدراسة فاي: أن نتائ 

  .املستجيبين

 تعريف املصطلحات: -4

 على النحو التالي. 
 
 وإجرائيا

 
 اشتملت الدراسة على بعض املصطلحات التي تم تعريفها نظريا

  نظم من املعايير فيما يختص بسلوك فرد بوظيفة معينة في : يعرإ بأنه "عبارة عن نمط ممفهوم الدور

الجماعة". أو أنه " وظيفة الفرد في الجماعة والدور الذي يلعبه الفرد في جماعة أو موق  اجتما ي".) 

 (164، ص2000زهران، حامد عبد السالم،

 بأنه" مجموعة
ً
يات الخيرية داخل بها الجمع ا ليات واملهام التي تختص ويمكن تعري  الدور إجرائيا

 ".املجتمع بهدإ تحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها

 تعرإ بأنها " وحدات بنائية تكتسب صفة الشرعية من املجتمع وتستهدإ مفهوم الجمعيات الخيرية :

إشباع احتياجات أفراد جماعات املجتمع من خالل ممارسة أنشطة معينة وباالعتماد على الجهود 

ت لتحقيق أهداإ اجتماعية معينة، أنشئ(. أو أنها:" منظمات 155، ص2007طي ،التطوعية".)عبد الل

وليس بغرض الحصول على الربح، وهى عادة مؤسسات خاصة واجتماعية وتطوعية، بشرط أال يكون 

 (Robert,1987,p108 لها هدإ أسا ري هو الحصول على الربح". )
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 بأنها" مؤس 
ً
سات تهدإ إلى تحقيق رعاية اجتماعية واقتصادية ويمكن تعري  الجمعيات الخيرية إجرائيا

 للفاات املهمشة داخل املجتمع دون الحصول على ربح ".

 الستراتيجية التي يمكن بواسطتها مساعدة األفراد : يعرإ بأنه" مفهوم التمكين االقتصادي

على العمل والجماعات واملجتمعات أن تتحكم في ظروفها وتستطيع انجاز أهدافها وهكذا تكون قادرة 

أو أنه "مساعدة Wallerstein,1993,p.14) ملساعدة نفسها وغيرها على زيادة مستوى معيشتها".)

املواطنين غير القادرين علي أن تكون لديهم القدرة علي التحكم في حياتهم وحت  يكونوا قادرين علي 

 .(Coroft& ford,2000,p116)التأثير في بعضهم البعض وعلي أحداث التغيير".

 تعرإ بأنها" كل امرأة تتولى بصورة دائمة مهمة النفاق على أعضاء أسرتها  مفهوم املرأة املعيلة

 ويندرج تحت هذا التعري  شرائح من األرامل واملطلقات واملهجورات 
ً
 واقتصاديا

ً
ورعايتهم اجتماعيا

سنين، كما يشتمل والالتي لم يتزوجن ولكنهن يتحملن مساولية رعاية إخوة أو الوالدين أو مرضري أو م

على زوجات املرض أو املعاقين املجندين أو املسجونين أو العاطلين أو من يرفضون النفاق على 

 ( 64، ص2002أسرهم".) بيبرس، 

 بأنه" مجموعة األنشطة والبرام  وا ليات املقدمة 
ً
و عرإ التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة إجرائيا

بعض املشروعات الصغيرة، وإتاحة فرصة  إقامةالجمعيات الخيرية من  للسيدات املعيالت للتمتع بخدمات

 لتدريب وتنمية مهاراتهم حت  يكونوا قادرين علي العيش بصورة كريمة".

 إجراءات الدراسة:  -5

: تنتمي هذه الدراسة إلى نمط الدراسات الوصفية التحليلية لكونها أنسب أنواع الدراسات نوع الدراسة

وضوع الدراسة، فإن هذه الدراسة تعتبر من الدراسات الوصفية التي تقيس عالقة بين متغيرين مالئمة لطبيعة م

 متغير مستقل وهو دور الجمعيات الخيرية ومتغير تابع هو التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة.

ذلك من خالل : تنتهج الدراسة الحالية منهـ  املسـح االجتما ي بنوعية الشامل وبالعينة و املنهج املستخدم

الحصـر الشامـل ألعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والعاملين بها بمجتمع الدراسة، وبالعينة للسيدات 

 املعيالت املستفيدات من خدمات تلك الجمعيات.

: استخدمت لجمع البيانات أداتان هما: األولى استبيان عن دور الجمعيات الخيرية في أدوات الدراسة

ين االقتصادي للمرأة املعيلة مطبق على أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية والعاملين بها من تحقيق التمك

الدراسة في تصميمها على الرجوع إلى الدراسات السابقة املرتبطة بموضوع الدراسة تصميم الباحثة، واعتمدت 

(، ثم تم تحديد أبعاد 2008دسوقي،، ودراسة) ال(2008دراسة )رشيد، مثل االستبانةالحالية للتوصل إلى فقرات 

رضت صدق من والتأكد من قابليتها لجمع البيانات بصورة صحيحة، وللتأكد االستبانة  مجموعة على االستبانة ع 

دلت بناء في كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى، ثم من املحكمين على مالحظتهم بنسبة اتفاق بلغت  ع 

والذي من خالله  SPSSن خالل معامل ثبات ألفا كرونباخ باستخدام برنام  %، أما الثبات فتم حسابه م80

نحسب معامل التمييز لكل سؤال حيث يتم حذإ السؤال الذي معامل تمييزه ضعي  أو سالب حيث يعبر 

( وهو مرتفع وموجب الشارة، وعلى 0.84معامل ألفا كرونباخ عن درجة االتساق الداخلي للمقياس والذي بلغ )

يمكن القول بأن االستبيان يتمتع بالثبات الداخلي لعباراته. أما األداة الثانية فكانت عن دور الجمعيات ذلك 

الخيرية في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة مطبق على السيدات املعيالت املستفيدات من خدمات 

تصميمها على الرجوع  فيلدراسة الجمعيات الخيرية بمجتمع الدراسة من تصميم الباحثة، حيث اعتمدت ا
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(، 2004(، ودراسة)سليمان، 2002لبعض الدراسات املرتبطة بموضوع الدراسة كدراسة)عبد املنعم،

(، ثم تم تحديد أبعاد االستمارة والتأكد من قابليتها لجمع البيانات بصورة صحيحة، 2005ودراسة)رشوان،

رضت االستبانة من صدق وللتأكد  كلية العلوم االجتماعية بجامعة أم القرى، ثم في حكمينمن امل على مجموعة ع 

دلت %، أما الثبات فتم حسابة من خالل معامل ثبات ألفا كرونباخ 80على مالحظتهم بنسبة اتفاق بلغت  بناء ع 

والذي من خالله نحسب معامل التمييز لكل سؤال حيث يتم حذإ السؤال الذي  SPSSباستخدام برنام  

  أو سالب حيث يعبر معامل ألفا كرونباخ عن درجة االتساق الداخلي للمقياس والذي بلغ معامل تمييزه ضعي

 (، وتعد هذه القيمة مقبولة ألغراض هذه الدراسة.0.86)

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

تكون مجتمع الدراسة من حصر شامل لمجمعيات الخيرية بمنطقة مكة املكرمة، وهى جمعية أم القرى 

جمعية البر لقري جنوب مكة، الجمعية الخيرية بمكة ، ويرجع سبب اختيار تلك املنطقة هو  الخيرية بمكة ،

وجود جمعيات خيرية نشطة في مجال رعاية املرأة وتقديم برام  تمكين اقتصادي لها كقروض ومساعدات مالية 

مجالس الدارات  شهرية ومشروعات منتجة صغيرة. أما بالنسبة لعينة الدراسة تمثلت في حصر شامل ألعضاء

( 134( مفردة، وحصر بالعينة للسيدات املعيالت بلغ )52والعاملين بالجمعيات الخيرية محل الدراسة وبلغ )

مفردة ، وتم تحديد حجم العينة من خالل قانون الحجم األمثل للعينة. أما عينة الدراسة فقد اختيرت 

 تفيدات من خدمات الجمعيات محل الدراسة. بالطريقة العشوائية البسيطة من السيدات املعيالت املس

املعالجات الحصائية للبيانات: لتحقيق أهداإ الدراسة والجابة على تساؤالتها فقد تم حساب النسب 

 (.Alpha- Cronbach) كرونباخ -، ومعامل ألفا2ملتوسطات الحسابية واالنحراإ املعياري، واختبار كاوالتكرارات وا

 ها: نتائج الدراسة ومناقشت -5

 للنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة من خالل اإلجابة عن أسئلتها،  يتضمن
 
هذا الجزء عرضا

 : االتيوعلى النحو 

 
 
نتائ  الدراسة املتعلقة بالجابة على التساؤل األول والذي نصه" ما الخصائص االجتماعية للسيدات  :أوال

( ذلك. 1ساؤل تم حساب النسب والتكرارات كما يظهر جدول)املعيالت بمجتمع الدراسة؟"، ولإلجابة على هذا الت

 للسن أن الفاة العمرية من 1يتضح من جدول)حيث 
ً
سنة  45اقل من  – 35( أن توز ع السيدات املعيالت طبقا

 تحتل املرتبة 
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 للخصائص االجتماعية    )ن=1جدول)
 
 (134( يوضح توزيع املستفيدات من السيدات املعيالت طبقا

 % ك االستجابة اتاملتغير 

ن
ســ

ال
 

 %13.4 18 سنة 25أقل من  -أ

 %33.6 45 -25من  -ب

 %36.6 49 -35من -ج

 %16.4 22 سنة فأكثر 45من -د

ية
اع

تم
الج

ة ا
حال

ال
 

 %9.7 13 آنسة -أ

 %50.7 68 متزوجة -ب

 %12.7 17 مطلقة -ج

 %26.9 36 أرملة -د

د 
فرا

د أ
عد

رة
ألس

ا
 

ي 
لت

ا دة
سي

 ال
ها

ول
تع

 

 %9.0 12 أفراد 3أقل من  -أ

 %23.9 32 -3من -ب

 %45.5 61 -6من -ج

 %11.2 15 -9من  -د

 %10.4 14 فرد فأكثر 12 -ه

ية
يم

عل
الت

ة 
حال

ال
 

 %6.0 8 أمية -أ

 %21.6 29 تقرأ وتكتب -ب

 %6.0 8 مؤهل متوسط -ج

 %41.8 56 أقل من املتوسط -د

 %17.2 23 مؤهل فوق املتوسط -ه

 %7.5 10 ؤهل عالم -و
ي 

هر
ش

 ال
خل

لد
ا

ت
ال

عي
امل

ت 
دا

سي
لل

 
 %10.4 14 ريال سعودي 1000أقل من  -أ

 %50.7 68 - 1000من  -ب

 %22.4 30 -2000من  -ج

 %16.4 22 ريال سعودي 3000أكثر من  -د

% من  36.6مفردة ويمثلن  49األولي حيث بلغ عدد املبحوثات الالتي تقع أعمارهن في هذه الفاة العمرية 

سنة حيث بلغ عدد املبحوثات الالتي تقع أعمارهن في هذه الفاة  35أقل  -25العينة، يل ها الفاة العمرية من 

سنة  25%، وجاء في الترتيب األخير املبحوثات التي تقع في الفاة العمرية أقل من 33.6مفردة ويمثلن 45العمرية 

ة للسيدات املعيالت إلى أن غالبيتهم يقعن في فاة عمرية %، وتشير الفاة العمري13.4مفردة بنسبة  18بواقع 

تدل على وصولهم إلى سن النضج التي تمكنهم من التعبير عن مشكلتهم واحتياجاتهم الفعلية ويكون لديهم 

االستعداد للتعبير عن رأيهم ومقترحاتهم بخصوص حل تلك املشكالت وإشباع االحتياجات. أما بالنسبة لمحالة 

%، وجاء في 50.7مفردة بنسبة  68فقد جاءت السيدات املعيالت املتزوجات في الترتيب األول بواقع االجتماعية 

مفردة بنسبة  17%، وجاء في الترتيب الثالث املطلقات بواقع 26.9مفردة بنسبة 36الترتيب الثاني األرامل بواقع 

و شير ذلك أن املبحوثات املتزوجات تأتي %. 9.7مفردة بنسبة  13% وجاء في الترتيب األخير ا نسات بواقع 12.7

في املرتبة األولي وهذه الفاة تحتاج إلى املشروعات النتاجية وذلك رغبة في رفع مستوي معيشة أسرتها وهو ما 
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( حول تحليل تأثير هجرة الذكور على املرأة، واتجاهها للعمل في محاولة لمحفاظ Khakimova،2011يتفق مع )

ن الغذاء ألسرهن، مما سهام بشكل كبير إلى انعدام األمن بالنسبة لهؤالء النساء. كما على إمدادات كافية م

عيل
 
مفردة 61في الترتيب األول بواقع أفراد جاءت  9أقل  – 6أسره مكونة من  يوضح الجدول أن السيدات التي ت

عيل أسرة مكونة منة 45.5بنسبة 
 
%، وجاء 23.9مفردة بنسبة  32أفراد بواقع6أقل  -3%، يل ها في الترتيب من ت

عيل أقل من ثالث أفراد بواقع 
 
%، وتشير نتائ  الجدول إلى ارتفاع 9.0مفردة بنسبة  12في الترتيب األخير من ت

عيلها سيدة مما يلقى على كاهلها مساولية كبيرة في توفير حياة آمنة لهذه 
 
، وهو ما األسرةعدد أفراد األسر التي ت

عيلها من تنا) Kane2011,)أكده 
 
كما . أمرآهول الظروإ املعيشية الصعبة للعديد من األسر السنغالية التي ت

شير إلى أنه جاء في الترتيب األول 
 
يتبين من نتائ  الجدول السابق أن الحالة التعليمية للسيدات املعيالت ت

اني من تقرأ وتكتب %، وجاء في الترتيب الث41.8مفرد بنسبة  56الحاصالت على مؤهل أقل من املتوسط بواقع 

% من مجتمع 6.0مفردة بنسبة  8%، وجاء في الترتيب األخير األميات بواقع 21.6مفردة بنسبة  29بواقع 

الدراسة،  مما سبق يتضح لنا ضرورة قيام الجمعيات الخيرية بمشروعات ملحو أمية السيدات املعيالت حيث أن 

حاجاتهم إلى برام  محو األمية وقد اتفق هذا مع دراسة)  املبحوثات األميات يحتلن املرتبة األولي وبالتالي

املنظمات غير الحكومية في محو أمية املرأة املعيلة لتمكينها تحديد مدى تأثير جهود ( التي تناولت 2008الدسوقي،

ت أما بالنسبة لنتائ  الجدول الخاصة بالدخل الشهري للسيدات املعيال  من املشاركة في تنمية املجتمع املحلى.

مفردة 68ريال سعودي في الشهر بواقع  2000أقل من  -1000فقد جاء في الترتيب األول من دخلهن يبلغ حوالي 

ريال سعودي في الشهر بواقع  3000أقل  -2000%، وجاء في الترتيب الثاني من يبلغ دخلهن حوالي 50.7بنسبة 

% من 10.4مفردة بنسبة14ريال بواقع  1000%، وجاء في الترتيب األخير من دخلهن أقل22.4مفردة بنسبة  30

مجتمع الدراسة، مما سبق يتضح لنا انخفاض الدخل الشهري لألغلبية العظمي من املبحوثات مما يتطلب من 

مشروعات  إقامةالجمعيات الخيرية أن تمكن هؤالء السيدات لزيادة دخلهم وذلك من خالل مساعدتهم على 

ص عمل أو زيادة خبراتهم وإكسابهم املهارات التي تمكنهم من االلتحاق صغيرة أو مساعدتهم في الحصول على فر 

أكثر االستراتيجيات التنموية املنتشرة في العالم هي ( من أن Kellett ،2010بسوق العمل، وهو ما يتفق مع دراسة)

ء الفقيرات، تمكين املرأة وذلك من خالل تمويل املشروعات الصغيرة واعتبارها أداة فعالة لتمكين أسر النسا

 ( في التعرإ على مدي مساهمة املرآة في النفاق املنزلي بمختل  جوانبه.2008وكذلك دراسة )رشيد،

 
 
النتائ  املتعلقة بالتساؤل الثاني الذي نصه" ما العالقة بين الخصائص االجتماعية للسيدات املعيالت  :ثانيا

االقتصادي لهم؟"، ولإلجابة على هذا التساؤل تم والخدمات املقدمة من الجمعيات الخيرية لتحقيق التمكين 

 ( ذلك.3(، )2لتحديد تلك العالقة كما يوضح جدول ) 2حساب معامل اختبار كا

 ( يوضح العالقة بين الحالة االجتماعية السيدات املعيالت والخدمات املقدمة من الجمعيات2جدول )

 الخدمات املقدمة من الجمعيات

 الحالة االجتماعية

 ت ماليةمساعدا
تدريب وتنمية 

 وداللتها 2قيمة كا مهارات

 % ك % ك

 %12.7 17 %23.3 7 آنسة -أ

15.537 ** 
 %61.2 82 %36.3 58 متزوجة -ب

 %14.9 20 %61.9 26 مطلقة -ج

 %11.2 15 % 50 43 أرملة -د

 (0.05عند معنوية) دالة *         (                              0.01دالة عند معنوية )**      
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 عند مستوى)2يتضح من جدول)
ً
( بين الحالة α≤ 0.01( أن هناك عالقة جوهرية دالة إحصائيا

(، 15.537= 2االجتماعية للسيدات املعيالت وحصولهن على الخدمات املقدمة من الجمعيات حيث أن قيمة )كا

%، بينما جاءت 61.9املالية بنسبة  حيث أن السيدات املعيالت املطلقات هن األكثر حصوال على املساعدات

 على خدمات التدريب وتنمية املهارات بنسبة 
ً
%، وقد يرجع ذلك 61.2السيدات املعيالت املتزوجات األكثر حصوال

 للمساعدات املالية من الجمعية، ثم يل هم بعد ذلك 
ً
إلى أن السيدات املعيالت املطلقات هن األكثر احتياجا

( من أن فلسفة الجمعيات األهلية نحو آليات تمكين 2004جات، وهو ما أكده )محمود،السيدات املعيالت املتزو

املرأة في القيام بمشروعات متعددة الجوانب كأحد آليات تمكين الجمعيات األهلية بالنسبة للمجتمع، وكذلك 

 دراسة)Andrews،2003دراسة)
ً
، وأيضا

ً
( Levine،2004( حول تحقيق التمكين ألسر النساء الفقيرات اقتصاديا

 حول تحليل نموذج املشروعات النمائية الصغيرة للمرآة لمحد من فقر النساء بقروض صغيرة.

 ( يوضح العالقة بين عدد أفراد أسر السيدات املعيالت والخدمات املقدمة من الجمعيات3جدول )

 الخدمات املقدمة من الجمعيات

 األسرةعدد أفراد 

 مساعدات مالية
تدريب وتنمية 

 وداللتها 2قيمة كا اراتمه

 % ك % ك

 %9.0 12 %5.2 7 أفراد 3أقل من  -أ

9.204 

 %10.4 14 %10.4 14 -3من -ب

 %13.4 18 %14.9 20 -6من -ج

 %23.1 31 %17.9 24 -9من  -د

 %44.0 59 %51.5 69 فرد فأكثر 12 -ه
 (0.05داله عند معنوية ) *         (                              0.01داله عند معنوية )**   

  بين عدد أفراد 3يتضح من جدول)
ً
للسيدات املعيالت  األسرة( أنه ال توجد عالقة جوهرية دالة إحصائيا

وغير دالة إحصائيا، وقد يرجع  9.204= 2والحصول على مساعدات مالية أو تدريب وتنمية املهارات، حيث أن كا

مساعدتها للسيدات املعيالت سواء مساعدات مالية وقروض أو تدريب ذلك إلى أن الجمعيات الخيرية تقدم 

طاملا أن السيدة املعيلة تحتاج إلى مساعدات مالية، وهو ما  األسرةوتنمية مهارات بغض النظر عن عدد أفراد 

لتخفي  حدة  استراتيجية( أن املشروعات النمائية الصغيرة للمرآة تعد Levine،2004أشارت إلية دراسة )

 لفقر للنساء الفقيرات.ا

 
 
النتائ  املتعلقة بالتساؤل الثالث الذي نصه" ما أوجه استفادة السيدات املعيالت من الخدمات املقدمة  :ثالثا

من الجمعيات الخيرية لتحقيق التمكين االقتصادي لهن؟"، ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب التكرارات 

( أن أهم استفادة للسيدات املعيالت من 4يتضح من جدول )حيث ك. ( ذل4واألوزان املرجحة كما يوضح جدول)

، ثم يأتي في 4.4خدمات الجمعيات الخيرية هي مساعدتهم لشباع احتياجاتهم الضرورية في املرتبة األولي بوزن 

ة ، ثم يأتي في املرتبة الثالث3.9املرتبة الثانية االستفادة الخاصة باملساهمة في حل بعض مشاكلهم بوزن 

، ثم تأتي في املرتبة الرابعة االستفادة 3.8االستفادة الخاصة بتقليل لجوء املرآة لالستدانة من الغير بوزن 

، ثم تأتي في املرتبة الخامسة االستفادة 2.9الخاصة باملساعدة في رفع املستوي املعيشري ألفراد أسرهن بوزن 

 الخاصة في مواجهة أعباء الحياة وتساهم في 
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 (134ضح ترتيب أوجه استفادة السيدات املعيالت من الخدمات التي تقدمها الجمعيات )ن=( يو 4جدول)

 األهداف م

الترتي

ب 

 األول 

الترتي

ب 

 الثاني

الترتي

ب 

 الثالث

الترتي

ب 

 الرابع

الترتيب 

الخام

 س

وع
جم

امل
 

زن
لو

ا
 

الترتيب 

وفقا    

لدرجة 

 األهمية

 5 2.1 280 86 23 14 4 7 تساعدني في مواجهة أعباء الحياة -أ

 -ب
تساعدني على رفع املستوى 

 املعيشة ألفراد أسرتي
21 12 9 67 25 398 2.9 4 

 2 3.9 522 5 15 47 53 14 تساهم في حل بعض مشكالتي -ج

 -د
تقلل من لجوئي لالستدانة من 

 الغير
22 45 42 21 4 518 3.8 3 

 -ه
تساعدني على إشباع احتياجاتي 

 الضرورية
71 19 22 8 14 593 4.4 1 

ويجب على الجمعيات أن تتجه إلى تمكين املرآة من االعتماد على حل بعض املشكالت املادية للمرأة 

نفسها لزيادة مواردها املالية وذلك يتفق مع مالحظات الباحثة أثناء زيارتها امليدانية لمجمعيات أن املساعدات 

رفع املستوي املعيشري ألفراد أسرتها ولكنها ال تساهم  املالية التي تقدمها الجمعية للمرأة املعيلة قد تساعدها على

( عن فلسفة الجمعيات األهلية نحو آليات تمكين 2004)محمود، في حل بعض املشكالت. ويتفق ذلك مع دراسة

 املرأة.

 
 
حد من فاعلية الجمعيات الخيرية في  :رابعا

 
النتائ  املتعلقة بالتساؤل الرابع الذي نصه" ما الصعوبات التي ت

؟"، ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب املتوسط الحسابي واالنحراإ املعياري 
ً
تمكين املرأة املعيلة اقتصاديا

 ( ذلك.  5كما يوضح جدول)

 5جدول)
 
 ( يوضح ترتيب الصعوبات التي تحد من فاعلية الجمعيات الخيرية في تمكين املرأة املعيلة اقتصاديا

 الصعوبات م
املتوسط 

 الحسابي

راف االنح

 املعياري 
 الترتيب

 4 0.3431 1.55 الصعوبات املتصلة بالجمعية أ

 2 0.4363 2.02 الصعوبات املتصلة باملستفيدين ب

 1 0.4935 2.58 الصعوبات املتصلة بالتشر عات والقوانين ج

 3 0.4111 1.56 الصعوبات املتعلقة بعمل الجمعية د

عات والقوانين تأتي في الترتيب األول للصعوبات حيث أن ( أن الصعوبة الخاصة بالتشر 5يتضح من جدول )

، يل ها الصعوبة املتصلة باملستفيدين بمتوسط حسابي 0.4935بانحراإ معياري  2.58املتوسط الحسابي لها بلغ 

وانحراإ 1.56، يل ها الصعوبة املتعلقة بعمل الجمعيات بمتوسط حسابي0.4363وانحراإ معياري 2.02

 0.3431وانحراإ معياري  1.55الصعوبة املتصلة بالجمعية حيث أن املتوسط الحسابي  ، يل ها0.4111معياري 

عن الظروإ املعيشية الصعبة للنساء إلى الحصول على قروض  )Kane2011,وهو ما أشارت إلية دراسة)

 من خالل الجمعيات االهلية.
ً
 لتحقيق إمكانية دعم أسرهم ماليا
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:
ً
لخامس الذي نصه" ما أهم املقترحات التي تزيد من قدرة الجمعيات الخيرية النتائ  املتعلقة بالتساؤل ا خامسا

في تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة ؟"، ولإلجابة على هذا التساؤل تم حساب النسبة والتكرارات كما 

 ( ذلك.  6يوضح جدول)

قدرة الجمعيات في تحقيق  ( يوضح مقترحات أعضاء مجلس الدارة والعاملين بالجمعيات لزيادة6جدول )

 (52التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة                                                )ن= 

 % ك املقترحات م

 4.7 9 زيادة املنح من الجهات الحكومية 1

 7.7 4 التوسع في األنشطة االقتصادية التي تقدمها الجمعيات الخيرية للمرأة املعيلة 2

 9.6 5 اع املرأة املعيلة بحضورها الدورات التدريبية بالجمعيةإقن 3

 19.2 10 عمل مشار ع جديدة لزيادة دخل املرأة املعيلة 4

 3.8 2 تحفيز املرأة املعيلة على تعليمها ملحو أميتها 5

 11.5 6 عمل مشروعات متناهية الصغر للمرأة املعيلة لكي تزيد دخل أسرتها 6

 9.6 5 عيلة  وتكثي  العمل في مجال الصناعات الصغيرةتوعية املرأة امل 7

 11.5 6 العمل على وجود مساعدات خارجية للمرأة املعيلة من جهات أخري  8

9  
ً
 9.6 5 عمل دورات تدريبية للمرأة املعيلة لتمكينها اقتصاديا

ت الخيرية في مجال ( أن من أهم املقترحات التي يمكن من خاللها زيادة قدرة الجمعيا7يتضح من جدول )

%، يل ها زيادة املنح من 19.2التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة عمل مشار ع جديدة لزيادة الدخل املرأة بنسبة

%، ويل ها كال من عمل مشروعات متناهية الصغر للمرأة املعيلة لكي تزيد من دخل 4.7جهة حكومية بنسبة 

% لكل منهما، ويل ها كال من إقناع 21.5ا من جهات أخري بنسبة أسرتها، والعمل على وجود مساعدات خارجية له

املرأة املعيلة بحضورها الدورات التدريبية بالجمعية، والتوعية وتكثي  العمل في مجال الصناعات الصغيرة، 

 بنسبة 
ً
طة % لكل منهما، ثم يل ها التوسع في األنش9.6وعمل دورات تدريبية للمرأة املعيلة لتمكينها اقتصاديا

%، ثم يل ها تحفيز املرأة املعيلة على تعليمها ملحو أميتها 7.7االقتصادية التي تقدمها الجمعية للمرأة املعيلة بنسبة 

( عن أهمية اقتراح عالقة قائمة على التنسيق والتعاون 2005%. وهو ما أكدته دراسة )رشوان،3.8بنسبة 

 رأة املعيلة.والتبادل واالتصال بين الجمعيات األهلية لتمكين امل

 أهم نتائج الدراسة:

إلى أقل من  -35أشارت أهم نتائ  الدراسة على أن متوسط عمر السيدات املعيالت يقع في الفاة العمرية 

عيلها سيدة، وأن غالبيتهم  45
 
سنة، وأن غالبيتهم متزوجات، كما تشير إلى ارتفاع عدد أفراد األسر التي ت

كما يعانوا من انخفاض الدخل الشهري. كما أكدت على أن هناك  حاصالت على مؤهل أقل من املتوسط،

 عند مستوى)
ً
( بين الحالة االجتماعية للسيدات املعيالت وحصولهن على α≤ 0.01عالقة جوهرية دالة إحصائيا

 بين عدد أفراد 
ً
 األسرةالخدمات املقدمة من الجمعيات الخيرية. كما ال توجد عالقة جوهرية دالة إحصائيا

ات املعيالت والحصول على مساعدات مالية أو تدريب وتنمية مهارات من الجمعيات الخيرية. وأوضحت أن للسيد

أهم استفادة للسيدات املعيالت من خدمات الجمعيات الخيرية هي مساعدتهم لشباع احتياجاتهم الضرورية، 

التشر عات  فيات تمثلت واملساهمة في حل بعض مشكالتهم وتقليل لجوئهم لالستدانة، وأن أكثر الصعوب

والقوانين التي تحكم تلك الجمعيات. وأن أهم املقترحات التي يمكن من خاللها زيادة قدرة الجمعيات الخيرية في 
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لزيادة دخل املرأة املعيلة، وزيادة  اقتصاديةتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة املعيلة تمثلت في إقامة مشار ع 

 كومية لمجمعيات الخيرية.املنح املقدمة من الجهات الح

 توصيات الدراسة:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوص ى باآلتي: 

زيادة املنح املقدمة من الجهات الحكومية لمجمعيات الخيرية بما يساعدها على تقديم املزيد من الخدمات  -1

 للمرأة املعيلة.

بما  تي تقدمها الجمعيات الخيرية للمرأة املعيلةالتركيز على التوسع في األنشطة واملشروعات االقتصادية ال -2

 تحسين وضعها داخل املجتمع. فييحقق عائد مادي يمكن أن يساهم 

تضمين برام  الجمعيات الخيرية على دورات تدريبية لتنمية مهارات السيدات املعيالت على إقامة  -3

 املشروعات الصغيرة والتي يمكن أن تساعدها على املعيشة.

توعية للمرأة املعيلة لتعريفهم بأهمية الدور الذي يمكن أن تحققه الجمعيات الخيرية في مجال  إقامة برام  -4

 التمكين االقتصادي لها. 

إجراء بعض التعديالت في التشر عات والقوانين التي تحكم الجمعيات الخيرية بما يحقق زيادة فاعلية  -5

 تمكين املرأة املعيلة.  فيدورها 

اسات والبحوث في مجال التمكين االقتصادي للسيدات املعيالت ملساعدتهم على إجراء املزيد من الدر  -6

 تحسين حياتهم لألفضل.
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 ملخص

متع بها القطاع االهلي والخاص في دعم وتأهيل الكوادر البشرية النسوية وذلك ملا على أحد االهمية الكبرى التي يت فيال يخ

 امكانيات القطاع الحكومي. لقد لعبت االعراإ والتقاليد السائدة في منطقتنا 
ً
يمتلكه هذا القطاع من امكانيات كبيرة توازي احيانا

 في تنمية قدرات املرأة بشكل عام واملرأة
ً
 سلبيا

ً
العاملة بشكل خاص وذلك في الفترة التي سبقت االنفتاح االقتصادي  العربية دورا

واالجتما ي والتكنولوجي الذي يشهده العالم خصوصا ثورة االنترنت التي فتحت افاقا جديدة في التواصل وسهولة الحصول على 

تأخذ مكانها في سوق العمل بشكل املعلومة وما رافقها من اليات ميسرة اسهمت بإيجاد آالإ من الفرص التي سمحت للمرأة ان 

من هذا املنطلق قمنا بإنجاز هذه الورقة العلمية التي استهدفت بشكل خاص شريحة النسوة العامالت في القطاع الصحي  فاعل.

جمهورية العراق، حيث -االهلي )الصيدليات / مختبرات التحليالت املرضية / العيادات الطبية الخاصة( في محافظة صالح الدين 

قمنا بأجراء مسح مبسط عن طريق ارسال عدد من االسالة للشرائح مدار البحث وبناء على ذلك توصلنا الى مجموعة من النتائ  

 التي سيتم ذكرها في فصل النتائ  بشكل تفصيلي.

خى لقد وضحنا في هذه الورقة منظومة التشر عات العراقية التي وضعت لتنظيم عمل املرأة وضمان حقوقها والتي تتو 

حمايتها من جشع واستغالل أرباب العمل. كما بينا الجوانب االيجابية التي لعبها القطاع الخاص في تمكين املرأة واألثر الذي احدثه 

في حياة املرأة من النواحي االقتصادية واالجتماعية والنفسية ووضحنا االرتباط املباشر لتحسن الحالة االقتصادية للمرأة وانعكاسه 

عديدة في حياتها كما شخصنا الدور الذي لعبه القطاع الخاص في تحسين قدرات املرأة املهنية وانعكاسه على زيادة  على جوانب

االنتاج وازدهار سوق العمل. كما لم يفتنا التعري  على مواطن الضع  والشكاليات التي تواجه املرأة والتي تحد من اندماجها في 

                                                                         موعة من التوصيات.وخلصت الدراسة إلى مجسوق العمل.  

                 . القراراتاتخاذ : القطاع الصحي ، تمكين املرأة ، الكلمات املفتاحية

Abstract 

There is no doubt the great important of civil and private sector in support the human resources, practically 

females. This sector have a great potential equal to government sector. The Arabic customs play a negative role for 

human resources development especially the worker women in period before the internet revolution, which open new 

fields of communications with easy procedure, which contributed to create thousands of job opportunities that 

allowed woman to take her position effectively. So that, we wrote this scientific paper which focus on the female 

workers in private health sector (pharmacies, diseases analyses labs, private medical clinics) in Salahaddin governorate 

/ Iraq. We made a simple survey by sent a number of questions to the target sample, and according to answers. 

We reached to many conclusions that we will mention it in the chapter of conclusions. In this scientific paper, 

we clarified the Iraqi legislations system that put to regulate the female work and ensure her rights from manager's 

exploitation, also we focus on the positive aspects that leaded by the private sector in women empowerment and the 

economic, social, psychological effects in her live. On the other hand, we clarified the private sector role in improving 

the capabilities of women and its relationship with increase the productions. After that we mentioned the points of 

strength, weakness and the problems that faced by the women which reduce her role in labor market. Many important 

recommendations were suggested. 
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 الـمقدمـة 

شريك االول لتحقيق يعتبر القطاع الخاص واالهلي أحد العوامل االساسية في التنمية االقتصادية، فهو ال

النمو االقتصادي من خالل توفير فرص العمل واملساهمة في النات  املحلي االجمالي. حيث توجهت االنظار نحو 

القطاع الخاص ودوره في تغير النظام االقتصادي العربي خالل العقدين االخيرين ليكون قاطرة النمو واالستقرار 

زمن على املورد النفطي الذي ادى الى إضعاإ دور القطاعات االخرى. االقتصادي في البلد بدال من االدمان امل

وفي هذا السياق انشأت الكثير من املؤسسات التي تبنت جملة من االجراءات والبرام  ألجل التمهيد الى تحول 

لة سلس نحو القطاع الخاص واعتباره شريكا ورديفا اساسيا ملنشآت القطاع العام دون االضرار بالقوى العام

فيه عبر زجهم في مشار ع متوسطة وصغيرة تتلقى الدعم الحكومي. اال ان معظم هذه البرام  بقيت حبرا على 

ورق نظرا لعدم واقعيتها كونها كانت وصفات جاهزة للتحول نحو القطاع الخاص وبعيدة عن الواقع االقتصادي 

 العربي ومتطلباته.

الريادي سيؤدي الى استيعاب اعداد كبيرة من االيدي ان تحفيز دور القطاع الخاص ودعمه ألخذ دوره 

العاملة ملا يوفره القطاع الخاص من فرص عمل كبيرة وبمجاالت اقتصادية متنوعة تتناسب مع املهارات املتاحة 

ما يؤدي الى تخي  العبء عن كاهل الحكومات املطالبة بتوفير فرص عمل، كما ان امتصاص البطالة يؤدي الى 

االقتصادي بدال من االرتباط بالنفاق الحكومي الذي يعاني اصال من قلة املوارد االقتصادية، من  تحفيز النشاط

جانب اخر فأن نهوض القطاع الخاص واضطالعه بدوره الريادي سيؤدي الى تحقيق نوع من االكتفاء الذاتي 

(  2015أل طعمة ،  (ملة االجنبية للسلع والبضائع و الحد من االستيراد العالي الذي يؤدي الى الحد من نزي  الع

. 

 من لكونه مفهوم التمكين حول  املاضري بداية تسعينات القرن  في افكار الكثير من الباحثين لقد تبلورت

 االعمال بياة املداخل املعاصرة لتلك الفترة في من كونه واحد عن فضال االتجاهات االدارية في املفاهيم الجديدة

ستمرار املنظمة واعتباره فلسفه ادارية تقوم على منهج الدارة املفتوحة، حيث عرفه وا مقومات نجاح ولكونه من

في زيادة قدراتهم الفردية والجماعية وتقديم افضل  لألخرين( بان التمكين عملية اتاحة الفرصة 2008)العديلي، 

لكية للوظيفة لتحقيق النمو ما لديهم في مجال املشاركة باملعلومات والقرارات واملهام االدارية واشعارهم بامل

لى ) دم
َ
 شامل تغيير من جزء هو التمكين نأب Fernandez & Moldogaziev, 2012 )والتطور واالبداع ، ولقد أ

   .األيام هذه صناعة في واقعة كحقيقة سيكون ماثال

 على ما تقدم فان مفهوم تمكين 
ً
قتصادية أصبح من املفاهيم املحورية في الدراسات اال املرأةتأسيسا

واالجتماعية، حيث يعتبر تمكين املرأة من العناصر االساسية في عملية التنمية ومكافحة الفقر باعتباره اهم 

عامل اساس لتحقيق العدالة االجتماعية من جانب، وألن تمكين املرأة وسيلة فعالة  ألنهاهداإ هذه العملية 

 (.   2010سيد ومنصور، لتحقيق اهداإ اخرى مثل محاربة الفقر من جانب اخر )ال

ومن اجل الوقوإ على موضوع الدراسة الحالية نود أن نوضح تناول القوانين العراقية مسألة عمل املرأة 

حيث أن نصوصه القانونية تبين بجالء رغبته في تمكين املرأة والحفاظ على حقوقها فقد اعتمد الدستور مبدأ 

وضرورة املحافظة عل ها فألزم  األسرةلك، كما كفل الدستور حق تكافؤ الفرص وتكون الدولة رقيبا على تنفيذ ذ

القطاعين العام والخاص بضرورة منح املرأة العاملة اجازة االمومة والوالدة مدفوعة االجر مع منحها العالوات 

 والزيادات السنوية  والحفاظ على حقها في اختيار العمل الذي يحفظ سالمتها وشرفها اضافة الى العديد من
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املسائل التي تساعد املرأة على القيام بواجباتها االسرية وبذلك يكون قدم لها ضمانات اجتماعية واقتصادية 

 (.2005/ثانيا،30و 22ونفسية تكفل لها العمل بكرامة ويمكنها من التطور واالبداع )املادة 

وث والدراسات اضافة لذلك، فقد تناول الباحثون هذه املسألة بشريء من التفصيل من خالل البح

السابقة بهدإ معرفة االساليب واالجراءات التي تبنتها تلك الدراسات، واالستفادة من النتائ  التي توصلت ال ها 

( بعنوان واقع التمكين الداري ملديرات املدارس ٢٠١٢لتطوير الدراسة الحالية. ففي دراسة قام بها )جابر ، 

ت الدراسة الى التعرإ على واقع التمكين الداري ملديريات املدارس الثانوية بمنطقة جدة التعليمية ، حيث هدف

بشكل  املرأةالثانوية وتحديد أهم املعوقات والفوائد من تمكينهن ، فقد توصلت الدراسة إلى ضع  تمكين 

ريا واضح من خالل عدم اشراكها في اتخاذ القرارات وبالتالي توصري الباحثة بتعزيز شعور املديرات بتمكينهم إدا

الكافية للمشاركة في اتخاذ  الفرصةوإعطاءهم  ،التربويةومنحهن الصالحيات الالزمة من اجل مواكبة املتغيرات 

( بعنوان نساء في موقع التأثير ورحلتهن نحو قيادة املجتمع ، Pflanz  ،2011القرارات التعليمية ، اما دراسة )

وما هي الطرق واألساليب التي مكنتها من قيادة تلك  والتي هدفت للوقوإ على أهم الصفات القيادية للمرأة

إلى الصعوبات التي واجهت القيادات النسوية للوصول للمناصب القيادية، فقد توصلت  بالضافةاملجتمعات 

الباحثة الى ان املرأة التي قادت تلك املجتمعات هي قادرة على اتخاذ القرارات من خالل منحها للصالحيات ولكن 

كلة النوع االجتما ي والنمطية التي وضعها املجتمع اتجاه املرأة وقدراتها يمثل العقبات والتحديات في مازالت مش

 في العاملين إبداع في وآثاره الداري  ( بعنوان التمكين2009، إرشيدة تمكينها . وفي دراسة قام بها )املعاني و أخو

 وأهم وفوائده وعناصره "الداري  التمكين" هوممف نحو األردنية ، هـدفت الدراسة لتسليط الضوء الجامعة

 متوسط بمستوى  األردنية يشعرون الجامعة في العاملين أن املنظمات.  وتوصلت الدراسة إلى في تطبيقـه معوقات

 دراستها تم التي الداري  بأبعاد التمكين األردنية الجامعة ملقياس الدراسة، مع التزام وفًقـا الداري  التمكين من

حيث  .البداع من ناحية املبحوثين، مع وجود تصور مرتفع لدى العاملين وفًقا لتصورات متوسط ى بمستو 

 التمكين ثقافة أبرزها نشر النتائ  التي حصلت عل ها، كان ضوء في التوصيات من اوصت الدراسة بمجموعة

وفًقا لبرام   وتدريبهم العاملين دراتق األردنية وإعطاء أهمية كبيرة  لعملية تطوير الجامعة العاملين في بين الداري 

بعنوان تمكين املرأة  (DUFLO،2012اما دراسة ) أدائهم. مستوى  وتحسين تنمية قدراتهم إلى تهدإ مدروسة علمية

والتنمية االقتصادية، فقد هدفت الى بحث العالقة بين تمكين املرأة والتطور االقتصادي، حيث افترض الباحث 

ذين املتغيرين من خالل التركيز على دور املرأة في تحقيق التطور االقتصادي،  وذلك الن وجود عالقة قوية بين ه

معظم البحوث التي تمت بهذا االطار ركزت على دور الرجل في تحقيق التطور االقتصادي بشكل حقق عدم 

لى تحسين التطور العدالة بين الرجل واملرأة في هذا املجال، وتوصلت الدراسة الى ان تمكين املرأة سيؤدي إ

 عن انه من 
ً
االقتصادي وتحقيق مستويات مرتفعة من الرفاهية وخاصة في مجاالت الصحة واألغذية، فضال

 الضروري تحقيق موازنة بين دور املرأة ودور الرجل في تحقيق التطور االقتصادي.

 مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها أو فرضياتها: 

جتمع لكنها طاقة معطلة ومورد غير مستثمر بشكل كامل وذلك لعدة تشكل املرأة في العراق نص  امل

اسباب لعل اهمها املوروث االجتما ي القائم على سياسة األقصاء والتهميش للمرأة لذلك فإن تمكينها يعني 

 ضمان مشاركتها الفاعلة في مختل  نواحي الحياة.

قافة التمييز ضد املرأة وبناء ثقافة التكافؤ عملية تغيير ث ان تمكين املرأة ليس مجرد إجراء فني بل هو

واملساواة بكل أبعادها القيمية ونفسية والقانونية. لغرض االرتقاء بدور املرأة في العمل وتمكينها من ممارسة 
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مختل  االنشطة واالعمال جنبا الى جنب مع الرجل في سوق العمل وميدانه، فانه من الضروري ان يتم تأطير 

املرأة  لطبيعةمل على تشجيعه وممارسته ضمن إطار مؤس ري وقانوني وثقافي واجتما ي مناسب هذا الدور والع

 في هذه البياة. 

  :مشكلة الدراسة

تتمركز مشكلة الدراسة في تبيان أثر القطاع الصحي الخاص في تمكين املرأة العراقية وكذلك الوقوإ على 

أة لتقوم بدورها الصحيح في عملية التنمية االقتصادية العوامل التي تعيق او تساهم في تمكين مشاركة املر 

 واالجتماعية.

 اهداف الدراسة:

  :بينها من أهداإ عدة هذه الدراسة تحقيق خالل نهدإ من

 التعرإ على مفهوم التمكين في أدبيات التنمية. .1

 م إجراءات دولية.الوقوإ على أبرز الجراءات التمكينية للنهوض بواقع املرأة سواء كانت إجراءات وطنية ا .2

 الوقوإ على اهم املعوقات التي تحد من مشاركة املرأة في مختل  القطاعات. .3

معرفة دور املرأة املساهمة في الخدمات الصحية في العراق/محافظة صالح الدين وبيان وضعها االسري  .4

 وبيان دورها في العمل وفي املجتمع ونظرة املجتمع ال ها.

 خاللها تمكين املرأة واندماجها في عملية التنمية وتعزيز قدراتها. تحديد االليات التي يتم من .5

 تقديم املقترحات لزيادة فرص تمكين املرأة. .6

 اسئلة الدراسة:

 حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس ي:

 صالح الدين ما هو دور القطاع الخاص في تمكين النساء العامالت فـي القطاع الصحي فـي محافظـة /

 العراق؟ 

ولتكوين صورة واضحة عن األسباب التي تعوق عملية تمكين املرأة وتبيان االليات التي يتم من خاللها 

،  االرتقاء بواقع املرأة في
ً
 والعربي عموما

ً
انبثقت من السؤال الرئيس ي عدد من األسئلة املجتمع العراقي خصوصا

 الفرعية اآلتية:

 واملقترحات التي تقدم ها عند صناعة القرار؟ هل تولي االدارة االهتمام با راء 

 هل يتم إشراكِك في برام  تدريبية على ضوء االحتياجات التي يطلبها عملِك لتحسين مستوى األداء؟ 

 هل ان عملِك في القطاع الصحي األهلي أثر سلبا على مساوليتِك األسرية ومساوليتِك االجتماعية؟ 

  امكانياتك البدنية؟هل العمل الذي تقومين به يتناسب مع 

 هل يساهم عملِك في توسعة شبكة عالقاتِك االجتماعية؟ 

 هل عملك في القطاع الصحي يعزز ثقتك بنفسك؟ 

 هل ان القوانين والتشر عات تحميك من جشع ارباب العمل؟ 
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 في اختيارِك االشغال هذا العمل؟ 
ً
 هل إن مظهرك الخارجي هو سببا

 ر مستوى عيش كريم؟هل إن املردود املالي هو كافي لتوفي 

 هل يتم اشراكك في اتخاذ القرار في ميدان عملك؟ 

 هل تتيح لك إدارة القطاع الصحي مصادر املعرفة الكافية والتي تسهم في إنجاز عملك؟ 

 هل تمتلكين القدرة على إدارة األعمال املوكلة إليك في القطاع الصحي بكفاءة وفاعلية؟ 

 كور في العمل؟هل ان االدارة تفضلك على زمالئك الذ 

 هل ان العادات والتقاليد تمنعِك من العمل بغير الوظائ  التقليدية )كالتعليم والصحة(؟ 

 هل تحصلين على اي دعم اضافي من قبل الدارة؟ 

  : فرضيات الدراسة

( لدور الـقطـاع الخـاص a 0.05=: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى )الفرضية الرئيسة األولى

 .مكـيـن النسـاء العامـالت فـي القطـاع الصحـي فـي محـافظـة صـالح الدين / العـراقفـي ت

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها:

 أهمية الدراسة 

 تتمثل أهمية الدراسة بما يلي:

املؤمل أن تضي  نتائ   من السابقة التي دعت لدراسة تمكين املرأة، و البحوث توصيات ألهم االستجابة .1

 ت الدراسة إفادة للمنظمات الصحية االهلية.وتوصيا

تسعى الدراسة إلى املزيد من الفهم والتوضيح ملفهوم التمكين وأبعاده املختلفة األمر الذي ربما يضي   .2

 للدراسات األكاديمية التي تهتم بالتقدم املعرفي في حقل الدارة بشكل عام، وفي مجال تمكين 
ً
 جديدا

ً
اسهاما

 ا يمكن أن يعزز من دور التمكين في فاعلية عمل املرأة.املراة بشكل خاص، مم

 نشر   مفهوم تمكين املرأة في القطاع الصحي االهلي على القرار صانعي تعتبر الدراسة خطوة مبدئية لتحفيز .3

 نجاح ذلك القطاع.  في دوره وإبراز

 من النظرية أهميتها الدراسة تستمد .4
ً
تطور وتغير  نتيجة لذي ظهرحديث، وا أهمية تمكين املرأة كمفهوم أيضا

 في بياة االعمال، وأثرها على اداء القطاع الصحي االهلي في محافظة صالح الدين.

 حدود الدراسة:

 تمثلت حدود الدراسة فيما يلي:

 : اقتصرت الدراسة على القطاع الصحي االهلي في محافظة صالح الدين /جمهورية العراق.الحدود املكانية .1

صرت الدراسة على آراء النساء العامالت في )الصيدليات / مختبرات التحليالت املرضية : اقتالحدود البشرية .2

 (.80/ العيادات الطبية الخاصة(، وعددهن )

 .2017: انجزت الدراسة في النص  االول لعام الحدود الزمانية .3

 محددات الدراسة:

اعداد البحث، وفي هذا ال بد ألي دراسة من متاعب وصعوبات وتحديات تواجه الباحث خالل فترة 

 البحث يمكن تلخيصها بما يلي:
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عدم جدية بعض افراد العينة في التعامل مع الباحث حيث كان البعض منهم يرفض االجابة على  .1

 االستبانة.

 في القطاع الصحي  .2
ً
عدم التطابق بين املفاهيم النظرية حول أبعاد تمكين املرأة وبين ما هو مطّبق عمليا

 الخاص.

  هذه الدراسة بدرجة صدق أداة الدراسة وثباتها، وبدرجة موضوعية استجابة املبحوثين تحددت نتائ .3

 .من أفراد عينة الدراسة وأمانتهم العلمية

 مصطلحات الدراسة:

: وهي استراتيجية تنظيمية ومدخل فعال لتطوير العاملين واعطائهم حق التصرإ واتخاذ التمكين

رة، اي دعم البنية التحتية في املنظمة، من خالل إعادة تصميم العمل القرارات واملشاركة الفعلية في االدا

وإحداث تغيير فيه حت  يشعر املوظ  بالفعالية الذاتية وقدرته على التأثير على األحداث واألفراد والظروإ 

 (. 2015املحيطة بالعمل ومخرجاته )السالم ،

دة مشاركتها في األطر االجتماعية والسياسية : دعم إمكانية املرأة وقدرتها من خالل زياتمكين املرأة

الالزمة  بالثقةواالقتصادية والتنموية وفي جميع جوانب املجتمع واتاحة الفرص املتتالية لثبات نفسها وإشعارها 

 (.2012واملطلوبة بنفسها دون تدخل من االخرين )الجبوري ،

 من األفراد حيث تكون حرة  : هو مجموعة من األعمال التي يعمل ف ها فرٌد،القطاع الخاص
ٌ
أو مجموعة

ومستقلة ماليا ومهنيا عن القطاع العام او القطاع الحكومي والهدإ من تكوين القطاع الخاص هو تحقيق 

االرباح وخدمة مصالح شخصية تتعلق بأفراد او جماعات معينة بحيث تنشط هذه الشركات في مجاالت متنوعة 

وغيرها، و ساهم  القطاع الخاص  الزراعية أو االتصاالت أو البيئية أو الصحية الخدمات كانت في مجال سواء

 بتوفيِر الدخل لألفراد، من خالل وجود مجموعٍة ِمن فرص العمل ضمن املنظمات الخاصة واالهلية )جمعة،

2004). 

 إجراءات الدراسة:

امل مع البيانات التحليلي للتع استخدم الباحث املنهج الوصفي الدراسة، فقد أهداإ تحقيق من أجل

 وأحداث متاحة وتصنيفها بحيث تص  الظاهرة واملجتمع املبحوث، من خالل قيام الباحث بتسجيل مشاهدات

والقياس وبعد املعالجات الحصائية قام الباحث باستقراء املعلومات والتوصل للنتائ  وإقتراح  للدراسة

 التوصيات املناسبة حول موضوع الدراسة. 

 وحدة املعاينةمجتمع الدراسة و 

تكون مجتمع الدراسة من النسوة العامالت في القطاع الصحي االهلي )الصيدليات/ مختبرات التحليالت 

 املرضية/ العيادات الطبية الخاصة(. حيث اخذت العينة بطريقة العينة العشوائية البسيطة. 

على وحدة املعاينة، وتم استرداد ( استبانة 80( موظفة، وقد تم توز ع )80اما وحدة املعاينة فتم اختيار )

 %( من مجموع االستبانات التي تم استرجاعها.75( استبانة، اي ما نسبته )60)

 : أداة الدراسة
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لغرض الحصول على البيانات واملعلومات في تنفيذ مقاصد الدراسة، تم االعتماد على االستبانة وهي اداة 

اب والباحثين والدراسات السابقة ذات العالقة لمحصول قياس إدراكية تختص بتوضيح آراء مجموعة من الكت

 على البيانات األولية والثانوية الالزمة الستكمال الجانب التطبيقي للدراسة.

 لقد استخدم الباحثين املقياس ا تي في تحليل البيانات:

 الحد األدنى للمقياس / عدد الفاات = –الحد األعلى للمقياس 

 ة وبهذا تصبح الفاات على النحو ا تي :طول الفا 1.33=4/3=5-1/3

 ( منخفض.2.33 -1من ) -

 ( متوسط.3.67-2.34من ) -

 ( مرتفع.5-3.68من ) -

 وتم تقسيم الدرجات إلى ثالثة مستويات وعلى النحو ا تي : -

 (.2.33-1مستوى منخفض إذا تراوحت املتوسطات الحسابية بين ) -

 (.,673-2.34)مستوى متوسط إذا تراوحت املتوسطات الحسابية بين  -

 (.5-3.68مستوى مرتفع إذا تراوحت املتوسطات الحسابية بين ) -

 النتائج واملناقشة

 اختبار الفرضيات

الختبار الفرضية الصفرية الرئيسية ، تم استخدام اختبار االنحدار البسيط للتحقق من دور القطاع 

 لدين / العراق.الخاص في تمكين النساء العامالت في القطاع الصحي في محافظة صالح ا

( لدور الـقطـاع الخـاص فـي a 0.05=: ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى ) الفرضية الرئيسة

 . تمكـيـن النسـاء العامـالت فـي القطـاع الصحـي فـي محـافظـة صـالح الدين / العـراق

 ( . 1الجدول رقم ) الفرضية الرئيسة  تم استخدام اختبار االنحدار البسيط وكما في  الختبار 

 (1الجدول)

 اختبار االنحدار البسيط لدور الـقطـاع الخـاص فـي تمكـيـن النسـاء

R االرتباط 
Beta اتجاه العالقة 

 وقوتها

R2  معامل

 التحديد
R2  قيمة(F) 

  الداللة االحصائية

(p) 

0.76 0.76 0.58 0.57 107.755 0.000* 

( بمستوى داللة احصائية أقل من 107.755)بلغت (F)قيمة االحصائية ال( أن 1يتضح من الجدول )

لنسـاء لدور الـقطـاع الخـاص فـي تمكـيـن ا(. وهذا يشير إلى وجود عالقة أثر ذات داللة إحصائية %0.000)5

دور الـقطـاع الخـاص إلى أن  Beta. وتشير قيمة العامـالت فـي القطـاع الصحـي فـي محـافظـة صـالح الدين / العـراق

 وتبلغ قوة هذ فـي تمكـيـن النسـاء العامـالت فـي القطـاع الصحـي فـي محـافظـة صـالح الدين / العـراق
ً
 ههو إيجابيا

لدور الـقطـاع الخـاص فـي تمكـيـن  فإن القدرة التفسيرية والتنبؤية )التباين R2 على قيمة اعتمادا. و %76العالقة 
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%. وعليه، نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي 57بلغت النسـاء العامـالت فـي القطـاع الصحـي 

اع الصحـي فـي محـافظـة صـالح لدور الـقطـاع الخـاص فـي تمكـيـن النسـاء العامـالت فـي القطـتنص على وجود اثر 

 .الدين / العـراق 

  النتائج واملناقشة

تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع الفقرات املتعلقة بدور الـقطـاع الخـاص فـي 

ا شامال مسح حيث تم إجراء (.2تمكـيـن النسـاء العامـالت فـي القطـاع الصحـي وكما هو مبين في الجدول رقم )

ألدبيات املوضوع لغرض فهم حدود الظاهرة املطلوب دراستها، االمر الذي مكننا من الوقوإ على حدود مشكلة 

( املتوسطات واالنحرافات املعيارية، حيث تراوحت املتوسطات الحسابية لها بين 2الدراسة حيث يظهر الجدول )

 (،4.224متوسط حسابي)( في املرتبة األولى ب5(،  فجاءت الفقرة )2.064-4.224)

 

 (2جدول رقم )

املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لجميع الفقرات املتعلقة بدور الـقطـاع الخـاص فـي تمكـيـن 

 النسـاء العامـالت فـي القطـاع الصحـي

 رقم

 الفقرة
 املرتبة السؤال

املتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 املعياري 

مستوى 

 الداللة

Sig 

 درجة

 فقةاملوا

5 
عملِك في القطاع الصحي األهلي أثر سلبا على مساوليتِك 

 األسرية و مساوليتِك االجتماعية.
 مرتفعة 0.01 0.8906 4.224 1

 مرتفعة 0.00 0.8253 3.948 2 العمل الذي تقومين به يتناسب مع امكانياتك البدنية . 4

 مرتفعة 0.02 0.9108 3.782 3 يساهم عملِك في توسعت شبكة عالقاتِك االجتماعية . 3

 مرتفعة 0.01 0.828 3.700 4 عملي في القطاع الصحي يعزز الثقة بنف ري . 10

12 

 

لدي القدرة على إدارة األعمال املوكل إليه في القطاع الصحي 

 بكفاءة وفاعلية .
 مرتفعة 0.01 0.9877 3.692 5

 مرتفعة 0.00 0.7838 3.692 6 االدارة تفضلني على زمالئي الذكور في العمل . 14

13 
العادات والتقاليد تمنعِك من العمل بغير الوظائ  التقليدية 

 )كالتعليم والصحة( .
 مرتفعة 0.01 0.9378 3.683 7

 متوسطة 0.03 0.9324 3.538 8 إن املردود املالي هو كافي لتوفير مستوى عيش كريم . 8

 في اختيارِك االشغال هذا 9
ً
 متوسطة 0.02 0.8331 3.133 9 العمل . إن مظهرك الخارجي هو سببا

 متوسطة 0.03 0.9250 3.00 10 هل تحصلين على اي دعم اضافي من قبل االدارة . 15

 منخفضة 0.04 0.7253 2.322 11 يتم اشراكك في اتخاذ القرار في ميدان عملك . 6

 نخفضةم 0.04 0.8337 2.301 12 القوانين والتشر عات تحميني من جشع ارباب العمل 7

2 
تولي االدارة االهتمام با راء واملقترحات التي اقدمها عند صناعة 

 القرار .
 منخفضة 0.03 0.6962 2.244 13

11 
تتيح لي إدارة القطاع الصحي مصادر املعرفة الكافية والتي 

 تسهم في إنجاز عملي  .
 منخفضة 0.04 0.7507 2.177 14

1 

 

وء االحتياجات التدريبية يتم إشراكِك في برام  تدريبية على ض

 التي يطلبها عملِك لتحسين مستوى األداء .
 منخفضة 0.02 0.6785 2.064 15

(، 2.064( باملرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )1(، وجاءت الفقرة )0.6962وانحراإ معياري بلغ )

 الية:وبعد تحليل النتائج توصلنا الى االستنتاجات الت(، 0.6785وانحراإ معياري بلغ )
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( 0.01( و مستوى داللة )0.8906(، وانحراإ معياري بلغ )4.224( بمتوسط حسابي بلغ )5جاءت الفقرة ) .1

وبدرجة موافقة مرتفعة، وهذا يفسر ان عمل املرأة في القطاع الصحي االهلي لم يؤثر على مسؤولياتها 

ت مما انعكس ايجابا على ديمومة االسرية واالجتماعية وذلك ملا تمتعت به املرأة من قدرة على ادارة الوق

 عالقاتها االجتماعية.  

( 0.00( و مستوى داللة )0.8253(، وانحراإ معياري بلغ )3.948( بمتوسط حسابي بلغ )4جاءت الفقرة ) .2

وبدرجة موافقة مرتفعة، وهذا يوضح ان هنالك شبه اجماع على قدرة النساء العامالت على أداء املهام 

 هن على الوجه االمثل، مما يشير الى ان اعطاء املرأة الفرصة املناسبة سيؤدي بالنتيجة والواجبات املوكلة ال

 الى االستفادة من طاقاتها املهدورة.

( 0.02( و مستوى داللة )0.9108(، وانحراإ معياري بلغ )3.782( بمتوسط حسابي بلغ )3جاءت الفقرة ) .3

ن قبل افراد العينة على ان العمل في القطاع وبدرجة موافقة مرتفعة، وهذا يفسر ان هنالك اتفاق م

الصحي االهلي قد أسهم بشكل فاعل في تقوية شبكة العالقات االجتماعية مما ذلل الكثير من العقبات 

 التي كانت تواجهها في حياتها اليومية.

( 0.01( و مستوى داللة )0.828(، وانحراإ معياري بلغ )3.700( بمتوسط حسابي بلغ )10جاءت الفقرة ) .4

وبدرجة موافقة مرتفعة، وهذا يفسر ان نسبة عالية من االجابات اكدت على ان العمل في القطاع الصحي 

االهلي قد زاد من ثقة املرأة بنفسها، حيث ان عامل الثقة بالنفس يعد من اهم العوامل التي تؤدي الى 

 زيادة تمكين املرأة.

( 0.01( و مستوى داللة )0.9877نحراإ معياري بلغ )(، وا3.692( بمتوسط حسابي بلغ )12جاءت الفقرة ) .5

وبدرجة موافقة مرتفعة، وهذا يفسر ان العمل في القطاع الصحي يعد املكان االنسب لعمل املرأة وذلك ملا 

تتمتع به املرأة من الحنان والعاطفة اللذين يعدان ركيزتين مهمتين في انجاح أي مؤسسة تعن  بالجانب 

 الصحي لإلنسان.

( 0.00( و مستوى داللة )0.7838(، وانحراإ معياري بلغ )3.692( بمتوسط حسابي بلغ )14الفقرة ) جاءت .6

وبدرجة موافقة مرتفعة، وهذا يفسر ان هنالك تفضيل واضح للنساء من قبل ارباب العمل في القطاع 

على اداء واجبات الصحي على حساب الرجال، وذلك يعود الى الطبيعة االنثوية للمرأة التي تمنحها القدرة 

 الرعاية بشكل أفضل من الذكور. 

( 0.01( و مستوى داللة )0.9378(، وانحراإ معياري بلغ )3.683( بمتوسط حسابي بلغ )13جاءت الفقرة ) .7

وبدرجة موافقة مرتفعة، وهذا يفسر ان العادات والتقاليد تشكل قيدا على عمل املرأة مما جعل نشاطات 

ددة خاصة القطاع الصحي، و عود ذلك الى مجموعة من العوامل اهمها عملها محصورة في مجاالت مح

 املوروث القبلي الذي تتص  به مجتمعاتنا.

( 0.03( و مستوى داللة )0.9324(، وانحراإ معياري بلغ )3.538( بمتوسط حسابي بلغ )8جاءت الفقرة ) .8

لشريحة مدار البحث، حيث وبدرجة موافقة متوسطة، وهذا يفسر ان هنالك تباينا واضحا في اجابات ا

اكدت بعض االجابات ان املردود املادي يوفر لهن مستوى الئق من املعيشة في حين اوضح البعض االخر ان 

ما تتقاضاه املرأة العاملة غير كافي لتوفير عيش كريم، مما يعكس وجود فروقات فردية واضحة على 

 مستوى املسؤوليات االسرية.

( 0.02( و مستوى داللة )0.8331(، وانحراإ معياري بلغ )3.133سابي بلغ )( بمتوسط ح9جاءت الفقرة ) .9

وبدرجة موافقة متوسطة، وهذا يفسر ان الكثير من ارباب العمل واملدراء يتخذون من املظهر الخارجي 

 معيارا للتوظي  على حساب الكفاءة واملهنية مما أثر سلبا على جودة الخدمات املقدمة للمراجعين
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( 0.03( و مستوى داللة )0.9250(، وانحراإ معياري بلغ )3.00( بمتوسط حسابي بلغ )15رة )جاءت الفق .10

وبدرجة موافقة متوسطة، وهذا يفسر ان هنالك قصورا واضحا في الدعم املقدم من قبل االدارات 

ية االمر ملنتسب ها وخاصة فيما يتعلق باحتساب الساعات االضافية او منح اجازات االمومة واالجازات املرض

 الذي شكل ضغطا على املرأة العاملة وأسهم في اضعاإ تمكينها.

( 0.04( و مستوى داللة )0.7253(، وانحراإ معياري بلغ )2.322( بمتوسط حسابي بلغ )6جاءت الفقرة ) .11

وبدرجة موافقة منخفضة، وهذا يفسر ندرة اشراك النساء العامالت في القطاع الصحي في اتخاذ القرارات 

صب في مصمحة العمل، حيث يتمتع ارباب العمل بمركزية مطلقة ادت الى خسارة املؤسسة للعديد التي ت

 من الفرص التي كان بالمكان استثمارها لتطوير املؤسسة .

( 0.04( و مستوى داللة )0.8337(، وانحراإ معياري بلغ )2.301( بمتوسط حسابي بلغ )7جاءت الفقرة ) .12

يفسر ان هنالك جهال في معرفة التشر عات والقوانين املنظمة للعمل وبدرجة موافقة منخفضة، وهذا 

 وقصورا واضحا في املنظومة القانونية من حيث اعالم الشريحة ذات العالقة بكافة حقوقها والتزاماتها.

( 0.03( و مستوى داللة )0.6962(، وانحراإ معياري بلغ )2.244( بمتوسط حسابي بلغ )2جاءت الفقرة ) .13

افقة منخفضة، وهذا يفسر ضع  االخذ باملقترحات وا راء التي تبديها النساء العامالت في وبدرجة مو 

 صناعة القرارات التي تخص املؤسسة الصحية مما أدى الى ضع  مشاركتها في املنظومة االدارية ككل .

( 0.04لة )( و مستوى دال0.7507(، وانحراإ معياري بلغ )2.177( بمتوسط حسابي بلغ )11جاءت الفقرة ) .14

وبدرجة موافقة منخفضة، وهذا يفسر ان هنالك ضع  واضح  ملستوى الخدمات املعرفية التي تقدمها 

 املؤسسات الصحية مما أثر سلبا على كفاءة اداءهم الوظيفي.

( 0.02( و مستوى داللة )0.6785(، وانحراإ معياري بلغ )2.064( بمتوسط حسابي بلغ )1جاءت الفقرة ) .15

منخفضة، وهذا يفسر ان هنالك قصورا واضحا في مجال تدريب وتأهيل النساء العامالت  وبدرجة موافقة

 في القطاع الصحي االهلي مما انعكس سلبا على اداء العامالت .

 التوصيات:

 وفي ضوء النتائ  التي تم التوصل إل ها، يقترح الباحثين جملة من التوصيات وهي كما يلي :

القرارات التي تصب في مصمحة العمل مع ضرورة االهتمام با راء التي تبديها  اشراك املرأة العاملة باتخاذ .1

 ودراستها بشكل جدي لتحقيق اقصر  قدر من االستفادة من اراء العاملين ومقترحاتهم. 

ضرورة اقامة دورات تأهيلية تخصصية بشكل مستمر تهدإ الى االرتقاء بمستوى العامالت املنهي والفني مما  .2

 ا على نواحي متعددة اهمها، زيادة تمكين املرأة، والدفع بعجلة الخدمات الصحية الى االمام. ينعكس ايجاب

العمل على ايجاد منظومة تشر عية متكاملة هدفها ضمان حقوق املرأة العاملة وارباب العمل على حد سواء،  .3

عات والقوانين ذات مع ضرورة حث العامالت على االهتمام بالثقافة القانونية وتسهيل الوصول للتشر 

 العالقة.

حث أرباب العمل على االهتمام بالجانب العلمي واملنهي وعدم اعتبار املظهر الخارجي املعيار االهم في التوظي   .4

مما يؤدي الى تحقيق مبدأ العدالة في اختيار العامالت من جهة، واالرتقاء بمستوى الخدمات املقدمة من 

 جهة اخرى.

ألجور بشكل يضمن مستوى عيش كريم مع االخذ بنظر االعتبار الفروقات الفردية ضرورة تحديد حد أدنى ل .5

 بين النساء العامالت وااللتفات الى االلتزامات االسرية التي تحيط بكل حالة. 
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تبني الجهات الحكومية ومنظمات املجتمع املدني الية تعمل على نشر ثقافة املساواة بين الرجل واملرأة مع  .6

ا للعمل في قطاعات محتكرة من قبل الرجل مع االخذ بنظر االعتبار خصوصية املرأة واملوروث فسح املجال له

 الثقافي السائد في مجتمعاتنا العربية. 

تسليط الضوء على التجارب الناجحة لتمكين املرأة في العالم بشكل عام والعراق بشكل خاص وابرازها في  .7

 ؤسسات وارباب العمل.املجتمع، وجعلها مثاال يحتذى به من قبل امل

نشر ثقافة التمكين من خالل بلورة رؤيا واضحة واجالء املفاهيم السلبية املرتبطة   بالخوإ والتردد من  .8

 تحمل املسؤولية وعدم الثقة بتمكين املرأة واستبدالها بمفاهيم ايجابية تعزز الثقة بالنفس. 
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 امللخص

لعديد من القواعد القانونية لحماية املرأة العاملة، اتدخل املشرع االردني في قانون العمل االردني، ووضع 

 وذلك لزيادة تمكينها وحمايتها في سوق العمل.

، أو قواعد توفر لألجروالرجل بالنسبة  املرأةوقد تعددت مظاهر الحماية فمنها تعلق بعدم التمييز بين 

 بعض مظاهر الحماية بقيد  للمرأةاية الحم
ً
في حالة الوالدة، سواء قبل الوضع أم بعد الوضع ، وجاءت ايضا

، وبعد الساعة الثامنة مساًء .
ً
 زمني منع فيه على صاحب العمل من تشغيل املرأة قبل الساعة السادسة صباحا

 منع صاحب العمل من القيام بتشغيل املرأة في بعض املهن، وبال
ً
تالي نستطيع القول أن مظاهر وايضا

الحماية تنوعت بين ما هو إجتما ي وإنساني مراعاة لظروإ املرأة العاملة، مما سيؤدي في النهاية الى تحفيز 

 وتمكين املراة من االنخراط في سوق العمل.

 ) العمل، الحماية القانونية، االجر، التمييز، املرأة( الكلمات املفتاحية

Abstract 

Legal protection for women working in Jordanian legislation 

The Jordanian legislator intervenes in the Jordanian Labor Law, and has established a number 

of legal rules for the protection of working women in order to increase their empowerment and 

protection in the labor market. 

There have been many manifestations of protection, including the non-discrimination between 

women and men in relation to the wage, or rules for the protection of women in the event of birth, 

both before and after childbirth, And also prevent the employer from hiring  women in some 

professions, and therefore we can say that the manifestations of protection varied between what is 

social and human to take into account the conditions of working women, which will ultimately 

stimulate and enable women to engage in the labor market 

Keywords (Labor, Legal Protection, Remuneration, Discrimination, Women) 
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 املقدمة: 

االجتماعية  املرأةالعاملة، وذلك مراعاة لظروإ  املرأةأهتمت غالبية تشر عات العمل املقارنة بحماية 

وضع العديد من النصوص في تشر عاتها الداخلية لتوفر والجسدية، فقد عملت أغلب هذه التشر عات على 

الى العديد من االتفاقيات الدولية التي أبرمت  انضمتالعاملة، وبالضافة إلى ذلك  للمرأةالحماية القانونية 

 لتوفير الحماية للمرأة العاملة.

خالله املشرع م، والذي عمل من 1996لسنة  8ومن ضمن هذه التشر عات، تشر ع العمل االردني رقم 

، املرأةاالردني على توفير مظاهر الحماية القانونية للمرأة العاملة، وذلك من خالل القيود الواردة على تشغيل 

 
ً
 أصدر االردن مؤخرا

ً
والتي تضمنت منع تشغيل املرأة في بعض املهن، والقيد الزمني في منع تشغيل املرأة، وايضا

 والذي سيمكن املرأة االردنية من العمل املنزلي و شجعها عليه. م،2017لعام  22نظام العمل املرن رقم 

 من ضمن املظاهر حظر على صاحب العمل فصل 
ً
العاملة من عملها بسبب الزواج، أو الحمل،  املرأةأيضا

ق أو الرضاعة، إقرار املشرع االردني للعديد من الجازات االسرية للمرأة العاملة، وإلزام صاحب العمل بتوفير مراف

 ودور الحضانة ضمن الشروط التي أقرها القانون. لإلرضاع

 أهمية البحث:

 لألهمية البالغة لهذا املوضوع وضرورته
ً
فقد اخترت الكتابة فيه من أجل إبراز معامله وتوضيح ، ونظرا

 موق  املشرع األردني من 
ً
 الحماية القانونية للمرأة العاملة.كافة جوانبه مبينا

 حدود البحث:

في هذه الدراسة موق  املشرع االردني واالتفاقيات الدولية والعربية بشأن حماية املرأة العاملة. سأناقش 

م، واالتفاقيات الدولية التي صدرت عن 1996( لعام 8لذلك ستقتصر الدراسة على قانون العمل االردني رقم )

 ية.منظمة العمل الدولية، واالتفاقيات العربية الصدرة عن منظمة العمل العرب

 إشكالية البحث:

تدور ورقة العمل حول هل توافق موق  املشرع االردني مع االتفاقيات الدولية والعربية، بشأن حماية 

 الحماية مكنت املرأة من سوق العمل؟ هذهاملرأة العاملة، وايهما كان أفضل؟ وهل 

 منهج البحث:

ل وص  النص الوارد في قانون العمل سنعتمد في هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي واملقارن، من خال

 االردني واالتفاقيات الدولية والعربية ومن ثم تحليل هذا النص.

 خطة البحث:

 مظاهر حماية املرأة العاملة على صعيد العمل.املبحث األول:  -

  مظاهر حماية االمومة والطفولة للمرأة العاملةاملبحث الثاني:  -

 الخاتمة -

 املراجع -
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 املبحث األول 

 على صعيد العمل املرأةهر حماية مظا

وفر املشرع االردني العديد من مظاهر لحماية املرأة العاملة على صعيد العمل، والتي سنتناولها من خالل 

  تقسيم املبحث الى املطالب التالية: 

 املطلب األول 

 أحكام تشغيل املرأة العاملة

االردني ما بين املرأة والرجل في العمل و  ساوى املشرع ،(74)كما فعلت العديد من التشر عات العربية

 االجر، وحت  نستطيع بيان ذلك ال بد من تقسيم هذا املطلب الى الروع التالية:

 الفرع االول 

 املساواة بين الرجل واملرأة في العمل

 في امل1952عالج املشرع االردني ذلك من خالل النص في الدستور االردني رقم .......لعام 
ً
ادة م، وتحديدا

ويجب على الدولة االردنية ان تكفله بتكافؤ الفرص، وبالتالي لم يفرق  لألردنيين(، والتي بينت أن العمل حق 23)

 (. 75)الدستور االردني في العمل ما بين املرأة والرجل

( من قانون العمل 2وأكد املشرع االردني على املساواة في العمل من خالل تعريفه للعامل في نص املادة )

 .(76)م1996( لعام 8الردني رقم )ا

م، 1958لسنة  111وأكدت على ذلك العديد من االتفاقيات الدولية، وتعتبر االتفاقية الدولية رقم 

بخصوص حظر التمييز في العمل االتفاقية الرئيسية الصادرة عن منظمة العمل الدولية ملواجهة التمييز بين 

االتفاقية على ضرورة التزام الدول بكفالة املساواة وعدم التمييز في  هذه ( من3املرأة والرجل، كما أكدت املادة)

 .(77)مجاالت العمل، وأن تضمن هذا االمر تشر عاتها الوطنية

                                                           
 قانون العمل البحريين يف القطاع األهلي، قانون العمل العماين، قانون العمل املصري. (74)
 . العمل حق جلميع املواطنني وعلى الدولة أن توفره لألردنيني بتوجيه اإلقتصاد الوطين والنهوض به -1 (75)
 :حتمي الدولة العمل وتضع له تشريعا يقوم على املبادئ اآلتية -2
 .إعطاء العامل أجرا يتناسب مع كمية عمله وكيفيته -أ 
 .م راحة أسبوعية وسنوية مع األجرحتديد ساعات العمل األسبوعية ومنح العمال أيا -ب 

 .تقرير تعويض خاص للعمال املعيلني ، ويف أحوال التسريح واملرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل -ج
 .تعيني الشروط اخلاصة بعمل النساء واألحداث -د
 .خضوع املعامل للقواعد الصحية -هـ
   .تنظيم نقايب حر ضمن حدود القانون -و
تابعا  لصاحب العمـل وحتـإ إمرتـه ويشـمل ذلـد األحـداث ومـن كـان قيـد التجربـة أو  كان أو أنثى يؤدي عمال  لقاء أجر ويكون    شخص ذكرا   العامل:كل(76)

   .التأهيل
 128ص  2013منشورات جامعة البحرين املنامة  –الطبعة األوىل  –والتأمينات االجتماعية قانون العمل شرح أحكام –صالح حممد دياب  (77)
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، بخصوص مستويات العمل، واالتفاقية 1966( لسنة 1وعلى الصعيد العربي، ارست االتفاقية العربية رقم )

لعمل ومبدأ تكافؤ الفرص واملساواة في العمل بين املراة والرجل، ، بشأن مستويات ا1976( لسنة 6العربية رقم )

 .(78) وحظر التمييز في العمل على أساس الجنس.

 الفرع الثاني

 املساواة بين املرأة والرجل في االجر

سار املشرع االردني في قانون العمل االردني، على نهج االتفاقيات الدولية في املساواة في االجر، لذلك نجد 

) املفهوم االجتما ي(، والذي يقضري بأن يدفع صاحب العمل للمرأة لألجراملشرع االردني تبن  املفهوم املوسع  أن

، بالرغم من ان االجر 
ً
العاملة االجر بدون القيام بالعمل املتفق عليه، كم هو الحال في االجازات السنوية مثال

 يجب أن يكون مقابل العمل.

( من 47ملشرع االردني العديد من القواعد لحماية االجر والتي ضمنها املادة)االجر للعامل وضع ا وألهمية

 (.79) قانون العمل االردني 

 لم يضع املشرع االردني قاعدة لتقدير االجر وإنما ترك العمل لسوق العمل، وذهب املشرع االردني 
ً
أيضا

 من تحديد ا
ً
الجر فال يبطل عقد العمل وإنما يمكن أبعد من ذلك عندما نص على أنه وإن جاء عقد العمل خاليا

 .(80)تحديد ذلك من خالل العرإ، أو أجر عامل مماثل

م، بخصوص املساواة بين املرأة 1951لسنة  100وعلى الصعيد الدولي تعتبر االتفاقية الدولية رقم 

 االتفاقية العربية 
ً
لسنة  6رقم والرجل في االجر، عن عمل ذي قيمة متساوية هي االساس، وما أكدته ايضا

(، تعطى املرأة العاملة 42م، مبدأ عدم التمييز بين املرأة والرجل بخصوص االجر، فقد جاء في املادة ) 1976

 (.81)االجر املماثل الجر الرجل العامل مت  توافرت ظروإ عمل متماثلة

االمر يتطلب وعلى عكس موق  املشرع االردني، نصت التشر عات العربية على صراحة هذا املبدأ، إال أن 

قيام دوائر التفتيش في وزارة العمل بمهامها من خالل التفتيش لضمان تطبيق هذا االمر الذي سيمكن املرأة 

 .(82) العاملة من العمل و شجعها عليه

 املطلب الثاني

                                                           
ملـراة وحتـديات العصـر، عبد الباسط عبد احملسن، احلماية القانونية للمرأة العاملة يف تشـريعات العمـل العربيـة، ورقـة عمـل مقدمـة للورشـة االوىل ملـؤ ر قضـايا ا (78)

 .  6، ص 2013/ نوفمرب، 20/21املنامة ، البحرين، 
اسرتداد ما قدم صاحب العمل من سلف للعامل حبيث ال يزيد كل قسط يتم اسرتداده  -أ -:ال جيوز حسم أي مبلغ من أجر العامل اال يف احلاالت التالية(79)

الضـمان االجتمـاعي وأقسـاطه  اشـرتاكات -اسـرتداد أي مبلـغ دفـع للعامـل زيـادة علـى اسـتحقاقه. ج -%(مـن األجـر. ب10السـلفة علـى ) مـن
 احلسميات اخلاصة -العامل يف صندوق االدخار. هـ اشرتاكات -ألخرى. دمبوجب القوانني ا املستحقة على العامل واحلسميات الواجب اجراؤها

أو النسب املئوية املتفـق عليهـا بـني الطـرفني.  بتسهيالت االسكان اليت يقدمها صاحب العمل و غري ذلد من مزايا أو خدمات حسب املعدالت
لعقد العمل أو  بسبب خمالفته ألحكام النظام الداخلي للمؤسسة أو تفرض على العامل اليتاملبالغ  -ز .كل دين يستوىف تنفيذا  حلكم قضائي  -و

 .األحكام اخلاصة املنصوص عليها هذا القانون مقابل ما أتلفه من املواد أو األدوات بسبب امهاله أو أخطائه وذلد وفق
 من نفس النـوع أن وجـد وإال قـدر طبقـا  للعـرا فـيذا مل يوجـد العامل األجر املقدر لعمل حيدد مقدار األجر يف العقد وإذا مل ينص عقد العمل عليه فيأخذ(80)

 .األجر العرا تولإ احملكمة تقديره مبقتضى أحكام هذا القانون باعتباره نزاعا  عماليا  على
 .  645، ص 1999، املنامة، 1، ط1حممود سالمة، الوسيط يف عقد العمل الفردي، ج (81)
لســنة  36(، مــن قــانون العمــل يف القطــاع االهلــي رقــم 39، املــادة )2003لســنة  12نون العمــل املصــري رقــم (، مــن قــا35مــن هــذه التشــريعات املــادة) (82)

   بشأن تنظيم عالقات العمل.  1980لسنة  8( من القانون االحتادي االمارايت رقم 32، املادة)2012
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 القيود الواردة على تشغيل املرأة العاملة

بارات إنسانية واجتماعية قد وضع بعض على الرغم من حق املرأة في العمل، فإن املشرع االردني والعت

( من قانون العمل االردني نجد أنها تنص على " تحدد 69رجوع الى نص املادة )ل، وبا(83)القيود على عمل املرأة

رأي الجهات الرسمية املختصة أ_ الصناعات واالعمال التي يحظر تشغيل النساء  استطالعبقرار من الوزير بعد 

 ال يجوز تشغيل النساء ف ها والحاالت املستثناة منها. ب_ االوقات التي ف ها.

ومن خالل هذا النص نستطيع ان نستخلص أن املشرع وضع نوعين من القيود على عمل املرأة، االول 

 هذهمنهما : العتبارات انسانية ولحماية املرأة من الناحية الجسدية، وقد منح املشرع لوزير العمل تحديد 

راي الجهات املختصة، وبالفعل صدر قرار وزير العمل وبين االعمال التي يحظر تشغيل  االعمال بعد استطالع

املرأة ف ها، حيث وضح أن هناك أعمال ال يجوز تشغيل املرأة ف ها بشكل مطلق مثل العمل في املناجم و املعادن 

مثل االعمال التي تقتضري والكيماويات وصهر املعادن، وأعمال ال يجوز تشغيل املرأة ف ها اثناء فترة الحمل 

 (. 84)التعرض للمواد الكيماوية واالشعاعات النووية وأشعة إكس

املرأة من الناحية االخالقية حيث ال يجوز  ألهميةأما القيد الثاني فقد وضع العتبارات اجتماعية و 

ناة منها، وصدر قرار تشغيلها في اوقات الليل، واعطى لوزير العمل الحق في تحديد هذه االوقات واالعمال املستث

ي ال يجوز تشغيل املرأة ف ها وهي ما بين الساعة الثامنة مساًء والساعة وزير العمل وبين فيه االوقات الت

، وكلك بين هذا القرا االعمال املستثناة من ذلك ومنها العمل في املستشفيات واملطاعم 
ً
السادسة صباحا

 .(85)والفنادق واملكاتب السياحية

ين املرأة من العمل وزيادة في التشجيع عليه، صدر في االردن نظام العمل املرن الذي من ولغايات تمك

خالله تستطيع املرأة العمل في منزلها، وبالتالي تحقق غايتين االولى تتمثل في عدم مغادرتها منزلها وبالتالي رعاية 

 وعلى أكمل وجه. عائلتها، والثانية القيام بالعمل املتفق عليه بينها وبين صاحب العمل

 42االتفاقية الدولية رقم وعلى الصعيد الدولي فقد تم عقد العديد من االتفاقيات بهذا الشأن منها، 

 لألعمال التي ينت   1934لسنة 
ً
بشأن تعويض العمال عن األمراض املهنية ، حيث تضمنت هذه االتفاقية حظرا

 يحظر تشغيل النساء ف ها ملخاطرها على صحتهنعنها غالبية إصابة العامالت باألمراض املهنية والتي 

بشأن استخدام املرأة للعمل تحت سطح  1953لسنة  45كما صدر عن املنظمة الدولية االتفاقية رقم 

من قواعد بشأن حماية  1952لسنة  95املناجم بمختل  أنواعها ، وكذلك ما تضمنته التوصية رقم في  األرض

 (.86األمومة ومنها )

 بشأن مستويات 1976لسنة  6رقم العربي فقد قررت منظمة العمل العربية في االتفاقية وعلى الصعيد 

أعمال املناجم تحت األرض وفي جميع األعمال الخطرة أو املضرة بالصحة أو  في لعمل حظر تشغيل النساءا

 .للدول  الشاقة التي تحددها القوانين والقرارات

                                                           
 . 108، ص 2016للنشر، عمان، االردن،  جعفر حممود املغريب، شرح أحكام قانون العمل، الطبعة االوىل، دار الثقافة (83)
 . 1/10/2001، تاريخ 4508قرار وزير العمل االردين املنشور يف اجلريدة الرمسية، ع  (84)
 . 1/10/2001، تاريخ 4508قرار وزير العمل االردين املنشور يف اجلريدة الرمسية، ع ( 85)
 .20، مرجع سابق، املة يف تشريعات العمل العربيةعبد الباسط عبد احملسن، احلماية القانونية للمرأة الع  (86)
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بشأن السالمة والصحة املهنية ، حيث قررت  1977لسنة  7االتفاقية رقم في ما ورد الحظر السابق ك

كل  فياألعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة بالصحة التي يحددها التشر ع  فيمنها على حظر تشغيل النساء  6/3

 .(87) عربية دولة

 املطلب الثالث

 حظر فصل املرأة العاملة بسبب

 الحمل والزواج والرضاعة

  املرأةفصل  تناول املشرع االردني حظر 
ً
العاملة بسبب الحمل ابتداًء من الشهر السادس وذلك مراعاة

 منع املشرع االردني فصل  املرأةلظرإ 
ً
، ولكن (88)العامل خالل اجازة االمومة املرأةالنف ري واالنساني، وايضا

 العاملة بسبب الزواج والرضاعة. املرأةلم يتناول املشرع االردني حظر فصل  لألس 

 ولكن من وج
ً
 تعسفيا

ً
 ألنههة نظري وإن لم يتناولها املشرع االردني، إال أن مثل هذا الفصل يشكل فصال

 يخال  أحكام قانون العمل االردني. 

م على صاحب العمل فصل 1952لسنة  103أما على الصعيد الدولي فقد حظرت االتفاقية الدولية رقم 

 ما أكدته االتفاقية الدولية رقم  ن الحمل أوالعاملة اثناء اجازة الوضع واثناء مرض ينشأ م املرأة
ً
الوضع، وايضا

املعدلة لسنة  6ورقم  5ومة، وعلى نفس النهج سارت االتفاقية العربية رقم م بشأن حماية االم2000لسنة  183

1976(89). 

 املبحث الثاني

 مظاهر حماية االمومة والطفولة للمرأة العاملة

، أن نبحث في االجازات االسرية والتي نص (90) والطفولة لألمومةية يتطلب االمر لكي تتوافر مظاهر الحما

عل ها املشرع االردني واالتفاقيات الدولية والعربية وذلك في املطلب االول، ثم نعرج على التزام صاحب العمل 

 بتوفير مرافق االرضاع ودور الحضانة في املطلب الثاني.

 املطلب االول 

 االجازات االسرية

االخر تعلق  االردني املرأة العاملة العديد من االجازات، منها ما تعلق بإجازة االمومة، ومنها منح املشرع

من خالل بيان موق  املشرع االردني واالتفاقيات الدولية . (91) بإجازة الرضاعة، ومنها ما تعلق برعاية الطفل

 والعربية.

                                                           
 وما بعدها. 226ص  1998وما بعدها ، منري الدكمي، شرح قانون العمل، القاهرة  314ص 1991حسام األهواين، شرح قانون العمل، القاهرة،  (87)
 محلها أو خالل االجازة االمومة. ( ................حيظر فصل املراة  احلامل ابتداء من الشهر السادس من27املادة )(  15)

 
، أمحـد زكـى بـدوي ،  218ص 1995القـاهرة  –مؤ ر املرأة العاملـة وحتـديات القـرن القـادم  –تنظيم عمل املرأة يف القانون املصري املقارن  –أمحد الربعي (89)

الطبعـة األوىل  –( 50سلسـلة البحـوث والدراسـات ) – األحكام املنظمة لعمـل املـرأة يف تشـريعات العمـل العربيـة والدوليـة ، مكتـب العمـل العـريب
 وما بعدها 64، ص 1983القاهرة 

، عــدد يوليــو 15ة حممـد امساعيــل، محايــة االمومــة يف مشــروع قــانون العمــل املوحــد ومعــايري العمـل الدوليــة والعربيــة، الــة البحــوث القانونيــة واالقتصــادية، ســن (90)
 .  50، ص 2001

 . 161، شرح أحكام قانون العمل، مرجع سابق، جعفر حممود املغريب (91)
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 الفرع االول 

 إجازة االمومة

تتمثل بعشرة  أمومة(، إجازة 70املة في قانون العمل االردني وبموجب املادة)منح املشرع االردني للمرأة الع

تقل عن ستة أسابيع بعد الوضع، على  اسابيع مدفوعة االجر، ويمكن تجزئتها قبل الوضع وبعده بشرط أن ال

ال إنني اميل وبالرغم من هذا املوق  من املشرع االردني، ا (.92) تلك املدة انقضاءأنه يحظر تشغيل املرأة قبل 

الى زيادة مدة إجازة االمومة  لتصبح ) ثالثة أشهر( كما هو الحال بالنسبة للمرأة العاملة في املرافق العامة، كما 

 من تفشري االمراض النفسية وذلك لتعلق الطفل 
ً
في  بأمهأن الطفل بحاجة الى رعاية في هذا السن املبكر خوفا

 أقل من سنة.هذا السن، بالضافة الى أن دور الحضان
ً
 ة في الغالب ال تستقبل طفال

 والسؤال الذي يثار ماذا بخصوص االجهاض فهل تستحق املرأة العاملة إجازة امومة؟

، ففي النوع االول والذي نميل اليه يجمع الفقه على أن املرأة والالإراديفرق الفقه بين االجهاض االرادي 

 (.93) لنوع الثاني فإنها تستحق إجازة امومة العتبارات إنسانية، وأما بخصوص اأمومةالعاملة ال تستحق إجازة 

 فهل تستحق املرأة العاملة إجازة امومة؟
 
 وماذا لو أن الجنين ولد ميتا

 يقضري  املؤسسةلم يعالجها املشرع االردني، ولكن 
ً
 باستحقاقالعامة للضمان االجتما ي أصدرت قرارا

مثل هذا التعديل في أول  لدراججر، لذلك هذه دعوة للمشرع االردني امومة ومدفوعة اال  لجازةالعاملة  املرأة

 العامة ليس له نفس قوة التشر ع العادي. املؤسسةمشروع لقانون العمل االردني، الن قرار 

 بعض أصدرت حيث ، األمومة بحماية نشأتها منذ الدولية العمل منظمة اهتمتأما على الصعيد الدولي 

 حددت حيث األمومة، حماية بشأن 1919 لسنة 3 رقم االتفاقية منها األمومة حماية كرست لتيا الدولية االتفاقيات

  12 بـ الوضع إجازة مدة
ً
 األجر مدفوعة الجازة هذه تكون  أن على تليه والتي الوضع تسبق التي الفترة تشمل أسبوعا

 .االجتما ي التأمين نظام طريق عن أو العمل صاحب طريق عن سواء

 في الواردة األحكام على أكدت التي األمومة، حماية بشأن 1952 لسنة 103 رقم الدولية االتفاقية صدرت ثم

 النساء على تسري  أصبحت بحيث أحكامها، من املستفيدين نظام توسيع مع 1919 لسنة 3 رقم السابقة االتفاقية

 .منازلهن في بأجر العامالت ف هن بمن ةالزراعي واألعمال والخدمية الصناعية والتجارية وغير الصناعية املنشآت في

 
ً
 الدولية االتفاقية املنظمة أصدرت فقد ، األمومة لحماية الدولية العمل اتفاقيات وفرتها التي لمحماية واستكماال

 رفعت حيث العاملة، للمرأة حماية أكثر االتفاقية هذه جاءت حيث األمومة، حماية بشأن 2000 لسنة 183 رقم

، 14 إلى ضعالو  إجازة مقدار
ً
 تكون  الوضع قبل ما إجازة فترة على الحصول  العاملة حق من يكون  حيث أسبوعا

  ، الفعلي وتاريخها للوالدة التاريــخ املقرر  بين الفاصلة للفترة مساوية
ً
 إضافية إجازة على الحصول  في حقها عن فضال

 . (94).والوضع الحمل عن ةناجم مضاعفات حدوث احتمال أو مضاعفات حدوث أو بمرض الصابة حالة في

                                                           
 .247، ص 2001امحد أبو شنب، شرح قانون العمل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  (92)
لـي   واجلزيـرة خلجالل ابراهيم، االجازات املستحقة للعامالت مبناسبة احلمل والوضع وفقا  لقانون العمل الكـوييت، دراسـة مقارنـة، منشـورات الـة دراسـات ا (93)

 .53، ص 1989العربية، جامعة الكويإ، 
بدرية   (94)  .63 ص ،1998 ابريل (72) العدد، العربية،  العمل الة الدولية،  العمل اتفاقيات يف العاملة العوضي، املرأة 
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والجدير بالذكر أن االتفاقية املذكورة أعاله لم تحدد عدد مرات لمحصول على هذه االجازة، ولم تضع 

 حد أقصر  لعدد تلك املرات.

( 1منظمة العمل العربية بهذه االجازة واصدرت االتفاقية الدولية رقم ) اهتمتوعلى الصعيد العربي 

م، وتعد 1976( لعام 5( و)6الدولية رقم ) االتفاقية، ثم صدرت 1966 بخصوص مستويات العمل لعام

العاملة بواقع عشرة اسابيع مدفوعة االجر، على أن ال  للمرأةاالتفاقية االخيرة هي التي كرست اجازة االمومة 

 . (95)العاملة قبل انقضاء تلك االجازة. املرأةيجوز تشغيل  تقل إجازة ما بعد الوضع عن ستة اسابيع وال

االجازة مهما كانت فترة  هذهوالجدير بالذكر أن املشرع االردني أجاز للمرأة العاملة حق الحصول على 

 خدمة العاملة لدى صاحب العمل، على عكس بعض القوانين العربية )االمارات، مصر، قطر(.

( 14العاملة اجازة امومة بواقع ) املرأةلكن مل يأخذ على املشرع االردني أنه لم يتماشر  مع املعايير الدولية ويمنح 

 اسبوع.

 الفرع الثاني

 إجازة الرضاعة

ف ها".............................." ان تحصل بعد  ( والتي جاء71) أجاز املشرع االردني للمرأة العاملة وبموجب املادة

عها على ساعة واحدة في اليوم انتهاء إجازة االمومة وخالل سنة من تاريخ الوالدة أن تأخذ فترات ال تزيد في مجمو 

 وتكون مدفوعة االجر، وذلك بقصد إرضاع طفلها الجديد.

طفلها من خالل العديد من  لرضاعالرضاعة تأكد حق املرأة العاملة بالحصول على فترة راحة  وألهمية

لسنة  3رقم  االتفاقيات الدولية والعربية، فعلى الصعيد الدولي صدر العديد من االتفاقيات، منها اتفاقية

، والتي أكدت في مجملها على 2000لسنة  183، واالتفاقية رقم (96)م1952لسنة  103، واالتفاقية رقم 1919

 (. 97)طفلها لرضاعحق املرأة بالحصول على فترة راحة يومية مدفوعة االجر 

 اتفاقيات العمل العربية كاتفاقية رقم )
ً
ي أكدت على هذا م والت1976( لسنة 6( و )5وهو ما أكدته ايضا

 . (98) الى القوانين الوطنية. الى أن معايير العمل الدولية والعربية تركت أمر تحديد تلك الفترة الحق، وتجد االشارة

 الفرع الثالث

 االجازة الخاصة بتربية االطفال

بية أطفالها ( من قانون العمل االردني إجازة لتر 99( )67العاملة بموجب املادة ) املرأةمنح املشرع االردني 

 :ولكن بتوافر شروط 

                                                           
احلمايةعبد الباسط عبد احملسن،  (95) .37العربية، مرجع سابق، ص  العمل تشريعات يف للمرأة القانونية   

 ( من  هذه االتفاقية .  5املادة) (96)
 ( من هذه االتفاقية بشأن محاية االمومة.   10املادة) (97)
 . 1976لسنة  6من االتفاقية رقم  67املقابلة للمادة  1976لسنة  5من االتفاقية رقم  11املادة (98)
(99)

الحصول على أجازة دون  أو أكثر الحق في للمرأة التي تعمل فى مؤسسة تستخدم عشرة عمال "على أنه( 67)تنص المادة  

الرجوع الى عملها بعد إنتهاء هذه االجازة ، على أن تفقد هذا الحق  أجر لمدة ال تزيد على سنة للتفرغ لتربية أطفالها ، ويحق لها

 ."أي مؤسسة أخرى خالل تلك المدة أذا عملت بأجر في
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 أن تكون هذه االجازة بدون أجر. .1

 التي تعمل بها املرأة تستخدم عشرة عمال فأكثر. املؤسسةأن تكون  .2

 أن ال تزيد املدة لهذه االجازة عن سنة. .3

 أن يكون الغرض من االجازة هو التفرغ لتربية االطفال. .4

خدم صيغة الجمع )لتربية أطفالها(، وكان االولى ولكن ما يالحظ على موق  املشرع االردني أنه است

 لهذا النص حت  تستطيع املرأة التمتع بهذه االجازة ال بد أن يكون 
ً
باملشرع أن يستخدم لفظ املفرد، وبالتالي وفقا

 .(100)لديها اكثر من طفل

 ما يالحظ على موق  املشرع االردني أنه لم يحدد عدد املرات بالنسبة لهذه االجاز 
ً
ة، لذلك يرى وايضا

_ والذي أميل (102)االجازة ملرة واحدة، في حين يرى جانب أخر بهذه، أن للمرأة الحق بالتمتع (101)جانب من الفقه

 اليه_ أنه يتوجب على املشرع للتدخل لغايات تحديد عدد تلك املرات.

 و  وعلى الصعيد الدولي
ً
 ة،العائلي اولياتاملس ذوي  العمال بشأن 1981 لسنة 165 رقم الدولية للتوصية وفقا

  للعمال يحق
ً
 وشروط مدة تحديد أمر بلد لكل ويترك أطفالهم، رعاية بغية أبوية إجازة على الحصول  ونساءً  رجاال

 في يساهم قد مما املبادرات، سائر عن معزول وغير متكامل نهج من جزء بمثابة األبوية الجازة وتعتبر الجازة، هذه

 واألب لألم مقررة للطفل الرعاية إجازة أن إلى الشارة وتجدر، العمل ومساوليات ةالعائلي املساوليات بين التوفيق

 . والسويدي والفنلندي األمريكي القانون  مثل املقارنة القوانين من العديد في السواء على

يالحظ أن إجازة رعاية الطفل تضع بعض األعباء على أصحاب األعمال ، وهذا ما يفسر إحجام منظمة 

لدولية عن إصدار اتفاقية دولية لتكر س هذا الحق واكتفت فقط بإصدار توصية دولية غير ملزمة العمل ا

 (103)اتعطي للتشر عات الوطنية الحق في تحديد مدة هذه الجازة وشروط الحصول عل ه

 املطلب الثاني

 التزام صاحب العمل بتوفير دور الحضانة

الكبيرة  املؤسساتأطفال العامالت، وذلك في  يجب على صاحب العمل أن يوفر مكان مناسب لرعاية

 ما، والتي تستخدم ف ها عشرين 
ً
عاملة لديهن عشرة أطفال على االقل اعمارهم تقل عن اربع  امرأةنوعا

 . هذا ما أكده املشرع االردني في قانون العمل.(104)سنوات

بإصدار بعض التوصيات  يةمنظمة العمل الدولفيما يتعلق بتوفير مرافق الرضاع ودور الحضانة اكتفت 

 ألن تنفيذ هذا االلتزام يتطلب نفقات مالية من صاحب العمل، ال سيما أن العدد الدولية غير امللزمة
ً
، نظرا

األكبر من منشآت القطاع الخاص تكون من املنشآت الصغيرة أو املتوسطة التي قد ال يكون في مقدورها الوفاء 

 املنظمة الدولية بإصدار بعض التوصيات التي تكرس هذا االلتزام . بهذا االلتزام، وهذا ما يفسر اكتفاء

                                                           
(، 4( العــــدد)20قــــانون العمــــل األردين. الــــة مؤتــــة للبحــــوث والدراســــات، جامعــــة مؤتــــة، الــــد) جعفــــر املغــــريب، حــــاالت وقــــف عقــــد العمــــل الــــواردة يف(100)

 .287.ص 2005
 . 208أمحد ابو شنب، شرح قانون العمل، مرجع سابق، ص  (101)
 .31، ص2001عصام احلموري، حقوق املرأة والطفل، جامعة الريموك،  (102)
   .39العربية، مرجع سابق، ص  العمل تشريعات يف للمرأة القانونية احلمايةعبد الباسط عبد احملسن،  (103)
هتيئـة مكـان مناسـب  على صاحب العمل الذي يستخدم ما ال يقل عن عشرين عاملة متزوجـة "( من قانون العمل االردين72حيث جاء يف نص املادة ) (104)

 .سنوات ، على ان ال يقل عددهم عن عشرة اطفالاعمارهم عن اربع  ليكون يف عهدة مربية مؤهلة لرعاية اطفال العامالت الذين تقل
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بشأن حماية األمومة إلى اتخاذ تدابير لنشاء مرافق لرضاع  1952لسنة  95وتدعو التوصية الدولية رقم 

دابير ت –كلما أمكن  –األطفال ورعايتهم اليومية، تكون من األفضل خارج املنشآت التي تعمل ف ها املرأة ، وتتخذ 

جبـاري تمويل هذه املرافق والرعاية أو على األقل ال تأمين االجتما ي التقتضري بأن يكفل املجتمع املحلي أو نظام 

دعمها، كما تكون تجهيزات املرافق واشتراطاتها الصحية لرضاع األطفال ورعايتهم اليوميـة وكفاءة العاملين ف ها 

 .سبة تقرها وتشرإ عل ها السلطة املختصةمطابقة ملستويات مالئمة تقررها لوائح منا

بشأن استخدام النساء ذوات املساوليات العائلية طالبت  1965لسنة  123كما أن التوصية رقم 

السلطات املختصة، وبالتعاون مع املنظمات العامة أو املعنية وبخاصة منظمات أصحاب األعمال ومنظمات 

املحلية، بأن تشجع أو تسهل أو تتولى بنفسها توفير خدمات لتمكين العمال، وبما يتفق مع المكانيات الوطنية و 

النساء من الوفاء بمساولياتهن املختلفة في املنزل والعمل بطريقة متوافقة، وأن تقوم بنفسها بتنظيم وتشجيع 

 عند 
ً
وتسهيل وتوفير قدر كاإ ومناسب من خدمات وتسهيالت رعاية األطفال، مقابل رسوم معقولة أو مجانا

الضرورة، وتقام وفق أساليب مرنة وتلبي احتياجات األطفال على اختالإ أعمارهم واحتياجات آبائهم وأمهاتهم 

 .(105العاملين )

 أصحاب العربية العمل معايير فقد ألزمت وعلى عكس معاير العمل الدولية، أما على الصعيد العربي،

 بعض في االلتزام هذا العربية االتفاقيات من العديد كرست دوق ، لديها العامالت ألبناء الحضانة دور  بتهياة األعمال

 واالتفاقية العاملة، املرأة بشأن 1976 لسنة 5 رقم العربية االتفاقية منها نذكر عنها، الصادرة العربية االتفاقيات

 فقـد . " معدلة" العمل مستويات بشأن 1976 لسنة 6 رقم واالتفاقية ل،العم مستويات بشأن 1966 لسنة 1 رقم

 مع بالتعاون  أو بمفرده نساء ف ها تعمل التي املنشآت في العمل صاحب إلزام النص على االتفاقيات هذه تضمنت

 .لمحضانة دار إنشاء ومواصفات شروط دولة كل تشر ع ويحدد ة،لمحضان دار بتهياة األخرى  املنشآت

  السابق االلتزام تأكد وقد
ً
 حيثة، االجتماعي الخدمات بشأن 1983 نةلس 16 رقم العربية االتفاقية في أيضا

 نصت كماه، لعمال العمل صاحب يوفرها التي االجتماعية الخدمات ضمن الحضانة دور  منها األولى املادة أوردت

 ف ها تتوافر لمحضانة دار إنشاء املختص، الوزير من بقرار حجمها يحدد التي الكبيرة املنشآت إلزام على 8/2 املادة

 .  (106) املختصة الجهات من تحدد التي والتربوية والفنية لصحيةا الشروط جميع

 الخاتمة

 بعد االنتهاء من هذه الدراسة فقد توصلت الى العديد من النتائج والتوصيات التالية:

: النتائج:
 
 أوال

 عمل.من سوق ال املرأةأن الحماية التشر عية التي وفرها املشرع االردني للمرأة العاملة تساعد على تمكين  -1

 هناك توافق بين موق  املشرع االردني واالتفاقية العربية فيما يخص إجازة االمومة والبالغة عشرة اسابيع. -2

 للظروإ االنسانية واالجتماعية للمرأة. -3
ً
 أغلب مظاهر الحماية التشر عية جاءت مراعاة

قانون العمل االردني كما فعلت بالرغم من عدم ورود نص صريح على املساواة في العمل ما بين املرأة والرجل في  -4

( من قانون العمل 2بعض التشر عات اال أنه يمكن االستدالل على ذلك من خالل تعري  العامل في نص املادة)

 االردني.

                                                           
 .  41العاملة، مرجع سابق ص  للمرأةعبد الباسط عبد احملسن، احلماية القانونية  (105)
 .42عبد الباسط عبد احملسن، احلماية القانونية للمراة العاملة، مرجع سابق ص (106)



359 
 

املشرع االردني أفرد العديد من مظاهر حماية املرأة للعاملة سواء على الصعيد االسري أم من خالل الزام  -5

 لتوافر الشروط.صاحب العمل بتوفير دور ال
ً
 حضانة وفقا

 لدى العاملة خدمة فترة كانت مهما االجازة هذه على الحصول  حق العاملة للمرأة أجاز االردني املشرع أن -6

 (.قطر، مصر، االمارات) العربية القوانين بعض عكس على، العمل صاحب

: التوصيات:
 
 ثانيا

 من 14دولية بشأن إجازة االمومة لتصبح ) ندعو املشرع االردني الى ضرورة تبني موق  االتفاقية ال -1
ً
( اسبوع بدال

 ( أسابيع.10)

نتمن  على  القائمين على االتفاقية الدولية بضرورة ايراد نص في االتفاقية الدولية بخصوص إجازة االرضاع،  -2

 أن ذلك أفضل من ايراد توصية بهذا الخصوص. اعتبار وتوفير دور الحضانة، على 

 وأحقية املرأة العاملة بإجازة االمومة على نتمن  على مشرعنا اال  -3
ً
ردني ايراد نص بخصوص والدة الجنين ميتا

 العامة للضمان االجتما ي. املؤسسةأن مثل هذا االمر أفضل من اتخاذ قرار إداري فقط من قبل  اعتبار 

 ضرورة تفعيل دور التفتيش لغايات تطبيق أحكام قانون العمل بشأن حقوق املرأة العاملة. -4
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 املراجع

: الكتب
 
 أوال

 .2001احمد أبو شنب، شرح قانون العمل، دار الثقافة للنشر والتوز ع، عمان،  .1

 . 1995القاهرة  –مؤتمر املرأة العاملة وتحديات القرن القادم  –تنظيم عمل املرأة في القانون املصري املقارن  –أحمد البر ي  .2

سلسلة البحوث  –تشر عات العمل العربية والدولية ، مكتب العمل العربي أحمد زكى بدوي، األحكام املنظمة لعمل املرأة في  .3

 . 1983الطبعة األولى القاهرة  –( 50والدراسات )

 .2016جعفر محمود املغربي، شرح أحكام قانون العمل، الطبعة االولى، دار الثقافة للنشر، عمان، االردن،  .4

 . 1991حسام األهواني، شرح قانون العمل، القاهرة،  .5

منشورات جامعة البحرين املنامة  –الطبعة األولى  –شرح أحكام العمل قانون والتأمينات االجتماعية –صالح محمد دياب  .6

2013 

 .1999، املنامة، 1، ط1محمود سالمة، الوسيط في عقد العمل الفردي، ج .7

 .  1998منير الدكمي، شرح قانون العمل، القاهرة  .8

 : االبحاث والدوريات
 
 ثانيا

 .1998( ابريل 72العوضري، املرأة العاملة في اتفاقيات العمل الدولية،  مجلة العمل العربية،  العدد، ) بدرية .1

جعفر املغربي، حاالت وق  عقد العمل الواردة في قانون العمل األردني. مجلة مؤتة للبحوث والدراسات، جامعة مؤتة،  .2

 .2005(، 4( العدد)20مجلد)

  والوضع الحمل بمناسبة للعامالت حقةاملست االجازات، ابراهيم جالل .3
ً
 منشورات، مقارنة دراسة، الكويتي العمل لقانون  وفقا

 .1989، الكويت جامعة، العربية والجزيرة  الخلي  دراسات مجلة

 االولى للورشة مقدمة عمل ورقة، العربية العمل تشر عات في العاملة للمرأة القانونية الحماية، املحسن عبد الباسط عبد .4

 .2013، نوفمبر/ 20/21، البحرين،  املنامة، العصر وتحديات املراة قضايا تمرملؤ 

 القانونية البحوث مجلة، والعربية الدولية العمل ومعايير املوحد العمل قانون  مشروع في االمومة حماية، اسماعيل محمد .5

 .  2001 يوليو عدد، 15 سنة، واالقتصادية
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 ملخص

ولتحقيق هدإ  في البالد العربية.في القوى العاملة   تهامشاركنسبة ثر تمكين املرأة على أ تقديرهدفت هذه الدراسة إلى 

 (.2015-2006( للمدة الزمنية )Panel Data) مقطعيةباستخدام بيانات زمنية نموذج قيا ري بناء تم الدراسة 

وعند تقسيم الدول حسب  ،أظهرت الدراسة أن مؤشر التمكين التراكمي كان موجبا ومعنويا على مستوى جميع الدول 

ي القوى تها فمشاركعلى  لتمكين التراكمي للمرأةهناك أثر إيجابي ومعنوي ل دول الدخل املرتفعتبين أنه في  ،الدخل مجموعات

مشاركتها في القوى على تمكين املرأة معنوي ل لم يتبين أي تأثيرف ،واملنخفض دول الدخل املتوسط املرتفعأما بالنسبة ل العاملة،

مما قلل من معنوية مؤشر  ،إذ أن كثيرا من دول هاتين املجموعتين جاءت في مراتب متأخرة ضمن تقرير الفجوة الجندرية العاملة،

  .مشاركتها االقتصادية مع انخفاض مستوى الدخل يرالتمكين التراكمي للمرأة في تفس

 .التنمية االقتصادية ،الفجوة الجندرية ،املرأة في القوى العاملةنسبة مشاركة  ،: تمكين املرأةكلمات مفتاحية

 

The Impact of Women Empowerment on the Participation of Women in the Labor-Force in the Arab Countries 

Abstract 

Woman is a key and an important contributor to development, therefore, enhancing her empowerment is a 

vital driver and a key element for a development process that is sustainable and continuous. Measuring the impact of 

woman empowerment on participation of women in the labor force is crucial for pinpointing the fragility in woman 

empowerment efforts in the Arab region. This paper aims at investigating the impact of women empowerment on the 

participation of women in the labor force in the Arab countries. The study sample includes Arab countries that are 

included in the Global Gender Gap Reports during the years (2006-2015).Using panel data, several econometrics 

models were estimated. Evidently, women empowerment has a significant positive impact on women's participation in 

the labor force for the whole sample. After dividing Arab countries according to income groups, it is found that, for 

high-income countries, there is a positive significant impact for women empowerment on women's participation in the 

labor force. However, the results do not support any significant impact for women empowerment on women's 

participation in the labor force in the upper and lower middle income countries. 

Key words: Women Empowerment, Women Participation rate in labor Force, Economics of Gender, Economic 

Development, Gender Gap. 
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 مقدمة

تشير النظرية االقتصادية إلى أن هناك عالقة سببية تبادلية بين تمكين املرأة والتنمية، إذ ترتبط فكرة 

رات باعتبا (، والتنمية املدفوعة Swain،2008 تمكين املرأة بما يسم  ب: "مفهوم رأس املال االجتما ي")

 في الجهود املبذولة لتقليل الفقر. ومن هنا أصبح تمكين املرأة 
ً
املجتمعات املحلية، وتساهم هذه املفاهيم معا

 لكثير من املشار ع التنموية الحكومية، أو تلك املشار ع التابعة لألمم املتحدة، 
ً
 أساسيا

ً
نه حسب التعري  أل هدفا

كل أحد العناصر األساسية، للتقليل من الفقر بالضافة إلى كونه الذي وضعه البنك الدولي فإن تمكين املرأة يش

 في التنمية، وبالتالي فإن زيادة تمكينها اقتصاديا يؤدي ليس فقط لتحسين حالها، وإنما يؤدي إلى 
ً
 أساسيا

ً
عنصرا

 (.(Kabeer, 2005 ن املجتمع كلهيتحس

السنوات الثالثين املاضية بمعدالت ال  زادت مشاركة النساء في قوة العمل في الدول العربية خالل وقد

من الدول  الكثيرالفجوة بين النساء والرجال في  ه وعلى الرغم من أن سوأ من ذلك أنأل تتجاوز واحدا في املاة، وا

النامية تضيق باطراد، إال أنها على العكس من ذلك في الدول العربية، تزداد اتساعا، مع استمرار ارتفاع معدالت 

 (. World Bank, 2015) جه عامالبطالة بو 

بلغ معدل املشاركة في القوى العاملة، حسب تقرير التنمية البشرية، الصادر عن األمم املتحدة لعام فقد 

سنة 15%( للرجال، وبلغت نسبة العاملين من الذين بلغوا سن العمل )77%( للنساء، و)50) ( ما نسبته2015)

%( للرجال، 38%(، تتوزع بين )59) وبلغت نسبة العمل املدفوع األجرللنساء،  %(47%( للرجال، و)72وأكثر( )

الذي ، و %( للنساء، أي أن حصة الرجال ضع  حصة النساء، أما بالنسبة إلى العمل غير مدفوع األجر21و)

%( للرجال، أي أن للنساء، ثالثة أمثال، 10%( للنساء، و)31%( فإن هذه النسبة تتوزع بين )41تبلغ نسبته )

(، وتتأثر معّدالت مشاركة املرأة في القوى العاملة بكل من: 2015الرجال )برنام  االمم املتحدة النمائي،  حصة

دبيات أل حفلت اوقد   األوضاع االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، وأيضا بتوز ع مسؤوليات الرعاية في املنزل.

ي تؤثر على مساهمة املرأة في القوى العاملة، وخلصت االقتصادية بالكثير من األبحاث املتعلقة بالعوامل الت

النظريات االقتصادية إلى أنه يمكن تقسيم هذه العوامل إلى: عوامل اجتماعية، وعوامل اقتصادية  )منظمة 

 ،واملستوى التعليمي ومعدل الخصوبةأهم هذه العوامل نصيب الفرد من الدخل، من (، و 2012العمل الدولية، 

فالنمو االقتصادي يحدث  ،املرأة في القوى العاملةاالقتصادي للمجتمع دور كبير على مشاركة ولطبيعة البناء 

 في التوز ع السكاني، مما يترتب عليه وجود زيادة ممحوظة في نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة نتيجة 
ً
تغيرا

ت االقتصادية، تم فيه ربط كل من: وهناك اتجاه جديد في النظريا للتغيرات البنيوية في اقتصادات البلدان،

ووفق تصادية، قمشاركتها االة مفهوم التمكين، والفجوة الجندرية، بمشاركة املرأة في القوى العاملة، وزياد

(Todardo, 2003)  فإن مصطمح التمكين يترافق، أو يأتي دائما مع الناس املهمشينMarginalized people)  مثل )

ديهم فرص أقل للتعليم، والخدمات الطبية، والصرإ الصحي، واملنافع األخرى، إذ إن النساء، والفقراء الذين ل

النساء أقل تمكينا من الرجال في جميع هذه املجاالت. واملعن  الظاهري للتمكين هو: أن تأخذ املرأة فرصتها في 

ايير، والثقافة املوجودة في التنمية، إال أن املعن  الشامل للتمكين يتضمن عملية تتحدى املرأة من خاللها املع

فاملرأة املتمكنة صحيا، وتعليميا، واقتصاديا، وسياسيا، قادرة على  (Swain, 2008). مجتمعها، لتحسين وضعها

ومع زيادة التمكين التراكمي للمرأة تزداد مشاركتها في  .اتخاذ قراراتها بنفسها، وبالتالي انضمامها للقوى العاملة

، ومشاركة بأشكاله(، ما يعني أن هناك وجود لعالقة طردية بين التمكين Zareen, 2002النشاط االقتصادي)

املرأة في العمل، لكن من املهم االنتباه إلى أن األبحاث التجريبية على تمكين املرأة أوضحت أن مفهوم تمكين املرأة 

عري  تمكين املرأة، إما أنه (، فمن ناحية تعريفية، فإن تSwain, 2008)  يعاني من مشاكل في تعريفه، وقياسه
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يعاني من الفراط وتحميله أكثر من معناه، أو أنه يعاني من تجاهل، وعدم تضمين بعض املفاهيم التي يجب أن 

يشملها،  وهناك تعريفات يضعها بعض الدارسين تعاني من انحياز، لتشمل معاني باطنه، ملصمحة واضعي تلك 

تمويلها. أما بالنسبة ملشاكل القياس، فإن تمكين املرأة متغير كامن ال يمكن الدراسات، أو ملصمحة البرام  املزمع 

ومن الجدير بالذكر    (. Malhotra, 2002) مالحظته مباشرة، وال يمكن قياسه إال بدراسة املتغيرات التي تؤثر فيه

قول: إنهما وجهان املساواة الجندرية، وتمكين املرأة، مصطمحان يتحقق أحدهما بتحقق ا خر، ويمكن الأن 

لعملة واحدة، ألن عدم املساواة الجندرية يؤدي إلى عدم تمكن املرأة، وبالتالي تأخير عملية التنمية، أو عدم 

(. فاملساواة الجندرية تشير إلى العدالة في التعامل مع النساء Bandiera, 2013الوصول إلى التنمية املستدامة )

اجاتهم، وتبن  على املساواة في الحقوق، والفرص، والحريات املدنية، والرجال، مع االحترام الكامل الحتي

،هذا من جانب، ومن جانب (Kabeer, 2005)والسياسية ، فتمكين املرأة ما هو إال وجه اخر للمساواة الجندرية

املة، لى ضع  مشاركة املرأة في القوى العإاخر، فإن عدم املساواة الجندرية في الرواتب لصالح الرجال يؤدي 

 .((Kabeer, 2003تصادية، وعزوإ املرأة عن العمل قوضع  املشاركة اال

 كبير)وتعد  ،إن موضوع مساهمة املرأة في القوى العاملة القى اهتماما واسعا في األدبيات االقتصادية

(Kabeerقة التمكين استاذة االقتصاد في جامعة لندن، رائدة في مجاالت الدراسات النظرية في تمكين املرأة، وعال

بالفجوة الجندرية، إذ قدمت عدة دراسات وأبحاث، وقدمت تعري  مهم لتمكين املرأة ربطت فيه بين 

(Resourses, Agency,and Achievements وخلصت إلى أن التمكين يتم عبر الترابط والتفاعل بين هذه ،)

 بين التمكين، والفجوة الجندرية، وبّينت أن 
ً
تمكين املرأة يزداد مع تقليص الفجوة العناصر، وقد ربطت أيضا

الجندرية. وقد اختلفت طرق دراسة تمكين املرأة، وقياس التمكين باختالإ الوسائل التي تعّد اتبعت للدراسة، 

املستقلة التي تؤثر في تمكين املرأة، كمتغير  وهناك عدة دراسات حاولت استخدام نماذج قياسية، لبيان املتغيرات

 تابع، من أهمها:

(، أظهرت أن تمكين املرأة في ثالث مناطق مختلفة في Chaudary, Nosheen,2009راسة تجريبية قام بها )د -

إقليم البنجاب قد تأثر بكل من: التعليم، والدخول إلى وسائل العالم، واملتغيرات الثقافية، واالجتماعية، 

لتمكين املرأة، وأن هذه املتغيرات وعمل املرأة، ودرجة املشاركة السياسية، ومتغير للمفهوم السالمي، 

 جميعها تؤثر في التمكين.

(، إذ وجد من خالل دراسة، لتمكين املرأة في عمان، وباستخدام نموذج قيا ري، Varghese, 2011دراسة ) -

أن هناك خمس متغيرات مستقلة تؤثر في تمكين املرأة، وهي العوامل السياسة، والثقافية، واالجتماعية، 

 عليمية. والصحية، والت

(، والتي هدفت إلى وضع إطار (Malhotra, et al,2002ومن الدراسات الرائدة في مجال قياس تمكين املرأة 

، وتعّد من أهم 
ً
منهجي، لقياس تمكين املرأة، وذلك بالرجوع إلى الدراسات السابقة عن مشاركة املرأة مجتمعيا

د استخدم الباحثون منهج تحليل املحتوى في هذه (، وق2001 -1983الدراسات التي تناولت التمكين خالل: )

الدراسة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائ ، كان من أهمها: وضع تصورألهم مجاالت التمكين ومؤشراته، وكيفية 

استخدام هذه املؤشرات لتصميم مقياس عالمي، يفيد في الكش  عن واقع تمكين املرأة في مجاالت الحياة 

 املختلفة.

(، فقد ربطت بين تمكين املرأة والتنمية املستدامة، وتميزت هذه Bbattacharya, 2014أما دراسة )

نطاق الفردية في التحليل، إذ تم تطوير قياس للتمكين عن طريق تحليل جما ي ملؤسسات  الدراسة بالخروج عن

التمويل على  ( نساء لكل مجموعة من مجموعات10(. وتم اختيار عينة من )SHGSالتمويل للقروض الصغيرة )
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مستوى قطري، شمل البنغال والهند، وخلصت الدراسة إلى أن تمكين املرأة مسألة جماعية، وليست فردية، وأن 

 التمكين يجب أن يتم في إطار مجتمعي حت  نصل إلى التنمية املستدامة.

املرأة  ( تحليال وصفيا لتمكينSHamlawi, Saqfalhaite, 2016وفي دراسة حديثة قدمت الباحثتان )ٍ 

( وخلصت الدراسة إلى 2015-2006العربية من خالل استعراض تقارير الفجوة الجندرية ملدة عقد من الزمان )

وفشلت في تقليص الفجوة  يوالتعليمتقليل الفجوة الجندرية في املجالين الصحي  استطاعتأن الدول العربية 

 ناك أثر واضح للدخل على تمكين املرأة. الجندرية في كل من املشاركتين االقتصادية والسياسية وأن ه

 شاركةعرض وصفي لحقائق حول املرئيسيين  يغطي الجزء األول  جزئينلى تم تقسيم هذه الدراسة إ وقد

 في الجزءالقيا ري ألثر تمكين املرأة على مشاركتها في القوى العاملة  ومن ثم تم التقدير،  للمرأة االقتصادية

 تأتي الخال ، الثاني
ً
 صة والتوصيات.وأخيرا

 :مشكلة الدراسة وأهدافها وفرضياتها -1

 انخفاضاب سبومن املهم جدا معرفة أ ،نسبة مشاركتها في القوى العاملةتدني تعاني املرأة العربية من 

ومن العوامل الهامة والتي لم يتم تناولها بالبحث والتحليل بشكل واإ أثر  ،هذه املشاركة والعوامل املؤثرة عل ها

 ومن هنا تتمخص مشكلة الدراسة بالجابة على السؤال التالي: ملرأة على مشاركتها في القوى العاملة.تمكين ا

نسبة مشاركة املرأة في القوى التمكين التراكمي للمرأة على ستوى ذو داللة إحصائية ملهناك أثر  هل

 باختالإ مستويات الدخل للدول؟ -إن وجد  -العاملة؟ وهل يختل  هذا األثر 

 ضيات الدراسةفر 

 الفرضية الرئيسية: 

 نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة.التمكين التراكمي للمرأة على ستوى يوجد أثر ذو داللة إحصائية ملال  -1

 الفرضيات الخاصة باملتغيرات الضابطة:

 املة.لنسبة املرأة من السكان على نسبة مشاركة املرأة في القوى الع داللة إحصائية ال يوجد أثر ذو -2

 لنسبة الناث في التعليم الثانوي على نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة.داللة إحصائية  ال يوجد أثر ذو -3

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنسبة الناث في التعليم العالي على نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة. -4

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها: -2

قامت بتطوير نموذج قيا ري لتقدير مساهمة هو قيامها  الدراسة عن الدراسات السابقة، إن ما يميز هذه

، عليهالعوامل املؤثرة تحليل ، و املرأة العربية في القوى العاملة وربط هذه املساهمة بالتمكين التراكمي للمرأة

، وليست مقتصرة على بأسلوب علمي وباستخدام نموذج قيا ري مناسب، إضافة إلى أن هذه الدراسة إقليمية

 ،
ً
 عربيا

ً
على بيانات دولية صادرة عن مؤسسات  وقد تمت باالعتمادبلد واحد، بل تشمل خمسة عشر بلدا

إذ تفتقر  ،وهي بذلك تغطي فجوة في األدبيات االقتصادية الخاصة باملنطقة العربية عامة اقتصادية دولية،

وعلى حسب علم  –رأة العربية في القوى العاملة بل الدراسات السابقة للنظرة الشاملة ملوضوع مشاركة امل

ومن هنا تأتي هذه الورقة البحثية لدراسة العوامل املؤثرة  تكاد تكون مثل هذه الدراسة معدومة. –الباحثتين 

أثر تمكين املرأة على إلى دراسة وبشكل أكثر تحديدا تهدإ  ،على مشاركة املرأة في القوى العاملة في الدول العربية

من خالل بناء نموذج قيا ري لتقدير أثر تمكين املرأة على مشاركتها في القوى العاملة  ،مشاركتها في القوى العاملة

 (.2015-2006في الدول العربية خالل املدة الزمنية )

تنوع فريد، فاي غير متجانسة التي شملها تقرير الفجوة الجندرية تتسم بإن اقتصاديات الدول العربية 

وقد انعكس عدم  .املوقع الجغرافي، واملساحة، وعدد السكان، واملوارد االقتصادية، واملوارد الطبيعية من ناحية
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فهناك دول ذات  107مجموعات:إلى ثالث فيمكن تقسيمها  الدخل الفردي للسكان،متوسط على هذا التجانس 

 اامريكي ا( دوالر 1046-4125) ف ها بينالسنوي دخل الفرد معدل دخل متوسط منخفض، وهي الدول التي يتراوح 

وتشمل: مصر، وموريتانيا، واملغرب، وسوريا، واليمن، ودول ذات دخل متوسط مرتفع، وهي الدول التي يتراوح 

ردن، ولبنان، وتونس. أل وهي: الجزائر، وا اامريكي ا( دوالر 12735-4126ف ها بين )السنوي دخل الفرد معدل 

، امريكيأ ادوالر  (12735ف ها )الفرد السنوي يتجاوز معدل دخل  لتي، واعاملرتفمن ذوات الدخل  دوالدول التي تع

من خالل تقرير و  وتشمل: دول الخلي  العربي، وهي: الكويت، والمارات، وقطر، والبحرين، والسعودية، وعمان.

ن املشاركة (، يتبين أن الدول العربية،  قيد الدراسة،  تعاني من مستوى متدن م2015الفجوة الجندرية للعام )

االقتصادية،  وقد كان أسوأ أداء في ثالث فجوات وهي : فجوة املشاركة )وهي الفرق في معدل مشاركة القوى 

ن الكبار ين واملوظفيلرجال ضمن فاة املشرعإلى االعاملة بين الرجال والنساء(، وفجوة التقدم )وهي نسبة النساء 

جور، وحسب التقرير املذكور فإن  أسوأ الدول إنجازا في مجال واملدراء والعمال الفنيين واملهرة(، وفجوة األ 

سوريا،  :)من األقل لألكثر( هيللمرأة في القوى العاملة ومؤشرات الدخل املتحصل عليه املرأة مشاركة 

 والسعودية، واليمن، والجزائر، واملغرب، وعمان، واألردن.

 القياسية لنماذجتعريف متغيرات اتعريف املصطلحات:   -3

املتغّير باعتبار تمل هذه التعريفات على وص  للمتغّيرات التي تم استخدامها في التحليل القيا ري، تش

املؤشر التراكمي لتمكين املرأة هو (، واملتغّير التفسيري FLPRالتابع هو نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة )

(CEI و ،) وتقاس  بطة بمشاركة املرأة في القوى العاملةواملرتإضافة بعض املتغيرات الضابطة للنموذج،  تتمقد

 هذه املتغيرات كالتالي :

 ( نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملةFLPR).وهو املتغير التابع : 

 ( املؤشر التراكمي لتمكين املرأةCEI):  بمعدل ردم الفجوة الجندرية التراكمّية، )متغير مستقل( وقد تم قياسه

عبارة عن الوسط املرجح ألربعة  مؤشرات فرعية تشمل كل من: مؤشر التمكين ، وهو بين الذكور والناث

وذلك من واقع  ،ومؤشر التمكين الصحي ،ومؤشر التمكين السيا ري ،ومؤشر التمكين التعليمي ،االقتصادي

 القيمة تصبححساب الفجوة الجندرية الكلية  وبعد(. 2015-2006بيانات تقرير الفجوة الجندرية لألعوام )

 وبالتالي الجندرية للفجوة وغلق الكاملة املساواة على يدل الذي( 1) الرقم بين ما تتراوح للمؤشر لنهائيةا

كلما  وبالتالي كاملة، فجوة ووجود الجندرية املساواة عدم على ويدل( 0) والرقم للمرأة، كامل تمكين

 الضابطة وهي:واملتغيرات .ملرأةا تمكين عدمانخفضت قيمة املؤشر كلما ازدادت درجة 

ويقصد به إجمالي عدد النساء إلى إجمالي عدد السكان  :(FPRجمالي عدد السكان )إنسبة النساء من  -

 Statistical Economic and social Research عتماد على بياناتال الكلي، وتم الحصول على بياناته با

and Training Center for Islamic Countries  (SESRIC( لألعوام  )2015-2006.) 

وتم الحصول على  :(HED)ونسبة النساء في التعليم العالي  (SED)نسبة النساء في التعليم الثانوي  -

 Statistical Economic and Social Research and Training Center for عتماد على بياناتباال  مابياناته

Islamic Countries  (SESRIC( لألعوام  )2015-2006). 

ع ومن املت
ّ
حسب األدبيات االقتصادية وجود عالقة طردية بين املتغيرات التفسيرية واملتغير التابع، وق

النمو السكاني وزيادة نسب باستثناء متغير نسبة النساء من السكان، فمن املتوقع أن تكون العالقة عكسّية بين 

                                                           
107

.( (Gross National Income تم اتباع تصنيف الدخل حسب مؤشرات البنك الدولي اعتمادا على   
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ارتفاع نسبة النساء من اللواتي في حال نسب انخراطهن في سوق العمل، وبين النساء في التركيبة السكانية 

 ،، أما املستوى التعليمي للمرأة(World Bank, 2012)و (1996)عدينات،  يعتبرن خارج القوى العاملة من السكان

( وكذلك الحال 1996و)عدينات،  (Dulfo, 2012) فيمكن توقع تأثيره طردّيا على مشاركة املرأة في القوى العاملة

 ,Zareen)العاملة  ملرأة، فزيادة تمكين املرأة هو مؤشر على زيادة مشاركة املرأة في القوى بالنسبة ملتغّير تمكين ا

2002) Kabeer, 2012)) (Dulfo, 2012) . 

 إجراءات الدراسة -4

االعتماد في جمع البيانات الالزمة، لحساب متغيرات الدراسة على املصادر املتاحة للعامة، مثل تقرير  تم

 Worldية، واستطالعات الرأي السنوية املنشورة من قبل املنتدى االقتصادي العالمي  )الفجوة الجندرية العامل

Economic Forum :و غطي هذا البحث الدول العربية التي شملها تقرير الفجوة الجندرية خالل األعوام ،)

 ،عوديةتشمل كل من الس(. وهذه الدول Panel Data) مقطعيةزمنية سلسلة  ( من خالل أخذ2015–2006)

 ،واليمن ،ولبنان ،واملغرب ،وتونس ،وموريتانيا ،ومصر ،واألردن ،والكويت ،والمارات ،والبحرين ،وعمان ،وقطر

 .e-views 9والجزائر. وتم التحليل باستخدام برنام   ،وسوريا

 :في القوى العاملة تهاتمكين املرأة على مشاركتقدير النموذج القياس ي ألثر  5-1

جاه التحديد مشاركة املرأة في القوى العاملة، على  تمكين املرأةأثر  تقديرالدراسة تم  في هذا الجزء من
ّ
ت

العالقة بين املتغّيرات التفسيرّية واملتغّير التابع. ولتحقيق هذا الغرض تّم صياغة نموذج االنحدار  ومعنوّية

 التالي: املقطعية الخطي لبيانات السالسل الزمنّية

FLPRit = β0 + β1 CEIit +β2 FPRit +β3 HEDit +β4SEDit+ Uit ………(1) 

وتم تقدير  إلى الخطأ العشوائي في تقدير النموذج.U ، كما تشير إلى الدولة iوتشير  إلى الزمن tتشير 

النموذج على أربعة مستويات )جميع الدول، والدول ذات الدخل املرتفع، والدول ذات الدخل املتوسط املرتفع، 

.والدول ذات الدخل 
ً
 املتوسط املنخفض(، كما تم تصنيفها سابقا

 االختبارات اإلحصائية ملتغيرات الدراسة 5-2

 (.1وبعد إجراء اختبار جذر الوحدة لسكون البيانات، كانت النتائ  كما يبين الجدول رقم )
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 . نتائج اختبار جذر الوحدة لسكون البيانات1جدول 

 الدول ذات الدخل املرتفع

Stationary 

Level 

Probability t-statistic Variable 

1st difference2 0.000* 4.646 FLPR 

1st difference2 0.000* -3.322 CEI 

1st difference2 0.000* -17.84 FPR 

1st difference2 0.000* -2.601 HED 

1st difference2 0.000* -8.862 SED 
 

 جميع الدول 

Stationary 

Level 

Probability t-statistic Variable 

1st difference2 0.000* 3.872 FLPR 

1st difference2 0.000* 2.276 CEI 

1st difference2 0.000* -22.57 FPR 

1st difference2 0.000* -5.383 HED 

1st difference2 0.000* -7.954 SED 
 

 الدول ذات الدخل املتوسط املنخفض

Stationary 

Level 

Probability t-statistic Variable 

1st difference3 0.001* 2.966 FLPR 

1st difference3 0.000* 4.364 CEI 

1st difference3 0.000* -2.919 FPR 

1st difference3 0.001* -2.978 HED 

1st difference3 0.000* -5.087 SED 
 

 الدول ذات الدخل املتوسط املرتفع

Stationary 

Level 

Probability t-statistic Variable 

1st difference3 0.023* 1.985 FLPR 

1st difference3 0.001* 3.496 CEI 

1st difference3 0.000* -6.058 FPR 

1st difference3 0.000* -3.260 HED 

1st difference3 0.000* -3.972 SED 
 

*- Sig at significance level 5%. 

1- Stationary with intercept only, where an intercept indicate for individual effects. 

2- Stationary with intercept and trend. 

3- Stationary with none exogenous variables. 

بينما سكنت بعد حساب  ،ساكنه باملستوى  غير املتغّيراتجميع أّن  أشارت نتائ  اختبار السكون إلى

بعد إجراء (. و First Differenceقدير النماذج القياسية بتطبيق صيغة الفرق األول )الفرق األول. وبالتالي تم ت

أشارت (، Spearman( بين املتغّيرات التفسيرّية باستخدام اختبار )Multicollinearity Testتحليل االرتباط )

 (.2يوضح الجدول رقم ) كما ،لى عدم وجود مشكلة ارتباط خطي متعدد بين املتغيرات املستقلة للنموذجالنتائ  إ
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 . نتائج اختبار سبيرمان لالرتباط الخطي2جدول 

 

 الدول ذات الدخل املرتفع

D(SED) D(HED) D(EPR) D(CEI) Correlation 

   

1.000 

-- 

-- 

D(CEI) 

  

1.000 

-- 

-- 

-0.045 

[-0.326] 

(0.745) 

D(FPR) 

 

1.000 

-- 

-- 

-0.033 

[-0.241] 

(0.809) 

0.389* 

[3.049] 

(0.009) 

D(HED) 

1.000 

-- 

-- 

0.041 

[0.296] 

(0.767) 

-0.085 

[-0.620] 

(0.537) 

0.000 

[0.003] 

(0.991) 

D(SED) 

 جميع الدول 

D(SED) D(HED) D(EPR) D(CEI) Correlation 

   

1.000 

-- 

-- 

D(CEI) 

  

1.000 

-- 

-- 

-0.190* 

[-2.24] 

(0.026) 

D(FPR) 

 

1.000 

-- 

-- 

-0.015 

[-0.184] 

(0.854) 

0.087 

[1.011] 

(0.313) 

D(HED) 

1.000 

-- 

-- 

0.051 

[0.598] 

(0.550) 

-0.050 

[-0.585] 

(0.559) 

0.068 

[0.788] 

(0.431) 

D(SED) 

 

 الدول ذات الدخل املتوسط املنخفض

D(SED) D(HED) D(EPR) D(CEI) Correlation 

   1.000 

-- 

-- 

D(CEI) 

  1.000 

-- 

-- 

-0.225 

[-1.520] 

(0.135) 

D(EPR) 

 1.000 

-- 

-- 

-0.051 

[-0.340] 

(0.375) 

0.046 

[0.304] 

(0.762) 

D(HED) 

1.000 

-- 

-- 

0.107 

[0.711] 

(0.480) 

0.133 

[0.880] 

(0.383) 

0.116 

[0.772] 

(0.444) 

D(SED) 

 

 الدول ذات الدخل املتوسط املرتفع

D(SED) D(HED) D(EPR) D(CEI) Correlation 

   1.000 

-- 

-- 

D(CEI) 

  1.000 

-- 

-- 

-0.225 

[-1.351] 

(0.185) 

D(FPR) 

 1.000 

-- 

-- 

0.154 

[0.912] 

(0.368) 

-0.101 

[-0.594] 

(0.556) 

D(HED) 

1.000 

-- 

-- 

0.225 

[1.351] 

(0.185) 

0.079 

[0.463] 

(0.646) 

0.315 

[1.937] 

(0.061) 

D(SED) 

 

 .tإلى قيمة  [  ]%. وتشير 5وى معنوّية عند مست Probabilityمالحظة: األقواس ) ( تشير إلى 

 تشير إلى وجود ارتباط أحادي بين متغّيرين ال يؤثر على معنوية االختبار. -*

 نتائج تقدير النماذج القياسية   5-3

قّدر للدراسة، تّم اختبار النموذج  بعد
 
د من عدم وجود مشاكل إحصائية في بيانات النموذج امل

ّ
التأك

 (.3) جدول  بّينكانت النتائ  كما يو ، لفرق األول ا   باستخدام صيغة

، واملتغّير التابع إلى وجود عالقة طردّية بين املتغّيرات التفسيرّية التقدير في جميع املستوياتأشارت نتائ  

فقد كان تأثيره عكسيا على املتغير التابع في جميع مستويات الدخل.  ،باستثناء متغير نسبة الناث من السكان

قّدرة ل ظر إلى قيم املعلماتوبالن
 
داللة إحصائية بمستوى  التمكين التراكمي للمرأة ذات كانت معلمة ، ذجو نملامل
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أما في الدول ذات الدخل املتوسط املرتفع  ،%( على مستوى جميع الدول والدول ذات الدخل املرتفع1)معنوّية 

ئية ملتغير التمكين التراكمي على نسبة والدخل املتوسط املنخفض، أظهرت النتائ  عدم وجود داللة إحصا

داللة فكانت سالبة وذات  نسبة النساء من السكان كمتغير ضابط،أّما معلمة  مشاركة املرأة في القوى العاملة. 

باستثناء الدول ذات الدخل املتوسط املرتفع، إذ  ،على جميع املستويات %(1) مستوى معنوّيةعند إحصائية 

 %(.5معنوي ) كانت معنوية عند مستوى 

 . نتائج تقدير نموذج مشاركة املرأة في القوى العاملة3جدول 

 DFLPRاملتغير التابع مشاركة املرأة في القوى العاملة 

الدول ذات 

الدخل املتوسط 

 املنخفض

الدول ذات 

الدخل املتوسط 

 املرتفع

الدول ذات 

 الدخل املرتفع
 جميع الدول 

 

Fixed Effects Fixed Effects^ Random Effects Random Effects Coefficients 

0.01 NA 0.51 0.19 
Probability of Hausman 

Test 

0.08** 0.19* 0.08 0.12* Constant 

[1.70] [4.55] [1.18] [3.32] 
 

(0.09) (0.00) (0.24) (0.00) 
 

0.05 0.01 0.17* 0.09* DCEI 

[1.32] [1.05] [2.47] [2.97] 
 

(0.19) (0.30) (0.01) (0.00) 
 

-0.63* -0.35* -0.64* -0.64* 
 

[-7.39] [-2.07] [-8.04] [-12.39] DFPR 

(0.00) (0.04) (0.00) (0.00) 
 

0.01 0.01* 0.01* 0.01* DHED 

[0.95] [2.88] [2.12] [2.41] 
 

(0.34) (0.00) (0.03) (0.01) 
 

0.12* 

[3.28] 

(0.00) 

0.03* 

[4.80] 

(0.00) 

0.04 

[1.16] 

(0.24) 

0.05* 

[2.71] 

(0.00) 

DSED 

0.71 0.45 0.63 0.57 R2 
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 DFLPRاملتغير التابع مشاركة املرأة في القوى العاملة 

الدول ذات 

الدخل املتوسط 

 املنخفض

الدول ذات 

الدخل املتوسط 

 املرتفع

الدول ذات 

 الدخل املرتفع
 جميع الدول 

 

Fixed Effects Fixed Effects^ Random Effects Random Effects Coefficients 

11.41 3.27 20.85 40.32 F-Statistic 

(0.00) (0.01) (0.00) (0.00) 
 

2.01 2.19 2.21 2.14 D.W 

45 36 54 135 No. of  Observation 

 % على التوالي.5و  %1لداللة الحصائية عند درجة معنوّية إلى مستوى ا** -. وتشير* P-value، وتشير ) ( إلى إحصائية tإلى إحصائية  [ ]تشير 

ألن عدد املقاطع أقل من عدد  REللتأثيرات العشوائية  Hausmanتشير إلى عدم امكانية اجراء اختبار  -^

 .FEاملعلمات املقّدرة، وبالتالي تم إجراء التقدير باستخدام 

أهمّية هذا املتغير في تفسير مشاركة املرأة في القوى  وأشارت معلمة نسبة الناث في التعليم العالي، إلى

العاملة على جميع املستويات باستثناء الدول ذات الدخل املتوسط املنخفض، فقد كانت معلمة هذا املتغير 

مما يعني أن زيادة نسبة الناث في التعليم العالي ستؤدي إلى زيادة مشاركة املرأة في داللة إحصائية موجبة وذات 

قوى العاملة، بينما أشارت معلمة هذا املتغير إلى عدم وجود داللة إحصائية لنسبة التعليم العالي بين النساء ال

 على مشاركتها في القوى العاملة في الدول ذات الدخل املتوسط املنخفض.

ركة فقد كانت موجبة وذات داللة إحصائية في تفسير مشا ،نسبة النساء في التعليم الثانوي  أما معلمة

املرأة في القوى العاملة على ثالث مستويات )جميع الدول، والدول ذات الدخل املتوسط املرتفع، والدول ذات 

. الدخل املتوسط املنخفض(، بينما لم يتبّين وجود داللة إحصائية لهذا املتغير في الدول ذات الدخل املرتفع

عامل التحديد ) ةقيم أشارتو  كما  ،لّتفسيرّية على تفسير االختالفات في املتغّير التابع( إلى قدرة املتغّيرات اR2م 

، يشير اختبار )إلى معنوية جميع نماذج الدراسة.  Fأشارت إحصائية 
ً
رتباط ا( إلى عدم وجود مشكلة D.Wوأخيرا

ككل ج ذا(، وبالتالي يمكن القول بأّن النم2.5و  1.5، فقد كانت إحصائية هذا االختبار تقع بين )النموذجذاتي  في 

  ةمقبول
ً
 لتقدير نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة.إحصائيا

 تحليل النتائج حسب مستويات الدخل 

 دول الدخل املرتفع

تبين أن التمكين التراكمي للمرأة، له أثر ايجابي على زيادة مشاركة املرأة في القوى العاملة، ضمن هذه 

زيادة مشاركة املرأة كين املرأة في مجموعة هذه الدول أدى إلى أن تحسن مستويات تمالدول، وفي هذا دليل على 

ن مجموعة الدول هذه تميزت بتمكين اقتصادي مرتفع للمرأة، ونسب بطالة ويذكر أ .في القوى العاملة

بسبب: توافر فرص العمل سواء الحكومي أو الخاص، واهتمام الدولة بدور الرعاية وتوفير البديل  منخفضة،

ة الطفل في غياب والدته، مع توفر املربيات والخادمات املنزليات وسيادة الثقافة اليجابية لعمل األفضل لرعاي

العمل، بالضافة إلى فرص التعليم الجيد والرعاية في نخراط أكثر ال املرأة، ما شجع نساء هذه الدول على ا
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، وقد قد كان له أثر سلبين السكان، فماملرأة نسبة ملتغير أما بالنسبة . الصحية، وسهولة الحصول على التمويل

وأما بالنسبة ملتغير الناث في التعليم  نسبة النساء اللواتي يعتبرن خارج القوى العاملة.ارتفاع يرجع هذا إلى 

فلم يتبين وجود داللة إحصائية  لهذا املتغير في هذه املجموعة، بينما ظهر هناك تأثير إيجابي ومعنوي  ،الثانوي 

 دول الدخل املتوسط املرتفع  في التعليم العالي على مشاركة املرأة في القوى العاملة. لنسبة الناث

وقد يرجع في مجموعة هذه الدول، مشاركتها في القوى العاملة على تمكين املرأة معنوي ل لم يتبين أي تأثير 

من ضع  في التمكين  تزال تعاني من التهميش وتعاني مااملرأة ضمن مجموعة الدول هذه  كون السبب في ذلك 

مثبطات العمل في القطاع إضافة إلى قتصادي، بسبب أن قرار العمل قرار يجب أن يتم بموافقة الزوج، الا

نسبة املرأة من معنوي وسالب ليجاد بديل مناسب لرعاية األطفال، وتبين أن هناك تأثير إالخاص، وعدم 

زيادة أفواج النساء املهجرات قصريا من دول  ذلكاب ومن أسب ،في القوى العاملةتها مشاركنسبة السكان على 

أما بالنسبة ملؤشري  مجموعة هذه الدول.والتي من أبرزها األردن ولبنان ضمن الحرب املجاورة إلى دول المجوء 

مما  ،العالي فكان لهما أثر طردي على مشاركة املرأة في القوى العاملة نسبة النساء في التعليم سواء الثانوي أو

 كس تنوع املستويات العلمية واملهنية املطلوبة في العمالة النسائية ملجموعة هذه الدول.يع

 دول الدخل املتوسط املنخفض

النساء على مشاركة ونسبة النساء في التعليم العالي لزيادة تمكين املرأة معنويا   الم يتبين أن هناك تأثير 

 ،وجد أن ملعلمة نسبة النساء في التعليم الثانوي أكبر األثر عل هاإال أنه في القوى العاملة في دول هذه املجموعة، 

تعاني إما وهي و عود السبب في ذلك إلى أن مجموعة هذه الدول تضم ثالث دول هي: مصر، وسوريا، واليمن، 

وضاع ا واليمن(، أو من عدم االستقرار السيا ري )مصر(، وبالتالي فإنه مع تردي األ يثار الحرب املدمرة )سور آمن 

لى إمني أدى أل ن أو عدمه، فانهيار الوضع ايفإن قرار املشاركة في القوى العاملة أصبح ال يتعلق بالتمك ،األمنية

عزوإ املرأة عن الخروج من املنزل، وعدم السيطرة األمنية وظروإ الحرب أدى إلى أفواج من املهجرين، 

، مع مالحظة أن غالبية املهجرين من النساء واألطفال، والالجاين الباحثين عن األمن واألمان في الدول املجاورة

أي تحليل يجب أن بل إن القة منطقية، تفسير النتائ  ضمن هذه املجموعة باالستناد إلى أي عوبالتالي ال يمكن 

 هذه املجموعة.من األليم في دول يأخذ باالعتبار أن بيانات وأرقام هذه الدول ال تعبر بالضرورة عن الواقع 

 ائج واملناقشة:النت

في القوى العاملة تها مشاركعلى تمكين املرأة،  أثر أن تبين بناء على النموذج القيا ري الذي تم استخدامه 

ومع زيادة التمكين التراكمي للمرأة من ه في دول الدخل املرتفع ، إذ أنيختل  بين الدول حسب مجموعات الدخل

بينما لم يتبين أي تأثير للتمكين  في القوى العاملة،تها بة مشاركوسياسيا تزداد نس خالل دعمها صحيا، وتعليميا،

وتبين أيضا أن  ،ودول الدخل املتوسط املنخفض  ،التراكمي للمرأة على كل من دول الدخل املتوسط املرتفع

%( على جميع املستويات 1نسبة النساء من السكان لها أثر سلبي وذات داللة إحصائية بمستوى معنوية )

نسبة %(. وبالنسبة ألثر 5اء الدول ذات الدخل املتوسط املرتفع إذ كانت معنوية عند مستوى معنوي )باستثن

داللة أن معلمة هذا املتغير موجبة وذات فقد تبين  ،على مشاركة املرأة في القوى العاملة الناث في التعليم العالي

املنخفض. أما معلمة نسبة النساء في التعليم لجميع املستويات باستثناء الدول ذات الدخل املتوسط إحصائية 

الثانوي فقد كانت موجبة وذات داللة إحصائية في تفسير مشاركة املرأة في القوى العاملة على ثالثة مستويات 

)جميع الدول، والدول ذات الدخل املتوسط املرتفع، والدول ذات الدخل املتوسط املنخفض(، بينما لم يتبّين 

 ية لهذا املتغير في الدول ذات الدخل املرتفع.وجود داللة إحصائ
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يعتمد بشكل في القوى العاملة، تها مشاركعلى نسبة تمكين املرأة، ومن التحليل يتضح أن األثر الطردي ل

قد وجدت الدراسة ف مستوى الدخل، إذ أن ملستوى الدخل املرتفع عالقة وثيقة بزيادة تمكين املرأة،كبير على 

فراد أي للمرأة يزداد بازدياد مستوى الدخل، ألن الدول الغنية تعطي فرصا أكبر لجميع أن التمكين التراكم

املجتمع من حيث التعليم والصحة، ما يزيد القدرة التنافسية لها، بسبب توظيفها لطاقات وقدرات الناث 

من خالل دعمها صحيا، لتحقيق أقصر  قدر من التنمية املستدامة، وبالتالي ومع زيادة التمكين التراكمي للمرأة 

تمع من الطاقات النسائية جوبالتالي يستفيد امل ،وسياسيا تزداد نسبة مشاركة املرأة في القوى العاملة وتعليميا،

وهذا يتفق مع اغلب الدراسات سواء  مما يسرع في عملية التنمية الشاملة ويجعل هناك استدامة لها ،املعطلة

ياسية التي تم الشارة ال ها سابقا وخصوصا الدراسة الوصفية الحديثة التي النظرية والتحليلية الوصفية أو الق

 (.SHamlawi, Saqfalhaite, 2016قدمتها الباحثتان )ٍ 

يجابيا مع مشاركة املرأة في القوى إومع مالحظة ارتباط التمكين  في ضوء ما تّم التوصل إليه من نتائ و

ستفادة من الطاقات النسائية املعطلة، فعدد النساء يبلغ ال اظهر أهمية ت، على مستوى جميع الدول  العاملة

حوالي نص  عدد السكان في أغلب دول عينة الدراسة، ومع زيادة مشاركة املرأة في القوى العاملة، تزداد 

تان الباحثومن هنا توص ي  .إلى تنمية مستدامة ونمو لكافة القطاعاتيساعد للوصول نتاجية املجتمع، ما إ

  :نهازيز املشاركة االقتصادية للمرأة العربية ما يسهم في زيادة تمكيتي لتعآلبا

من خالل خلق الفرص   استخدم رأس املال البشري بشقيه لتحقيق التنمية املستدامة،ضرورة العمل على  .1

 والبياة املالئمة لعمل الناث، لمحد من عدم العدالة في استخدام العنصر البشري األنثوي.

الحكومية التي  واملؤسسات ،جهةالجهود وإيجاد التنسيق بين املنظمات غير الحكومية من ال بد من تضافر  .2

لرفع مستوى تمكين املرأة في  الهادفةفيما يتعلق برسم السياسات والخطط التنموية  ،تعن  بشؤون املرأة

 .مهايكافة جوانبه وال بد من متابعة تنفيذ السياسات املتبعة وتقي

العديد من يتطلب املعدل العالمي، قترب من لت اركة االقتصادية للمرأة العربيةنسبة املش إن تحسين  .3

 ، منها:جراءاتل السياسات وا

تتضمن نص صريح يمنع التمييز لالعمل وقوانين تعديل تشر عات و لعمل النساء، إيجابية توفير بياة  -

 .دري في بياة العملعلى العمل املتشابه، وتجّرم التمييز الجن األجر ناث في ل بين الذكور وا

ي مشار ع تنموية نسائية أكبر قدر من املوارد والجهود نحو دعم أعلى املستوى الوطني، يجب توجيه  -

سواق املحلية، ويمكن تمويلها من خالل مؤسسات تمويل املشروعات الصغيرة، مثل أل ل ها اإتفتقر 

وتسهيل حصول   نتاجية املرأة،إرفع  وكافة مشار ع التدريب والتأهيل التي تعمل على ،نتاجيل املطبخ ا

المية واسعة للتروي  للمشار ع النسائية إعوتنظيم حمالت توعية وقاعدة  ،املرأة على القروض

 وتسويقها.

الفرص  إنشاء شبكات لالتصال وبناء قاعدة معلوماتية متطورة لتاحة الفرصة للنساء ملعرفة -

 .ةستثمارية املتاحة واملوارد املالية املتوفر ال ا
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 امللخص

يعتبر موضوع تمكين املرأة  العربية في الحياة االقتصادية  من املواضيع ذات األهمية البالغة في الوقت الراهن، نظرا للدور 

ادي . لكن املالحظ لواقع أغلب الدول العربية الذي من املفروض أن تؤذيه في سبيل املساهمة في مسارات التنمية والقالع االقتص

يالحظ  أن املراة العربية ما تزال  تعاني العديد من املعوقات واملشاكل أثرت سلبا على إدماجها في سوق العمل بصورة فعالة، إذ 

ت االجتماعية باملاة ، خاصة املعوقا 23بنسبة  2013تسجل اضع   مشاركة في العالم حسب إحصائيات البنك الدولي لعام 

 والسياسية واالقتصادية وحت  الشخصية. 

فالهدإ من الورقة البحثية هو تشخيص لتلك املعوقات تشخصا دقيقا، لغرض البحث  عن عالج لها  بطريقة سليمة 

تل  واملناسباتية، أي في سياق استراتيجيات بعيدة املدى قائمة على الشراكة والتعاون بين مخ وسلسة بعيدة عن الترقيعية

 القطاع الخاص، املجتمع املدني{. –الفواعل  } القطاع العام 

وهذا ما أدركه  صناع القرار  في الدول العربية من خالل  بحثهم عن آليات وميكانيزمات لترقية ودم  املرأة العربية في سوق 

قوة  وجدارة،   رأة لدخول سوق العمل بكلالعمل  ذات فعالية، ومن أبرز الرهانات الكبرى التعليم   بحيث يمكن اعتباره سالح امل

وأفضل طريقة لتفكيك املعوقات السالفة الذكر، ناهيك عن اليقظة االقتصادية  كآلية شاملة من شأنها أن تجعل من املرأة  

د السلطات قيمة مضافة لالقتصاديات الوطنية إذا ما تم االستثمار في مؤهالتها أحسن استثمار.   وقد ركزنا  في األخير على جهو 

 الجزائرية في محاولة تفعيل مشاركة املرأة في سوق العمل كعينة من الدول العربية.

 : املرأة العربية، املعوقات، سبل التمكين،  الدول العربية، السلطات الجزائرية. الكلمات املفتاحية

 

Abstract 

The issue of the empowerment of Arab women in economic life is one of the most important issues at present, 

given the role that is supposed to play in order to contribute to the economic development and economic development 

paths. However, the reality of most Arab countries shows that Arab women continue to suffer from many obstacles 

and problems that negatively impact their effective integration into the labor market. The lowest participation rate in 

the world according to the World Bank statistics for 2013 is 23%, especially social, political.  

The goal of the paper is to identify these obstacles accurately, for the purpose of seeking a treatment in a sound 

and smooth away from the patchwork and events, in the context of long-term strategies based on partnership and 

cooperation between different actors (public sector - the private sector, civil society). 

This is what the decision-makers in the Arab countries have realized through their search for mechanisms and 

mechanisms to promote and integrate Arab women into the labor market. The most important of these is the 

education of women, which can be considered as the weapon of women to enter the labor market with all strength 

and merit. Of economic vigilance as a comprehensive mechanism that would make women an added value to national 

economies if investment in the qualifications of the best investment. Finally, we focused on the efforts of the Algerian 

authorities in trying to activate the participation of women in the labor market as a sample of Arab countries. 

Keywords: Arab women, obstacles, ways of empowerment, Arab countries, Algerian authorities. 
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 مقدمة

إن عوملة االقتصاديات العاملية التي فرضتها  التحوالت الدولية  وكذا التحوالت األخيرة التي تشهدها 

املنطقة العربية فيما عرإ "بثورات الربيع العربي"، فرضت على املرأة العربية  جملة من التحديات الجديدة التي 

سبيل القالع التنموي املنشود  في أغلب الدول العربية، خاصة التي تعاني من تداعيات يجب أن تتجاوزها في 

تلك الثورات  أين أضحت عدة اقتصاديات هشة تعاني العجز واالختالل جراء تراجع املداخيل األساسية كما 

ك على سوق العمل على التوالي، وانعكاسات ذل 2011يناير  25و  2011يناير  14حدث في تونس ومصر بعد ثورة 

ومنها املرأة العربية كجزء من تلك السوق تأثرت سلبا.  فحت  الدول العربية التي لم تشهد ثورات تعاني املرأة 

بدورها وبنسب مختلفة من عدة مشاكل ومعوقات  تق  دون اندماجها في الحياة السياسية واالقتصادية 

 واالجتماعية بشكل فّعال ومؤثر. 

الدول العربية تمثل املرأة  ف ها نص  املجتمع تقريبا، لكن نسبة تمثيلها في سوق فهناك العديد من 

باملاة  حسب إحصائيات البنك الدولي لعام  23العمل تبقى ضعيفة  مقارنة ببقية دول العالم إذ لم تتجاوز 

باملاة. كما تبين  65، مما يجعلها األدنى في العالم مقارنة بشرق آسيا التي تعتبر األعلى عامليا بنسبة  2013

الحصائيات أن عدد معتبر من النساء العربيات  ال يرغبن في الدخول إلى سوق العمل أصال ، في حين عدد أخر 

يجدن صعوبة جّمة في العثور على وظيفة، أما اللواتي يدخلن إلى سوق العمل فأغلبهن يفضلن القطاع الحكومي  

هن في القطاع الصحي والتعليمي.  في حين تبقى "املرأة املقاوالتية" على القطاع الخاص، كما تنحصر معظم وظائف

 حاالت استثنائية محصورة في بعض الدول العربية فقط.

وفي ظل  هذه املعوقات والتحديات التي تواجه املرأة العربية،  يفرض  علينا البحث عن سبل  من أجل  

ل تفكيك وفحص تلك املعوقات بهدإ إيجاد حلول  زيادة التمكين السيا ري واالقتصادي واملجتمعي، من خال

حقيقية ال ترقيعية،  و شكل الطار التشر عي اللبنة األساسية للتمكين بمختل  أبعاده، وهذا ما اجتهدت فيه 

معظم الدول العربية   بمحاولة التأسيس ملنظومة قانونية تكفل  حقوق املرأة عامة واملرأة العاملة خاصة  

ضمانات واالمتيازات، وتفعيلها على أرض الواقع ، لغرض انخراطها في سوق العمل بأكثر  مرونة  وتمنحها عديد ال

وبأخ  األضرار، مما يسهم في نهاية املطاإ  بالدفع بمسارات التنمية في البالد  وتحقيق إقالع اقتصادي، على 

لفة اقتصادية  مرتفعة  تتمثل أساس أن ضع  مشاركة املرأة في سوق العمل ينعكس سلبا  أو يمثل عباا  وتك

   في ضياع  فرص نمو  على االقتصاد الوطني.

التمكين حول  عبد هللا شحاتة، و  هالة صقر تم استعراض دراسة أما عن أهم ادبيات الدراسة فقد 

معوقات تمكين حول  ثائر رحيم كاظموكذا  دراسة  الباحث  االقتصادي للمرأة:  املعوقات والحلول املقترحة، 

 حول  سمية أحمد على عبد هللا املولى ، ناهيك عن دراسة الباحثة دراسة ميدانيةكفي املجتمع العراقي  رأةامل

. وقد حاولت ورقتنا البحثية االستفادة من تلك الدراسات تدعيم التعليم للتمكين االقتصادي للمرأة في مصر

 العربية واندماجها في سوق العمل  رأةاملحول  من خالل بلورة طرح علمي يؤصل ألهم املعوقات وكذا أبرز االليات

 مشكلة البحث: 

العاملة، التي تعيش  قيودا جمة   باملرأةترتبط بقضية محورية  تشهدها معظم البلدان العربية  تتعلق  

تحد من حركيتها وديناميتها،  مما ينعكس سلبا على املردود االقتصادي للبالد. وعليه وجب علينا تشخيص تلك 

وقات تشخصيا دقيقا بهدإ الوصول الى تحديد امليكانيزمات الالزمة والضرورية من أجل ترقية ودم   املرأة املع

العربية في سوق العمل، خاصة في ظل التحوالت التي تفرضها العوملة بكل أبعادها وتداعياتها على اقتصاديات 
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لة االقتصاد ضرورة ممحة ومستعجلة من البلدان العربية الناشاة، حيث أضحى اشراك املرأة العاملة في عج

 أجل تحقيق اقالع اقتصادي حقيقي، وال يتأتى ذلك اال بتجاوز تلك الصعوبات والعراقيل. 

 اشكالية البحث:

الكفيلة لزيادة تمكينها  لياتا  هيما طبيعة املعوقات التي تواجه املرأة العربية في سوق العمل ؟  وما 

 ؟   خاصة في الجزائر وتحقيق القالع االقتصادي املنشودد تنمية البال   ودمجها في مسار 

 أسئلة الدراسة: 

  مرأة العربية؟للملاذا تعتبر العوامل االجتماعية  واالقتصادية من أشد املعوقات استعصاء 

 .ما مدى تأثير الجوانب الشخصية في اندماج املرأة العربية في سوق العمل؟ 

 أن تأخذ بها الدول العربية لغرض  ترقية املرأة وتأهيلها لالنخراط بفعالية  ما هي الرهانات املشتركة التي يجب

 في سوق العمل  واملساهمة في  عجلة التنمية املستدامة؟

  . ما هي جهود التي وفرتها السلطات الجزائرية من أجل انخراط املرأة في سوق العمل بكل سالسة ومرونة؟ 

 فرضيات الدراسة:

 لعربية باملورث التقليدي، كلما زادت من صعوبة اندماجها في سوق العمل.كلما تم ربط املرأة ا 

  مساهمة املرأة العربية  في سوق  العمل وفي التنمية املستدامة مرهون بجهود الحكومات العربية  في قدرتها

   .على  وضع آليات ذات فعالية

 محاور الدراسة:

 .فاهميةاملحور األول: تمكين املرأة: مقاربة م -

 حور الثاني: املعوقات العامة والخاصة للمرأة العربية.امل -

 املحور الثالث: جهود الحكومات العربية والجزائر تحديدا في ترقية املرأة في سوق العمل. -

 الخاتمة: نحو تمكين املرأة العربية كقوة ناعمة لتحقيق القالع التنموي. -

 أهداف الدراسة: 

  لعربية من أجل مشاركة فعالة في سوق العمل.تفكيك املعوقات التي تواجه املرأة ا 

  العربية.  للمرأةالبحث عن أهم االليات االساسية التي من شأنها تحقيق تمكين 

 التجربة الجزائرية{ . االطالع على تجارب بعض الدول العربية في مجال الترقية والتمكين للمرأة{ 

 أهمية الدراسة:

  ثل قيمة مضافة لالقتصاد الوطني العتبارات كمية ونوعية. العربية في سوق العمل يم املرأةأن دور 

  .دم  ومشاركة املرأة العربية في سوق العمل  يشكل عامال محفزا للتنمية املستدامة 

 . تقديم  جملة من الطروحات النظرية والعملية من أجل زيادة تمكين املرأة العربية 
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 املحور االول / مفهوم التمكين: مقاربة مفاهيمية: 

{ من املفاهيم الفضفاضة التي يصعب حصرها في إطار محدد أو  Empowermentيعتبر مفهوم التمكين } 

مجال معين، نظرا التساع املفهوم وشموليته إذ يقارب عدة أبعاد سياسية، اقتصادية، ثقافية، اجتماعية، 

. وقد ارتبط بشكل كبير هذا  20ن الدولية مند  أواخر القر  األسرةوإدارية ..... وقد شغل هذا املفهوم اهتمام 

{، من خالل دعمها وإعطاءها األولوية في الحياة العملية  Women Empowermentاملفهوم بتمكين املرأة  } 

باعتبارها كائن يعاني من التهميش والقصاء والتمييز  مقارنة بالرجل.   وهذا ما أكدت عليه األمم املتحدة عندما 

مكين  تولد من فكر النوع االجتما ي} الجندر{، و عني مفهوم التمكين ظاهريا  أخذ أشارت إلى أن  مفهوم الت

لكن املعني  باللغة النجليزية الوارد في وثائق  }الجندر{  ال يحمل هذا املعن ، بل إن املرأة فرصتها في التنمية. 

{  Empowerment{ ، أما كلمة } Enablingكلمة "تمكين" في اللغة العربية ترجمتها في اللغة النجليزية هو  } 

فالتمكين هو نقيض الضعاإ، والعملية التمكينية  املذكورة في  وثائق لألمم املتحدة فتعني  )التقوية والتسلط(

هي ضمان لطرق حصول الضعفاء  على مداخل القوة، بما يؤدي  إلى تغيير املنظومة القيمية للقامعين،  كما 

السلوكيات النمطية التي تنمط الفاات الهشة من } النساء/ الفقراء/ األقليات يعني إزالة كافة العمليات  و 

بأنواعها/ املهمشون في العشوائيات...{، وتضعهم  في مراتب دنيا، بحيث أن التمكين هو الطريق التدريجي السلمي 

 .لتغيير اتجاه القوة  من القمة إلى القاعدة

{ فيعط ها مزيدا من  القوة   Political Empowerment     Women’sأما التمكين السيا ري للمرأة } 

ومستوى أعلي من  التحكم  والتعبير واالستماع، و عط ها القدرة  على االبتكار  والتأثير في القرارات املجتمعية 

{. في حين يرى الباحثين  ريا  حفار  الحسن ملياء املبيض Vanessa Griffen  {حسب الباحث فانسيا جريفين

:" أن  التمكين السيا ري  هو  عملية ديناميكية متسلسلة  و مترابطة ومتداخلة من العمليات االقتصادية بساط

 واالجتماعية  والسياسية والتربوية، قائمة أساسا على  املؤشرات التالية:

 .محو الجهل واألمية 

 .توفير الفرص والخيارات 

 .ضمان الحق باالختيار 

 رسة هذا الحق.إرساء الو ي بأهمية وضرورة مما 

فمفهوم التمكين  السيا ري في هذا السياق ال يرتبط فقط بالبعد السيا ري  وإن كان األبرز، وإنما  يؤشر  

إلى كل ما من شأنه أن يطور مشاركة املرأة، وينمي من قدرتها ووع ها ومعرفتها، ومن ثم تحقيق ذاتها على مختل  

التمكين االجتما ي{ والسياسية واالقتصادية} التمكين األصعدة: املادية والسيكولوجية واالجتماعية} 

{، ويتيح لديها كافة القدرات والمكانات، التي تجعلها قادرة على  Economic Empowerment االقتصادي{  }

وتحقيق التنمية املستدامة  املجتمع السيطرة على ظروفها ووضعها، ومن ثم السهام الحر  والوا ي في بناء

في املحافل الدولية على مستوى عاملنا العربي والسالمي، كنتيجة  "تمكين املرأة" وقد برز مصطمح   iاملنشودة.

سالمي، أو حت  طبيعية للسجال الذي دار ويدور مع كل مؤتمر أو منتدى، يتناول قضايا املرأة في عاملنا العربي وال 

ا في مؤتمر بكين + ا 10ومؤتمر بكين +  5على املستوى العالمي، والذي اتضح جليًّ ل هذا املصطمح عمليًّ ، وقد تأصَّ

، وهي االسم املختصر للتنمية البديلة بمشاركة املرأة من أجل عهد DAWN م من خالل لقاء مجموعة1985عام 

  iiجديد.

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/8886/posts
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فيعني مختل  الجهود املبذولة الطويلة  و موضوع  ورقتنا البحثية  الذي ه أما التمكين للمرأة العربية

األمد واملتوسطة وحت  القصيرة املدى من أجل  مواجهة شت   التحديات والعقبات الكثيرة، التي تحتاج إلى همه 

إلى حد بعيد عن الخوض في العمل   ومقصاهالعربي مهمشة،  عالية وجهود غير عادية، فاملرأة في الوطن

الجتما ي واالقتصادي والسيا ري مقارنة مع املجتمعات الغربية وحت  الشرق آسيوية. ولكن بدرجات متفاوتة ا

بين الدول العربية حيث يعتمد ذلك على مستواها التعليمي و االجتما ي واالقتصادي. وال بد من التأكد أن 

وايجابي في اندماجها في سوق العمل، وإن عدم التعليم وارتقاء املرأة أعلى درجات السلم التعليمي، له أثر مباشر 

 iiiتمكينها قد يعود ألسباب ثقافيه واجتماعية......

للمرأة العربية: تشهد املرأة العربية في الوقت الراهن مقارنة  بالسنوات  خاصةاملعوقات العامة وال/أوال

رة ال ها، فأصبحنا نسمع "باملرأة  السابقة  تحوالت ايجابية  حت  وان كانت  قليلة  إال انه من الواجب الشا

الطيار" واملرأة املهندسة" "واملرأة سيدة أعمال ......، وجاء هذا نتيجة  التطور الحاصل خاصة في القطاع 

مؤهالتها وقدراتها التسييرية، وبرزت نماذج  ز اابر الخاص، الذي أعطى فرصة كبيرة للمرأة  العربية من أجل 

قطاعين العام والخاص في كل من مصر و الجزائر و تونس  والمارات ...... على غرار  ناجحة للمرأة العاملة في ال

 A  380الطيارة  املصرية نيفين درو ش أول سيدة  مصرية وعربية  تقود أكبر  طائرة في العالم من نوع إيرباص 

ريد وتكنولوجيات العالم  ، وفي الجزائر نجد مثال وزيرة الب2017في إطار االحتفال بوم املرأة العالمي مارس 

من النساء العربيات حسب تصني  أصدرته مجلة " فورببس الشرق   100اقوى  10واالتصال تصن  ضمن 

األوسط" نتيجة الدور االيجابي  والقيادي  في هذا القطاع الحساس،  يذكر أن  السعودية  لبن  العليات تصّدرت 

 18ت للتمويل، كما تصّدرت دولة  المارات العربية القائمة  بواقع هذا التصني  لدارتها الناجحة ملشروع العليا

ز التصني  على بعض النساء العربيات اللواتي اتخذن قرارات  حاسمة   16اسما، وتلتها مصر ب 
ّ
اسما.  كما رك

 وفّعالة  أثرت في اقتصاديات بلدانهم تأثيرا ايجابيا أبرزهن   

 ك املركز التي أدت دورا فعاال في تحرير سعر صرإ الجنيه .املصرية لبن  هالل: نائب محافظ البن 

 .املغربية نزهة حياة: رئيسة الهياة املغربية لسوق الرساميل 

   السعودية رانيا محمود نشار الرئيسة التنفيذية  في مجموعة سامبا املالية، وتعتبر أول امرأة  في اململكة

 108تترأس مصرفا تجاريا .

جحة في عدة دول عربية.... إال أن هذه النماذج تبقى قليلة جدا ومحصورة في دول من النماذج النا وغيرها

معينة فقط، و ال يجب أن تكون بمثابة الشجرة التي تغطي الغابة، فهناك العديد من املشاكل التي مازلت 

 معوقات خاصة.تتخبط ف ها املرأة العربية تعرقل اندماجها في سوق العمل، ويمكن تقسيمها إلى  معوقات عامة و 

يقصد بها املعوقات املشتركة بين أغلب نساء العربيات في مختل  الدول العربية على   :املعوقات العامة .1

اختالإ بياتها وعاداتها. في هذا السياق  أكّد  البنك الدولي أن مساهمة املرأة  في سوق العمل  ال تتجاوز 

باملاة   59باملاة في شرق آسيا التي تعتبر األعلى و  65رنة ب باملاة، مما يجعلها األدنى في العالم  مقا 23نسبة 

في دول منظمة التعاون االقتصادي. لذلك نحاول رصد أهم املعوقات التي تق  في وجه دخول املرأة 

 :كاالتيالعربية لسوق العمل.. ويمكن تحديدها في ثالث معوقات أساسية 
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واملناخ العربي السوسيو ثقافي الذي تعيش فيه أغلب النساء  : ترتبط بالبياةاملعوقات االجتماعية والثقافية . أ

العربيات أو ما تسم  باملوروث االجتما ي والثقافي } العادات والتقاليد{  ويطلق عل ها  كذلك "بالعيب 

، إذ مزال قطاع واسع من املجتمعات ينظرون إلى املرأة بأن مكانها الطبيعي هو املنزل وتربية األوالد االجتما ي"،

والعمل هو مجرد شريء شكلي أو إضافي فقط، فحت  وإن اشتغلت املرأة  مدة من الزمن بعد حصولها على 

شهادة جامعية مثال، فإنها بمجرد الزواج فيجب عل ها أن تتوق  عن العمل وتتفرغ لرعاية أسرتها . وتنتشر 

وأن الكثير من تلك املناطق ترى هذه النظرة التقليدية خاصة في مناطق املحافظة في عدة دول عربية، خاصة 

في تمدرس أو استكمال املرأة  لدراساتها الجامعية هو عيب في حد ذاته  لعدة أسباب منها االختالط،  ومن أبرز 

األمثلة على ذلك ما يحدث في املجتمع السعودي  إذ يعتبر االختالط من العراقيل الرئيسية  التي تواجه  املرأة 

انها من أبسط الحقوق وهو الحق في التعليم لدوا ي حمايتها من مشاكل املجتمع السعودية. فضال عن حرم

حسب محيطها العائلي، لكن لألس  هو تفكر من العهد الجاهلي عندما كانت ينظر للمرأة دوما كعورة وعار في 

منها  معارضة املجتمع العربي الجاهلي. ناهيك عن عدة مشاكل اجتماعية تواجه املرأة العربية العاملة كثيرة 

أفراد العائلة لعمل املرأة التي تعتبر من  بين أكبر عقبات تواجهها املرأة العاملة في الدول العربية حسب تقرير  

، الذي أضاإ إلى مشكلة التحرش الجن ري في مكان العمل وسوء 2017منظمة  العمل الدولية األخير لعام 

الت االختطاإ ألطفالها  هذه الظاهرة التي انتشرت في مدة ناهيك عن خوإ املرأة العاملة من حا ivاملعاملة.

األخيرة في عدة دول عربية منها الجزائر رغم القوانين الردعية والرقم األخضر الذي وضعته الدولة ملواجهة 

 وتجنيد كل قوات األمن من أجل ايجاد الطفل املختط  في وقت قيا ري. ظاهرة االختطاإ.

ز النو ي بين الرجل واملرأة أحد املشاكل الهيكلية في سوق العمل العربية، تعتبر كذلك إشكالية التميي

حيث يأتي التمييز في  تقسيم الوظائ  بشكل أو بآخر، وتداعياته  على سلم األجور، مما يجعل الحافز عند املرأة 

بارات املورثات ينخفض لمخروج للعمل وترك أوالدها أو إرسالهم لدور الحضانة ذات تكلفة مرتفعة، وهذا العت

وهذا ما صرحت به لنا عدة نساء عامالت، حيث تقول أحدى املوظفات الجزائريات أن رغم  . vالتقليدية القديمة

شهادتها الجامعية اال انها تعمل سكرتيرة فقط نتيجة التمييز في سوق العمل وما يترتب عليه من تمييو في االجر، 

لتها ماديا بعد ما نفقة عل ها أسرتها املعسورة الحال سنوات تكوينها اال أنها مضطرة للعمل من أجل مساعدة عائ

 في الجامعة.  

املعوقات السياسية:  تتمثل في غياب التشر عات والقوانين الناظمة لعمل املرأة، التي تحم ها من تعس  أرباب  . ب

تمرة، فدول ثورات العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حت  وإن وجدت فاي غير مفّعلة بطريقة مس

الربيع العربي مثال  ونتيجة التوترات الكبيرة التي أحدثتها تلك الثورات،  انعكست سلبا  عن حقوق املرأة ، 

وهذا ما الحظناه في الشعارات املرفوعة بعد الثورة التونسية خاصة بعد حكم الترويكا بقيادة  حركة النهضة 

الرئيس بورقيبة حول حقوق املرأة"، "املساواة مكسب ال تراجع   السالمية  منها "ضرورة الحفاظ على مكاسب

فيه"، فاي تعبر عن التخوإ من االرتداد عن تلك الحقوق واملكاسب،  مما جعل وزيرة  املرأة التونسية  نزيهة 

العبيدي على هامش مشاركتها  في ندوة وطنية  حول "املرأة في تونس من  التمكين  القانوني إلى التمكين 

تصّرح:" .. أنه ال يمكن العودة إلى الوراء، كما ال يمكن التفريط في حقوق    2017مارس  09القتصادي" بتاريخ ا

باعتباره  1956املرأة املتجذرة في املجتمع التون ري خاصة التي أقرها قانون األحوال الشخصية  مند عام 

.  كما أن هناك بلدان عربية viلواجبات..."مكسب حداثي وحضاري  يكّرس املساواة بين الجنسين في الحقوق وا

باملاة في حين ال  49.2تشر عاتها القانونية ضعيفة على غرار قطاع غزة في فلسطين، حيث تبلغ نسبة الناث ف ها 

   viiباملاة. 14.6عضوا إال بنسبة  48تمثل  املرأة في املجلس التشر عي البالغ عدده  
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دماجها في سوق العمل أو أثناء ممارسة وظيفتها، إال أن املرأة العربية  تجد املعوقات االقتصادية: ترتبط عادة بان . ت

 العديد من املشاكل االقتصادية أهمها:

الفجوة الكبيرة بين دخل املرأة ودخل الرجل الذي يعمل بالوظيفة نفسها، بحيث تحصل املرأة على راتب  -

ي تعاني منها حت  املرأة في الدول املتقدمة } عدم اقل من راتبه، وتعتبر هذه املشكلة من املشاكل الكبيرة الت

:" بعدم  توفر وظائ  ذات  املساواة في األجر{.  وهذا ما بينه تقرير  منظمة العمل الدولية  ومؤسسة غالوب

رواتب جيدة، وعدم املساواة في األجر  من أكبر التحديات التي تواجه مختل  مناطق العالم" وطبعا الدول 

 viiiنها.العربية جزء م

عدم االستفادة من عدة امتيازات } نظام الحوافز{، العتبارات أن املرأة  عادة ال تطالب كثيرا بحقوقها * -

 مقارنة بالرجل، ألن شغلها األول واألسا ري ديمومة وظيفتها أكثر من اهتمامها باألجر والحوافز.

دي إلى عدم التوازن االقتصادي، تفضيل النساء العامالت القطاع العمومي على القطاع الخاص وهذا ما يؤ  -

مما قد يتسبب في اختالالت العملية التنموية ويرهن عدة مشار ع اقتصادية، وسبب ذلك يعود إلى حالة 

الثقة واالرتياح الوظيفي" االستقرار الوظيفي" التي تجدها املرأة العربية  في القطاع العمومي عكس القطاع 

د استقرار وارتفاعا في قطاع العام حسب سياسات الحكومة عكس الخاص، فضال عن  أن األجور التي تشه

القطاع الخاص}  الضعي  والهش{ الذي يغلب عليه الطباع االستغاللي لسلم األجور في غالبية دول 

العربية يعاني تدبدب وانخفاض خاصة في ظل األزمات والتحوالت الدولية، كما حدث في دول الربيع العربي 

يناير  على قطاع السياحة، وبدوره انعكس  14ول كما حدث في تونس، حيث أثرت ثورة وتراجع مداخيل الد

 سلبا على تسريح العديد من العمال والعامالت وتخفيض أجور البقية.

مشكلة  توقيت العمل: أغلب الدارات العمومية والخاصة تشتغل بنظام الدوامين في عدة دول عربية  -

ردودية املرأة العامل بسبب انشغالها  بالنقل والعودة إلى منزلها في اقرب كالجزائر ، مما يؤثر سلبا على م

عملها على أحسن ما يرام. ناهيك ان توقيت العديد من املؤسسات يفرض  بإنجاز ا جال أكثر من اهتمامها 

لك على دواما ليال  وهو ما يؤثر سلبا على املرأة العامل على غرار مثال املستشفيات العربية  وانعكاسات ذ

نتو :" على السلطات السعودية أن تغير ساعات  عائشةسالمة  وصحة املرأة، وهذا ما أشارت إليه الدكتورة 

 ixعمل املرأة، وأن يكون  الدوام فترة واحدة، مما سيحمي املوظفات من العودة إلى املنزل في وقت متأخر." 

تبقى قليل جدا مقارنة باملؤسسات التي ال وحت  وإن كانت بعض املؤسسات توفر النقل للموظفة إال أنها 

تعطي أهمية لشكالية النقل للمرأة العاملة وانعكاساتها االقتصادية التي ترهق كثيرا املوظفة. ففي بعض 

أو العواصم كثير منهن يصرفن ثلث أو أكثر نص  أجرهن في النقل كما صرحت به كثر من   البلدان

جرام واالختطاإ. صمة، وهذا من أجل ضمان سالمتهن في مافيا اال املوظفات الجزائريات يشتغلن في العا

وقد الحظنا اشكالية الوقت وتداعياتها على أمن املرأة املوظفة في الوقفات االحتجاجية التي تنظمها في كل 

مرة املمرضات والطبيبات الجزائريات نتيجة قلة األمن وغيابه في الساعات املتأخرة في الليل في عدة 

ات وعيادات طبية، سواء او اوقات العمل او اثناء خروجهن من العمل، حيث تتعرض الكثير منهن مستشفي

الى مضايقات واعتداءات لفظية وجسدية،  مما اضطر الى الكثير منهن الى التوق  عن العمل ليال او التهرب 

 والتغيب في تلك االوقات املحرجة أو التوق  نهائيا عن العمل.    

ضع  املنظمات النسائية في الدفاع عن حقوق املرأة العاملة نتيجة ضع  املورد املالي   بالضافة إلى

 أي غياب التمويل لتلك املنظمات للقيام بدورها كما ينبغي، كما يمكن أن يرجع إلى:بالدرجة األولى، 
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دى غياب إستراتيجية تمكين شاملة، وضع  الو ي بأهمية التمكين االقتصادي ومفهومه الحقيقي ل -

تلك املنظمات وأجهزتها التنفيذية والقدرة على التوجه إلى جميع الشرائح النسائية والقواعد الشعبية 

 املرأة الريفية .
ً
 خصوصا

 ضع  عملية بناء قدرات املنظمات النسائية وتحويلها إلى مؤسسات فاعلة ذات قيادات مؤهلة ومدربة. -

الخبرات والمكانيات املالية  مع األطراإ املختلفة ذاتالفتقار إلى التفاعل والتواصل وتبادر الخبرات ا -

وجود القوانين املقيدة لنشاط الجمعيات، فالتشر عات العربية تقيد بدرجات متفاوتة حرية * واملادية .

 xالجمعيات وتخضعها عندما تنشأ ألشكال مختلفة من الشراإ والرقابة. تكوين

عوقات التي ترتبط باملرأة نفسها أو  أن تتخذ املرأة العاملة :  يقصد بها امل{الشخصية الخاصة } املعوقات .2

قرارات شخصية تكون تحت ضغط  املحيط سواء القريب املتمثل في العائلة أو املحيط البعيد املتمثل في 

املجتمع أو رب العمل، األمر الذي  يؤثر سلبا  في دخولها سوق العمل أو معاناتها أثناء ممارسة عملها وذلك 

ة تصوراتها الخاطاة أو معتقداتها البالية أو نتيجة أسباب قاهرة تحول دون  تمكنها من العمل أو نتيج

االستفادة من فرصة تكوين واكتساب مهارات قيادية بهدإ رفع مستواها ومؤهالتها العلمية  حت  تواكب 

الدولة من ترسانة قانونية  املناصب التي تترشح لتول ها رسمية كانت أو غير رسمية. طبعا وهذا رغم ما وفرته

تضمن تكوين وعمل املرأة، إال إن املعوق الشخصري يحول دون الحصول على جميع تلك الفرص السالفة 

 الذكر. ومن هذه املعوقات الشخصية نجد:

ضع  قدرة املرأة على تنظيم الوقت، نتيجة كثرة االرتباطات العائلة مقارنة بالرجل خاصة بالنسبة للمرأة  -

التي  تخاإ على إهمال أسرتها وأوالدها، وهو ما قد يؤدي إلى تشتت العائلة أو حت  الطالق، مما  املتزوجة

يجعلها  تضحي بالعمل قبل أن يتم التضحية بها   } الطالق{. خاصة أن الحصائيات تشير إلى أن نسبة  

  األسرةاملختصة في شؤون  الجزائريةطالق النساء املتزوجات والعامالت مرتفعة  بسبب  ما أسمته املحامية 

مة الزهراء  بن براهم " بالتحرش املالي"، حيث سجل املرصد الجزائري للمرأة ارتفاع حاالت الطالق طفا

أل  حالة طالق وتعتبر الخالفات املالية  السبب األول للطالق في  70حيث تجاوز حدود  2016خالل عام 

ن الطالق لمحفاظ على رواتبهن  لفائدتهن وألوالدهن على الجزائر حسب املحامية، فالكثير من النساء يفضل

لقانون العقوبات على السجن  2015أن يبقين تحت سيطرة األزواج، وهذا رغم أن نص تعديل صدر عام 

ملدة ستة أشهر إلى سنتين :" لكل من يماري على زوجته أي شكل من أشكال الكراه أو التخوي  قصد 

الجزائري على استقاللية  األسرةمن قانون  37دها املالية." وكذا نص املادة التصرإ في ممتلكاتها او موار 

"تجب نفقة الزوج على  منه تنص: 74الذمة املالية لكل من الزوجين فيما يتعلق باملرأة العاملة". واملادة 

 حت  وإن كانت املرأة عاملة، وليس العكس. األسرةالزوجة" أي أن الزوج مطالب بالنفاق على 

خوإ من الفشل: الهاجس األكبر عند العديد من النساء العامالت  بسب  قلة الثقة في أنفسهن أو طبيعة ال -

أو العتبارات متعلقة بثقل املسؤولية املالقاة على عاتقهن، مما يجعلهن  وحساسية الوظيفة املمارسة،

الرجل في إدارة   يفضلن االستقالة  على أن يفشلن في مهمتهن. خاصة إن النساء أكثر حساسية من

 املسؤوليات. 

دم رغبة املرأة من تحّمل املساوليات االجتماعية التطوعية وعدولهن عن القيام بمهام تتطلب الخروج من ع -

البيت والبقاء خارجه مدة طويلة وعدم الرغبة في االنضمام إلى املؤسسات النسائية، لرغبة الكثير  تفضيل 

ادة ما تكون األسباب نفسية  مرتبطة بطبيعة  تربيتهن  وتنشاتهن العزلة عن االندماج في املجتمع، وع

 xiاألسرية مند الصغر.
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غياب القناعة الشخصية بالعمل أو االستمرار فيه بسبب دونية قدرات املرأة وإمكاناتها وعدم رغبتها في تولي  -

 xiiمناصب قيادية قد تسبب لها مشاكل شخصية ال نهاية لها.

ة خاصة املتزوجات: حيث تتعرض الكثير من العامالت املتزوجات  لضغط لظروإ األسرية واملجتمعيا -

األزواج واملجتمع من أجل ترك العمل  والتفرغ للبيب، وهو ما يؤكد استسالم املرأة لنظرة املجتمع  بأن 

 وظيفتها هي تربية األوالد، فال يجوز لها العمل  أو السفر أو الدخول متأخرة ليال، واألكثر من ذلك هناك

نظرة عند الغالبية من املجتمعات العربية ترفض أن  تكون املرأة قيادية على الرجل، وهذا حسب نتائ  

الدراسة التي أعّدها  مدرب التنمية البشرية الفلسطيني الدكتور مؤمن عبد الواحد حول املجتمع 

 ها الباحث  العراقي ثائر وهي نفس النتيجة تقريبا التي توصل إل xiiiالفلسطيني كعينة من املجتمعات العربية.

 األسرةرحيم كاظم التي أوضح ف ها  أن املجتمع  العربي عامة ما يزال  يعزز أدوار املرأة  التقليدية ك

واملدرسة، مما يؤدي إلى احتكار الرجال للمناصب السياسية والقيادية، كما توصل أن املرأة العراقية  تم 

 xivالرجل مما يدل أن املجتمع العراقي هو مجتمع ذكوري.تنشاتها على االنصياع واالنقياد ألوامر 

العامل الديني الذي توظفه عدة  نساء في أولوية البيت عن العمل، حجتهم في ذلك مظاهر الفساد األخالقي  -

واالجتما ي الذي  انتشرت في املجتمع وغياب الضوابط الشرعية  املنظمة لعمل املرأة، وبالتالي على املرأة أن 

بيتها حت  ال تقع فر سة االنحالل الخلقي املتفشري في  الشارع وبعض أماكن العمل، أو حت  بدا ي تبقى في 

االختالط مع الرجال الذي مازالت  دول عربية تتذرع به كالسعودية. وحت  في الجزائر من خالل مالحظتنا 

فا سلبيا في معالجته امليدانية لعدة واليات خاصة الجزائر العميقة نرى أن العامل الديني وظ  توظي

إشكالية عمل املرأة، فالكثير من العائالت التي تص  نفسها باملحافظة ترى أن خروج املرأة إلى سوق 

الشغل يعتبر تجاوزا لحدود الشرع نتيجة االختالط مع الغرباء من الرجال ومقتضيات العمل التي تفرض 

يرها من املبررات التي يقدهما الجناح الرافض لعمل بقاء املرأة مع رب العمل بمفردهما والتـأخر ليال....وغ

 املرأة.

 املحور الثالث:  جهود الحكومات العربية والجزائر تحديدا لترقية املرأة في سوق العمل.املحور الثالث: 

املرأة العربية  وكغيرها من نساء العالم عانت وتعاني وال زالت  تعاني  من عدة صعوبات كما اشرنا في 

لسابق، ولذلك وجب على حكومات الدول العربية اتخاذ جملة من القرارات والقوانين والجراءات التي املحور ا

تحاول ترقية املرأة العربية عامة واملرأة العاملة خاصة  حت  تصل ملصاإ الدول املتقدمة أو حت  بعد الدول 

باملاة في البرملان الرواندي   60إذ تحتل نسبة  الفريقية  على غرار  التجربة الرواندية في  التمكين السيا ري للمرأة

سنحاول في هذا السياق العربية. لذا  باملاة  في أحسن الدول  30في حين أن املرأة العربية  لم تتجاوز نسبة 

العامة أو املشتركة} الرهانات الكبرى{  التي يجب أن تتبعها الدول العربية من أجل الرقي  حدداتالتطرق إلى  امل

أة وجعلها شريك أسا ري في التنمية  وعامل أسا ري لإلقالع االقتصادي . كما نحاول الشارة إلى التجارب باملر 

 الخاص وبطبيعة الحال نركز على دولة الجزائر كعينة  من الدول العربية العتبارات ذاتية.

ول العربية   لتمكين األساسية التي يجب أن تراهن عل ها الد ؤشرات:  نعني بها املالعامة حدداتأوال/ امل

 املرأة العربية واملساهمة في املشار ع التنموية، وأبرزها:

مؤشر التعليم:  يعتبر التعليم من أهم املؤشرات األساسية التي يجب أن تدعمها الدول العربية  وتوفر لها املناخ  .1

ملناطق املحافظة التي ترى في املناسب لتمدرس البنت تحديدا في املراحل األولى ، خاصة في املناطق الريفية  وا

تعليم املرأة شريء ثانوي أكثر منه ضروري. وتعاني من مشاكل التسرب املدر ري واألمية والجهل وزواج القاصرات 

والتمييز بين الجنسين..... وغيرها من املشاكل التي تحد من استكمال للبنت دراساتها بشكل طبيعي.  ومنه يمكن  
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اساتها العليا في الجامعة، مما يعني تكوين نساء ذات كفاءة وتنافسية كبيرة  ترفع من للمرأة العربية  مواصلة در 

حظوظهن في الحصول وتقلد مناصب  في  مختل  مؤسسات العامة أو الخاصة . فكلما زاد  تعليم املرأة  زادت  

مم املتحدة  للتربية وهذا ما أشارت إليه تقرير األ   فرصها في الحصول على مناصب ذات  جودة. والعكس صحيح. 

مليون شخصا من بين البالغين معظمهم نساء، كذلك رغم التقدم  52والعلوم والثقافة، فال تزال األمية تطال 

نحو تحقيق التكافؤ بين الجنسين في التعليم االبتدائي  والثانوي ال تزال املساواة بين الجنسين بعيدة املنال. وأكد 

نت من تحقيق هدإ التعليم لمجميع، فأغلب الدول العربية فشلت في ذلك، التقرير أن عدا تونس التي تمك

مليون طفل في سن الدراسة االبتدائية خارج املدرسة، وهو ما عّزز  4.5سجلت املنطقة العربية  2012فعام 

ن الجميع من االستفادة من 
ّ
الفوارق بين الجنسين،  والحل يكمن في ضرورة وضع أجندة تعليم جديدة تمك

 xvفرص التي يوفرها التعليم خصوصا املرأة، حت  تتجاوز جل املعوقات السالفة الذكر.ال

فتحسين  نوعية املشاركة  االقتصادية للمرأة، من خالل دعم قدرتها التنافسية، مرهون  بارتفاع مستوى 

في القطاع  التعليم عند املرأة،  هذا األخير يحسن من قدرتها على  الحصول على عمل بأجر  وبنوعية جيدة

العمومي،  والتغلب عن التمييز املنهي ضدها، وتقليص الفجوة بينها  وبين الرجل،  بل يؤدي  إلى أن تنعكس 

الفجوة لصالحها  بين الحاصلين على مستويات تعليم أعلى، مما يعني رفع مستوى التعليم  يكون أكثر أهمية 

  xviللمرأة منه للرجال. 

قطاع الخاص  ركيزة أساسية في عملية التنمية االقتصادية للدول العربية، :  يشكل  المؤشر القطاع الخاص .2

 -فهو محرك إضافي لعجلة التنمية وجب االهتمام  والعانية به وتوفر املناخ املناسب لتطويره }االستقرار السيا ري

تطّور هذا القطاع كلما البنية التحتية  املادية واالجتماعية{، فكلما  -االستقرار القانوني -االستقرار التشر عي

انعكس إيجابا عن التمكين االقتصادي  للمرأة العربية، على أساس أنه يفتح لها فرص أوسع في سوق العمل  

 وخيارات أكبر  للتوظي  في مختل  مؤسساته. 

فالحكومات العربية عل ها أن تعمل على ترقية القطاع الخاص وتنظر له كشريك في العملية التنمية وليس 

فسا أو مهددا  للقطاع العمومي،  وذلك  بتوفير مناخ االستثمار  الذي يعني:"  مجمل  األوضاع  والظروإ منا

املكونة  للمحيط الذي تتم فيه العملية االستثمارية، وتأثير   تلك األوضاع  سلبا أو إيجابا على فرص نجاح 

ات ، وهي تشمل األوضاع والظروإ  السياسية املشروعات االستثمارية، وبالتالي على حركة  واتجاهات االستثمار 

واالقتصادية واالجتماعية واألمنية ، وكذا األوضاع القانونية والتنظيمات الدارية."  فكلما كان مناخ االستثمار  

، مما يعني  فتح مزيدا من فرص العمل للمرأة xviiمناسب كل ما  زاد في نمو املؤسسات االستثمارية الخاصة" 

تعدد وتنوع تلك املؤسسات من شأنه أن يخلق منافسة كبيرة بينها،  وهذه املنافسة تستفيد منها  العربية. وحت 

إذ تتوسع خياراتها بين مختلف تلك املؤسسات الخاصة، ويكون املحدد األساس ي في  طبعا املرأة العاملة،

 االختيار هو :

 ناسب{سلم األجور والحوافز  املالية واملادية  املمنوحة} كالتوقيت امل -

الضمانات املمنوحة للبقاء في الوظيفة واالستقرار خاصة حالة امتالك املؤسسات لفروع وطنية  -

 ودولية، 

 االمتيازات الضافية  للترقية وتقلد مسؤوليات أكبر.- -

 الرعاية الصحية واالجتماعية للموظفة والعائلة   كضمان االجتما ي، وتوفير النقل ودور الحضانة.... -
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:  من أكبر الرهانات التي يجب على الدول رفعها هي العمل على ترقية الجمعيات النسائية  نسائيةالجمعيات ال .3

التي تدخل في سياق  منظمات املجتمع املدني وتخضع للقوانين املنظمة له، على أساس أن الجمعيات النسوية 

وعمليا لشغل  وظيفة تناسب  هي بمثابة مدرسة للتدريب والتكوين الجواري للمرأة وتحضيرها نفسيا وعلميا 

قدراتها ومؤهالتها،  فمقرات هذه الجمعيات النسوية يمكن أن تكون بمثابة  فضاء للنقاش والحوار وتبادل 

الخبرات والتجارب   من أجل معالجة عدة مشاكل تواجه املرأة سواء قبل حصولها على وظيفة أو أثناء عملها  أو 

الستعانة بمختصين وخبراء  يقدمون النصيحة والرشاد والتوجيه، وكذا حت  بعد خروجها من العمل،  وذلك با

وضع  ا ليات الكفيلة  التي تسمح مثال للمرأة العاملة التكّي  مع عملها دون إهمال حياتها العائلية والتزاماتها 

 الشخصية  في سياق دورات تدريبية لتنظيم الوقت والجهد.   

ب الجمعيات النسائية إلى بدل جهود أكبر من أجل تمكين املرأة دعا الباحث  خالد حمود العز  دوق

"العمل  على زيادة و ي  املرأة وتعريفها بحقوقها  وبإمكانياتها وقدراتها  والعمل على تنمية  العربية من خالل:

ل  حسن املواطنة لديها،  وتدريب مهارات القيادة والدارة وصنع القرار والتخطيط والتفاوض وكذا االتصا

 xviiiوالقدرة على التأثير من خالل  وضع  برام  تستهدإ  غرس قيم ومبادئ التنشاة  السياسية الصحيحة..." 

وفي حالة نجاح أدوار تلك الجمعيات النسائية،  فإن املرأة العاملة هي املستفيد األول،  حيث ستسخر كل 

ما سيعود بالفائدة والنفع على االقتصاد  جهدها من أجل االستمرار في عملها و إتقانه وحت  البداع فيه وهذا

 الوطني، و سهم في دفع عجلة التنمية في البالد. وهو الهدإ املنشود  الذي تسعى إليه  كل الدول العربية 

:  يقصد بها في هذا السياق   مدى قدرة الدولة على إدارة األزمات التي تواجه االقتصاد اليقظة االقتصادية .4

رشيدة  خاصة في ظل التحوالت الكبيرة التي تشهدها املنطقة العربية على غرار  التداعيات الوطني إدارة فعالة و 

السلبية  للربيع العربي  على أغلب اقتصاديات الدول، ومحاولة  التكّي  مع الوضع القائم دون إخالل  في 

أسوية مع كل أزمة تشهدها منظومة العمل  املادية والبشرية كتسريح  العمال وتخفيض األجور  املشهد األكثر م

الدول.  حيث لم يسلم منه  ال القطاع العام أو الخاص. ومن آليات اليقظة االقتصادية  فيما يتعلق  بحماية 

املرأة  واملرأة العامل  طبعا هي تعزز  التشر عات القانونية  وضمان أكبر قدر من املساواة  بينها وبين الرجل، 

سهيل حصولها على قروض  للمشار ع  حت  ال تتعرض مؤسساتها لإلفالس، ناهيك عن  إزالة  الحواجز  وت

ومحاولة توعية  املحيط  بأن توظي  املرأة  ال يشكل كلفة اقتصادية باملقارنة مع توظي  الرجل بقدر ما يمثل 

مرد قوة إضافية   إذا ما تم استغالل  مؤهالتها وقدراتها ، فسيعود ذلك بالنفع على املؤسسة ويّحسن من 

وديتها.، ويتم ذلك عبر منظومة إعالمية متكاملة تسعى الستغالل وسائل العالم الجديد من أجل التروي  

والدعاية بأن عمل املرأة  ال يشكل تهديدا لعمل الرجل بل يكمله و سهم في تخفي  األعباء عليه وغيرها من 

 الصور السلبية .

ن مؤسسات القطاع العام فيما بينها أو بين مؤسسات فضال عن محاولة عقد شراكات واتفاقيات سواء بي

القطاع العام أو الخاص أو حت  بين الجمعيات واملنظمات النسائية،  محلية أو وطنية أو حت  إقليمية أو دولية 

خاصة في ظل التحوالت الدولية الراهنة فيما يعرإ" بعوملة االقتصاد" وبروز  الشركات املتعددة الجنسيات. التي 

فرص أكبر للتشغيل، وهو ما قد  يعطي هامش أوسع  للمرأة  ذات التكوين العالي واملؤهل الجيد لثبات  تفتح

أحقيتها  في  الحصول على منصب عمل رفيعة،  أو حت  العمل على إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة  على 

 يح وفقدان الوظيفة كليا..مستوى املحلي والوطني تضمن  االستقرار الوظيفي للمرأة العامل أفضل من التسر 
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: نعني بها تجارب بعض الدول العربية في مجال ترقية   } حالة الجزائر{ الخاصة في تمكين املرأةاملحددات  /ثانيا

املرأة ودمجها في سوق العمل.، وسنحاول في هذا السياق التركيز على التجربة الجزائرية على سبيل املثال ال 

فالجزائر كغيرها  من الدول املغاربية    ة التي قطعتها في مجال ترقية املرأة بشكل عام.الحصر ونظرا لألشواط الكبير 

صادقت على غالبية االتفاقيات الدولية  حول املرأة، و هي تملك حاليا منظومة ثرية من التشر عات الوطنية 

طريق التأسيس  مليكانيزمات  الخاصة باملرأة،  كما أن الجزائر تسعى لتحقيق األهداإ النمائية  األلفية،  عن

باملاة   30وإجراءات  قانونية تهدإ لتوسيع تمثيل النساء في املجالس املنتخبة ومواقع صنع القرار بنسبة 

املعروإ }بنظام الحصص{، هذه النسبة التي أقّرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في سياق مجموعة 

 واالجتماعية من أجل  التكي  مع التحوالت الراهنة ،  من الصالحات  السياسية واالقتصادية 

في فتر ة األحادية  1976وفي قراءة سر عة في مختل  دساتير الدولة الجزائرية وقوانينها نرى أن دستور 

:" كافة الحقوق السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة الجزائرية، " 42الحزبية يضمن في املادة 

منه على:" ضمان مشاركة املرأة في التشييد االشتراكي للتنمية الوطنية". في حين نص أول دستور  81ادة وتنص امل

على  أن:"  كل املواطنين سواسية أمام القانون، وال يمكن  التذرع  بأي تمييز يعود   28في مادته  1989للتعددية  

رط  أو ظرإ  آخر، شخصري أو اجتما ي" . كما نصت سببه  إلى املولد، أو العرق  أو الجنس  أو الرأي أو أي ش

على: " تعمل الدولة على ترقية الحقوق  1996املعدل لدستور  2008نوفمبر  12مكرر من دستور  31املادة 

ومن جهود الحكومة الجزائرية كذلك لترقية السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في املجالس املنتخبة". 

 املرأة هو استحداثها:

  2002وشؤون  املرأة عام  األسرةوزارة منتدبة لدى ر س الحكومة مكلفة ب. 

  2006إنشاء املركز االستشاري الوطني لألسرة عام. 

  عضوا. 50. مكون من 2007املجلس الوطني لألسرة واملرأة سنة 

  2010ام والطفولة ع  األسرةإنشاء املركز الوطني للدراسات  والعالم والتوثيق حول قضايا املرأة  و. 

  2011/2013انضمام الجزائر إلى منظمة املرأة العربية وترأسها  لها عامي.xix 

والهدإ من هذه الوزارات املراكز االستشارية وغيرها .... هو العمل على ترقية حقوق املرأة  والقضاء على 

لدعم مسارات البالد كل أشكال التمييز ضدها بهدإ االستفادة من  طاقاتها ومؤهالتها كشريك لجانب الرجل،  

مليون حسب الديوان الوطني لإلحصاء  2.3السياسية والتنموية. خاصة  مع ارتفاع اليد العاملة النسوية وصلت 

 .  2016عام 

كما صادقت  الجزائر  على  مختل  االتفاقيات الدولية  التي تضمن حقوق املرأة  مثل العهد الدولي 

،  وصادقت على الحقوق املدنية والسياسية في نفس 1989لثقافية عام  االقتصادية  واالجتماعية  وا لمحقوق 

مع بعض  1996العام، وصادقت على اتفاقية  السيداو حول القضاء على كافة أشكال  التمييز ضد املرأة  عام 

الفقرة  18الذي جاء في مادته  1987التحفظات. كما صادقت على امليثاق الفريقي لحقوق النسان والشعوب 

 xx:" تلتزم الدولة  الطرإ بالسهر  على القضاء على شت  أشكال العن   ضد املرأة وحماية حقوق املرأة."03

وقضايا املرأة  التي تترأسها  حاليا  غنية الدالية التي  األسرةومن أبرز مهام  الوزارة املنتدبة  املكلفة  ب

وقضايا املرأة هو وضع  األسرةن الوطني و أصبحت وزارة مستقل في الوقت الراهن تحت اسم  وزارة التضام
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{ واملخطط 2013-2008ورسم عدة استراتيجيات وطنية  من أجل ترقية  املرأة ودمجها على غرار  مخطط}

{، ناهيك  عن برام  خاصة باملرأة الريفية واملاكثة بالبيت خاصة  التي  2014-2010التنفيذي لإلستراتيجية }

{ هذه األخيرة 2002-2007والستراتيجية الوطنية  ملكافحة العن  ضد املرأة تعرإ  مشاكل جمة عزلة كبيرة. 

التي تلقى دعم كبير من طرإ الوزارة في ا ونة األخيرة  بدليل تخصيصها لعام العام جائزة  وطنية مفتوحة لكل 

أو املبدعين عبر العالميين أو املؤسسات العمومية أو الخاصة في مجال السمعي البصري او الصحافة املكتوبة 

 xxiالشبكة العنكبوتية.

وكنتيجة لهذه االستراتيجيات وغيرها التي انتهجتها الدولة الجزائرية  في سبيل  دم  املرأة في سوق العمل، 

باملاة من الطبقة الشغيلة    19مليون  بنسبة  2.3تشير الحصائيات إلى   بلوغ  عدد النساء العامالت  إلى أكثر من 

، مما  يدل على تطّو ر  2016، حسب تقرير املعهد  االورومتوسطي  الصادر في مارس 2008يون عام مل 1.7مقابل 

نسبة مشاركة املرأة في النشاط االقتصادي وعالم الشغل، وهذا يؤكد الحصائيات التي قدمها  الديوان الوطني 

النسوي ضمن الطبقة العاملة في التي تشير إلى تزايد معتبر  في نسبة العنصر  2015لإلحصائيات بداية عام 

 5باملاة، فيما تمثل النساء الالئي يتمتعن بشهادة تكوين منهي   71البالد. وتشكل نسبة النساء الجامعيات  ف ها 

 xxiiباملاة من إجمالي النساء العامالت. 07باملاة، في حين ال تشكل املرأة غير املؤهلة مهنيا سوى 

بة الجامعيات  ضمن الطبقة الشغيلة مرده لسياسات الحكومة املالحظ في التقرير هو ارتفاع  نس

املنتهجة حول تكافؤ الفرص بين الجنسين التي أقرتها مختل  الدساتير، كما أنها دليل أن الجزائر قطعة أشواطا 

ر معتبرة في ترقية املرأة في سوق العمل  واالستراتيجيات السالفة الذكر أتت بثمارها على أرض الواقع على غرا

التعليم املجاني الذي توفره الجزائر لكل أبناءها دون تميز مند االستقالل إلى اليوم رغم الظروإ التي تمر بها 

البالد خاصة مع انخفاض سعر البترول وتأثيره سلبا على االقتصاد الوطني  إال إن الجزائر حافظة على هذا 

أة املتعلمة، ناهيك  عن  االنجازات الكبيرة التي حققتها املكسب الثمين وهو ما نعكس إيجابا على ارتفاع نسبة املر 

مما أعطى  48الدولة في ميدان املنشآت التعليمية والجامعية هذه األخيرة التي وفرتها الدولة في كل واليات الوطن 

 حافزا  كبير للمرأة ملواصلة دراساتها العليا دون أي إشكال  خاصة  أن مشكل بعد الجامعة عن الناث كان

 يشكل معضلة  كبيرة  للمحيط العائلي وسببا مباشرا في توق  العديد منهن في سنوات سابقة.

باملاة من إجمالي عدد املتمدرسين في  58فحسب التقرير بلغت نسبة تمدرس الناث في الطور الثانوي 

 2014اة أواخر بامل 60هذا الطور من الجنسين، في حين نجد حضور الناث بقوة في التعليم العالي  بنسبة 

، ولعل هدا ما يفسر  استحواذ الحاصالت على شهادات جامعية  على 2017باملاة  أواخر  70واحتمال تصل إلى 

فقد انخرطت املرأة الجزائرية في    xxiiiباملاة  من مناصب الشغل  املحصاة من قبل الديوان الوطني لإلحصاء. 70

ة، فظهرت "املرأة املقاوالتية، "واملرأة   املهندسة" كالسيدة ميدان املؤسسات املقاوالتية  واألشغال العمومي

سعيدة نغزة، رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية،  فرغم أن املرأة الجزائرية  العاملة  لم تصل إلى  

لى مشروع نسوي ع 29329املستوى املطلوب،  إال أن  إحصائيات الديوان الوطني لإلحصاء تشير  إلى تمويل 

 10{ وتمثل املشار ع التي استفادة منها النساء  ANSAJاملستوى الوطني مند إنشاء وكالة دعم وتشغيل الشباب} 

باملاة من إجمالي  عدد املشار ع املمولة مند نشأة هذه الوكالة،  رغم أنها تبقى نسبة محتشمة لكن محفزة من 

{ بحيث   { ANGEM ة الوطنية لتسيير القرض املصغرأجل تطويرها ودعمها في املستقبل، وهذا ما ظهر مع وكال

 xxivباملاة من إجمالي عدد املشار ع املمولة من طرإ الوكالة . 60امرأة  من قروض بنسبة   141997استفادت  
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على دم  املرأة في سوق العمل حسب  الدؤوبوغيرها  هو  سع ها   ANGEM } }xxvفمن ايجابيات  وكالة  

في املناطق الريفية واملعزولة  بما يضمن  تشجيع واستمرار نشاط  الحرفيات  وأصحاب ظروفها وإمكاناتها خاصة 

املؤسسات الصغيرة، قامت الدولة بتأجير  محالت  بالتنسيق مع البلديات بمبالغ رمزية، كما تمنح لهن حق  

ما يفتح لهن فرصة املشاركة في مختل  املعارض املحلية والوطنية وحت  الدولية من أجل تروي  منتجاتهم،  م

التسويق على أوسع نطاق  وتحقيق أرباح على املدى املنظور  تسهم في توسيع مشار عهن،  األمر الذي يسهم  في 

دعم  التنمية املحلية والوطنية.، وكعينة عن مشار ع  الوكالة، يبين  مسؤول خلية  القرض املصغر   بدائرة 

قرض للمرأة املاكثة في البيت  400د ملقدم :".... أنه تم منح  حوالي  املقارين والية ورقلة بالجنوب الجزائري سع

 xxviباملاة.." 50أل  ، وأن نسبة النجاح بلغت  16على مستوى الدائرة لوحدها التي تقدر نسمتها بحوالي 

فرغم هذه الجهود املبذولة من طرإ الحكومة الجزائرية من أجل ترقية املرأة وخاصة من اعتالء السيد  

 30خاصة نظام الحصص املمنوح للمرأة }  1999العزيز بوتفليقة  سدة الحكم كر س لمجمهورية  مند عام عبد 

باملاة{ ، إال إن املنظمات النسائية والحقوقية  ال تزال تطالب  بجهود مضاعفة لتمكين حقيقي وفعلي للمرأة 

املرأة العامل في القطاعين  العام والخاص  يتجلى  في املمارسات اليومية، وهذا نظرا لعدة  مظاهر سلبية  تعيشها

فهناك الكثير من القضايا املسكوت عنها } طابوهات{،  نظرا لحساسيتها حسب تلك املنظمات  منها جمعية 

الدفاع عن حقوق املرأة، فقد صرحت املحامية بمحوت فوزية نائب الجمعية:" أن الجمعية استمعت إلى  حاالت 

مناصب عليا وقيادية، يتعرضن للضغط من قبل رؤسائهن إال أنهن يرفضن املواجهة  من النساء اللواتي  يملكن

حفاظا  على صورتهن أمام الجميع وخوفا من ردة فعل عائلتهن واملجتمع توجهاهن "،  وتضي  املحامية أن 

الجمعية سجلت حاالت لنساء ذات مناصب هامة تعرضن للتحرش الجن ري، خاصة  منهن اللواتي على وشك 

لترقية املهنية التي هي من حقهن، إال أنهن يصطدمن بإنزال رتبتهن وإحالتهن أحيانا على العدالة.". كما كش  ا

رئيس مكتب الرابطة الجزائرية لحقوق النسان بالشل  هواري قدور عن تعرض املرأة الناشطة في املجال 

في مستوى املسؤولية وبأنها غير ناضجة.   السيا ري إلى مضايقات  من زمالئها الرجال الذين يعتقدون أنها ليست
xxvii 

أما في رأي املختصين  يرى  عبد هللا صحراوي باحث في التربية وعلم النفس:" أن املرأة في مجتمعنا  ال 

تزال تصارع لكسر القيود الثقافية التي وصمتها بالعجز والقصور، وظلت بتأثير  منها حبيسة ممارسات اجتماعية 

ي وعقائدي أخطأ في حقها"،  ويضي  املختص من الناحية النفسية فإن عقدتي الرجولة مقرونة بموروث ثقاف

واألنوثة ال تزال مسيطرة على الرجل كما على املرأة،  وبسببها تتزايد الضغوط النفسية واالجتماعية على املرأة 

لمجنة الوطنية للمرأة العاملة العاملة مرؤوسة أو رئيسة لكنها تتعاظم في الحالة الثانية...". وفي دراسة أخرى  

املنضوية تحت  النقابة الوطنية  املستقلة ملستخدمي الدارة العمومية }السنابات{ الذي أعدته رئيستها  يمينة 

مغراوي :" أن املمارسات التعسفية تدفع املرأة للتخلي عن منصبها وضياع حقوقها الوظيفية.."،  وقد شملت 

حالة  تعرضت ف ها املرأة لالستغالل في الوسط املنهي، في  135واليات أحصت  10عينة  لنساء عامالت عبر  600

حالة  39حالة أبدت عدم منح حقها في الترقية، و 39امرأة أنهن تعرضن للتحرش الجن ري و  56حين أجابت 

 xxviiiامرأة للعن  اللفظي. 21تعرضت ف ها النساء للظلم فيما تعرضت 

 كقوة ناعمة لتحقيق اإلقالع التنموي. خاتمة: نحو تمكين املرأة العربية

، فال يعقل   -طبعا بدرجات متفاوتة بين الدول  العربية -املرأة العربية  تشكل تقريبا نص  املجتمع العربي

إقصاء نص  املجتمع  أو تهميشه العتبارات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حت  شخصية،  وكأن قطار 
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يسير على خط واحد وليس خطين. فهل يدرك صناع القرار  حقيقة هذا "املعضلة التنمية في الدول العربية 

  النسوية"، ألن كل ما تأخر  في إدماج املرأة  في الحياة كلما ضيعنا على أنفسنا  فرص لإلقالع التنموي.

لكن في نفس الوقت   فاملعوقات  السالفة الذكر فعال مستعصية وصعبت التفكيك على املدى املنظور 

 ويمكن الوقوف عن أهم  اآلليات لتخفيف من هذه املعضلة في التقاط التالية: معالجتها  ليست مستحيلة 

 املجتمع املدني{ -القطاع الخاص –تضافر الجهود بين مختل  الشركاء والفاعلين } الدولة  من  ال  بد -

 من أجل ترقية املرأة  وتمكن ها في سوق العمل. 

ية من طرإ صناع القرار  بالدرجة األولى  في تحقيق  التمكين للمرأة العربية وجود إرادة قو ال  بد من   -

  .على أرض الواقع وعدم االكتفاء بالنصوص القانونية والخطب السياسية والشعارات البراقة

ينظر للمرأة كشريك  محوري في املجتمع وقيمة مضافة لالقتصاد الوطني  ولست فقط عباا  يجب أن  -

 مجتمعيا. 

مؤشر التعليم  من أهم  الرهانات رفع شعار العلم  والتعليم للمرأة  بصفة مستعجلة ودائمة:  فيجب  -

الكبرى  التي يجب أن تلقى العناية من طرإ صناع القرار ، باعتباره  يشكل حال محوريا  "للمعضلة 

ال   ذيالاملتزمت  والفكر الرجعي النسوية" في الدول العربية، فهو يقضري على املوروث التقليدي البالي  

 في أدهان الكثير  حكاما وشعوبا. ازالت عالق

في الدول العربية ،  مع تعاليم ديننا السالمي السمح  املتعلقة باملرأة تبياة القوانين الدولية العمل على  -

   من خالل تكييفها مع الخصوصية االسالمية، ومواكبة التطور العالمي الحاصل في مجال ترقية املرأة.

تعتبر آلية فعالة لتمكين املرأة العربية  : التي اليقظة االقتصادية بأبعادها الشاملةعتماد استراتيجية ا -

بالتركيز على خلق بياة استثمارية مالئمة لنمو املشروعات وتدريب  ، ودمجها في مسيرة البناء والتشييد

-FACEBOOK-TWTTERاملرأة،  والعمل على توظي  البعد العالمي بتطبيقاته الجديدة } 

INSTAGRAM-YOUTUB….. {    من أجل تغيير الصورة النمطية السلبية حول املرأة في املنطقة

على   من خالل التركيز  ،العربية، وإبراز صورة املرأة شريكة الرجل في تحّمل أعباء املجتمع والحياة

 دولية. التي فرضت نفسها على الساحة الوطنية والقليمية وال النماذج الناجحة 

على مختل   حول قضايا وشؤون املرأة، محاولة عقد اتفاقيات  ثنائية وجماعية بين مختل  الشركاء -

دوليا واقليميا  ومنظمات  الدفاع عن املرأة فيما بينها وحت  الدول الغربية  بين الدول العربية املستويات

وتجنبها.  فاشلة ألخذ الحيطة منهاالستفادة من التجارب الناجحة لتثمينها  والتجارب الا ، من أجل 

 خاصة في ظل التحديات العاملية التي تشهدها اغلب اقتصاديات الدول العربية. 

في حالة الجزائر الرهان كبير جدا من أجل ترقية املرأة العاملة  ودمجها في سوق العمل على أساس أنها  -

املستوى التعليمي العالي الذي تتمتع به  تشكل نسبة معتبرة  في النسي  االجتما ي للبالد من جهة، وكذا

من جهة ثانية، فضال عن القوانين السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي توفرها السلطة العليا في 

البالد لصالح املرأة العاملة، مما يجعل تحدي دخول املرأة الى سوق العمل سلسال نوعا ما ، لكن 

في حق املرأة العامل سبق ذكرها، والحل يكمن  في تكاث  الواقع لألس  مزال يشهد عدة تجاوزات 

الجهود  وتذليل الصعاب قدر االمكان، التي تواجه املرأة شريك الرجل ومحرك لقطار التنمية، لغرض 

مواجهة التحديات االقتصادية الحرجة التي تمر بها البالد في السنوات االخيرة، كما صرح به  فخامة 

املورد   طزيز بوتفليقة  في عدة  مناسبات، خاصة بعد تراجع أسعار النفرئيس الجمهورية عبد الع

 الرئيس لمخزينة العمومية.
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 ملخص

ة دور فاعل في تنمية املوارد البشرية والتنمية االقتصادية وهي جزء ال يستهان به من القوى العاملة في األردن. وبالرغم للمرأ

من أن املشرع األردني وفي قانون العمل األردني قد كفل لها حقوقها العمالية مساواة بالرجل، وبالرغم من تطبيق املعايير الدولية 

املتعلقة بعقد العمل ومساواتها بالرجل، إال أن هناك عدة إشكاليات تواجهها املرأة، منها عدم تطبيق  واالتفاقيات واملعاهدات

القانون باملساواة مع الرجل، ومنها البطالة الكبيرة في املجتمع األردني ما بين النساء العامالت، ومنها الظروإ االجتماعية، 

مار بشكل يخدم املجتمعات، وعدم وجود جهة مستقلة لدارة حقوق املرأة، وكذلك ، وعدم توز ع االستثاألسرةوالثقافية، وأعباء 

عدم تطبيق نظام العمل املرن بما يخدم املرأة العاملة، وعدم تطوير التعليم في الجامعات األردنية ومخرجاتها لتواكب سوق العمل، 

 مما زاد من نسبة الخريجين والبطالة بين النساء.

 وق املرأة العاملة ، املوارد البشرية ، التنمية االقتصادية ، قانون العمل األردنيحق :الكلمات الدالة

  

 

Woman Rights in the Jordanian Labor Law and its  impact on human resources development 

Abstract 

The woman has an active role in human resources and economic development. She is a significant part of the 

working force in Jordan. However, and in spite that the Jordanian legislator, in the Jordanian Labor Law, guaranteed 

and secured the woman labor rights equally with the man, and in spite of applying the international standards, 

agreements and treaties related to woman employment contract and equality with the man, the woman faces some 

problems such as non-enforcement of the law on equal basis with the man, high unemployment percentage among 

working women in the Jordanian society, social and economic conditions, family burdens, non-allocation of 

investment in a way serving the society, there is no independent entity in charge of the management of the woman 

rights, the flexible labor system is not enforced in a manner serving the working woman and not developing the 

education process and outcomes in the Jordanian universities to cope with the labor market, which led to increase 

unemployment percentage among the woman graduates . 

Key Words: Working woman rights, human resources, economic development, Jordanian Labor Law        
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 املقدمة

 في النتاج الوطني، إذ 
ً
تشكل املرأة نص  الطاقات واملوارد البشرية في املجتمع العربي، وتساهم أيضا

أصبحت معه تدخل في حساب التنمية االجتماعية واالقتصادية والتنمية املستدامة عند إعداد البرام  والخطط 

التنموية ألية دولة من الدول، وأصبح مشاركة ومساهمة املرأة، مساهمة فعالة للموارد البشرية املؤهلة واملتاحة 

في العملية التنموية، من خالل عملها وإنتاجها بعد أن تم تنظيم ذلك من خالل قوانين العمل والضمان 

، التعليم،  االجتما ي الذي كفل للمرأة أن تكون لها أهمية وإيالء االهتمام
ً
بها ودورها اليجابي من خالل أيضا

والتدريب، والتأهيل، وتوفير ما يلزمها من خدمات، وعمل برام  تربوية، وإعالمية، وتوعوية، كل ذلك كفل للمرأة 

في  1948العمل وباعتباره حق لها من حقوق النسان األساسية، إذ أقر العالن العالمي لحقوق النسان سنة 

هذا الحق "في العمل، واألجر املتساوي والحماية من البطالة، واألجر العادل، والحق في الراحة،  –( فيه 23املادة )

( من القانون نفسه والحق في 24وساعات العمل والعطالت الدورية بأجر، واالنضمام إلى النقابات املادة )

، وساعات ( منه على حماية 23الراحة، وأما الدستور األردني فقد نصت املادة )
ً
العمل وإعطاء العامل أجرا

 العمل وأيام الراحة وتنظيم نقابي حر.

العهد الدولي الخاص  1966أما االتفاقيات الدولية فقد صدر عن الجمعية العامة لألمم املتحدة عام 

املادة  بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتي أفردت ف ها بندين خاصين باملرأة العاملة إذ جاء في

 وشروط عمل ليس أدنى من تلك التي يتمتع بها الرجل، ومكافأة  –السابعة على أنه "تكفل للمرأة 
ً
 منصفا

ً
أجرا

 متساوية وحماية خاصة باألمهات وإجازة خاصة باستحقاقات ضمان اجتما ي كافية.

واة باألجور، وعدم إن قانون العمل األردني قد كفل للمرأة العاملة حقوق مساواة بالرجل من حيث املسا

التمييز بالعمل، وإجازات وحقوق، وإنشاء حضانات، وحقوقها خالل فترة العمل وعدم جواز فصلها من العمل، 

وإجازات براتب وبدون راتب ومنع تشغيلها في بعض املهن وفي ساعات الليل، إال أن هناك بعض الشكاليات التي 

 حقوق املرأة العاملة.ما زالت موجودة والبد من معالجتها في مسألة 

 مشكلة الدراسة:

 قانونية، كفلت للمرأة العاملة حقوقها العمالية من فرص 
ً
بالرغم من أن الدستور األردني وضع نصوصا

، وإجازات العمل واملساواة باألجر، 
ً
العمل، والجازات وتنظيم عملها وحظر العمل في األعمال الخطيرة والعمل ليال

 أمومة وتامين األمومة عن طريق قانون الضمان االجتما ي. وكذلك كفل للمرأة إجازة

وكذلك صدر نظام العمل املرن، وهو نظام يستفيد الرجل واملرأة منه على حد سواء، إال أننا نجد أن 

املرأة تستفيد من هذا النظام أكثر من الرجل وإذا اطلعنا على هذا النظام نجد بأنه يوفر للمرأة حرية في العمل، 

 ، أو العمل الجزئي.عن بعد

 إال أن هناك بعض الشكاليات التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار وهذه الشكاليات ما يلي: 

ال توجد إدارة لحقوق املرأة العاملة يمكنها أن تتصل بها في حالة تعرضها للتميز غير القانوني، وفي حالة  .1

أو األجر، لحل هذه املسائل، بالطرق  فصلها من صاحب العمل بسبب الحمل، أو الجازات، أو التعيين

 السلمية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم تقديم صاحب العمل إلى القضاء.

ال يوجد في قانون العمل األردني نصوص تعالج حالة فصل املرأة من العمل بسبب عجزها عن العمل  .2

عدم وجود نصوص بشكل مؤقت ألسباب طبية بسبب الحمل أو مضاعفات الوالدة طويلة املدى و 

 لها.
ً
 كافيا

ً
 تفرض تعويضا

تحميل صاحب العمل املسؤولية عن تشغيل املرأة العاملة في أماكن مضرة باملرأة الحامل، أو تعرضهن  .3

 ملواد خطرة قد تؤدي إلى تأخير النجاب أو إسقاط الجنين.
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 إنهاء عقد عمل املرأة بسبب الحمل. .4

تقدمها ومساهمتها الفاعلية في التنمية البشرية. إن الثقافة ومن الشكاليات التي تواجه املرأة وتعيق  .5

األسرية مبنية على تسلط بعض األزواج على املتزوجات العامالت، قد يمنعها من العمل، أو إجبارها 

 على ترك العمل، أو عرقلة التحاقها بالعمل اليومي مما يؤدي إلى فصلها من صاحب العمل.

ل املرأة الثقافة العامة لدى الشباب عند اختيارهم شريكة حياتهم، ومن الشكاليات التي تواجه عم .6

 لحالة االستقرار  الوظيفي وطبيعة العمل، 
ً
فإنهم يفضلون املرأة التي تعمل لدى الجهات الرسمية، نظرا

بينما يعزإ كثير من الشباب عن االقتران بزوجة تعمل في مصنع، لبعد املسافة، أو طبيعة العمل 

إنشاء مصانع قرب املناطق ا هلة بالسكان وتغير ثقافة الشباب، ونظرة املجتمع إلى املرأة  وبالتالي فإن

 التي تعمل في املصانع، أو الصناعة تساعد في حل املشكلة.

 أهمية هذه الدراسة:

وتبرز أهمية هذه الدراسة من خالل النظر إلى ا ثار التي تترتب على أهمية خلو  قانون العمل األردني 

نون الضمان االجتما ي من أحكام تتعلق بتشكيل إدارة خاصة بحقوق املرأة العاملة، ونقابات عمالية خاصة وقا

بعمل املرأة، ومراكز تثقيفية وبرام  تثقيفية للمرأة في حالة عجزها عن العمل بسبب الحمل أو الوالدة، أو حاالت 

ب العمل في حالة  تشغيل املرأة في العمل طبية ذات صلة يضمن لها التعويض املناسب وكذلك مسؤولية صاح

 يؤثر على النجاب أو الحمل، نتيجة طبيعة العمل الذي تعمل فيه.

 أهداف هذه الدراسة:

تهدإ هذه الدراسة إلى تطوير القوانين ذات العالقة بعمل املرأة والتي تسهم إلى حد كبير في مساهمة 

، إلى أن املرأة تسهم في تنمية املوارد االقتصادية  املرأة في النتاج الوطني، ووضع الخطط التنموية
ً
استنادا

 لإلعالن العالمي لحقوق النسان والدساتير واالتفاقيات 
ً
واالجتماعية والسياسية على حد سواء مع الرجل، وفقا

 واملعاهدات الدولية، واعتبارها نص  املجتمع، ولها دور إيجابي في التنمية املستدامة.

 خطة البحث: 

تم تناول هذا املوضوع من خالل تقسيمه إلى مبحثين، سنتناول في املبحث األول: قد ما سبق ف لكل

حقوق املرأة العاملة في قانون العمل األردني ومدى موافقتها لالتفاقيات واملعاهدات الدولية، وذلك من خالل 

العمل األردني، أما الثاني فيناقش: مطلبين، يعالج أولهما: حقوق املرأة العاملة وضوابط تنظيم عملها في قانون 

مدى موافقة حقوق املرأة في قانون العمل األردني لالتفاقيات واملعاهدات الدولية. في حين يعالج املبحث الثاني: 

أسباب قصور مشاركة املرأة في تنمية املوارد البشرية وطرق تفعيل دورها، وذلك من خالل مطلبين. جاء األول 

مشاركة املرأة في تنمية املوارد البشرية. أما املطلب الثاني فوسم: بالطرق والحلول  صور تحت عنوان: أسباب ق

 لتفعيل دور املرأة في تنمية املوارد البشرية. ومن ثم يتبع ذلك الخاتمة والتي تشمل النتائ  والتوصيات.

 املبحث األول 

 اقيات واملعاهدات الدوليةحقوق املرأة العاملة في قانون العمل األردني ومدى موافقتها لالتف

وتعديالته عمل املرأة وحقوقها  1996لسنة  8نظم املشرع األردني في قانون العمل رقم  -:تمهيد وتقسيم

وضمن لها حرية العمل، وتنظيم العمل والجازات، وكفل الدستور األردني للمرأة حق العمل، إذ نصت الفقرة 

فل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها وتكافؤ الفرص األولى من املادة السادسة منه على أنه "تك

( على أنه "العمل حق لجميع املواطنين وعلى الدولة أن توفر 23لجميع األردنيين". والفقرة األولى من املادة )

ونضع له  لألردنيين بتوجيه االقتصاد الوطني والنهوض به"، والفقرة الثانية من املادة نفسها "تحمي الدولة العمل

 يقوم على املبادئ التالية وهي تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء واألحداث".
ً
 تشر عا
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وعليه سوإ نتناول الحديث في هذا املبحث من خالل مطلبين، األول )حقوق املرأة العاملة وضوابط 

انون العمل األردني تنظيم عملها في قانون العمل األردني( واملطلب الثاني )مدى موافقة حقوق املرأة في ق

 لالتفاقيات واملعاهدات الدولية(.

 املطلب األول:

 حقوق املرأة العاملة وضوابط تنظيم عملها في قانون العمل األردني

نصت االتفاقيات واملواثيق  الدولية على أن طبيعة املرأة تختل  عن طبيعة الرجل، وأثر العمل على  .1

نوال وتنبه إلى أن طبيعة املرأة تختل  عن طبيعة الرجل في مدى صحتها، وسار املشرع األردني على ذات امل

قدرتها على العمل في مجاالت معينة  أو أعمال معينة أو املخاطر التي يمكن أن تتعرض لها املرأة وبالتالي قد 

، مع األخذ بعين االعتبار إلى حاجتها لرعاية أطفالها ومس
ً
ؤوليتها تؤثر على حالتها الصحية. وكذلك العمل ليال

 . األسرةنحو 

ووضع املشرع األردني هذه االعتبارات لرعاية املرأة في العمل ووضع لها ضوابط تكفل لها صحتها 

واملحافظة على األخالق، وقام بوضع نصوص تنظم عمل املرأة وتكفل لها حقوقها. أما الضوابط التي نظمت 

 لي:عمل املرأة وكفلت لها حقوقها فيمكن بيانها من خالل ما ي

 حماية املرأة من األعمال الخطرة أو الشاقة:

( من قانون العمل عمل املرأة في األعمال الخطرة أو الشاقة وذلك 69نظم املشرع األردني في املادة )

بموجب قرار يصدره وزير العمل بعد استطالع رأي الجهات الرسمية املختصة، وتحديد الصناعات واألعمال التي 

 على صحتها، أو جسمها، أو أخالقها، والفقرة )ب( من املادة نفسها، تحديد األوقات  يشكل عمل املرأة بها
ً
خطرا

 التي ال يجوز ف ها تشغيل املرأة العاملة والحاالت املستثناة. ) (

 على صحتها وصحة العمل، 
ً
وهذه املادة حددت ف ها األعمال واألوقات التي تعمل بها املرأة حفاظا

املشرع األردني ساير االتفاقيات الدولية في عمل املرأة وكذلك، أوجد للمرأة حق العمل  واألخالق، مما يعني أن

ولكن ضمن ضوابط للمحافظة على صحتها، واألخالق، وهذا يعني أن املرأة لها خصوصيات، يجب مراعاتها ولكن 

وكما يص  البعض) (" لم يحرمها من العمل كونها عنصر من عناصر العمل، ولها دور في التنمية البشرية، أي 

 لتطور أوضاع  املجتمع فهذه السمة هي من أهم سمات قانون العمل وهذا 
ً
أن قانون العمل يتغير ويتطور تبعا

يؤدي إلى أن تبقى قواعد بعيدة عن العمومية والتجريد، فاي تنظم كل حالة على حده بما يتفق مع طبيعة 

 العمل وظروإ العمل وقدرة صاحب العمل") (.

:حظر ع .2
 
 مل املرأة ليال

 اجتماعية وأخالقية ضارة باملرأة وقد نصت الفقرة )ب( من املادة )
ً
( من قانون 69للعمل الليلي آثارا

العمل األردني على إعطاء الوزير بعد استطالع رأي الجهات الرسمية املختصة "األوقات التي ال يجوز تشغيل 

 النساء ف ها والحاالت املستثناة".

 لصحة املرأة ويؤدي إلى اضطرابات النوم وتغيير العادات الغذائية، إذ إن العمل لي
ً
 كبيرا

ً
 يعد تهديدا

ً
ال

وبالنسبة للمرأة كونها هي من تقوم بالسهر على أسرتها وعائلتها وبالتالي فاي أحوج ما تكون إلى الحماية من خالل 

. وقد عبر البعض) ( عن هذا األمر بالقول:" إ
ً
ن العمل الليلي يؤدي إلى قلة عدد تحديد ساعات العمل ليال

 عن أن 
ً
 على صحة أطفالها هذا فضال

ً
ساعات نومها وزيادة إرهاقها فيؤثر ذلك على صحتها، وبالنتيجة يؤثر سلبا

 يؤدي إلى حرمانها من الراحة خالل الليل باعتباره الفترة الطبيعية للراحة و عيق قيامها 
ً
تشغيل املرأة ليال

 بواجباتها الزوجية".
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هذا ما يؤدي إلى تشجيع املرأة على العمل، وزيادة إقبالها عليه لوجود تحديد لساعات العمل في النهار و 

 في حاالت معينة كوظيفة الطبيبة واملمرضة وغيرها. ) (
ّ
، إال

ً
 وليس ليال

 

 تحديد إجازات املرأة العاملة:  .3

 
ً
يحمي بموجبها حقوق املرأة العاملة في  ضمن املشرع األردني لألم العاملة في قانون العمل األردني أحكاما

املعايير الدولية. إذ إن املشرع األردني أعطى للمرأة إجازة أمومة مدتها عشرة أسابيع مدفوعة  وتواءمالجازات 

، وذلك لدفعها للعمل واملشاركة في الحياة االجتماعية، 
ً
ومراعاة لطبيعتها وما األجر، وساعة لرضاع الطفل يوميا

 ن الرجل فقد أفرد املشرع للمرأة دون الرجل عدة أنواع من اإلجازات هي: تتميز به ع

  ( من قانون العمل األردني على أنه )للمرأة العاملة الحق في الحصول 70: إذ نصت املادة )إجازة األمومة

تقع  على إجازة أمومة بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مدتها عشرة أسابيع، على أن ال تقل املدة التي

من هذه الجازات بعد الوضع عن ستة أسابيع ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك املدة". وهذا يدل على 

مدى حرص املشرع األردني على مشاركة املرأة في املشاركة في تنمية املوارد البشرية ومراعاة ظروإ املرأة 

 ة لقوانين العمل.العاملة خالل وقبل وبعد فترة الحمل بما يتوافق مع املعايير الدولي

  (، 71: استحدث املشرع األردني إجازة إرضاع الطفل وهي مقدرة ملصمحة الطفل في املادة )إجازة اإلرضاع

حق إرضاع الطفل خالل مدة سنة من تاريخ الوالدة فترة أو فترات مدفوعة األجر، على أن ال تزيد على 

.7ومي )الساعة في اليوم الواحد، إذ تصبح عدد ساعات دوامها الي
ً
 ( ساعات يوميا

  حرص املشرع على إعطاء إجازة للمرأة العاملة لتربية أطفالها إذ نصت حق املرأة في إجازة لتربية أطفالها :

( على أنه "للمرأة التي تعمل في مؤسسة تستخدم عشرة عمال أو أكثر الحق في الحصول على 67املادة )

تربية أطفالها ويحق لها الرجوع إلى عملها بعد انتهاء مدة إجازة دون أجر ملدة ال تزيد على سنة للتفرغ ل

الجازة، على أن تفقد هذا الحق إذ عملت بأجر في أي مؤسسة أخرى خالل تلك املدة". هذه الجازة تعطي 

 للمرأة الحق في رعاية أطفالها، وتشجعها على العمل.

  شرع األردني بحق رعاية املرأة العاملة ألطفالها : اهتم املحق املرأة في توفير دار رعاية ألطفالها في املؤسسة

 ( من قانون العمل األردني.72داخل املؤسسة التي تعمل يهان هذا ما ورد في نص املادة )

وهذا يعطي اهتمام باملرأة العاملة، واالستقرار، وتحفيزها على العمل وإن كان لديها أسرة ترعاها، ويزيد من 

 على صاحب العمل واالقتصاد. طمأنينتها، وإنتاجها، وينعكس
ً
 إيجابيا

  على العالقة األسرية واستمرارها وسالمتها واستقرارها حرص حق املرأة في إجازة ملرافقة زوجها 
ً
: حفاظا

( من قانون العمل األردني، ويهدإ املشرع 68املشرع األردني على إعطاء املرأة إجازة ملرافقة زوجها في املادة )

واستقرارها. وهي مصمحة  األسرةدة إلى تشجيع املرأة على العمل، ويحافظ بالنتيجة على االردني في هذه املا

 إيجابية للعامل وصاحب العمل، وفي دفع االقتصاد والنتاج.

 هناك إجازات أخرى مساواة بالرجل إذ أن اإلجازات األخرى التي تستحقها املرأة مساواة بالجنس اآلخر :

خاصة باملرأة العاملة، العتبارات اجتماعية وفسيولوجية، إال أنها لم تفقد الجازات السابقة هي إجازات 

 حقها في الجازات األخرى املدفوع األجر: وهي على النحو ا تي: 

o .الجازة السنوية 

o .الجازة املرضية 

o  لاللتحاق بدورة ثقافية عمالية أو الجازة ألداء فريضة الحج. –الجازة الضافية 

o ية.الجازة الدراس 
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o العطل األسبوعية 

o .األعياد الدينية والعطل الرسمية 

 املطلب الثاني:

 مدى موافقة حقوق املرأة في قانون العمل األردني لالتفاقيات واملعاهدات الدولية

بعد دراسة املطلب األول وما كفله املشرع األردني في قانون العمل للمرأة العاملة، فقد ضمن املشرع 

 لطبيعتها الخاصة.للمرأة حقوقها ومن تن
ً
 ظيم العمل نظرا

وقد ساهمت معايير العمل الدولية والعربية واالتفاقيات الدولية على التأكيد على املساواة بين الرجل 

 واملرأة، من أجل مشاركة املرأة في العمل وتنمية املوارد البشرية.

 وتناولت االتفاقيات واملعايير الدولية عمل املرأة على النحو ا تي: 

 املعايير الدولية في تشغيل املرأة:  .1

( بشأن حظر التمييز في االستخدام أو املهنة من أهم 1958( لسنة )111تعتبر االتفاقية الدولية رقم )

االتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، ملواجهة التمييز بين املرأة والرجل، في مجال االستخدام واملهنة، 

أي صور من صور التمييز أو الفصل في تكافؤ الفرص أو املعاملة أو إنقاص حقوق املرأة  وأن هذه االتفاقية تحظر 

العاملة من خالل التشر عات الوطنية للدولة، وكذلك هناك مواثيق وإعالنات دولية خاصة باملرأة العاملة 

 ومساواتها بالرجل. وهي: 

بدأ األسا ري الذي جاء به ميثاق األمم املتحدة ميثاق األمم املتحدة والعالن العالمي لحقوق النسان: امل  -

 ومتساوين في 
ً
وضع بالتفصيل في العالن  العالمي لحقوق النسان "إن جميع الناس يولدون أحرارا

الكرامة والحقوق") (. وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات املذكورة في هذا العالن 

 دونما تمييز من اي نوع") (.

ن القضاء على التمييز ضد املرأة) (: وتقع في إحدى عشر مادة والتي جاء في املادة األولى والثانية إعال   -

 ضد املرأة، وتقرير الحماية 
ً
والثالثة على إلغاء أي قوانين  أو أعراإ أو أنظمة أو ممارسات تشكل تمييزا

 القانونية الكافية لتساوي الرجل واملرأة في الحقوق.

( ومؤتمر 1975لية من أجل النهوض باملرأة ومساواتها بالرجل ومنها مؤتمر مكسيكو عام )املؤتمرات الدو   -

( والتي 1995( واملؤتمر العالمي الرابع املعني باملرأة في بكين عام )1985(، ومؤتمر نيروبي )1980كوبنهاجن )

 بجميع الحقوق والنهوض بها وتمكينها، وتعز 
ً
 كامال

ً
يز االستقالل االقتصادي، تؤكد على تمتع املرأة تمتعا

بما في ذلك توفير فرص العمل لها والقضاء على عبء الفقر املستمر واملتزايد على املرأة، ومنع كافة أشكال 

 العن  ضدها، ومشاركتهن في التنمية( ) (.

واملساواة املعايير في االتفاقيات العربية: كرست االتفاقية العربية بشأن املرأة العاملة، مبدأ تكافؤ الفرص   -

 بين الرجل واملرأة في مجال التشغيل واالستخدام وفي مجال الترقية، في الوظيفة، وعند تساوي املؤهالت.

 التشر عات العربية في اعتماد مبدأ املساواة في أحكام عمل املرأة دون تميز بين املرأة 
ً
واهتمت أيضا

لدولية بشأن التميز بين الرجل واملرأة في العمل والرجل في التشغيل وصادقت الدول العربية على االتفاقيات ا

 .1958( لسنة 111خاصة االتفاقية الدولية رقم )
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 املبحث الثاني

 أسباب قصور مشاركة املرأة في تنمية املوارد البشرية وطرق تفعيل دورها

شكل هذه تشكل املرأة في املجتمع األردني نص  الطاقات، وبالرغم من أن املرأة ت -:تمهيد وتقسيم

 أن نسبة مشاركة املرأة في تنمية املوارد البشرية، والتنمية االقتصادية، ال تتجاوز نسبة 
ّ
% من 13النسبة إال

 .2017النساء في األردن حسب إحصائيات دائرة الحصاءات العامة لسنة 

ساوى فيما بينها بالرغم من أن املشرع األردني في قانون العمل قد وفر للمرأة العاملة حقوقها الكافية و 

وبين الرجل، ورا ى ظروفها من حيث كونها ربة أسرة، ولها طبيعة خاصة، ورا ى ظروفها االجتماعية 

والفسيولوجية إال ان املشكلة في تطبيق القانون أدى ذلك إلى عدم وجود مشاركة فاعلة للمرأة في العمل، 

 ن العمل.وحسابها من القوى العاملة بالنسبة إلى حجم وعدد السكان وس

كما أن املشرع األردني لم يترك أي مجال من مجاالت عمل املرأة وحقوقها إال طبق املعايير الدولية 

واالتفاقيات واملعاهدات للمساواة ما بين الرجل واملرأة. وعلى سبيل املثال ال الحصر، فقد وضع نفس املعايير في 

جتما ي. وفي مجاالت الترفيه والتدريب والنقل فرض التوظي  على الرجل واملرأة، وانضمامها للضمان اال 

واملكافآت، والزيادات السنوية، والتقاعد، واالستفادة من راتب التقاعد، وفي مجال املنح الدراسية والتدريب 

املنهي، واملشاركة في النقابات املهنية، والهياات التطوعية، وحماية األجور وتساوي األجور، ورا ى ظروإ الحمل، 

 الرضاعة.  وساعات

 في التطبيق وتثور العديد من املشاكل، وهو األمر الذي سنتناوله 
ً
إال أنه ومن الناحية العملية نجد قصورا

في هذا املبحث من خالل مطلبين. األول بعنوان: أسباب قصور مشاركة املرأة في تنمية املوارد البشرية(، أما 

 رأة في تنمية املوارد البشرية(.املطلب الثاني فهو: الطرق والحلول لتفعيل دور امل

 املطلب األول:

 أسباب قصور مشاركة املرأة في تنمية املوارد البشرية

هناك عدة عوامل تتحكم وتؤثر في مشاركة املرأة العاملة في تنمية املوارد االقتصادية واملوارد البشرية في 

 األردن. ومن هذه األسباب: 

 لى الزواج من الشباب: الثقافة االجتماعية لدى املتقدمين ع .1

نجد أن الشباب في املجتمع األردني كونه مجتمع محافظ فإنه عادة عند اختيار شريكة حياته فإنه يفضل 

أن تكون من ضمن القطاع العام، ملا يؤمن هذا القطاع من استقرار في العمل، واملساواة، ما بين الرجل واملرأة في 

 الضمان االجتما ي، وقرب املرافق العامة عادة إلى أماكن السكن.تطبيق القانون، والرواتب، والجازات و 

 ما تكون 
ً
وفي حالة رغبة الشباب في الزواج من عاملة تعمل في القطاع خاص كعملها في املصانع التي غالبا

ن بعيدة عن أماكن السكن، فإنه يشترط أن تترك العاملة عملها من أجل االقتران بها. وفي حالة اقترانه بها دو 

هذا االشتراط  فإنه قد يمجأ إلى عرقلة التحاقها بالعمل اليومي مما يؤدي ذلك إلى فصلها من قبل صاحب 

 العمل) (.

 األعباء العائلية:  .2

 في ضع  مشاركة املرأة في تنمية املوارد االقتصادية، في 
ً
 رئيسيا

ً
تعتبر األعباء العائلية واألسرية سببا

 في سوق العمل فقط  295ردنيات في سن العمل مليونان واألردن، إذ يبلغ مجموع الناث األ 
ً
أل  يعمل فعليا

أل  غير نشيطات في مجال القوى العاملة أو  993أل  نصفهن في القطاع العام، أما الباقي وهو مليون و 229

صاديا أل  عاملة عاطالت عن العمل أي أن نسبة البطالة، أو غير الناشطات اقت 72املوارد االقتصادية وهناك 
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% من مجموع الناث في سن العمل، بالرغم من وجود نسبة تعليم عالية والسبب يعود إلى حجم 86.8يمثل 

 ) (.األسرةمسؤولية املرأة في رعاية 

 اجتماعية، تفرض عدم اختالط الرجل باملرأة، والتزامات املرأة ومسؤولياتها 
ً
كما أن هناك قيودا

 تكلفة دور الحضانة، ليصبح عمل املرأة وهذه الكلفة غير مجدية.وانشغالها بتربية األطفال، وارتفاع 

 عدم وجود الظروف املناسبة لعمل املرأة:  .3

غالبية أماكن العمل ال توفر الظروإ املناسبة لعمل املرأة، إذ يجب أن يؤخذ بعين االعتبار األعباء 

واملنزل، إذ أن املرأة  األسرةها بواجباتها داخل وقيام األسرةاألسرية، التي تتحملها املرأة من تربية األطفال ورعاية 

قد ال تجد املكان املناسب للعمل من حيث مكان العمل، وكيفية أدائه وتوقيته وعدم وجود البدائل التي تخف  

 على املرأة املسؤوليات امللقاة على عاتقها.

 التمييز ما بين الرجل واملرأة في العمل، عدم املساواة: .4

ديدة تتمثل بندرة مشاركة املرأة في عضوية في النقابات املهنة والعمالية والهياات وأشكال التميز ع

أو مواقع صنع القرار، وهو األمر السائد في القطاع الخاص  الشراقيةالتطوعية، وقلة وصول املرأة إلى الوظائ  

فإنه وفي القطاع الخاص  بخالإ القطاع العام الذي يوجد به مساواة ومشاركة فاعلة للمرأة. وعالوة على ذلك

 تعد نسبة مشاركة املرأة قليلة على مستوى الدورات التدريبية أو الدورات الثقافية.

 ارتفاع نسبة البطالة في املجتمع األردني:  .5

ما  2017إن النتائ  التي صدرت عن دارة الحصاءات العامة حول العمالة والبطالة في الربح األول للعام 

 .(%35.4 إلى -%39.5% وبين الشباب ليصل إلى ما بين )33يصل إلى % ل18.2بين الناث 

وهذه النسبة عالية فيما بين األثاث، إذ يجب أن تبني الدولة سياساتها على مواجهة هذا االختالل وتنمية 

 املوارد البشرية والبطالة مؤشر اقتصادي للدولة.

بيرة من الذكور والناث، وفرص العمل إذ نجد أن نسبة الحاصلين على الشهادات الجامعية أعداد ك

سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص تكون ضئيلة للمرأة، عند تقدم كل منهما لفرصة عمل. وبالتالي تكون 

 نسبة قبول الذكور أكبر من نسبة قبول الناث عند التقدم للوظيفة أو املهنة.

 افة سكانية: عدم وجود فرص عمل في بعض املناطق التي تنتشر فيها كث .6

إن غالبية املشروعات في اململكة تنشأ عادة في املناطق الصناعية أو في مناطق بعيدة عن املناطق التي 

توجد ف ها كثافة سكانية، وبالتالي تكون هذه املناطق سبب في وجود نسبة عالية من العاطلين عن العمل، لعدم 

تكون فرص العمل لهذه التجمعات ضئيلة. إذ أن وجود مصانع أو شركات أو مؤسسات قريبة لهم للعمل، و 

االستثمارات يجب أن توجه إلى املناطق السكانية، وكذلك بعض املناطق البعيدة التي يوجد ف ها سكان. ويجب 

.
ً
 التركيز على املناطق الفقيرة أيضا

 عدم مطابقة مخرجات التعليم في الجامعات واحتياجات سوق العمل:  .7

أكثر من ثالثين جامعة ما بين جامعات رسمية وخاصة، وما زالت مخرجات التعليم يوجد لدينا في األردن 

 هي املخرجات التقليدية، من الطب والهندسة والصيدلة، والعلوم الدارية والعلوم ا داب والحقوق، والتمريض.

، وقلة وجود املهن التطبي
ً
قية، وأصبح هناك فائض في سوق العمل لهذه التخصصات بنسبة عالية جدا

والعلوم التكنولوجية التطبيقية، هذا أدى إلى زيادة نسبة الخريجات من هذه التخصصات وعدم وجود فرص 

 عمل.
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 العمالة الوافدة: .8

 على تنمية املوارد البشرية واملوارد االقتصادية لألردن، ويحل كل 
ً
تؤثر العمالة الوافدة في األردن سلبا

ذا يؤثر على املرأة العاملة في األردن. وإن كانت هناك بعض األعمال، عامل وافد محل عامل أو موظ  أردني وه

 من الوافدين لسوق العمل. حل محل العامل والعاملة 
ً
 أن هناك تسربا

ّ
سمحت بها وزارة العمل للوافدين. إال

 األردنية.

  عدم وجود مشاريع استثمارية كبيرة في األردن: .9

 أن هذه املشار ع ضعيفة في حجمها بالرغم من وجود مشار ع استثمارية في بعض 
ّ
املناطق إال

واستثماراتها، وعلى الدولة أن توجه سياساتها في جذب املشار ع االستثمارية الكبيرة الستيعاب أكبر قدر ممكن 

 من العامالت.

 مراجعة التشريعات الخاصة بالعمل وخاصة لنظام العمل املرن الجديد: .10

( إذ أن هذا النظام يحتاج إلى كثير من التعديالت، وفي 2017سنة ل 22لقد صدر نظام العمل املرن رقم )

مجمله فإنه خصص للمساعدة على تشغيل املرأة، وإن لم يشر هذا النظام إلى عمل املرأة ولكن صدر هذا 

 النظام من أجل إيجاد فرص للمرأة العاملة) (.

 عدم وجود إدارة أو هيئة إلدارة حقوق املرأة العاملة:  .11

املرأة العاملة، أو التي تتقدم للعمل إلى تعس  في العمل أو في حالة تقدمها لوظيفة، إذ ال قد تتعرض 

يوجد مرجع مختص يفصل في هذه الحاالت التعسفية، وللنظر في هذه الشكوى وبصورة مستعجلة، أو في حالة 

استقرار املرأة في العمل  تعرضها للتمييز، فإن وجود إدارة لحل هذه املسائل بصورة مستعجلة وسلمية، تؤدي إلى

 وتنوع من ضمانات العمل.

 املطلب الثاني:

 الطرق والحلول لتفعيل دور املرأة في املوارد البشرية 

من الجراءات والطرق  التي يمكن إتباعها لتفعيل دور املرأة في املشاركة في تنمية املوارد البشرية والتنمية 

اململكة األردنية الهاشمية عديدة ويجب إتباع هذه الجراءات والطرق االقتصادية، وتصبح من القوى العاملة في 

للوصول إلى اعتبار املرأة هي نص  القوى العاملة في أي دولة، وأن بناء الخطط التنموية ألي دولة يجب أن 

لطرق ما يستند إلى أن املرأة هي نص  املجتمع وتساهم بشكل كبير في التنمية االقتصادية ومن هذه الجراءات وا

 يلي: 

: األمر الذي يسهل على إنشاء وبناء املصانع والشركات واالستثمارات لتكون قريبة من التجمعات السكانية -1

املرأة العمل ف ها، بحيث ال تحتاج إلى السفر، أو السكن، أو االبتعاد عن مكان السكن للقيام بدورها في 

ب على الزواج من هؤالء العامالت بسبب قرب حياتها الزوجية، ويمكن أن يشجع ذلك على إقبال الشبا

وكذلك تشغيل أيدي عاملة يكون ف ها املساواة في  األسرةمسافة العمل، وقدرتها على إدارة بيتها واالهتمام ب

العدد إذ أن الزوج قد يقبل بأن تكون زوجته عاملة في نفس املصنع أو الشركة وقرب وجود السكن بحيث 

، وكذلك أن تضع هذه الشركات واملصانع واملستثمرين شروط تشجيعية في العمل ةاألسر يتناوبون على رعاية 

والرواتب ونظام العمل املرن في العمل لحل مشكلة الشباب في العزوإ عن االقتران باملوظفة التي تعمل في 

ئ للمرأة املصانع أو الشركات، والبحث عن موظفة في القطاع العام. إذ يجب أن توفر كافة الظروإ التي تيه

 العاملة العمل دون أن يؤثر ذلك على حياتها األسرية.

: من تخفيض املسؤوليات من حيث بناء دور رعاية، األسرةمعالجة تحميل املرأة املسؤولية عن رعاية  -2

يمكن للزوجة أن تضع أبناءها ف ها بالرغم من أن قانون العمل اشترط أن تكون هناك دور حضانة للعامالت 
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من الشركات واملصانع واملستثمرين، ال نجد لديه دور الحضانة، إذ يجب البحث على دور حضانة إال أن كثير 

 تر ى ف ها األم أبناءها بطمأنينة داخل العمل، أو في أماكن قريبة من العمل. وبأسعار ال تستنزإ راتب العاملة.

ت واملصانع وأصحاب العمل بصفة : ما زالت كثير من املؤسسات والشركاالحد من التمييز بين الرجل واملرأة -3

عامة يميزون ما بين املرأة العاملة والرجل: إذ أن صاحب العمل عادة ما يقوم بإعطاء دورات تدريبية للعامل 

ودورات ثقافية، وإشراكها في النقابات املهنية، أو وضعها في وظائ  إشرافية، وهذا تميز ما بين العامل واملرأة 

 لهذه املمارسات.العاملة إذ يجب وضع تعلي
ً
 مات تضع حدا

: فإن على الدولة أن ترسم سياسات لمحد من البطالة بين الحد من ارتفاع نسبة البطالة املتعلقة باملرأة -4

النساء العامالت من خالل، إيجاد فرص العمل، وتشجيع االستثمار وتوج هه ليتم في املناطق املأهولة، 

رأة في التوجه إلى العمل املنهي والتطبيقي، والحد من العمالة الوافدة والتركيز على املناطق الفقيرة، ودعم امل

 والتي تتسرب إلى سوق العمل.

: على الدولة أن تتخذ قرارات بخصوص توجيه مخرجات التعليم توجيه مخرجات التعليم في الجامعات -5

خرى غير متوافرة. هذا وإلغاء بعض التخصصات، والتوجه إلى العمل املنهي والتطبيقي. والبحث عن مجاالت أ

، وتقلل من نسبة البطالة.
ً
 يؤدي إلى التقليل من نسبة الخريجين الذين ال يجدون عمال

وفيه كثير من  22/2/2017: لقد صدر نظام العمل املرن الجديد بتاريخ تطبيق نظام العمل املرن  -6

 أنه يجب أن تتدخل الدولة في بعض االستثمارات واملصانع و 
ّ
الشركات التي يمكن أن يطبق اليجابيات، إال

ف ها نظام العمل املرن، ليجاد فرص لعمل املرأة، وأن ال يترك هذا النظام فقط بيد صاحب العمل، بحيث 

 لرادته املنفردة بتطبيق هذا النظام أم ال.
ً
 يتحكم وحده ووفقا

ي تناسبها، وفي نفس وهو أسلوب حديث في العمل، يضمن للمرأة العاملة، أن تقوم بالعمل في األوقات الت

 وسير العمل، ومتطلبات الحياة. وتؤدي إلى االستقرار في العمل.  األسرةالوقت تحافظ على 

( عامل شاركوا في برنام  الساعات 325"وقد أظهر استبيان الحكومة االتحادية األمريكية التي أجرته على )

 ما لحل 95املرنة بأن 
ً
 مشاكلهم العائلية املتعلقة بالعمل") (.% منهم يؤمنون بان البرنام  مهم نوعا

: أن استحداث إدارة لدارة حقوق املرأة العاملة يمكن أن استحداث إدارة إلدارة حقوق املرأة العاملة -7

تخف  على املرأة العاملة تعرضها، للتعس ، أو التمييز أو فرص العمل، أو  أي انتهاك لحقوقها العمالية، 

 لحل أي إشكالية أو قد تتعرض له املرأة العاملة مساواة بالرجل، ويكون االتصا
ً
 وسر عا

ً
ل بهذه الدارة سهال

من تاريخ تقديم الطلب للعمل، وحصولها على فرصة للعمل، أو تم التمييز بينها وبين الرجل خالل فترة 

تقرار في املقابالت، إلى التحاقها بالعمل، وحل هذه املواضع بصورة سر عة، مما يكفل للمرأة العاملة االس

 العمل وحقوقها الكاملة.

على أن يكون لهذه الدارة سلطة في اتخاذ القرارات السر عة في حل املواضيع بصورة سلمية أو تحويل 

 املوضوع إلى القضاء.

 الخاتمة

استعرض الباحثان حقوق املرأة العاملة في القانون األردني وعوامل تؤثر في عملها وفي التنمية البشرية 

دية وكذلك وضح الباحثان الجراءات والطرق لحل مشكلة مشاركة  املرأة الفاعلة في القوى البشرية في واالقتصا

 األردن كونها تشكل نص  املجتمع.

وبالرغم من أن املشرع األردني في قانون العمل األردني قد أعطى للمرأة حقوقها العمالية مساواة بالرجل 

 أن التطبيق من الناحية العملية يواجه مشكلة، وبالتالي فإن ورا ى ظروفها االجتماعية والفسيولوجي
ّ
ة إال
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، وتم وضع األسباب وطرق عالجها، وقد 
ً
مشاركة املرأة في التنمية البشرية والتنمية االقتصادية قليلة جدا

 خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائ  والتوصيات.

 النتائج:

باملعايير الدولية واالتفاقيات للمساواة ما بين الرجل واملرأة،  إن املشرع األردن وفي قانون العمل أخذ -1

 باملعايير الخاصة باملرأة العاملة، وظروفها االجتماعية والفسيولوجية.
ً
 وأخذ أيضا

إن املشرع األردن استحدث نظام العمل املرن لتطبيقه على العمل، وهذا يخدم عمل املرأة أكثر من  -2

رأة على العمل، إذا ألزمت الدولة بعض املصانع أو املستثمرين على الرجل، و ساعد على تشجيع امل

 نظام العمل املرن.

تحاول وزارة التعليم العالي باستمرار في تطوير البرام  الدراسية ومخرجات التعليم وتوج هها نحو  -3

 التعليم املنهي والتطبيقي لمحد من البطالة.

 التوصيات: 

والتعليمات بشكل يشمل املساواة فيما بين العامل والعاملة في  ضرورة تطبيق قانون العمل واألنظمة -1

 العمل من حيث فرص العمل الترقية، الدورات التدريبية، الشراإ.

ضرورة إقامة املنشآت الصناعية واالستثمار تحدد من قبل الدولة لخدمة املناطق النائية، والفقيرة،  -2

 عات.واملكتظة بالسكان، وأن تكون قريبة من هذه التجم

مساواة الرواتب في القطاع العام والقطاع الخاص وإعطاء مزايا أفضل للعاملين بالقطاع الخاص،  -3

 لتشجيع املرأة على االلتحاق بالوظائ  في القطاع الخاص.

 استحداث تخصيصات مهنية وتطبيقية لفتح املجال للعمل، والحد من البطالة. -4

 وق.الحد من تسرب األيدي العاملة الوافدة إلى الس -5

استحداث إدارة لدارة حقوق املرأة العاملة تفصل فيما تتعرض له العاملة من تعس ، أو إهدار  -6

 لحقوقها، أو فرص العمل. أو أي نوع من أنواع التمييز مساواة بالرجل.

تطبيق نظام العمل املرن بحيث يكون له صفة إلزامية على بعض القطاعات االقتصادية لتستفيد من  -7

 .املرأة العاملة

توجيه الشباب للتخلص من مشكلة الزواج من املرأة العاملة في القطاع الخاص أو املصانع وتشجيعهم  -8

 على وجود فرص عمل في نفس القطاعات.
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 امللخص

تهدإ الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع املرأة في التشر عات الفلسطينية السارية، وتحليل مدى مساهمة هذه 

لتحقيق الغرض من الدراسة، تم اتباع املنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتحليل و  التشر عات في تمكين املرأة الفلسطينية وتنميتها.

وبيان مدى مساهمة القوانين والتشر عات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها، وخاصة فيما يتعلق بقانون العمل وقانون التقاعد 

 على البيانات الحصائية
ً
الصادرة عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ووضع  العام، وبيان واقع املرأة الفلسطينية اعتمادا

 مقترحات تسهم في تنمية املرأة الفلسطينية وتمكينها في سوق العمل والتشر عات الفلسطينية.

 وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات، أهمها:

العامالت في القطاع العام، و عود ذلك النعدام انخفاض نسبة النساء العامالت الفلسطينيات في القطاع الخاص مقارنة مع  -1

 األمن الوظيفي وعدم توافر الضمانات االجتماعية لها.

على الرغم من ضمان قانون العمل الفلسطيني لحقوق املرأة العاملة، إال أن غياب الدور الرقابي على تطبيق أحكام القانون  -2

 في ضمان حقوق املرأة العاملة.  واللوائح الداخلية للمنشأة أدى إلى تعس  أصحاب العمل

 الدراسة تم اقتراح مجموعة من التوصيات من أهمها: وفي ضوء نتائج 

دراسة ومراجعة واقتراح القوانين والتشر عات التي تطرحها السلطة التنفيذية ورفع التوصيات الالزمة بشأنها، بحيث تضمن  -1

 حقوق املرأة في مختل  املجاالت

ى مؤسسات القطاع الخاص، من خالل مفتشري العمل التابعين لنقابة العمال وذلك لضمان التطبيق تفعيل الدور الرقابي عل -2

  الفعال ألحكام قانون العمل الفلسطيني، وااللتزام باللوائح الداخلية للمنشأة.

 انون التقاعد، قالتنمية املستدامة ،التنمية: الكلمات الدالة

Abstract 

This study aims to shed light on the reality of women in the Palestinian legislation, and to analyze the 

contribution of this legislation to the empowerment and development of Palestinian women. In order to achieve the 

purpose of the study, the descriptive analytical, especially with regard to the Labor Law and the Public Pension Law, 

and the statement of the reality of Palestinian women based on statistical data issued by the Palestinian Central Bureau 

of Statistics Contribute to the development and empowerment of Palestinian women in the labor market and 

Palestinian legislation . The study reached several conclusions and recommendations, the most important of which are : 

 First: Results 

1. The percentage of Palestinian women workers in the private sector is lower compared to those employed in 

the public sector. 

2. There is an absence of a supervisory role in implementing the provisions of the law and the internal regulations 

of the establishment has led to the abuse of employers in guaranteeing the rights of working women. 

Second: Recommendations 

1. Suggest New laws that improve the role of women. 

2. To activate the supervisory role of the private sector institutions through labor inspectors of the labor union . 
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 املقدمة

ترتكز على حشد لقد أصبح االهتمام بحقوق املرأة من املقومات األساسية للتنمية املستدامة، والتي 

الطاقات البشرية املوجودة في املجتمع دون تمييز بين الرجال والنساء، فال بد من إشراك املرأة  واالعتراإ لها 

بحقوقها دون تمييز، ذلك أن النساء يشكلَن نص  املجتمع وبالتالي يشكلن نص  طاقته النتاجية، وعليه فقد 

 مساهمتهن في العملية التنموية
ً
  أصبح واجبا

ً
على قدم املساواة مع الرجال، فتقدم املجتمعات يرتبط ارتباطا

 بمدى تقدم النساء وقدرتهنَّ على املشاركة في التنمية االقتصادية واالجتماعية، وبقضائه على كافة أشكال 
ً
وثيقا

 التمييز ضدهن.

اب املرأة لحقوقها، وتعد القوانين الوطنية واالتفاقيات الدولية املنظمة لحقوق املرأة  الشرعية الكتس

وممارسة دورها الفعال في املجتمع دون تمييز، إال أن املرأة الفلسطينية تعاني من إقصاء في بعض املجاالت 

املجتمعية، كمشاركة املرأة في املجالس والهياات املحلية، والحقوق التعليمية والعمالية، والواقع التمييزي لها  في 

وق التقاعد، وهذا يعود لخضوعها ملنظومة قانونية متضاربة وتمييزية، ظل قانون األحوال الشخصية، وحق

مكونة من خليط النصوص واملصادر التشر عية من العهد العثماني واالنتداب البريطاني والقوانين األردنية 

 واملصرية واألوامر العسكرية السرائيلية.

ساب الحقوق وتحمل االلتزامات، إال أن هذه وعلى الرغم من منح القانون املرأة أهليتها القانونية الكت

، فالعادات والتقاليد واألعراإ واألنماط االجتماعية البالية مازالت تتحكم بمصيرها 
ً
الحقوق تسحب منها تدريجيا

عززته  ومصادرة حقوقها النسانية من منظور النوع االجتما ي وتقسيم األدوار بين الرجل واملرأة، وهذا ما

 انين والتشر عات الفلسطينية السارية.العديد من القو 

ولبيان مدى مساهمة القوانين والتشر عات الفلسطينية في تمكين املرأة وتنميتها، سيتم التطرق في هذه 

الدراسة لتحليل واقع املرأة في التشر عات الفلسطينية، وخاصة املتعلقة باملرأة وحقوقها كقانون العمل وقانون 

املحور األول أما املحور الثاني فإنه سيتطرق لوضع مقترحات لتمكين املرأة في سوق التقاعد العام، وذلك في 

 العمل والتشر عات الفلسطينية.

 أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة في كونها تطرق إلى عنصر فعال في العملية التنموية االقتصادية، ذلك أن مشاركة 

العجلة نحو عملية التنمية املستدامة، وعليه فإنه ال بد من  املرأة في القطاعات االقتصادية تسهم في تسر ع

 ووضع نصوص تشر عية تكفل مشاركتها املجتمعية التنموية، كما وتكتسب هذه 
ً
تمكين املرأة الفلسطينية قانونيا

ل الدراسة أهميتها من خالل توجيه الجهود ملساعدة املرأة على نيل حقوقها، وتحقيق العدالة بين الجنسين، وعم

تغذية راجعة حول النصوص التشر عية الفلسطينية املطبقة ومدى إسهامها في تمكين املرأة وتنميتها، ومشاركتها 

 في عملية التنمية املستدامة.

 أهداف الدراسة

تهدإ الدراسة إلى تسليط الضوء على واقع املرأة في التشر عات الفلسطينية السارية وخاصة في قانون 

، وتحليل مدى مساهمة هذه 2005( لسنة 7، وقانون التقاعد العام رقم )2000( لسنة 7العمل رقم )

التشر عات في تمكين املرأة الفلسطينية وتنميتها، كما وعمدت الدراسة إلى وضع مقترحات تسهم في تنمية املرأة 

  الفلسطينية في سوق العمل والتشر عات الفلسطينية، وتمكينها والحد من القصاء القانوني الذي
ً
يشكل حاجزا

 أمام تنميتها ومشاركتها املجتمعية، وضمان التطبيق الفعال للنصوص التي تكفل الحماية القانونية لها.
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 مشكلة الدراسة

وتكمن مشكلة الدراسة في تحديد مدى قدرة التشر عات الفلسطينية السارية على تلبية حاجات الواقع، 

 وإشراك املرأة الفلسطينية في منظومة التنمي
ً
 أساسيا

ً
ة املستدامة،  حيث أن تنمية املرأة وتمكينها يعتبر عامال

 للنهوض بها وتمكينها 
ً
 أساسيا

ً
للنهوض بعملية التنمية، ومسؤولية مجتمعية تقع على عاتق الجهات التشر عية عبأ

 من حقوقها.

ال أن غياب كما وأن معظم التشر عات السارية في فلسطين كفلت حق املرأة الفلسطينية في العمل، إ

 الدور الرقابي واملؤسساتي الفعال زاد من فجوة إقصاء املرأة وإبعادها عن منظومة التنمية املستدامة.

 منهج الدراسة

لحل مشكلة الدراسة تم اتباع املنهج الوصفي التحليلي، وذلك بتحليل وبيان مدى مساهمة القوانين 

وخاصة فيما يتعلق بقانون العمل وقانون التقاعد العام، والتشر عات الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها، 

 على البيانات الحصائية الصادرة عن 
ً
وبيان واقع املرأة الفلسطينية مقارنة بهذه التشر عات السارية اعتمادا

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، ووضع مقترحات تسهم في تنمية املرأة الفلسطينية وتمكينها في سوق العمل 

 التشر عات الفلسطينية.و 

 محاور الدراسة

 املحور األول: دور األطر التشر عية الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها. -

 املحور الثاني: مقترحات لتمكين املرأة في سوق العمل والتشر عات الفلسطينية. -

 املحور األول 

 دور األطر التشريعية الفلسطينية في تنمية املرأة وتمكينها

 في قياس  لقد غدت
ً
 أساسيا

ً
عملية تضمين حقوق املرأة في التشر عات الوطنية واملواثيق الدولية عنصرا

مدى االهتمام بحقوق املرأة وتمكينها، ومدى تقدم املجتمع وتطوره، كما وأصدرت العديد من املنظمات الدولية 

مييز عن الرجل، وطالبت بقية دول قوانين ومواثيق دولية تسعى لرفع مكانة املرأة في املجتمع وتمكينها دون ت

 .1979العالم بتبن ها، كاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( لسنة 

وباملقابل وفي ظل الظروإ التي تعاني منها املرأة الفلسطينية كالتهميش واالعتداء على حقوقها سواء على 

 تسهم املستوى املجتمعي أو املؤسساتي، فقد حرصت بعض 
ً
القوانين الفلسطينية على تضمين نصوصها حقوقا

، إال أن الشكالية تبقى فيما يتعلق 2000( لسنة 7في إبراز دور املرأة وتمكينها كقانون العمل الفلسطيني رقم )

بعزوإ املؤسسات عن تطبيق قانون العمل بطريقة تكفل الحماية القانونية للمرأة الفلسطينية، دون تمييز عن 

 .الرجل

كما وأنه في منظومة التشر عات الفلسطينية السارية هناك تشر عات عاجزة عن فهم واقع املرأة 

الفلسطينية، وغير قادرة على تنمية املرأة وتمكينها، وتعزز فجوة التمييز بين الجنسين، وتسهم في إقصاء دور املرأة 

، 2005( لسنة 7اعد الفلسطيني رقم )الفلسطينية وإبعادها عن منظومة التنمية املستدامة، كقانون التق

 وتعديالته. 1998( لسنة 4وقانون الخدمة املدنية رقم )

وفي هذا املحور سيتم التطرق لتحليل واقع املرأة الفلسطينية في التشر عات الفلسطينية وخاصة ما 

القوانين املنظمة  يتعلق بالعمل والتقاعد، ففي البند األول سيتم التطرق لتحليل وضع املرأة الفلسطينية في

 1998( لسنة 4وقانون الخدمة املدنية رقم ) 2000( لسنة 7للعمل، وذلك في قانون العمل الفلسطيني رقم )

وتعديالته، أما البند الثاني فإنه سيتطرق لمحديث عن املرأة والتقاعد، وتحليل وضعها في قانون التقاعد 

 .2005( لسنة 7الفلسطيني رقم )
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: املرأة وا
 
 لعملأوال

تتعدد املرجعيات والقوانين الوطنية املنظمة لحقوق املرأة العاملة الفلسطينية، فقد تضمنت وثيقة 

، العديد من الحقوق واملبادئ القانونية التي عملت على ترسيخ مبدأ 2006حقوق املرأة الفلسطينية لسنة 

 لدورية، واملساواة في التدريب والتوجيه املنهي.املساواة على أساس النوع االجتما ي، كاملساواة في األجر والعالوات ا

وتعديالته بمثابة الدستور لدولة فلسطين، والركيزة  2003و عد القانون األسا ري الفلسطيني لسنة 

ستند إل ها في إعداد القوانين واألنظمة، فقد حظر التمييز بين الرجل واملرأة أمام القانون  األساسية التي ي 

مل حق لكل مواطن وهو واجب وشرإ تسعى السلطة الوطنية على توفيره لكل مواطن قادر والقضاء، واعتبر الع

عليه، وحث على االنضمام للمعاهدات واملواثيق الدولية التي تحمي حقوق النسان وتمنع التمييز على أساس 

 النوع االجتما ي.

،  فقد حظر التمييز بين 2000( لسنة 7وفيما يتعلق بوضع املرأة الفلسطينية في قانون العمل رقم )

العاملين في ظروإ وشروط العمل، وأكد على مبدأ تكافؤ الفرص في التدريب والتوجيه، كما وحدد قانون العمل 

ساعات، وتنخفض ساعات العمل بمعدل ساعة واحدة  8عدد ساعات العمل اليومية في املنشأة بما ال تزيد عن 

 في األعمال الليلية والخطرة والضا
ً
 رة بالصحة.يوميا

 في املنشأة إجازة وضع 
ً
وقد منح قانون العمل الفلسطيني املرأة العاملة التي أمضت مائة وثمانين يوما

مدفوعة األجر ملدة عشرة أسابيع، ال تقل عن ستة أسابيع بعد الوالدة ويمنع فصل املرأة العاملة بسبب هذه 

ستحق إجازة مرضية وإجازة وفاة وثقافية إجازة دينية الجازة إال إذا ثبت أن عملت بمكان آخر خاللها، كما وت

 ورسمية وسنوية.

 حت  لو 
ً
 مقابل قيامها باملهام املوكلة إل ها في عقد العمل، كما وتستحق أجرا

ً
وتستحق املرأة العاملة أجرا

 ألسباب تتعلق باملنشأة، ويجب أن ال يقل األجر املدفوع للعاملة عن الحد األدنى لأل 
ً
جور، ففي عام لم تؤدي عمال

 410ا يقرب من )تم تحديده بم 2013
ً
كأجر شهري في جميع قطاعات العمل، ويحظر التمييز بين الرجال  ( دوالرا

 والنساء العاملين على أساس األجر.

وباملقابل حظر قانون العمل الفلسطيني تشغيل النساء في األعمال الخطرة أو الضارة بالصحة، واألعمال 

لتي يحددها الوزير كالعمل في املستشفيات، كما ويحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية أثناء الليلية ما عدا ا

 الحمل.

حصلت نقلة نوعية في تحسين ظروإ وشروط  2000وعليه وبصدور قانون العمل الفلسطيني لسنة 

، وحقها في الراحة العمل، وكفالة الحد األدنى من حقوق املرأة العاملة، ومنع التمييز على أساس النوع االجتما ي

والجازات ومكافأة نهاية الخدمة، وتعد هذه األحكام الحد األدنى لحقوق العامل ال يجوز مخالفتها إال باتفاق 

 أفضل من قانون العمل.
ً
 يعطي العامل ظروفا وشروطا

% من إجمالي القوى العاملة الفلسطينية، 65وباملقابل، يستوعب القطاع الخاص في فلسطين حوالي 

% من العاملين بالقطاع الخاص، وعلى الرغم من أن قانون العمل 60شكل املشار ع الصغيرة ما نسبته وت

حظر التمييز بين الرجل واملرأة في فرص العمل، واألجور والعالوات والترقيات  2000لسنة  7الفلسطيني رقم 

بب الظروإ االجتماعية واالقتصادية والتدريب، إال أنه ما زال يسود التمييز الصارخ ضد املرأة واستغاللها بس

السياة، ولعدم معرفتها بالحقوق التي يكفلها لها قانون العمل، فتكون مضطرة للعمل تحت أي شروط وبأي 

 (109).أجر
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، إال أن أجر املرأة 20وعلى الرغم من أن معدل األجور للعاملين بالقطاع الخاص يصل إلى حوالي 
ً
$ يوميا

أجر الرجل، وفي املشار ع الصغيرة وقطاع الخدمات مثل السكرتارية في املكاتب  % من قيمة60يصل إلى حوالي 

. دوالر أمريكي100الخاصة والبائعات في املحال التجارية، ومعلمات رياض األطفال ال يصل أجرهن إلى 
ً
 شهريا

نة فأكثر( س 15( معدل البطالة بين الرجال والنساء املشاركين في القوى العاملة )1ويوضح الشكل رقم )

  (110) .2016-2013في فلسطين، في األعوام 
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( مدى اتساع فجوة البطالة بين الرجال والنساء، خاصة وأن عمل النساء ما 1يتضح من الشكل رقم )

 لتجارة.زال ينحصر في الزراعة والحرإ البسيطة، ويتركز مساهمة الرجال في األعمال القيادية والوزارات وا

، وعدم  كما وتعاني العامالت في القطاع الخاص من انعدام توافر الحد األدنى من الحماية االجتماعية لهنَّ

توفر األمن الوظيفي واالستقرار في العمل، كما أن استغالل أصحاب العمل للظروإ الراهنة في األراضري 

لقضائي الفلسطيني في معالجة نزاعات العمل، الفلسطينية، وغياب املحاكم العمالية املختصة، وضع  الجهاز ا

واملماطلة في البت في القضايا العمالية لسنوات طويلة، وغياب الجراءات التنفيذية لقرارات املحاكم، أدى إلى 

 ما يدفع ذلك باملرأة للتنازل عن حقوقها أو القبول بتسوية ال 
ً
انعدام الحماية االجتماعية للمرأة العاملة، وغالبا

% من قيمة مستحقاتها التي يكفلها القانون، كما أن غياب آليات تطبيق القانون وضع  الرقابة 50 تشكل

والتفتيش على مواقع العمل، وضع  دور املنظمات النقابية يؤدي إلى ضع  الحوار الجما ي واملفاوضات 

ي القطاع الحكومي لتصل إلى وفي الوقت الذي ترتفع فيه نسبة النساء العامالت ف (111)الجماعية في مواقع العمل.

% من مجموع موظفي القطاع العام الفلسطيني، تنخفض نسبة النساء العامالت الفلسطينيات في 42حوالي 

 في دور 17القطاع الخاص لتصل إلى 
ً
 واضحا

ً
% من مجموع القوى العاملة فيه، األمر الذي يعني أن هناك تراجعا

مع تقدم سياسات التوظي  الحكومية الرامية المتصاص  القطاع الخاص على استقطاب وتوظي  النساء،

 الجزء األكبر من املشاركات في القوى العاملة.

وعليه يتسم وضع النساء في املجتمع الفلسطيني بنوع من التناقض، فمن ناحية ترتفع نسبة االلتحاق 

حياة السياسية والحزبية، إال أن بالتعليم بين النساء )خاصة التعليم األسا ري والجامعي(، وكذلك املشاركة في ال

                                                           
حصاءات، رام اهلل: فلسطين،  (2) ، 45، ص2016الجهاز المركزي لاحصاء الفلسطيني، المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وا 
(http://www.pcbs.gov.ps.) 
(3 )

 .19، ص2016دي، منظمة العمل الدولية. حقوق المرأة العاملة في فلسطين: دليل إرشا 
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418 
 

مشاركة املرأة في سوق العمل الرسمي ما زالت متدنية، وما زال تقدير االعتراإ بمشاركة املرأة في سوق العمل 

 حسب النوع االجتما ي.
ً
، فما زال سوق العمل الفلسطيني مقسما

ً
 غير الرسمي منقوصا

 

: املرأة والتقاعد 
 
 ثانيا

هم األنظمة القانونية التي تسهم في االستقرار والحماية االجتماعية، وقد تعددت يعد قانون التقاعد من أ

 .2005( لسنة 7القوانين واألنظمة التقاعدية في فلسطين وكان آخرها قانون التقاعد العام الفلسطيني رقم )

ياات على جميع موظفي القطاع العام وموظفي اله 2005يسري قانون التقاعد العام الفلسطيني لسنة 

 شريطة توافر 
ً
املحلية ومؤسسات العمل األهلي واملجتمع املدني، والسن اللزامي لتقاعد الشيخوخة ستون عاما

خمسة عشر سنة خدمة مقبولة للتقاعد، وعلى الرغم من أن هذا القانون حدد نطاق سريانه ولم يميز بين 

حسومة من الراتب لهياة التقاعد العام، إال أنه املوظفين من حيث الجنس فيما يتعلق في االستحقاقات املالية امل

ميز بينهما في الحقوق وشروط استحقاق املعاش التقاعدي، وعليه فقد برزت العديد من الشكاليات القانونية 

 لحالتها االجتماعية، وعدم املساواة بين الرجل واملرأة 
ً
املتعلقة بحرمان املرأة من حقوقها التقاعدية املوروثة تبعا

 ، وهذا ما سيتم بيانه على النحو التالي:،)112(ا يتعلق بتوارث رواتبهمافيم

 لحالتها االجتماعية
 
: حرمان املرأة من حقوقها التقاعدية املوروثة تبعا

 
 أوال

هناك العديد من الشكاليات القانونية املتعلقة بمدى استحقاق املرأة لحقوقها التقاعدية املوروثة وذلك 

 لحالتها االجت
ً
 والتي تتمثل في: 2005( من قانون التقاعد العام لسنة 33ماعية، وهذا ما نصت عليه املادة )تبعا

يتوق  صرإ الراتب التقاعدي لألرملة عند زواجها، و عود إل ها حقها في الراتب التقاعدي إذا طلقت أو  -1

ى أوالد صاحب ترملت ألول مرة خالل عشر سنوات من تاريخ زواجها، وإذا كان نصيب األرملة قد رد إل

املعاش أو الوالدين فال يعود إل ها من معاشها إال الجزء الباقي دون رد، وباملقابل لم يشترط القانون 

 بامرأة أخرى، األمر الذي يوضح إجحاإ 
ً
النتفاع األرمل بمعاش زوجته املتوفاة أن ال يكون متزوجا

 القانون بحق النساء األرامل املستحقات للراتب التقاعدي.

صول على تقاعد الورثة يشترط الستحقاق الوالدة أال تكون متزوجة من غير والد املتوفي، أي أنه حت  لمح -2

تتمكن األم االستفادة من راتب ابنها يجب أن تكون أرملة أو مطلقة، على الرغم من أنها تستطيع أن ترث 

 .ابنها بغض النظر عن وضعها االجتما ي سواء كانت متزوجة أو أرملة أو مطلقة

: عدم املساواة بين الرجل واملرأة فيما يتعلق بتوارث رواتبهما
 
 ثانيا

إن الزوج والزوجة اللذان يعمالن في القطاع العام ويخضعان لقانون التقاعد العام، يتم اقتطاع مبالغ 

رغم من مستحقة للتقاعد من كال الزوجين، وباملقابل برزت إشكالية توارث الرواتب التقاعدية للزوجين، فعلى ال

عدم وجود نص صريح في قانون التقاعد العام حول توارث الراتب التقاعدي للزوج ا خر عند وفاته، إال أنه من 

ناحية عملية في حال توفي أحد الزوجين وكان لكل منهما راتب تقاعدي ففي هذه الحالة ال يستطيع أي من 

تساب أي من املعاشين التقاعديين أكبر فيتم منحه الزوجين االنتفاع بكال الراتبين التقاعديين، وإنما يتم اح

  (113)لألرمل أو األرملة.

وعليه فلماذا ظهر التمييز في استحقاق وتوارث املعاش التقاعدي، وملاذا ال يتم الجمع بين املعاشين على 

بالذمة الرغم من أنهما دينان ناشاان عن سببين مختلفين، كما أن قانون األحوال الشخصية الفلسطيني يأخذ 

                                                           
(4)

سحويل، لطيفة. تقرير حول وضع المرأة في أنظمة التقاعد المطبقة في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة تقارير حول وضعية  

 .87، ص2013المرأة الفلسطينية في التشريعات، مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي، 
(5)

 .90المرجع السابق، ص 
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املالية املستقلة لكال الزوجين، وعليه ال يوجد أي مبرر لحرمان الزوجة املوظفة من أحد الحقين سواء ما 

استحق من الوظيفة أو من الرث، خاصة وأن رواتبهما كانت تخضع لالقتطاع ولم يتم االستفادة منها عند 

 .القانون األسا ري الفلسطيني ( من11( واملادة )9التقاعد، وهذا يخال  ما نصت عليه املادة )

 املحور الثاني

 مقترحات لتمكين املرأة في سوق العمل والتشريعات الفلسطينية

إن مصطمح تمكين املرأة مستمد من ثقافة الجندر، وهو أن تأخذ املرأة فرصها في التنمية من خالل  

تقدم علمي ومنهي، ليخدم دورها إعطائها الكفاءة الالزمة وتوفير الفرص الحقيقية لتحقيق ما تطمح له من 

األسري واالجتما ي، ويمكن تعري  مصطمح تمكين املرأة على أنه "تحسين مكانة املرأة في املجتمع من النواحي 

السياسية واالجتماعية والثقافية للنهوض باملجتمع، كما وتهدإ سياسية التمكين إلى تعظيم دور النساء 

  (114)ماد على أنفسهّن".ومشاركتهن في الحياة العامة واالعت

 لخصوصية األوضاع التي يعان ها، مجموعة من العوائق التي 
ً
وباملقابل يواجه املجتمع الفلسطيني ونظرا

 تحول دون تمكين املرأة الفلسطينية والتي تتمثل بما يلي:

 األوضاع االقتصادية الصعبة، واألوضاع السياسية غير املستقرة، وضع  املوارد املالية. -1

 ليات املتخصصة في دم  قضايا النوع االجتما ي، وندرة برام  التدريب والتوعية والتنمية في قلة ا -2

 مجال النوع.

غياب دور املجلس التشر عي، وغياب الدور الرقابي على التشر عات السارية في فلسطين من حيث مدى  -3

 مالئمتها لحاجات العصر.

نسبة مساهمتها في سوق العمل في القطاع الخاص فإنه يقترح ولتحقيق الدور التنموي للمرأة الفلسطينية ورفع 

 ما يلي:

وجوب حصر احتياجات سوق العمل والتخصصات املطلوبة ومواءمة مخرجات التعليم معها وتحسين  -1

 بياة العمل والشروط املتعلقة بعمل املرأة.

ية والسالمية لتوسيع محاكاة تجارب ونماذج ناجحة بالنسبة لعمل املرأة في الداخل وفي الدول العرب -2

 مجاالت عمل املرأة. 

ابتكار أساليب وفرص عمل جديدة وخالقة، مع ضرورة زيادة توعية املجتمع بأهمية عمل املرأة ورفع  -3

ثقافة االستثمار لدى النساء الفلسطينيات، وتشجيعهن على إقامة املشار ع التجارية واالستثمارية التي 

 تسهم في خلق فرص العمل للمرأة.

لعمل على تدريب وتأهيل الكوادر النسائية في الجوانب املهنية والفنية لضمان أداء عملها بكفاءة ا -4

 وفاعلية.

وجود جهاز رقابي وفعال، لضمان تطبيق أصحاب العمل لقانون العمل الفلسطيني وحظر التمييز ضد  -5

 النساء.

تشريعات السارية، فإنه ولتحقيق الدور التنموي للمرأة الفلسطينية وضمان حقوقها من خالل ال

 يقترح ما يلي:

                                                           
(6)

دراسة تقويمية لدور األخصائيات االجتماعيات في العمل مع الجماعات النسائية لتمكينها من المشاركة السياسية، . فاتن خميسعرفة،  

القاهرة: مصر، ، دراسة مطبقة على أندية المرأة بمراكز الشباب بمحافظة القاهرة، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية

 .281ص، 2007، (23عدد )
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دراسة ومراجعة واقتراح القوانين والتشر عات التي تطرحها السلطة التنفيذية ورفع التوصيات الالزمة  -1

 بشأنها، بحيث تضمن حقوق املرأة في مختل  املجاالت.

ا على كافة املساهمة في اقتراح الخطط والبرام  التي تهتم املرأة وتكفل حقوقها، وتضمن مشاركته -2

 املستويات.

 مراقبة ومساءلة جميع مؤسسات السلطة للتكافؤ وعدم املساس بحقوق املرأة. -3

، بطريقة تسمح التوارث في الحقوق بين الزوجين 2005تعديل قانون التقاعد العام الفلسطيني لسنة  -4

 الذين يخصم من راتبهما للتقاعد.

 الخاتمة

 ملنظومة التنمية إن تحقيق التنمية دون االهتمام بقدرات ا
ً
ملرأة وإشراكها في إحداثها، يشكل هدرا

البشرية املستدامة، ذلك أنها تعتبر من العناصر الرئيسة في املجتمع، األمر الذي يتطلب من كافة قطاعات 

 املجتمع إشراكها في الحياة االقتصادية واالجتماعية والقانونية.

سطينية، ومدى إمكانية فتح أبواب املشاركة أمامها في تطرقت الدراسة لواقع املرأة في التشر عات الفل

سوق العمل، وطرق تمكين املرأة الفلسطينية وإكسابها الدور الفعال في املجتمع، على الصعيد االقتصادي 

 والقانوني.

 -وقد خلصت الدراسة للعديد من النتائج والتوصيات، أهمها:

: النتائج
 
 أوال

لسطينيات في القطاع الخاص مقارنة مع العامالت في القطاع العام، انخفاض نسبة النساء العامالت الف -1

 و عود ذلك النعدام األمن الوظيفي وعدم توافر الضمانات االجتماعية لها.

تعد القطاعات الخاصة بياة طاردة لعمل املرأة الفلسطينية، كونها ال ترا ي ظروفها وطبيعتها وال توفر لها  -2

 بين عملها وظروفها الخاصة. االحتياجات التي تحقق التوازن 

على الرغم من ضمان قانون العمل الفلسطيني لحقوق املرأة العاملة، إال أن غياب الدور الرقابي على  -3

تطبيق أحكام القانون واللوائح الداخلية للمنشأة أدى إلى تعس  أصحاب العمل في ضمان حقوق املرأة 

 العاملة. 

ني مبدأ الفصل في الذمة املالية بين األزواج، األمر الذي يعني لم يراِع قانون التقاعد العام الفلسطي -4

حرمان الزوجة املوظفة من الراتب التقاعدي لزوجها املوظ  في حال وفاته، أو إحالته للمعاش، كما 

 وحرم قانون التقاعد العام املرأة من حقوقها التقاعدية املوروثة عند زواجها.
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: التوصيات
 
 ثانيا

، وذلك بعدم تقييد املرأة في 2005( لسنة 7( من قانون التقاعد العام رقم )33) تعديل نص املادة -1

 لحالتها االجتماعية، ومنحها الحق في استحقاق حقها 
ً
استحقاقها لحقوقها التقاعدية املوروثة تبعا

 مبدأ الفصل في الذمة املال
ً
، وذلك استنادا

ً
ية بين التقاعدي املقتطع من راتبها حت  لو كان زوجها موظفا

 الزوجين.

دراسة ومراجعة واقتراح القوانين والتشر عات التي تطرحها السلطة التنفيذية ورفع التوصيات الالزمة  -2

 بشأنها، بحيث تضمن حقوق املرأة في مختل  املجاالت

تفعيل الدور الرقابي على مؤسسات القطاع الخاص، من خالل مفتشري العمل التابعين لنقابة العمال  -3

 التطبيق الفعال ألحكام قانون العمل الفلسطيني، وااللتزام باللوائح الداخلية للمنشأة.وذلك لضمان 
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 املصادر واملراجع 

: املصادر
 
 أوال

 القوانين

 .25/11/2001، بتاريخ 7، ص39، الوقائع الفلسطينية، عدد2000( لسنة 7فلسطين، قانون العمل رقم ) -1

 .27/6/2005، بتاريخ 16، ص55، الوقائع الفلسطينية، عدد2005( لسنة 7فلسطين، قانون التقاعد العام رقم ) -2

: املراجع
 
 ثانيا

 الدراسات العلمية

 .30، ص1999حماد، وليد. املنظمات النسائية األردنية والتنمية املستدامة، مركز األردن الجديد للدراسات، عمان،  -1

أراضري السلطة الوطنية الفلسطينية، سلسلة سحويل، لطيفة. تقرير حول وضع املرأة في أنظمة التقاعد املطبقة في  -2

 .2013تقارير حول وضعية املرأة الفلسطينية في التشر عات، مركز املرأة لإلرشاد القانوني واالجتما ي، 

 .42، ص2001عيد، حسن. دراسات في التنمية والتخطيط، مركز املعلومات الوطني الفلسطيني، رام هللا: فلسطين،  -3

ة تقويمية لدور األخصائيات االجتماعيات في العمل مع الجماعات النسائية لتمكينها من عرفة، فاتن خميس. دراس -4

املشاركة السياسية، دراسة مطبقة على أندية املرأة بمراكز الشباب بمحافظة القاهرة، مجلة دراسات في الخدمة 

 .281، ص2007(، 23االجتماعية والعلوم النسانية، القاهرة: مصر، عدد )

، 2016ركزي لإلحصاء الفلسطيني، املرأة والرجل في فلسطين: قضايا وإحصاءات، رام هللا: فلسطين، الجهاز امل -5

(http://www.pcbs.gov.ps.) 

 .2016منظمة العمل الدولية. حقوق املرأة العاملة في فلسطين: دليل إرشادي،  -6

 .2013فلسطين،  -رام هللا محمد، أسماء الحج. مشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني، جامعة بيرزيت: -7
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 ملخص

من أجل موائمة النصوص القانونية الوطنية لبنود االتفاقيات املتعلقة بحقوق املرأة وأهمها اتفاقية القضاء على جميع 

، عمل املشرع الجزائري على القيام ببعض الصالحات في 1996أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( والتي صادقت عل ها الجزائر سنة 

املجال باعتبار أن مشاركة املرأة في العملية التنموية يبقى أمرا ضروريا يفرضه انخراط الجزائر في مناخ الديمقراطية والحداثة.  هذا

فقد كرست املنظومة القانونية الجزائرية مبدأ املساواة بين الجنسين في التمتع وممارسة الحقوق املدنية والسياسية، االقتصادية، 

 تزمت باملبادئ والحقوق املعترإ بها للفرد بشكل عام واملرأة بشكل خاص. واالجتماعية وال

نتيجة لذلك كان تعديل الدستور باعتباره أعلى قانون تستمد منه باقي القوانين مبادئها ولوائحها لتكت ري طابع  

سياسية األخيرة في الجزائر بعد املشروعية، وذلك بغرض ترقية الحقوق السياسية للمرأة وهو ما تجسد فعال بموجب الصالحات ال

. كذلك تعديل قانون العمل ، قانون العقوبات، قانون الجنسية، والحق في التعليم بالتساوي بين الجنسين 2011نيسان )أفريل( 

 بإقرار إجبارية التعليم على الجميع ودون تمييز.

 يلسياسية، املناخ الديمقراط: حقوق املرأة، التنمية، تمكين املرأة، الصالحات االكلمات املفتاحية

 

 

:Abstract 

In order to harmonize the national legal texts of the articles of the conventions relating to women's rights, the 

most important of which is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women 

(CEDAW), which Algeria ratified in 1996, the Algerian legislature Has undertaken some reforms in this area. Imposed 

by Algeria's involvement in a climate of democracy and modernity. The Algerian legal system has enshrined the 

principle of gender equality in the enjoyment and exercise of civil, political, economic and social rights and has 

adhered to the principles and rights recognized by the individual in general and women in particular. 

As a result, the amendment of the Constitution was the highest law from which the rest of the laws derived 

their principles and regulations to be legitimate in order to promote the political rights of women. This was reflected in 

the recent political reforms in Algeria after April 2011. The amendment of the Labor Code, the Penal Code, In 

education equally between the sexes by making education compulsory for all and without discrimination. 

Keywords: women's rights, development, women's empowerment, political reforms, democratic climate 
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 مقدمة 

دراسة تأثير العوملة على املشاركة االقتصادية للمرأة، واذا ما كانت ستقدم لها فرص ب االهتمام ازدادلقد 

جديدة لزيادة مشاركتها ام ستزيد من العوائق أمامها خاصة وأن املرأة تعتبر من أكثر الفاات تأثرا بالتغيرات 

لتجارة في السلع والخدمات، تحرير ا في، التوسع االتصاالتاالقتصادية )التقدم السر ع لتكنولوجيا املعلومات 

زيادة دور الشركات عابرة القارات واالستثمار االجنبي، تقليص دور الدولة وزيادة االعتماد على القطاع الخاص 

أن واحد أمام  فيوقوى السوق كمحرك أسا ري لعملية التنمية( وقد قدمت كل هذه التغيرات فرصا وتحديات 

دراسة أثر  فيالقتصادية. ومن ثم فقد ظهرت الحاجة الى مواصلة البحث  الحياة فيتمكين املرأة وزيادة دورها 

 (1كل هذه الصعوبات والتغيرات وما تفرضه من تحدي أمام تمكين املرأة.)

وعلى الرغم من أن املرأة فرضت نفسها كعنصر فعال في املجتمع في شت  املجاالت وأصبحت تنافس 

 على الرجل كإنشاء املؤسسات وتسييرها إال أن املرأة الرجل في تخصصات مختلفة كانت إلى وقت قر 
ً
يب حكرا

صاحبة املشروع تبقى تمثل نسبة قليلة في املجتمع مما يطرح العديد من التساؤالت حول هذا الشأن. وقد 

عرفت السنوات األخيرة الحضور املكث  للمرأة في سوق العمل حيث كانت تنشط في مشار ع أقل ما يقال عنها 

نزلية لكنها استطاعت اليوم الولوج إلى عالم األعمال مثلها مثل الرجل. األمر الذي ساهم بشكل فعال مشار ع م

 في تجسيد التنمية الشاملة من خالل التعديالت التي استحدثها املشرع الجزائري في مختل  املجاالت.

ادئها ولوائحها لتكت ري طابع كما أنه تم تعديل الدستور باعتباره أعلى قانون تستمد منه باقي القوانين مب

املشروعية وذلك بغرض ترقية الحقوق السياسية للمرأة وهو ما تجسد فعال بموجب الصالحات السياسية 

حيث عملت على ضمان حدوث تطوير برملاني حقيقي بعد أن عرإ  2011األخيرة في الجزائر بعد نيسان )أفريل(  

% إلى نسبة 7ة قياسية للمرأة الجزائرية التي قفز تمثيلها من نسبة تشكيل الغرفة السفلى للبرملان األخير مشارك

في تشكيل البرملان الجزائري الجديد امللتزم بحصة  2012% ونجاح االستحقاقات التشر عية في أيار )مايو( 31

 % املخصصة للنساء.30

صادي امتد لسنوات وبما أن واقع املرأة العربية يتميز بخصوصية معينة وبواقع اجتما ي وثقافي واقت

 ،
ً
 وملموسا

ً
 إيجابيا

ً
طويلة، مما أثر على دور املرأة، إال أننا نجد أن مسيرة املرأة ودورها في التنمية قد شهد تطورا

 
ً
 يشهد لها في كافة املجاالت من حيث توفر فرص التعليم بكافة مستوياته، ودخول سوق العمل، ثم أخيرا

ً
وتقدما

 (2ار. )الوصول إلى مراكز اتخاذ القر 

استندت هذه الدراسة إلى جملة من األدبيات والدراسات السابقة، والتي تركز في أغلبها على موضوع 

الحماية القانونية للمرأة باعتبارها عنصر فعال في املجتمع وإلى أي مدى يساهم مدى توفر هذه الحماية من 

 أن نذكر ما يلي:عدمه في تحقيق التنمية الشاملة، حيث من بين تلك الدراسات يمكن 

دراسة ميدانية في ثمانية بلدان عربية مع دراسات تأليفية. بعنوان: املرأة العربية: الوضع االجتما ي  .1

 .1996والقانوني. املعهد العربي لحقوق النسان.  تونس 

دراسة من إعداد الطالبة حجيمي حدة بعنوان: الحماية القانونية للمرأة في الجزائر. رسالة ماجستير.  .2

. توصلت الدراسة إلى أن املساواة القانونية مكرسة، لكن 2013/2014. 1كلية الحقوق. جامعة الجزائر

على املشرع أن ال يترك املسائل التفصيلية لمحقوق للمجال التفاقي لذلك يجب  الهتمام باملرأة حسب 

 حالتها الجتماعية وال بد أن تكون الرقابة مستمرة.

إلهامي بعنوان: أي دور للتشر عات في تحقيق تكافؤ الفرص؟ التجربة التونسية  دراسة من إعداد الجازية .3

نموذجا. توصلت الدراسة إلى أن سّن التشر عات التي ترا ي تطور املجتمع وتعمل على تيسير مساهمة 

أفراده من الجنسين، في بناءه على أسس عادلة ومتينة وتعترإ للمرأة بحقوقها الكاملة كإنسانة 
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 وكمواطن
ّ
ة من خالل مكافحة كل أشكال التمييز ضدها، يعتبر ضرورة حتمية لتحقيق تكافؤ الفرص، إال

أن هذه التشر عات قد تظل حبرا على ورق أو حلما يراود دعاة الصالح في املجتمع ما لم يكن مدعوما 

 بمجموعة من العوامل.

في املواثيق الدولية مع التطبيق  دراسة من إعداد إيمان محمد عبد املنعم عنان بعنوان: حقوق املرأة

املواثيق  في. توصلت الدراسة الى ان هناك حقوق للمرأة العربي الديمقراطيعلي الحالة املصرية. املركز 

مظهرين رئيسين وهما املواثيق الدولية العامة والخاصة لحقوق  فيالدولية وقد تجلى هذا االهتمام إ 

 االمم املتحدة . فيية بحماية حقوق املرأة االنسان كما ان هناك اجهزة وآليات معن

دراسة من إعداد مروة معد. الطار الدستوري والقانوني لحماية حقوق املرأة في اتفاقية سيداو.  .4

توصلت الدراسة إلى أنه على الرغم من املناخ اليجابي ال يزال هناك بعض املواد التمييزية ضد املرأة في 

قانون األحوال  -والحياة الخاصة للمرأة مثل: )قانون الجنسية األسرةبعض القوانين املتعلقة ب

 الشخصية(.

دراسة من إعداد الصحفية نرمين فودة بعنوان: املرأة بين التمكين القانوني واملجتمعي. توصلت  .5

الدراسة إلى أن من الواجب أن تتسع نظرة املجتمع للمرأة ككيان مشارك في بناء املجتمع بكافة مناحيه 

ي فإنه يجب االعتراإ بأن للمرأة الحق في لعب كافة أدوارها في التنمية واملشاركة الفعالة، من وبالتال

خالل االعتراإ بدورها وحقوقها وما نالته من تعليم وثقافة لتنمية شخصيتها وتوسيع مداركها ومن ثم 

 قيامها بأدوارها املتعددة املنوط بها القيام بها. 

 وأسئلتها أو فرضياتها:مشكلة الدراسة وأهدافها  .2

تسعى الجزائر كغيرها من الدول النامية إلى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع سواء من الناحية  

االقتصادية، االجتماعية، العلمية، الثقافية، والصحية بهدإ المحاق بركب الدول املتقدمة في ما وصلت إليه، 

 من أن تحقيق عملية التنمية يقتضري تسخي
ً
ر مختل  االمكانات والطاقات البشرية فكان ال بد من وانطالقا

تسليط الضوء على العنصر النسوي باعتبار أن وجود املرأة كعضو فعال في تحقيق هذه التنمية أمر حتمي 

 ومحقق. 

 إشكاليات الدراسة:

 ما مدى االعتراإ بحقوق املرأة في القوانين الجزائرية؟ 

 ت الدولية في مجال حقوق املرأة )اتفاقية القضاء على جميع ما موق  املشرع الجزائري من االتفاقيا

 أشكال التمييز ضد املرأة(؟

  ما هو دور التشر ع في تحقيق التمكين االقتصادي واالجتما ي والسيا ري من خالل ترقية املرأة

 الجزائرية؟

 ما هو الواقع القانوني ملشاركة املرأة الجزائرية في العملية التنموية؟ 

 ر القانونية والتشر عية الكفيلة بتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين على املستويين الخاص ما هي األط

 والعام؟

 أهداف الدراسة:

 محاولة تقديم مقترحات علمية موضوعية تسهم في تفعيل دور املرأة في عملية التنمية الشاملة. -

ن حقوقها كاملة، واقتراح الحلول تحديد املعوقات القانونية والواقعية التي تحّد من تمتع فاة النساء م -

ل طرفا فاعال داخل املجتمع.
ّ
 البديلة بقصد ترقية وضعية املرأة وتمكينها من أن تمث



428 
 

تقييم دور ا ليات القانونية لتوفير الحماية الدولية والوطنية لحقوق املرأة، وتعزيز ثقافة املساواة بين  -

يلة، لضمان التمكين الحقوقي للمرأة وتحقيق التوازن الرجل واملرأة واقتراح الخطط واالستراتيجيات البد

رعية من جهة، وتداعيات العوملة من جهة أخرى.
ّ

 بين مقتضيات احترام الضوابط الش

 تحديد الواقع التشر عي لحقوق املرأة في القانون الجزائري واالتفاقيات الدولية. -

 إبراز أهم معوقات ورهانات التمكين الحقوقي للمرأة. -

 لعن  ضد املرأة.مناهضة ا -

 تسليط الضوء على املرأة وحق املشاركة السياسية بين االعتراإ القانوني ومحدودية املمارسة. -

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها: .3

تكمن أهمية الدراسة في التعرإ على أهم املظاهر الحمائية املقررة لفائدة املرأة في التشر عات الجزائرية 

مهنية أو اجتماعية أو اقتصادية. من أجل التوصل إلى مدى التزام املشرع الجزائري بوضع  أكانت الحماية سوآءا

 إجراءات حمائية وهل هي كفيلة فعال بحماية املرأة لتساهم في مسيرة  التنمية الوطنية. 

وتقتصر حدود الدراسة على الجانب التشر عي في الجزائر إضافة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

 باعتبارها محل الدراسة املقارنة. لتمييز ضد املرأة واملعروفة باتفاقية سيداو ا

 إجراءات الدراسة:  .4

 منهج الدراسة: 

تعتمد الدراسة الحالية على املنهج الوصفي التحليلي املقارن على أساس ما نصت عليه القوانين ذات 

قارنة ذلك باالتفاقيات الدولية وبخاصة اتفاقية القضاء الصلة في ما يتعلق بتمكين املرأة في التشر ع الجزائري وم

، 1999على جميع أشكال التمييز ضد املرأة، وعلى بروتوكولها االختياري، مقدمة في ذلك تقريران األول سنة 

. وهي االتفاقية التي ستكون محل الدراسة في الجانب املقارن وانعكاساتها على التشر ع 2005والثاني سنة 

 الجزائري.

 النتائج واملناقشة:  .5

يكت ري موضوع التنمية بمختل  مفاهيمه أهمية بالغة على املستوى العالمي وخاصة في الفترة األخيرة 

حيث لوحظ اهتماما دوليا متزايدا نحو الحاجة إلى التنمية املستدامة للوصول إلى مستقبل مستدام. وفي إطار 

 م
ً
ن أن التنمية ترتكز في منطلقاتها على حشد الطاقات البشرية االهتمام بقضية التنمية الشاملة وانطالقا

 
ً
املوجودة في املجتمع دون تمييز بين النساء والرجال أصبح االهتمام باملرأة وبدورها في تنمية املجتمع جزاًء أساسيا

بح لزاما في عملية التنمية ذاتها ذلك ان النساء يشكلن نص  املجتمع وبالتالي نص  طاقته االنتاجية وقد اص

 أن يشاركن في العملية التنموية على قدم املساواة مع الرجال.

إن قدرة املرأة على القيام بهذا الدور تتوق  على نوعية نظرة املجتمع إل ها واالعتراإ بقيمتها ودورها في 

يع مداركها، املجتمع، وتمتعها بحقوقها وخاصة ما نالته من تثقي  وتــأهيل وعلم ومعرفة لتنمية شخصيتها وتوس

ومن ثم يمكنها القيام بمسؤولياتهـا تجاه أسرتها وعلى دخول ميدان العمل واملشاركة في مجال الخدمة العــامة. 

(3) 

 ـ اآلليات القانونية لتحقيق تمكين املرأة العاملة في ظل التشريع الجزائري:1

يتعلق  1990ن )أبريل( سنة نيسا 21املوافق  1410رمضان عام  26املؤرخ في  90/11إن القانون رقم 

كانون  21املوافق  1412جمادى الثانية عام  14مؤرخ في  29-91بعالقات العمل، معدل ومتمم بـالقانون رقم 

واملتضمن عالقات العمل ورغم عموميته إال أنه كان صريحا وواضحا في وضع أسس  1991األول )ديسمبر( سنة 

منه على  06/03عامل عموما بما فيه املرأة العاملة، إذ نص في املادة  املساواة في الشغل بين الجنسين وحماية ال
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أن "للعامل الحق كذلك في اطار عالقة العمل في حماية ضد أي تمييز لشغل منصب، غير ذلك املؤسس على 

أو منه أنه تعد باطلة كل األحكام سواء املنصوص عل ها في عقد العمل  17الكفاءة والستحقاق" ونص في املادة 

االتفاقيات أو االتفاقات الجماعية التي تميز بين العمال، وهذا ما يدل على حماية املرأة العاملة من كل أنواع 

التمييز أثناء توظيفها والحرص على حمايتها. ولكن كان من األجدر أن ينص على آليات حماية قانونية أكثر دقة 

 (4وتفصيال لحماية املرأة. )

حكام التشغيل بين املرأة والرجل، الذي كرسته معايير العمل الدولية والعربية، يعد إن مبدأ املساواة في أ

أحد الضمانات الهامة التي تحول دون التمييز بين املرأة والرجل في أحكام التشغيل، ومن ثم فقد حرصت العديد 

ية التي صادقت على من قوانين العمل العربية على النص صراحة على هذا املبدأ الهام، سيما الدول العرب

 (5بشأن حظر التمييز في االستخدام واملهنة. ) 1958لسنة  111االتفاقية الدولية رقم 

املتعلق بعالقات العمل معدل ومتمم بالقانون رقم  21/04/1990الصادر بتاريخ:  90/11إن قانون 

أشارت إليه الدساتير الوطنية واملتضمن قانون العمل الجزائري جاء مطابقا ملا  21/12/1991املؤرخ في  91/29

على أنه "يحق للعمال  3فقرة  6في ما يتعلق بتكر س مبدأ املساواة بين الجنسين في التشغيل ونذكر بذلك املادة 

أيضا، في إطار عالقات العمل، الحماية من أي تمييز لشغل منصب عمل غير املنصب القائم على أهليتهم 

لى أنه "تعد باطلة وعديمة األثر كل األحكام املنصوص عل ها في االتفاقيات فنصت ع 17واستحقاقهم"، أما املادة 

أو االتفاقات الجماعية أو عقد العمل التي من شأنها أن تؤدي إلى تمييز بين العمال، كي  ما كان نوعه في مجال 

، والقرابة النسبية الشغل واألجرة أو ظروإ العمل، على أساس السن والجنس أو الوضعية االجتماعية، أو

من نفس القانون نصت  142العائلية والقناعات السياسية واالنتماء إلى نقابة أو عدم االنتماء إل ها". أما املادة 

على عقوبة جزائية ضد كل من يقوم بالتمييز على أساس الجنس في منح فرص التشغيل إذ نصت على أنه 

كل من يوقع اتفاقية جماعية أو اتفاقا جماعيا للعمل دج  5000دج إلى  2000"يعاقب بغرامة مالية تتراوح من 

يكون من شأن أحكامهما إقامة تمييز بين العمال في مجال الشغل أو الراتب وظروإ العمل... و عاقب في حالة 

أيام أو بإحدى هاتين العقوبتين  03دج وبالحبس مدة  10000دج إلى  2000العود بغرامة مالية تتراوح من 

 فقط".

يمكن القول أن املشرع الجزائري لم يفرق بين الرجل واملرأة في ممارسة الحق في العمل فكل من  وبالتالي

الدستور والتشر عات الداخلية تجسد وتكرس مبدأ املساواة بين الجنسين في ممارسة هذا الحق والحقوق 

تواجه عدة مشاكل لكونها تحد  املترتبة عنه وبالتالي فاملساواة القانونية مكرسة ولكن الحماية املمنوحة للمرأة

من مبدأ املساواة الذي تناضل املرأة نفسها من أجل تجسيده على أرض الواقع لكن يبقى البعض يرى الصورة 

 العكسية بأنها تخدم املساواة وتدعمها.

 ـ املقاولة النسوية ودورها في تحقيق التنمية املستدامة في الجزائر:2

ت الراهن لالهتمام باملقاوالتية ملا لها من آثار إيجابية على مختل  تسعى معظم االقتصاديات في الوق

جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية، لذا تحاول الدول في كل مرحلة اتخاذ جملة من الجراءات قصد 

دث تحسين مناخ األعمال، وحث املزيد من الشباب للولوج لهذا املجال، كما بات معروفا أنه من غير املمكن التح

عن نمو اقتصادي مستدام دون إدماج املرأة التي تمثل نص  املجتمع  خاصة دورها في الجانب املقاوالتي، حيث 

أثبتت الدراسات في بعض البلدان أن هناك ارتباط قوي بين مستوى النشاط املقاوالتي النسوي والنمو، حيث 

دمه هو الذي يفرق بين نمو مختل  أضحت تمثل أحد أقطاب االقتصاد وقاطرات نموه ومدى وجودها من ع

االقتصاديات، كل هذا من شأنه حث جميع الجهات املعنية على االهتمام بالظاهرة، والسعي للبحث عن الطرق 

 (6التي تساعدهم على استغاللها وكيفية االستفادة منها. )
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هذا وجب التعرض لقد حظي موضوع املقاولة النسوية في ا ونة األخيرة باهتمام من قبل الباحثين ول

ملفهوم املقاولة النسوية وخصوصيتها والتعرإ على أثارها االقتصادية واالجتماعية في ضل التحديات التي 

تواجهها. وملا كانت  هناك عالقة عموم وخصوص بين مفهومي املقاولة واملؤسسة، فيمكن القول أن مفهوم 

ة ولكن ليس كل مؤسسة مقاولة، فاملقاولة املؤسسة أشمل وأوسع من مفهوم املقاولة فكل مقاولة مؤسس

 مؤسسة إنتاجية تهدإ إلى تحقيق الربح، بينما قد تكون هناك كثير من املؤسسات ال تطمح إلى الربح.

هذا و شير واقع املقاولة النسوية في الجزائر عموما إلى أن نسبتها مازالت منخفضة بالرغم من التطور 

وزع بالخصوص على قطاعات النسي ، األعمال العقارية والخدمات، فيما الذي شهدته في السنوات األخيرة وتت

عرفت مؤخرا توجها نحو القطاع الصنا ي واالستيراد والتصدير. وتشير بعض األرقام املتوفرة حول املقاولة 

 % في الجزائر.  6إلى أن نسبة النساء املقاوالت ال تتعدى  -في غياب إحصائيات دقيقة-النسوية 

قاولة النسوية أحد العوامل األساسية للنهوض بالوضع االقتصادي وهي تتميز بخصائص مميزة تشكل امل

تشكل احتياجات خاصة بها دون غيرها إال أن املرأة املقاولة تواجه تحديات وعوائق تشكل حواجز أمام الرفع من 

ن في العلوم  االقتصادية مساهمتها وترقية هذه املساهمة وإن كانت محتشمة، فهناك شبه إجماع لدى الباحثي

عن توجه النساء للمقاولة في القطاع غير الرسمي وذلك كونها تواجه عدة تحديات منها ما يتعلق بالبياة 

 االقتصادية ومنها ما يرتبط باملحيط االجتما ي الثقافي اتجاه مقاولة املرأة .

 ـ التمكين السياس ي للمرأة في ظل التشريع الجزائري:3

لسيا ري للمرأة أحد أهم ا ليات الجوهرية في مسار االصالحات السياسية في إطار التنمية يعد التمكين ا

الشاملة والتي يرا ى من خاللها تمكين املرأة سياسيا بالقضاء على ثالث نواقص، أوال نقص الحريات، وثانيا 

 هذا الصدد. نقص املعرفة، وثالثا إزالة التناقض البنيوي الوظيفي الذي يعاني منه التشر ع في

الصادر  03/12ومن بين ا ليات القانونية األكثر فعالية لتمكين املرأة سياسيا في الجزائر القانون رقم

حصة تمثيل املرأة في املجالس املنتخبة واعتماد نظام  عواملتعلق بتوسي 2012كانون الثاني )جانفي(  14بتاريخ 

 الكوتا الذي جاء فيه ما يلي:

 عبي الوطنيبالنسبة للمجلس الش

 % عندما يكون عدد املقاعد يساوي أربعة.20 -

 يفوق خمسة. % عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو 30 -

 يفوق أربعة عشر. % عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو 35 -

 يفوق اثنان وثالثون. % عندما يكون عدد املقاعد يساوي أو 40 -

 % بالنسبة ملقاعد الجالية الوطنية في الخارج. 50 -

 بالنسبة للمجلس الشعبي الوالئي

 مقعدا. 47و 43و 39و 35% عندما يكون عدد املقاعد 30 -

 مقعدا 55الى51% عندما يكون عدد املقاعد 35 -

 بالنسبة للمجلس الشعبي البلدي

 % بالنسبة للبلديات التي يفوق عدد سكانها عشرون ال  نسمة. 30 -

ة سياسيا، من خالل عمله على مأسسة التمكين وقد حاول املشرع الجزائري أن يمكن املرأة الجزائري

، والمجنة الوطنية لتوسيع 2002وقضايا املرأة سنة  األسرةللمرأة، وذلك عبر إنشائه مثال الوزارة املكلفة ب

، ومنتدى النساء واملشاركة السياسية، واستراتيجية مقاومة العن  املبني 2009املشاركة السياسية للمرأة سنة 

 (7تما ي، واملجلس الوطني الجزائري لألسرة واملرأة...الخ. )على النوع االج
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يمكن القول أن التمكين السيا ري ال يتم بمعزل عن العوامل االجتماعية، حيث يجب مراعاة 

الخصوصية السياسية واملدنية للمجتمعات من أجل تجذير ثقافة املشاركة السياسية للمرأة وتشجيع وصولها 

املقترحة واملشرعة لتمكين  القانونيةمة. باملقابل نجد أنه هناك فجوة كبيرة بين ا ليات إلى مراكز صنع القرار عا

 املرأة سياسيا وبين محفزات املمارسة السياسية امليدانية.

إن الجزائر سجلت تقدما "ممحوظا" في مجال ترقية دور املرأة منذ الشروع في االصالحات األولى سنة 

تيرة سر عة خالل السنوات االخيرة لوضع الترتيبات التي تسمح للمرأة الجزائرية ... إذ أنه "تم تسجيل و 1990

باالضطالع بدورها كامال وضمان التنمية املستدامة". إن "املساواة بين الجنسين وترقية دور املرأة في الحياة 

ضاء املجلس الشعبي % من أع31السياسية يعد من مواضيع الساعة في الجزائر حيث تمثل املرأة اليوم أكثر من 

 (8. )2012% سنة 31% مقابل أكثر من 8امرأة في البرملان أي نسبة  30كان هناك  2002الوطني". وفي سنة 

وتعزيزا لحضور املرأة وتوسيع حجم مشاركتها في املجالس املنتخبة تم تعديل دستور الجزائر جزئيا في 

لى العمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع ، ليتضمن التزام الدولة ع2008تشرين الثاني )نوفمبر( 

مكرر(... أما على مستوى مناصب اتخاذ القرار فقد تقلدت املرأة  31حظوظ تمثيلها في املجالس املنتخبة )املادة 

عدة مسؤوليات، كوزيرة ومحافظة ورئيسة دائرة ورئيسة مجلس الدولة ورئيسة ديوان كما ترشحت في 

( رئيسة حزب العمال وفازت باملرتبة الثانية، كما مثلت املرأة نسبة 2009و 2004ية )سنة االنتخابات الرئاس

... أما على مستوى العالم قد 2004% منهن شاركن في االنتخاب سنة 50,68% من الهياة االنتخابية و46,49

الوطنية وحسب  % أما في الذاعة55وصلت نسبة النساء في الصحافة املكتوبة عمومية أو خاصة أكثر من 

في املحطات الجهوية( من  62في املحطة املركزية و 132) 194فقد بلغ عدد الصحفيات 2006إحصاءات 

 (9%(.)44,09) 440أصل

مكرر الذي أدرجه رئيس  31و عود هذا التمثيل الجيد للمرأة في البرملان اليوم إلى تعديل القانون 

% من النساء في 30ي يفرض على األحزاب السياسية بإدراج والذ 2011الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سنة 

"خطوة كبيرة لصالح مشاركة املرأة الجزائرية في تشييد البالد ويتعلق األمر باملضري  القوائم االنتخابية. و عد ذلك

"من  ـــــسقدما للتركيز على محور التكوين". إن اقتحام املرأة الجزائرية املجال السيا ري في الجزائر "يجب ان ينعك

ومن خالل التكوين ستصبح املرأة قادرة على "مكث " في الساحة السياسية لتحقيق التغيير.  خــــــــــالل حضور 

 (10تحقيق تقدم في املجال السيا ري الذي يجب أن تعد املرأة فيه مكملة للرجل وليست منافسة له" )

 ـ اآلليات القانونية لتجسيد التمكين االجتماعي للمرأة:4

 :األسرةقانون 

حاول عدم مخالفة مبادئ الشر عة السالمية  األسرةرغم أن املشرع الجزائري خالل وضعه لقانون 

وااللتزام بها إال أنه تعرض للكثير من النقد نظرا لوجود العديد من األمور الغامضة التي لم يعالجها القانون 

ال  الشر عة السالمية وتفتح املجال لحرمان بشكل واضح ومفصل، األمر الذي قد يسمح بعدة تجاوزات تخ

 بعض األطراإ من حقوقهم، إما جهال بتطبيق النص القانوني لغموضه، أو عمدا لفائدة طرإ معين.

التي أصدرتها منظمة  CEDAWوكثر الجدال حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة 

بموجب  1996والتي صادقت عل ها الجزائر بتحفظ سنة  1979 كانون األول/ ديسمبر 18األمم املتحدة في 

 . 1996كانون الثاني )يناير(  22املؤرخ في  96/51املرسوم الرئا ري رقم 

سنة على تصديق الجزائر على هذه االتفاقية مازال النقاش حادا حولها  20فعلى الرغم من مرور أكثر من 

رأة وحمايتها من شت  أنوع التمييز، وبين من يعتبر أنها منافية بين من يعتبرها خطوة هامة في ترقية حقوق امل

لخصوصيات الشعب الجزائري وعاداته وتقاليده وأعرافه، لذلك وجب التنبيه إلى أن الجزائر قد تحفظت 
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بمناسبة التوقيع على هذه االتفاقية على بعض بنودها، والتي قدرت الحكومة الجزائرية أنها تتعارض مع 

 (10قيمية والدينية واالجتماعية والثقافية الجزائرية. )املنظومة ال

ومن أهم التعديالت التي عرفها هذا املجال لفائدة تمكين املرأة هو حق املرأة الحاضنة في الحصول على 

، كما أن املادة األسرةمن قانون  72سكن ملمارسة الحضانة ولو كانت حاضنة لطفل واحد فقط طبقا للمادة 

 انون أشارت إلى أنه ال يمكن لعمل املرأة أن يكون سببا من أسباب سقوط حقها في الحضانة.من نفس الق 67

 حق األم الجزائرية في منح جنسيتها البنها:

واملتضمن قانون الجنسية الجزائرية لم يكن من حق  15/12/1970املؤرخ في:  70/86بموجب قانون 

جنسيتها ألطفالها وكان األمر يقتصر فقط على مجهول النسب  املرأة الجزائرية املتزوجة من أجنبي من حق منحها

املؤرخ في:  05/01أو الطفل الذي يلد من أم جزائرية وأب مجهول، إلى أن جاء تعديل بموجب األمر رقم 

أنه يعتبر جزائريا الولد املولود من أب جزائري وأم جزائرية. وبالتالي أصبح  6والذي جاء في مادته  27/02/2005

 الحق مخوال للمرأة الجزائرية أيا كانت جنسية والد طفلها سواء كان معلوم النسب أو مجهول النسب.هذا 

 ـ حماية املرأة من مختلف أشكال العنف طبقا لقانون العقوبات الجزائري:5

واملتضمن قانون العقوبات  08/06/1966املؤرخ في  66/156تم استحداث مادة جديدة في األمر رقم 

مكرر أن كل من  266املعدل واملتمم له بنص املادة   20/12/2006املؤرخ في  06/23نون رقم بموجب القا

أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب بالحبس من سنة إلى ثالث سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح والضرب 

نشأ عجز  أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر يوما. وبالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا

كلي عن العمل ملدة تزيد عن خمسة عشر يوما. وبالسجن املؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن 

الجرح أو الضرب فقد أو بتر أحد األعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر إحدى العينين أو 

أو الجرح املرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد أيه عاهة مستديمة أخرى. وبالسجن املؤبد إذا أدى الضرب 

إحداثها. ويضي  مشروع القانون أن ال يستفيد الفاعل من ظروإ التخفي  إذا كانت الضحية حامال أو معاقة 

أو إذا ارتكبت الجريمة بحضور األبناء القصر أو تحت التهديد بالسالح. ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة 

ولى والثانية، وتكون العقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات في الحالة الثالثة في القضائية في الحالتين األ 

 حال صفح الضحية.

انه يعاقب بالحبس من سنة أو ثالث سنوات كل من ارتكب ضد زوجه أي  1مكرر  266كما جاء في املادة 

حالة تمس بكرامتها أو تؤثر شكل من أشكال التعدي أو العن  اللفظي أو النف ري املتكرر الذي يجعل الضحية في 

مكرر يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين كل من مارس  330على سالمتها البدنية أو النفسية. أما املادة 

 على زوجته أي شكل من أشكال الكراه أو التخوي  ليتصرإ في ممتلكاتها أو مواردها املالية.

، أنه يعاقب بالحبس من شهرين 1مكرر  333في املادة  وفيما يتعلق باملضايقات في األماكن العمومية، جاء

أل  دينار جزائري أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ضايق امرأة  100أل  إلى  20إلى ستة أشهر وبغرامة من 

في مكان عمومي، بكل فعل أو قول أو إشارة تخدش حيائها. و عد مرتكبا لجريمة التحرش الجن ري، في حكم املادة 

أل  دينار جزائري،  300أل  دينار و 100و عاقب بالحبس من سنة على ثالث سنوات وبغرامة من  مكرر، 341

كل شخص يستغل سلطة وظيفته أو مهنته عن طريق إصدار األوامر للغير أو بالتهديد أو الكراه أو بممارسة 

 ضغوط عليه قصد إجباره على االستجابة لرغباته الجنسية.

افحة العن  ضد املرأة الذي صادق عليه مجلس الوزراء والذي يعتبر بمثابة هذا وصدر مشروع قانون مك

التزام الجزائر على ترقية حقوق العنصر النسوي في املجتمع.  وفي هذا املجال قال رئيس المجنة االستشارية 

زائر بتنفيذ لترقية وحماية النسان الجزائري أن مشروع قانون مكافحة العن  ضد النساء جاء ليؤكد التزام الج
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كل ما تعلق بترقية حقوق املرأة سواء حقوق سياسية أو مدنية أو اجتماعية وسياسية كما فعلت مع قانون 

 (11. )2008ترقية الحقوق السياسية للمرأة منذ التعديل الجزئي للدستور في سنة 

 ـ  آليات التمكين القانوني للمرأة في ظل االتفاقيات الدولية:6

ى أغلبية االتفاقيات الدولية املتعلقة بمنظومة حقوق االنسان السيما منها حقوق صادقت الجزائر عل

معروإ دستوريا أن النظام الدستوري الجزائري تسمو فيه االتفاقيات الدولية على القوانين  املرأة. وكما هو

مثل هذه االتفاقيات ، وتت1989آب )أوت(  20املحلية، وهذا ما أكده املجلس الدستوري في قراره الصادر بتاريخ 

 في: 

، 1989، أين صادقت الجزائر عليه سنة 1966العهد الدولي لمحقوق املدنية والسياسية الصادر سنة  -

على لجنة األمم املتحدة  1998، وتقريرها الثاني سنة 1991وعرضت الجزائر تقريرها األول سنة 

 لحقوق االنسان.

، ومصادقة الجزائر عليه في أيار 1966والثقافية سنة امليثاق الدولي لمحقوق االجتماعية والسياسية  -

 .1989)مايو( 

 .2004مصادقة الجزائر على االتفاقية املتعلقة بالحقوق السياسية للمرأة في آذار )مارس(  -

مصادقة الجزائر على االتفاقية الدولية املتعلقة بمساواة العمال والعامالت في األجر لعمل ذي قيمة  -

 .1969متساوية سنة 

مصادقة الجزائر على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد املرأة، وعلى بروتوكولها االختياري،  -

. وهي االتفاقية التي ستكون محل 2005، والثاني سنة 1999مقدمة في ذلك تقريران األول سنة 

 الدراسة في الجانب املقارن وانعكاساتها على التشر ع الجزائري.

 تفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة وأثرها على التشريع الجزائري:اإلطار القانوني ال 

إعالن  1967: بعد أن اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة في شهر تشرين الثاني من نشأة االتفاقية

عضاء حول بدأت "لجنة مركز املرأة" استطالع رأي الدول اال  1972القضاء على أشكال التمييز ضد املرأة. في عام 

بدأ فريق عينه املجلس االقتصادي واالجتما ي في  1973شكل ومضمون الصك الدولي بشأن حقوق املرأة، وفي 

بدأت المجنة املعنية في مركز املرأة بصياغة اتفاقية بشأن القضاء  1974العداد ملثل هذه االتفاقية، في عام 

نهت إعداد االتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم على التمييز ضد املرأة، وظلت تعمل لسنوات، إلى أن أ

ودخلت حيز  18/12/1979املؤرخ في  180/34املتحدة وعرضتها للتوقيع والتصديق واالنضمام بقرارها رقم: 

 (12.)03/09/1981التنفيذ في 

ية إيجاد مجتمع وتضم هذه االتفاقية إضافة الى الديباجة ثالثين مادة تهدإ الى اتخاذ تدابير خاصة بغ 

عالمي تتمتع املرأة باملساواة مع الرجل مساواة فعلية، إضافة الى املساواة القانونية في امليادين السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية والصحية والثقافية واألسرية، في الحياة العامة والخاصة، ومجتمع يزال فيه كل 

دول االطراإ ان تعترإ بإسهام املرأة االقتصادي واالجتما ي أشكال التمييز على أساس الجنس، كما تطالب ال

. وتشدد على أن التمييز يعوق النمو االقتصادي والرخاء، وتؤكد على ضرورة حدوث تغيير في املواق  األسرةفي 

من خالل توعية الرجال والنساء على قبول املساواة في الحقوق الواجبات، والتغلب على ا راء املسبقة 

 رسات القائمة على أدوار نمطية جامدة.واملما

في ما يخص املجال القانوني دعت االتفاقية إلى إعطاء املرأة األهلية القانونية املساوية ألهلية الرجل مما 

يجعلها تبرم عقد الزواج بإرادتها املنفردة وهو طبعا ما يتعارض مع مبادئ الشر عة السالمية التي تعتبر الوالية في 

 ة شرطا لصحة العقد، إضافة إلى عملها على املساواة في الشهادة وامليراث بين الجنسين. زواج املرأ
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وقد فرضت االتفاقية نظم معينة ملراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود االتفاقية، وهذه املراقبة تتم 

ا بإلزام الدول بتنفيذ بنود عن طريق منظمات أهلية تقوم بإرسال التقارير إلى األمم املتحدة، التي تقوم بدوره

 االتفاقية بحذافيرها.

أما عن المجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة هي هياة الخبراء املستقلين التي ترصد تنفيذ 

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة. والمجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مؤلفة من 

23  
ً
 في مجال حقوق املرأة من جميع  أنحاء العالم.خبيرا

 موقف الجزائر من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة

صادقت الجزائر على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة واملعروفة باتفاقية "سيداو"  

اسب وبنود االتفاقية وهو ما تجسد فعال من خالل فكان لزاما على الحكومة الجزائرية تعديل قوانينها بما يتن

وقانون الجنسية وقانون العمل وقانون العقوبات وغيرها من النصوص التي عمدت على  األسرةتعديل قانون 

 توفير حماية أكبر للمرأة في سبيل تفعيل دورها في تحقيق التنمية الشاملة.

لة عربية وهي: الجزائر، املغرب، تونس، ليبيا، مصر، دو  20تجدر الشارة أن هذه االتفاقية صادقت عل ها 

لبنان، األردن، السعودية، العراق، الكويت، اليمن، جزر القمر، موريتانيا، المارات العربية املتحدة، جيبوتي، 

البحرين، سوريا، سلطنة عمان، قطر، وفلسطين. ولقد وافقت الجزائر على اتفاقية سيداو بتحّفظ بموجب األمر 

 .22/01/1996الصادر في  96/51ثّم انضمت إل ها بموجب املرسوم الرئا ري رقم   96/03رقم 

ورغم تزايد عدد الدول املصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( لكنها 

ربية تحفظت على كانت أكثر االتفاقيات الدولية محال للتحفظات، والجزائر شأنها في ذلك شأن باقي الدول الع

العديد من املواد التي تضمنتها االتفاقية بسبب عدم إمكانية تضمين تشر عها الوطني بمبادئ وأفكار االتفاقية 

لتعارضها مع مبادئ الشر عة السالمية، كون هذه األخيرة تعتبر أول مصدر من مصادر القانون الجزائري طبقا 

 .األسرةمن قانون  222من القانون املدني واملادة  1من الدستور الجزائري، واملادة  2للمادة 

 عيوب اتفاقية سيداو وتأثيرها على القانون الجزائري:

يصعب حصر الدوافع الحقيقية الكامنة خل  املؤتمرات واالتفاقيات الدولية كما يصعب حصر األهداإ 

لحرب املجتمعات السالمية التي تنوي الوصول إل ها، إذ ليس "من الدقة في شريء أن نقول أنها قامت فقط 

 عن غيرها يعارض هذه املؤتمرات 
ً
فهناك الكثير من األفراد واملؤسسات داخل املجتمعات الغربية نفسها فضال

وقراراتها". إال أن الواضح أن الهدإ األسا ري لهذه املؤتمرات واالتفاقيات هو فرض النموذج االجتما ي الغربي 

النموذج السيا ري واالقتصادي، هذه النماذج التي ال ترا ي في تشر عاتها على العالم تكملة لنجاحه في فرض 

القانونية اختالإ العقيدة أو تباين الثقافة بين املجتمعات، بل هي تسعى لفرض نمط حضاري موحد على 

 (13العالم تلتزم به الدول كلها.)

 يمكن إجمال أهم العيوب التي عرفتها اتفاقية سيداو في ما يلي:

اتفاقية  "سيداو"  مبدأ حقوق املرأة دون أن تلزمها بالواجبات، ومن البدياي أّن الحق ترا ي  .1

ساء لها.
ّ
 البد أن يواجه واجب ليقود إلى الّتوازن املطلوب في املجتمعات وهذا لكسب تأييد الن

شر ع السالمي عناية كبيرة باعتبا األسرةالدعوة إلى إنكار دور املرأة في  .2
ّ
تي أوالها الت

ّ
رها الوحدة ال

تي تحّقق الّسكن واملوّدة 
ّ
لكّل أفرادها، وف ها يتعاون  واالستقاللاألساسية للمجتمع، فاي ال

رع من األحكام ما يكفل 
ّ

الّزوجان على تربية األبناء على القيم واملعتقدات، لذلك وضع لها الش

 لها االستقرار وتحقيق غايتها ومقاصدها.
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ته األمم املّتحدة من هو ا االتفاقيةإّن املخاطب بهذه  .3
ّ
ساء وهي سمة كّل ما صك

ّ
ملرأة وليس الن

القرارات واملواثيق في ظّل سيطرة املرأة الغربية عل ها، بما تحمله من فلسفة ذات نزعة 

 (14فردية.)

تلفة إال أنه ظهرت وجهات خرغم الصالحات والتعديالت التي أحدثها املشرع الجزائري ضمن القوانين امل

اختلفت بين التأييد والرفض كان شبه صراع فكري بين التوجه الفرنكوفوني والتوجه السالمي  نظر متباينة

املحافظ. يمكننا القول أن التشر عات الجزائرية بهذا املجال  قد حملت قيم إجتماعية سلبية غريبة عن قيم 

 ثقافة املجتمع الجزائري املحافظ، تمثل ذلك في قيم املساواة والنزعة الفردية.

 خاتمة: .6

يشكل التمكين القانوني املستدام األداة املحركة لتغيير األفكار السلبية الراسخة في املجتمع الذي حرم 

لعقود من املطالبة أو املشاركة في وضع ما يحتاجه من تشر عات وقوانين، وال يمكن االنطالق إلى املطالبة 

ملجتمع بالقوانين املوجودة، ومدى عدم مالءمتها بتحسين القوانين والتشر عات دون و ي من مختل  فاات ا

 من الدستور الذي 
ً
بات الحالّية، وانخراط الفاات املعنية للمطالبة بتحسين القوانين والتشر عات بدءا

ّ
للمتطل

 متساوية كمواطنين.
ً
 يكفل لمجميع حقوقا

نظمات الدولية للدفاع من شأنها تفعيل دور امل التيلذلك ال بد من اعتماد بعض الجراءات والتوجهات 

عن حقوق املرأة ومنها ضرورة وجود رقابة ذاتية نابعة من الدول ذاتها لتطبيق االتفاقيات الدولية والتركيز الدول 

العمل ودعمها وتنمية جهودها وتوعيتها بحقوقها وكيفية ممارستها  فيعلى بذل جهود لتأهيل املرأة الراغبة 

تفعيل دور املرأة ومتابعة مؤسسات املجتمع املدني ملدى  فياملنظمات الدولية  وتوعية وسائل االعالم بأهمية دور 

 تطبيق مواد االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق املرأة.

 توصيات الدراسة: .7

تعزيز املساواة بين الجنسين  والقضاء على التمييز القائم على النوع االجتما ي في أسواق العمل في   .1

 رورة لدعم التنمية.املجتمعات النامية ض

إدماج منظور املرأة والرجل في جميع الهياات الرسمية بشكل يكّون آليات وطنية مؤهلة تؤثر على  .2

 السياسات الحكومية في شأن املرأة.

ضرورة العمل على تعزيز التكوين املعرفي في مجال التسويق والعالقات العامة للتروي  للمشار ع  .3

رأة على االرتباط بالتكنولوجيات الجديدة للتخفي  من حدة الفجوة النسائية، مع ضرورة تشجيع امل

 الرقمية ومحو األمية اللكترونية لدى املرأة باعتبار أن لذلك عالقة وطيدة بتطور املقاولة النسائية.
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 امللخص:

الريفية املصرية وذلك من خالل تقييم مشروع  املرأةللتنمية في تنمية  االجتما يتناول البحث دراسة دور الصندوق 

للتنمية وجمعية النهوض بالري   االجتما يق تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بصحة األم والطفل واملنفذ بالتعاون بين الصندو 

 االقتصاديالريفية من الجانب  املرأةبمحافظة الجيزة وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان املصرية  للعمل على تمكين  املصري 

 8600قوامها  ، وذلك في بعض القرى الريفية بمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة ، من خالل دراسة عينةالصحيو  االجتما يو 

للمشروع  و  االقتصاديسنة. وتضمنت الدراسة تقييم األثر  49-15ريفية في سن الحمل والنجاب في املرحلة العمرية من  امرأة

 وبعدى ملعرفة أثر املشروع في تحقيق أهدافه االجتماعية والصحية. قبليإجراء مسح 

. وأوصت الدراسة بعدة  الصحيو  االجتما يو  االقتصادينب للمشروع من الجا اليجابيوأوضحت نتائ  الدراسة املردود 

الريفية، واالهتمام باملشروعات التنموية خاصة في القرى  املرأةتوصيات من أهمها تفعيل دور الجمعيات األهلية الريفية في تنمية 

سنة والحاصلة على دبلوم  29– 18الريفية األكثر احتياجا وضرورة العمل على توفير فرص عمل خاصة للمرأة الريفية في سن 

 التثقيفية. متوسط كحد أدني، ودعم الجهود املبذولة من وزارة الصحة والسكان في برام  التوعية

 الريفية. املرأةللتنمية، تنمية  االجتما ي: الصندوق  الكلمات االفتتاحية

  

Abstract 

 Social Fund for the Development and Development of Egyptian Rural Women in Egypt. 

The study deals with the social Fund for Development and development of Egyptian rural women through 

evaluation of project girl’s employment in the field of mother and child health care. 

 The project implemented jointly by Social Fund for Development and the association for the advancement of 

rural Egyptian in Giza governorate in cooperation with the Egyptian Ministry of Health and population. The project 

aims to empower rural women from economic, social and health side in some rural villages in center and city of El-

Aiyat in Giza governorate, through study sample included 8600 rural women in age of pregnancy and childbirth from 

15-49 year. 

The study included evaluation the project from economic side and also achieving survey before and after the 

implementation of the project to know the project effect from social and health side . 

The results indicated to the positive return of the project from economic, social and health side. The study 

recommended several recommendations including, activating the role of non-governmental rural associations in the 

development of rural women, attention to development projects especially in the most needy villages, the need to 

provide employment opportunities for rural women with age from 18-29 years and also have intermediate as 

minimum degree, and support the efforts of the Ministry of health and population in educational awareness programs. 

Keywords: social fund for the development, Development of rural women. 
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 مقدمة 

ناطق الريفية حيث تتراوح نسبة السكان الذين يعيشون في املناطق يعيش معظم السكان في مصر في امل

% ، وبلغ عدد السكان الذين يعيشون في 57,3% إلى نحو 56,9من نحو  2015 – 2006الريفية خالل الفترة من 

 89عدد السكان البالغ نحو  إجمالي% من 57,3مليون نسمة يمثلون نحو  51نحو  2015املناطق الريفية في عام 

الريفية تمثل نحو  املرأة(. وتشير بعض األبحاث إلى أن 1كما هو مبين في الجدول رقم ) 2015يون نسمة في عام مل

 مثل 26
ً
 الريفية. املرأة% من سكان مصر) (    ويقتضر  ذلك االهتمام بالتنمية الريفية والفاات األكثر احتياجا

ريفي  اجتما يتنفذ بغرض إحداث تغيير  تيالوتعرإ التنمية الريفية بمجموعة البرام  واملشروعات  

مرغوب فيه نتيجة لتطوير وتنظيم بياة املجتمع الريفي وموارده املتاحة وتنميتها إلى أقصر  حد ممكن باالعتماد 

على املجهودات املحلية والحكومية املتناسقة، وتتضمن  برام  التنمية الريفية التنمية الزراعية، والتنمية 

الخدمات وتشمل برامجها تنمية الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية والسكانية  الصناعية، وتنمية

 بالضافة إلى تنمية الخدمات التعاونية وخدمات النقل واالتصال) (.

 في تحقيق التنمية الشاملة االقتصادية واالجتماعية حيث أن  املرأةوتلعب 
ً
 هاما

ً
الريفية في مصر دورا

ي مختل  مجاالت الحياة االقتصادية واالجتماعية يفوق ما قد يقوم به الرحل بالضافة إلى تقوم بدورها ف املرأة

 عن القيام بواجباتها الزوجية، ويزداد عطاء 
ً
الريفية بصفة خاصة  املرأةما تقوم به من رعاية وتربية األبناء فضال

 .أجنبيأو  عربيد في حالة غياب زوجها سواء كانت أرملة أو لهجرة زوجها هجرة مؤقتة في بل

 2015 – 2006الفترة  في الريف والحضر باملليون نسمة في( تقدير عدد السكان 1جدول رقم )

 اإلجمالي % ريف % حضر  السنة 

2006 30,6 42,5 41,42 57,5 72 

2007 31,72 43,1 41,92 56,9 73,64 

2008 32,25 42,9 42,95 57,1 75,2 

2009 33,1 43 43,84 57 76,93 

2010 33,8 43 44,9 57 78,7 

2011 34,5 42,8 46,1 57,2 80,53 

2012 35,4 42,9 47,2 57,1 82,6 

2013 36,21 42,8 48,42 57,2 84,63 

2014 37,1 42,7 49,72 57,3 86,81 

2015 38,00 42,7 5096 57,3 88,96 

 واإلحصاء، جمهورية مصر العربية.للتعبئة العامة  املركزي ، الجهاز 2016الكتاب اإلحصائي السنوي املصدر: 

 الصحيو  االجتما يو  االقتصاديتواجه السكان الريفيين من الجانب  التيوتؤكد األبحاث تعدد املشاكل 

 املصري ويتمثل ذلك في زيادة معدالت الفقر وانتشار البطالة) (، وتعدد املشكالت االجتماعية والصحية في الري  

 والسيا ري االجتما يو  االقتصاديعدم االستقرار  وبالتاليتحقيق أهدافه مما يحول دون قدرة املجتمع على 

 للمجتمع) (.

حيث يبلغ معدل  2015( زيادة معدالت البطالة بين الناث عن الذكور في عام 2ويوضح الجدول رقم )

ل البطالة بين %، ويبلغ معد157,45% بزيادة تبلغ نحو9,4% بينما يبلغ بين الذكور 24,2البطالة بين الناث نحو 

% يلى ذلك الحاصالت على 34,5الناث أقصاها في الحاصلين على مؤهل متوسط حيث يبلغ معدل البطالة نحو 

 (  2% كما هو مبين في الجدول )29,7حيث يبلغ معدل البطالة  الجامعيمؤهل فوق املتوسط وأقل من 
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 للمستوى  املصري املجتمع  فيمعدل البطالة : (2جدول رقم )
 
  مقدراوالنوع  التعليمي وفقا

 2015عام  في كنسبة مئوية ومعدل الزيادة بين اإلناث عن الذكور  

 

 التعليمياملستوى 

  النوع

 اإلجمالي

معدل الزيادة بين اإلناث 

 إناث ذكور  عن الذكور )%(

 18,2- 3,1 2,7 3,3 أمي

 101,9 5,8 10,7 5,3 يقرأ ويكتب

 7,7 8,9 8,3 9,00 أقل من املتوسط

 182,2 12,4 28,5 10,1 ثانوية عامة وأزهرية

 194,9 16,9 34,5 11,7 مؤهل متوسط

مؤهـــــــــــل فـــــــــــوق املتوســـــــــــط وأقـــــــــــل مـــــــــــن 

 الجامعي

7,8 29,7 13,4 280,76 

 113,9 21,4 32,3 15,1 الجامعيوفوق  جامعيمؤهل 

 157,45 12,8 24,2 9,4 اإلجمالي

 للتعبئة العامة واإلحصاء، جمهورية مصر العربية. املركزي ، الجهاز 2016 سنوي ال اإلحصائي، الكتاب  2016جمعت وحسبت من املصدر: 

ويقتضر  ذلك سرعة بذل الجهود للعمل على توظي  الحاصالت على مؤهل متوسط فأعلى. ويقتضر  

تعدد املشاكل الصحية التي تواجه السكان الريفيين في املجتمع الريفي العمل على تنفيذ مشروعات بحثية 

 تضمن تنفيذ برام  صحية تثقيفية لالرتقاء باملستوى الصحي للمرأة الريفية.متعددة ت

و عتبر الصندوق االجتما ي للتنمية من أهم الجهات الداعمة لتنفيذ مشروعات لتحقيق التنمية 

في  يأتياملستدامة سواء في املناطق الريفية أو الحضرية في املجتمع املصري من خالل التعاون مع جهات وسيطة 

( أن إجمالي قيمة العقود املبرمة مع جهات وسطية 3أولويتها الجمعيات األهلية املصرية ويوضح الجدول رقم )

عقد، ويأتي على رأس العقود املمولة من  227بإجمالي عدد عقود بلغ  2015مليار جنيه في عام  3,4بلغ نحو 

ة من جانب الصندوق االجتما ي للتنمية جانب الصندوق االجتما ي للتنمية من حيث العدد املشروعات املمول

% من أجمالي عدد العقود 66مشروع تمثل نحو  150للعمل على تنمية املجتمع حيث بلغ عدد هذه العقود 

كما بلغ املنصرإ على املشروعات الصغيرة  كما هو مبين في الجدول السابق. 2015عام  في 227والبالغ نحو 

مليار جنيه  3,7نحو  2016مويالت من الصندوق االجتما ي للتنمية في عام واملتناهية الصغر والتي حصلت على ت

 أل  فرصة عمل. 265أتاحت نحو 

 للتنمية االجتماعيالتعاقدات بين الصندوق  إجمالي( 3جدول )

 2015عام  فيوالجهات الوسطية باملليون جنيه  
 

ــــان  البيـ

  قيمة العقود باملليون جنيه

مساهمة  عدد العقود

 صندوق ال

 اإلجمالي مساهمة محلية

 29 2679 -- 2679 املشروعات الصغيرة

 8 343,2 -- 343,2 الصغر في املتناهيمشروعات القراض 

 23 195,5 0,13 195,4 مشروعات البنية األساسية كثيفة العمالة

 150 152,1 -- 152,1 تنمية املجتمع

 17 29,76 0,06 29,66 التدريب والتشغيل

 227 3399,52 0,19 3399,36 الجمالي

، إدارة الفني، املكتب 2016للتنمية بجمهورية مصر العربية فى عام  االجتماعيتقرير عن نتائج أداء الصندوق ، 2016املصدر: 

 املعلومات، رئاسة مجلس الوزراء، جمهورية مصر العربية.
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 مشكلة الدراسة  -1

حة األم والطفل واملنفذ بالتعاون بين الصندوق هل أدى مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بص

بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان املصرية إلى تحقيق  املصري للتنمية وجمعية النهوض بالري   االجتما ي

 .الصحيو  االجتما يو  االقتصاديمن الجانب  إيجابيمردود 

 هدف الدراسة  -2

 االقتصادية األم والطفل من الجانب تقيم دور مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بصح

 .الصحيو  االجتما يو 

 أسئلة الدراسة  -3

للمرأة الريفية بالقرى املختارة بمركز  االجتما يو  الصحيولتقييم دور املشروع في االرتقاء باملستوى 

 لتنفيذ املشروع وذلك للمرأة والبعدي القبليومدينة العياط، تم تصميم استمارة استبيان تتضمن املسح 

قدرة  االجتما يوتتضمن أسالة القياس  سنة. 49 – 15الريفية في سن الحمل والنجاب في الفاة العمرية من 

املشروع على التخفي  من مشكلة تختين الناث وعدم تسجيل األطفال واستخراج شهادات امليالد الخاصة بهم 

شروع بافتتاح عدد من فصول محو ضرب األطفال . بالضافة إلى قيام املو  وفصل الطيور عن مكان السكن

 الريفية من مشكلة عدم القراءة والكتابة.  املرأةاألمية لتحرير 

الريفية من جوانب متعددة أهمها الوالدة  املرأةزيادة و ى  الصحيوتتضمن أسالة القياس من الجانب 

سيلة مالئمة لتنظيم على يد شخص مدرب، والوالدة في مركز صحى ورضاعة األطفال من أول ساعة واستخدام و 

وإعطاء الطفل كل التطعيمات، والتغذية التكميلية للطفل والحرص على إفطار األطفال، وعدم عرض  األسرة

الطفل على الطبيب املتخصص عند املرض، كما يتضمن البحث معرفة دور املشروع في إيجاد فرص عمل 

حاصلين على مؤهل متوسط كحد سنة من ال 29-18قصيرة للفتيات العاطالت عن العمل في الفاة العمرية من 

 .أدنى

 أهمية الدراسة

للتنمية في مصر من أهم الجهات املعنية بتمويل مشروعات تنموية للعمل على  االجتما ييعتبر الصندوق 

 بالتعاون مع الجمعيات األهلية الريفية املصرية و 
ً
 التيتنمية السكان خاصة في املناطق الريفية األكثر احتياجا

الريفية، وتتضمن الدراسة تقييم  املرأةخاصة  املصري ثل الركيزة األساسية للنهوض بمختل  فاات املجتمع تم

 االجتما يو  االقتصاديوالطفل من الجانب  املرأةدور مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بصحة 

 االجتما ية الجيزة والصندوق بمحافظ املصري واملشروع منفذ بالتعاون بين جمعية النهوض بالري   الصحيو 

يساعد إجراء مثل هذه الدراسة على معرفة  التطبيقيللتنمية ومشاركة وزارة الصحة والسكان، ومن الجانب 

 .املصري الريفية في املجتمع  املرأةللتنمية على مشروعات تنمية  االجتما يمردود املنفق من جانب الصندوق 

 حدود الدراسة ومحدداتها: -4

ذه الدراسة في بعض القرى الريفية بمركز ومدينة العياط بمحافظة الجيزة من خالل اختيار تم إجراء ه

سنة وأجريت الدراسة في عام  49- 15امرأة ريفية في سن الحمل والنجاب في الفاة العمرية من  8600عينة تبلغ 

2016. 

 تعريف املصطلحات: -5

عناية بصحة األم والطفل واملنفذ بالتعاون بين املشروع: يقصد به مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات ال

بمحافظة الجيزة وبالتعاون مع وزارة الصحة  املصري للتنمية وجمعية النهوض بالري   االجتما يالصندوق 

 والسكان بجمهورية مصر العربية.
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 والصحية. واالجتماعيةتقييم املشروع: يقصد به قدرة املشروع على تحقيق أهدافه االقتصادية 

للمشروع: دور املشروع في توفير فرص عمل لتشغيل الفتيات الحاصالت على مؤهل  االقتصاديردود امل

 سنة من أبناء القرى الريفية محل الدراسة باملشروع. 29-18متوسط فأعلى في الفاة العمرية من 

ل للمشروع: قدرة املشروع على التخفي  من مشكلة تختين الناث وعدم تسجي االجتما ياملردود 

األطفال واستخراج شهادات ميالد لهم وعدم فصل الطيور عن السكن وضرب األطفال بالضافة إلى افتتاح 

 الريفية من مشكلة عدم القراءة والكتابة. املرأةمجموعة من الفصول لتحرير 

الريفية من جوانب متعددة من أهمها الوالدة على يد شخص  املرأةللمشروع: زيادة و ى  الصحياملردود 

 األسرةمدرب، والوالدة في مركز صحى، ورضاعة األطفال من أول ساعة، واستخدام وسيلة مالئمة لتنظيم 

وإعطاء الطفل كل التطعيمات، والتغذية التكميلية للطفل والحرص على إفطار األطفال، وعدم عرض الطفل 

 على الطبيب املتخصص عند املرض.

 إجراءات الدراسة:  -6

الريفية من خالل تقييم مشروع  املرأةللتنمية في تنمية  االجتما يلصندوق يتضمن البحث دراسة دور ا

للتنمية وجمعية  االجتما يتشغيل الفتيات في مبادرة العناية بصحة األم والطفل واملنفذ بالتعاون بين الصندوق 

 املرأةكن بالعياط بمحافظة الجيزة بمصر بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان لتم املصري النهوض بالري  

وذلك في بعض القرى الريفية بمركز ومدينة العياط من  الصحيو  االجتما يو  االقتصاديالريفية من الجانب 

سنة، وتضمنت القرى  49-15خالل اختيار عينة للمرأة الريفية في سن الحمل والنجاب في الفاة العمرية من 

، وبيدإ وكفر الضبعى، واملساندة، وكفر قاسم الريفية املستهدفة بالدراسة قرى برنشت، والناصرية، وطهما

(، ويمثل هذا 4أل  نسمة كما هو مبن  بالجدول رقم ) 107,8ويبلغ عدد السكان بالقرى الريفية السابقة نحو 

أل  نسمة في عام  500,2نحو عدد السكان بمركز  ومدينة العياط والبالغ  إجمالي% من 21,6العدد نحو 

2015(. ) 

 2015عام  فيبمركز ومدينة العياط  القرى الريفية املختارة بالدراسةد السكان ب( عد4جدول رقم )

 % عدد السكان القرية م

 29,7 32000 برنشت 1

 18,92 20400 الناصرية 2

 18,6 20010 طهما 3

 13,78 14855 بيدإ 4

 8,68 9350 كفر الضبعى 5

 7,88 8489 املساندة 6

 2,48 2670 كفر قاسم 7

 100 107774  اإلجمالي

 محافظة الجيزة –غير منشور عن تعداد السكان بمختلف القرى الرئيسة بمركز ومدينة العياط2015 إحصائيتقرير املصدر: 

ومسح بعدى ملعرفة أثر املشروع في  قبليامرأة ريفية وتم إجراء مسح  8600وبلغ حجم العينة املختارة 

للمقارنة بين القيم  X2 chi square)مربع كاى(  2ام اختبار كاتحقيق أهدافه االجتماعية والصحية، وتم استخد

 للمعادلة ا تية:
ً
 النظرية والقيم املحققة بعد تنفيذ املشروع وذلك وفقا

إلى التكرارات أو املفردات النظرية، ويتم مقارنة  Eإلى التكرارات أو املفردات الفعلية وترمز  Oحيث يرمز  

X2 انت املحسوبة بالجدولية فإذا كX2 .املحسوبة أكبر من الجدولية دل ذلك على وجود فرق حقيقي معنوي 
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املنصرإ على املشروع بلغ نحو مليون جنيه تضمن املنصرإ على  إجمالي( أن 5ويوضح الجدول رقم )

املرشدات واملشرفات الريفيات ومدرسات محو األمية، والجهاز الداري واملصروفات الدارية، والتدريبات  مرتبات

 .واملسوح وتجهيز مقر الجمعية، والندوات الثقافية والعالمية وتمثل الجزء األكبر في املنصرإ على املرشدات

 

للتنمية لتنفيذ مشروع تشغيل  االجتماعيالتمويل املتاح من جانب الصندوق  أجمالي( 5جدول رقم )

بمحافظة  املصري لنهوض بالريف مبادرة العناية بصحة األم والطفل واملنفذ من جانب جمعية ا فيالفتيات 

 2016عام  فيالجيزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان 

 % املبلغ بالجنيه البيــــــان

 84,71 847138 مرتبات املرشدات واملشرفات الريفيات ومدرسات محو األمية

 6,74 67360 الداري مرتبات الجهاز 

 2,69 26857 مصروفات إدارية

 3,3 32818 التدريبات واملسوح

 0,53 5307 تجهيز مقر الجمعية

 0,3 2920 الندرة العالمية

 1,76 17600 الندوات الثقافية

 100 1000000 اإلجمالي

، عقــد إطـار اتفـاق العمــل الخـاص بتشــغيل الفتيـات فــى مبـادرات العنايـة بصــحة األم والطفـل بمركــز العيـاط بمحافظــة الجيـزة، الصــندوق 2016املصـدر : 

 للتنمية، رئاسة مجلس الوزراء، جمهورية مصر العربية. عياالجتما
 

% 84,71أل  جنيه تمثل نحو  847,14محو األمية حيث بلغ املنصرإ نحو  ومدر ريواملشرفات الريفيات 

 امليزانية املخصصة للمشروع. إجماليمن 

تم ية والتثقيفية حيث ( مخرجات املشروع االقتصادية واالجتماعية وعدد القوافل الطب6ويوضح الجدول رقم )

سنة من الحاصالت على مؤهل  29-18مرشدة ومشرفة ريفية ومدرسة محو أمية في الفاة العمرية  159تعيين 

سيدة ،كما تم  108فصول محو األمية بلغ عدد السيدات املسجل بهما نحو  6متوسط فأعلى، كما تم افتتاح 

سيدة، كما تم عمل  2113وبلغ عدد السيدات املستفيدات ندوة تثقيفية في القرى املستهدفة باملشروع  44عمل 

 سيدة ريفية. 2257قافلة صحية في القرى املستهدفة بلغ عدد املستفيدات منها نحو  26

كما يوضح نفس الجدول دور املشروع اليجابي في تغيير سلوك املرأة الريفية من حيث عدم تختين الناث 

-Chiب األطفال وثبت معنوية التغير باستخدام اختبار مربع كاى وفصل الطيور عن مكان السكن وتجنب ضر 

Square  بينما لم يثبت معنوية سلوك تسجيل األطفال واستخراج شهادات امليالد الخاصة بهم وقد يرجع ذلك

 إلى الجهود
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 ( مخرجات املشروع االقتصادية واالجتماعية وعدد القوافل الطبية والندوات التثقيفية6جدول رقم )
 أ

ً
ســنة مــن الحاصــل علــى مؤهــل  29-18مرشــدة ومشــرفة ريفيــة ومدرســة محــو أميــة فــى الفاــة العمريــة  159تــم تعيــين  االقتصــاديمــن الجانــب  -وال

 متوسط فأعلى،

 
ً
 سيدة، 108فصول محو األمية بلغ عدد السيدات املسجلة بها  6تم افتتاح  -ثانيا

 
ً
 فــيقافلــة طبيــة  26ســيدة، كمــا تــم عمــل  2103فة باملشــروع وبلــغ عــدد الســيدات املســتفيدات القــرى املســتهد فــينــدوة تثقيفيــة  44تــم عمــل  -ثالثــا

 سيدة، 2257القرى املستهدفة بلغ عدد املستفيدات منها 

 
ً
 (1)االجتما يأثر املشروع  -رابعا

 

 

 السلوك

 فيالسلوك  املنفذينعدد 

 القبلياملسح 

 فيعدد املنفذين السلوك 

 البعدياملسح 

ر نسبة التغي

)%( 

معنوية اختبار مربع 

كاى على مستوى 

0,05 

 * 23,87 3346 1293 عدم تختين الناث

تســجيل األطفــال واســتخراج شــهادات 

 امليالد الخاصة بهم

7722 7999 3,22 - 

 * 28,73 7408 4936 فصل الطيور عن مكان السكن

 * 54,05 7150 2501 تجنب ضرب األطفال

مبـــــادرات العنايـــــة بصـــــحة األم والطفـــــل واملنفـــــذ  فـــــياســـــتمارات اســـــتبيان مشـــــروع تشـــــغيل الفتيـــــات ، 2016: جمعـــــت وحســـــبت مـــــن املصـــــدر (1)

 للتنمية. االجتماعيباملحافظة  والصندوق  املصري بالتعاون مع جمعية النهوض بالريف 

 ( يشير إلى عدم املعنوية.-الرمز )*( يشير إلى املعنوية والرمز ) (2)

 األسرةيذكر ف ها عدد أفراد  التيذية املدعومة من خالل بطاقات التموين املبذولة من الدولة لصرإ السلع واألغ

 مما يعن  اهتمام السكان الريفيين بتسجيل األطفال من البداية.

الريفية على الوالدة  املرأةمن خالل تحفيز  الصحي( دور املشروع في زيادة الو ى 7ويوضح الجدول رقم ) 

طب ، ورضاعة األطفال من أول ساعة واستخدام وسيلة مالئمة لتنظيم  يد شخص مدرب، والوالدة في مركز على 

، وإعطاء الطفل كل التطعيمات والتغذية التكميلية للطفل بدأ من الشهر السابع، والحرص على إفطار األسرة

األطفال، وعرض الطفل على الطبيب املتخصص عند املرض. وقد ثبت املعنوية الحصائية لدور املشروع في 

 .Chi – Squareة الو ى الصحي للمرأة الريفية للمعايير السابق بيانها وذلك باستخدام اختيار مربع كاى زياد

 فيللعينة محل الدراسة بمشروع تشغيل الفتيات  الصحي( أثر املشروع على رفع الوعى 7جدول رقم )

للتنمية وجمعية النهوض  االجتماعيواملنفذ بالتعاون بين الصندوق  مبادرات العناية بصحة األم والطفل

 بمحافظة الجيزة املصري بالريف 
عدد املنفذين السلوك  السلوك

القبلياملسح  في  

السلوك  املنفذينعدد 

البعدياملسح  في  

معنوية اختبار مربع  نسبة الزيادة )%(

0,05على مستوى  كاي  

 * 15,46 6984 5654 الوالدة على يد شخص مدرب

مركز صحى فيالوالدة   5118 6713 18,55 * 

 * 19,89 6696 4985 رضاعة األطفال من أول ساعة

األسرةاستخدام وسيلة مالئمة لتنظيم   6065 7338 14,8 * 

 * 13,93 7900 6934 إعطاء الطفل كل التطعيمات

التغذيــــــة التكميليــــــة للطفــــــل بــــــدأ مــــــن الشــــــهر 

 السابع

4936 7018 24,21 * 

 * 32,6 8004 5200 الحرص على إفطار األطفال

عــرض الطفــل علــى الطبيــب املتخصــص عنــد 

 املرض

6228 7780 18,04 * 

افظــة ، اسـتمارات اســتبيان مشــروع تشــغيل الفتيــات فــى مبـادرات العنايــة بصــحة األم والطفــل واملنفــذ بالتعــاون مـع جمعيــة النهــوض بــالريف املصــرى بمح 2016 املصــدر:

 للتنمية. االجتماعيالجيزة والصندوق 

 0,05ى املعنوية على مستوى الرمز )*( يشير إل (1)
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مما يبرر  الصحيو  االجتما يو  االقتصاديللمشروع سواء من الجانب  اليجابيومما سبق يتضح املردود 

 املنفق على املشروع. املاليالتمويل 

 توصيات الدراسة : 

 الريفية. املرأةتفعيل دور الجمعيات األهلية الريفية في تنمية  -1

.االهتمام باملشروعات التنمو  -2
ً
 ية خاصة في القرى الريفية األكثر احتياجا

سنة والحاصلة على دبلوم  29-18ضرورة العمل على توفير فرص عمل خاصة للمرأة الريفية في سن  -3

 متوسط كحد أدني.

 دعم الجهود املبذولة من وزارة الصحة والسكان في برام  التوعية التثقيفية. -4

.تكثي  الجهود املبذولة ملنع تختين الناث خا -5
ً
 صة في املناطق الريفية األكثر احتياجا

 تفعيل الجهود املبذولة ملنع ضرب األطفال ملا له من تأثير نف ر  سلب  على تربية الطفل وتنشئته. -6

 الهوامش:

بمحافظة الجيزة  املصري للبحوث وجمعية النهوض بالري   القومي* أعد هذا البحث في إطار بروتوكول التعاون بين املركز 
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 امللخص

تسعى الورقة إلى تحقيق هدإ رئيس هو النهوض بريادة األعمال لدى املرأة في األراضري الفلسطينية، وتحديد السياسات 

والتدخالت الالزمة لتعزيز الريادة لدى املرأة الفلسطينية. ولتحقيق هذا الهدإ قام الباحث بمراجعة األدبيات ذات العالقة بالريادة 

بوجه عام وريادة املرأة بوجه خاص. كما تم تحليل بيانات ومؤشرات الريادة املشتقة من مرصد الريادة العالمي، واملرصد 

وكذلك مسح البالغين الفلسطينيين والذي تم إجراؤه في األعوام ذاتها، علما انه  2012، 2010، 2009ام الفلسطيني للريادة لألعو 

.  وتم كذلك مراجعة نتائ  املقابالت مع الخبراء الوطنيين الذي 2012لم يجر اية مسوحات خاصة بالريادة في فلسطين بعد العام 

، وذلك للتعرإ إلى بياة الريادة في 2012ني )ماس( والذي تم إجراؤه في العام قام بها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطي

فلسطين.  وتوصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسة مفادها أن من كل ماة امرأة فلسطينية يوجد ثالث نساء رياديات، أنشأن مشار ع 

 من الذكور، وأن الغالبية العظم  من املشار ع ال 16جديدة مقارنة مع 
ً
ريادية النسائية كانت في مراحلها املبكرة ، وأن الدافع رياديا

 لعدم توفر فرص العمل املناسبة مقارنة مع تلك املتوفرة 
ً
الرئيس لريادة األعمال للنساء هو الضرورة االقتصادية، وذلك نظرا

دولة في العالم من حيث  67من بين  58أن فلسطين حازت على الترتيب  2012للرجال. كما اكدت نتائ  مسح الريادة العالمي، 

 
ً
من بين  66معدل ريادة النساء في املراحل املبكرة ، وأما ملكية النساء للمشار ع القائمة فقد حازت فلسطين على ترتيب متأخر جدا

أة دولة شاركت في مرصد الريادة العالمي. واقترحت الورقة مجموعة من السياسات والتدخالت لتعزيز ريادة األعمال لدى املر  67

 الفلسطينية.

Abstract: 

The main aim of this paper is to promote women’s business entrepreneurship in the Palestinian territories, and 

propose certain policy interventions to promote and reinforce the Palestinian women’s business entrepreneurship. To 

achieve this goal, the researcher revised deeply the literature that is related to entrepreneurship in general and 

women’s business entrepreneurship in particular. The researcher also analyzed the data and indicators that were 

extracted from the Global Entrepreneurship Monitor, women’s report, and the Palestinian Entrepreneurship Monitor 

for the years 2009, 2010 and 2012.  The researcher also revised the Palestine country report, 2012and the results of 

the interviews with the national experts that were conducted by the Palestine Economic Policy Research Institute – 

MASS, 2012.The paper came up with a main conclusion that three among 100 women have launched a new business 

project as compared to 16 males.  The paper also concluded that majority of the women’s business entrepreneurship 

projects were in the early stages, and the main motive behind these projects was the economic necessity, and that was 

because of the lack of job opportunities available to females as compared to those available to males. The Global 

Entrepreneurship Monitor, 2012 revealed that Palestine was ranked 58 among 67 countries participating in the 

monitor in relation to women’s entrepreneurship in the early stages, and ranked 66 in relation to established projects. 

Finally, the paper proposed a bundle of policy oriented interventions to promote and reinforce business 

entrepreneurship among the Palestinian women. 
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 التوطئة واإلشكالية:

بالرغم من أن املرأة هي القوة الدافعة للتنمية والنمو االقتصادي والرفاهية في املجتمعات، إال أن 

األعمال تعد واحدة من املوارد التي لم تستغل بعد بشكل كبير في منطقة هي بحاجة ماسة إلى مشاركتها في ريادة 

موارد جديدة للنمو وتوفير الفرص. وعلى الرغم من تزايد أعداد النساء املتعلمات ممن يرغبن في العمل، إال أن 

% مقارنة 24العالم، إذ يبلغ  معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق األوسط هو األدنى في

%(. وهذا، في الواقع، يضع  من القدرة على ريادة األعمال بوجه عام، ألن الخبرة السابقة 60بالنسبة العاملية )

 12في العمل، هي العامل األساس في نجاح املشروعات واستدامتها. ومع وجود 
% فقط من النساء اللواتي َيدرنَّ

% من الرجال، فإن منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تعاني من أكبر 31 مشار عهن الخاصة، مقارنة ب

 عن معدل ارتفاع استنزاإ الشركات التي تقودها املرأة 
ً
فجوة بين الجنسين في ريادة األعمال في العالم، فضال

االقتصادية،  (. إن تمكين املرأة من املشاركة الكاملة في الحياة2014)منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، 

سواء في الوظائ  أو في ريادة األعمال، سوإ يجلب عوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة ملجتمعات الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.  وفي فلسطين، يبرز ضع  النشاط الريادي للنساء بشكل واضح في الحصاءات التي 

% بواقع 18.8ن األقل في العالم، حيث بلغت ترصد مشاركة املرأة الفلسطينية في سوق العمل، فاي تعد من بي

% نسبة مشاركة الذكور في القوى العاملة )الجهاز 71.7% في قطاع غزة، مقابل 19.7% في الضفة الغربية و18.3

(.كما تشير الحصاءات إلى أن نسبة العاطلين عن 2015املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، 

% من الذكور.  وتتمركز البطالة 22.8% مقابل 36.2في القوى العاملة من النساء حوالي  العمل من بين املشاركين

بين الذكور بشكل كبير، وبين املتعلمات وصغار السن، و عود ذلك إلى ارتفاع مدة صمود النساء املتعلمات في 

 من سوق العمل، وينتقلن
ً
إلى فاة العامالت  سوق، العمل مقارنة مع غير املتعلمات اللواتي يخرجن سر عا

(.  في الواقع، هناك العديد من العقبات التي تق  أمام مشاركة املرأة الفلسطينية في 2012املحبطات ) العجلة ،

، وقدرة االقتصاد الفلسطيني الضعيفة على خلق املواتيةالحياة االقتصادية، اهمها: البياة االقتصادية غير 

.  و عود ذلك إلى إقصاء فرص عمل متجددة الستيعاب األعداد املت
ً
زايدة للداخلين الجدد إلى سوق العمل سنويا

الفلسطينيين عن مواردهم الطبيعية واالقتصادية، وبسبب قيود االحتالل السرائيلي األخرى التي تعيق التنمية 

( . 2008 االقتصادية، كنظام الغالق والحصار الذي تطبقه إسرائيل على األراضري الفلسطينية )شبانة والصالح،

عد املجتمع الفلسطيني مجتمعا ذكوريا بشكل رئيس حيث يعطي األولوية في التوظي   وبالضافة الى ذلك، ي 

للرجال، وما زالت قطاعات واسعة من املجتمع الفلسطيني ال تتقبل عمل املرأة في العديد من األعمال 

ة وظروإ األعمال وخاصة في القطاع والقطاعات، ناهيك عن انخفاض األجور للنساء وساعات العمل الطويل

% من االجر 83العام اليومي للمرأة الفلسطينية بلغ  لألجر الخاص. لقد اظهرت االحصاءات ان املعدل الوسيط 

% في قطاع التصنيع 77% مقارنة ب 53% وفي قطاع التصنيع 96اليومي للرجل ، بينما بلغ في قطاع الخدمات 

( . كل ذلك World Bank, 2003a(،) 2008% في عمان ) شبانة ،1.42ردن و% في اال 61% في مصر و76البحريني و

وغيره ال يشجع النساء االنخراط في سوق العمل.  كما تعاني املرأة الفلسطينية من بعض القيود االجتماعية 

جتمع والثقافية التي تنظر لعملها كحاجة اقتصادية وليست ضرورة تنموية، إضافة إلى السلطة الذكورية في امل

وتوفير  األسرةوإن إعالة الفلسطيني والتي تسعى إلى تكر س دور املرأة كمدبرة منزل ومربية أطفال فقط، 

 مستلزماتها هي مسؤولية الرجل. وعليه، تحاول الورقة اإلجابة عن التساؤالت الستة الرئيسة اآلتية:

  ينية؟لدى املرأة في األراضري الفلسط لألعمالما خصائص األنشطة الريادية 

  هل األنشطة الريادية للمرأة الفلسطينية موزعة بشكل متوازن حسب التوز ع املناطقي، والتجمع

 السكاني، واملستوى التعليمي وغيره؟، وهل يختل  هذا التوز ع عن دول العالم االخرى؟
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 ما دور السلطة الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املدني في دعم الريادة لدى املرأة الفلسطينية؟ 

  في األراضري الفلسطينية؟. لألعمالما املعيقات التي تواجه مشاركة املرأة في النشاط الريادي 

  الريادية النسائية في االقتصاد الفلسطيني؟. لألنشطةالعام  األثر ما 

  ما السياسات والتدخالت املطلوبة من كافة األطراإ ذات العالقة لغرض تطوير ريادة االعمال لدى املرأة

 ية؟الفلسطين

 أهمية الورقة البحثية وأهدافها:

تكمن أهمية الورقة في أنها تتناول موضوعا حيويا وغاية في األهمية كونه يستهدإ نص  املجتمع 

الفلسطيني ويؤثر بشكل مباشر على املجتمع ببعده االقتصادي والتنموي واالجتما ي والنف ري، حيث أن زيادة 

شأنه أن يؤدي إلى استثمار طاقات كبيرة معطلة لديها الجاهزية والرغبة  معدل الريادة لدى املرأة الفلسطينية من

والقدرة على االنخراط في الحياة االقتصادية، مما يسهم في دفع عجلة النمو االقتصادي وخلق فرص عمل 

متجددة . وتسعى الورقة إلى تحقيق هدإ رئيس هو النهوض بريادة النساء في األراضري الفلسطينية وتحديد 

سياسات والتدخالت املطلوبة لتعزيز ريادة االعمال لدى املرأة الفلسطينية. وتسعى الورقة التعرإ إلى ال

خصائص األنشطة الريادية لدى املرأة الفلسطينية واملعيقات التي تواجه مشاركتها في األنشطة الريادية، وكذلك 

 العمال لدى املرأة الفلسطينية.التعرإ إلى دور الحكومة ومؤسسات املجتمع املدني في دعم ريادة ا

 املنهجية املعتمدة في الورقة البحثية:  

 لغرض إعداد الورقة، استخدم الباحث املنهج التاريخي التحليلي ، وفيه:

قام الباحث بمراجعة األدبيات ذات العالقة بالريادة بوجه عام وريادة املرأة بوجه خاص، سواء على املستوى  .1

على تقارير الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني وبالتحديد  االطالعفلسطيني، كما تم الدولي أو العربي او ال

 مسوحات القوى العاملة وذلك للوقوإ على خصائص املرأة العاملة الفلسطينية.

تحليل بيانات ومؤشرات الريادة املستخلصة من مسح البالغين والذي تم إجراؤه في فلسطين في األعوام  .2

 من دول العالم. وفي 2012، 2010، 2009
ً
 كبيرا

ً
، بالتزامن وفي إطار مرصد الريادة العالمي الذي يضم عددا

دولة في إجراء مسح الريادة العالمي، مستخدمة بيانات موّحدة معدة من قبل  67شاركت  2012العام 

فهم شخص من السكان البالغين في فلسطين _ نص 2000مرصد الريادة العالمي، وكانت عينة هذا املسح 

سنة، وتم استخدام هذه البيانات التفصيلية للتعرإ  64-18كانوا من الناث_ والذين تتراوح أعمارهن بين 

وتجدر االشارة  إلى واقع الريادة لدى املرأة الفلسطينية ومقارنتها مع الدول األخرى املشاركة في املسح العالمي.

 .2012ذات عالقة بالريادة في فلسطين بعد العام  الى انه لم يتم اجراء اية مسوحات رسمية او غير رسمية

مراجعة نتائ  املقابالت مع الخبراء الوطنيين والذي قام بها معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني  .3

 في مختل  املجاالت املتعلقة بالريادة من خالل  36، حيث شارك فيه 2012)ماس( في العام 
ً
 فلسطينيا

ً
خبيرا

ة املوّحدة من قبل مرصد الريادة العالمي، وستساعد هذه البيانات في التعرإ إلى بياة الريادة تعباة االستبان

 في فلسطين وتحديد السياسات والتدخالت املطلوبة للنهوض بريادة املرأة الفلسطينية.
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 اإلطار النظري واملفاهيمي لريادة االعمال: 

ا شوميتر أنها "التجديد واالبتكار"، وأن الريادي هو هناك تعريفات كثيرة وردت بشأن الريادة، فقد عّرفه

الشخص الذي يقوم باستحداث سلع وطرق إنتاج وفتح أسواق وطرق تنظيم جديدة".  وأما الغالبي والعامري 

( فقد عرفا الريادة بأنها "خصائص وسلوكيات تتعلق بالبدء بعمل ما والتخطيط له وتنظيمه وتحمل 2008)

 دارتهإوالبداع في  مخاطرة
ً
". وعلى الرغم من كثرة التعريفات الواردة بشأن الريادة إال أن التعري  األكثر شيوعا

بخصوص الريادي هو أنه "الشخص الذي يتحمل املخاطرة كاملة تجاه العمل الريادي الذي يديره، فالشخص 

ن من بين أفراد أسرته أو الريادي يقوم بالتخطيط وتهياة عناصر النتاج من رأس املال واألرض وتوظي  العاملي

آخرين، والجمع بينهما وإدارتها لنتاج سلع أو خدمات، وتسويقها وتحمل املخاطر املالية والقانونية مللكية املشروع 

 في األدبيات فهو ذلك الذي اعتمده مرصد الريادة العالمي والذي عّرإ ريادة 
ً
وإدارته".  وأما املفهوم األكثر تداوال

 وخدمات لغرض تحقيق الربح، وأن الريادي هو األعمال بأنها "
ً
املبادرات الفردية أو الجماعية التي تنت  سلعا

الشخص الذي يقوم بإنشاء مشروع تجاري وتشغيله وتحمل مخاطرة بصرإ النظر عن حجم املشروع )مرصد 

الريادية إلى مراحل  (.  وتجدر الشارة إلى أن مرصد الريادة العالمي يقّسم األنشطة2012الريادة الفلسطيني، 

، حيث تنقسم هذه  42مختلفة، إذ يعتبر النشاط الريادي في املراحل املبكرة إذا لم يمض على تأسيسه 
ً
شهرا

املرحلة إلى مرحلتين هما: املرحلة الناشاة، وف ها ال يتم دفع أي رواتب أو أجور للعاملين، وإذا قام املشروع بدفع 

عندئٍذ تسم  مشار ع جديدة، وإذا مضر  على تأسيس النشاط الريادي أكثر من الرواتب، فإن املشار ع الريادية 

. ويصّن  مرصد الريادة العالمي ريادة األعمال إلى نوعين، هما: ريادي  42
ً
 مستقرا

ً
 فإنه يصبح مشروعا

ً
شهرا

إلى  ونفيمجؤ الضرورة ورياديو الفرصة، ورياد ي الضرورة هم األشخاص الذي ال يجدون فرصة عمل في السوق 

 بهدإ تحقيق دخل يعتاشون منه. وتتص  ريادة الضرورة بأنها ال 
ً
البدء بأعمال خاصة كالتجارة أو الحرفة مثال

تعتمد في الغالب على البداع والتجديد، بل تعتمد على تكنولوجيا بدائية قليلة التكلفة. أما رياد ي الفرصة، فهم 

لتقديم خدمة أو إنتاج سلعة جديدة لزيادة دخلهم من خالل أولاك الذين يقتنصون الفرص املتاحة في السوق 

 إنشاء مشار عهم الخاصة، ويتص  هذا النوع من الريادة باالبتكار والبداع واستخدام التكنولوجيا الحديثة.

ويمتاز الرياديون بالعديد من الصفات املشتركة، فالرياديون يمتازون باالستقاللية والقدرة على التحكم الذاتي، 

واملثابرة واالجتهاد والعمل املتواصل، والشعور بالحاجة لتحقيق الذات من خالل انجازاتهم ، والسعي لتحقيق 

أهداإ تمتاز بالتحدي واالستدامة، وتحمل املخاطر وتقبل حاالت الغموض والثقة العالية بالنفس واملرونة 

ا ثار املترتبة على ريادة األعمال، فقد  (.وبخصوص2008بالتفكير وعدم الخوإ من الفشل )العامري والغالبي، 

أكدت األدبيات ذات العالقة وجود أثر للريادة في النمو االقتصادي واالجتما ي للمجتمعات الحاضنة للمشار ع 

(، وخلق فرص عمل جديدة، وتوفير مصادر GDPالريادية، األمر الذي ينعكس على زيادة النات  املحلي الجمالي )

(. تشير 2000(، )شيبرد، 1999امة لألسر واألفراد على املدى البعيد )رينولدز، هاي، وكامب، دخل قابلة لالستد

الدراسات الى ان سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وخاصة في مجال ريادة االعمال ،يمكن ان يرفع 

) تمكين البليون % من اقتصاديات الشرق االوسط25نصيب الفرد من اجمالي النات  املحلي بنسبة اكثر من 

(.  كما تساهم الريادة في إنتاج أنواع مختلفة من السلع والخدمات التي تلبي 2012الثالث: املرأة وعالم العمل، 

ويتعاظم تأثير الريادة في التنمية عندما تأتي بابتكارات وإبداعات  احتياجات األفراد في األسواق املحلية والخارجية.

وتنافسية السلع والخدمات التي تقدمها. وللريادة أثر كبير في النمو االقتصادي على  جديدة كفيلة بزيادة إنتاجية

املستوى الكلي، فالدور الذي يلعبه الرياديون في دفع عجلة االقتصاد مهم ويختل  من دولة إلى أخرى.  ففي 

لعظم  من العدد الجمالي معظم الدول املتطورة والنامية، تشكل املشار ع الصغيرة واملتناهية الصغر األغلبية ا
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بالسلع والخدمات  اقتصاداتهاللمنشآت في معظم القطاعات، وتنت  الجزء األعظم من القيمة املضافة، وتزود 

 في قطاعات تكنولوجيا املعلومات والبحث 
ً
التي تنتجها، كما أن معظم الشركات املتوسطة والكبيرة وخصوصا

ية صغيرة، وتحولت مع الزمن إلى شركات كبرى أو عمالقة.  كما تساهم والتطوير كانت نواتها مبادرات ريادية فرد

املشار ع الريادية في تعزيز فرص العمل والتشغيل، فالريادة توفر فرص عمل للرياديين وتمكنهم من خلق فرص 

رى وتعاظمت أهمية العمل الريادي في الوقت الذي تراجعت ف ها قدرات الحكومات والشركات الكب عمل لآلخرين.

 ،
ً
على استيعاب الداخلين الجدد إلى أسواق العمل بسبب إحالل التكنولوجيا على حساب األيدي العاملة.  وأخيرا

تساهم الريادة في التقليل من نسب الفقر في الدول وخاصة النامية منها، فالعمل الريادي يخلق فرص العمل 

 ونوعية الحياة لألفراد واملجتمعات. ويحد من انتشار البطالة و عمل على تحسين األوضاع املعيشية

 االتجاهات العامة نحو ريادة األعمال في األراض ي الفلسطينية:

 في النشاط الريادي، 
ً
 ومؤثرا

ً
 مهما

ً
يعتبر مرصد الريادة العالمي التصورات الريادية في املجتمعات عامال

لقد أكد  ظر السكان البالغين.حيث تعكس هذه التصورات النمط الثقافي السائد في املجتمعات من وجهة ن

مرصد الريادة العالمي على تصورات ستة ،هي: امتالك فرص جيدة للبدء بمشار ع ريادية في الفترة القادمة، 

وامتالك املعارإ واملهارات املطلوبة، واعتبار الناس لبداية املشروع كخيار منهي جيد، وإبداء مكانة عالية 

ل العالم للقصص الريادية الناجحة، وعدم البدء بمشار ع ريادية بسبب للرياديين الناجحين، وتغطية وسائ

  34-18% من الشباب )47.5أن  2012الخوإ من الفشل. تشير بيانات مسح الريادة لعام 
ً
سنة( يمتلكون فرصا

، جيدة للبدء بمشروع جديد خالل األشهر الستة القادمة. وباملقارنة مع منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

لوحظ أن نسبة الشباب الفلسطينيين ممن لديهم فرص إطالق مشار ع جديدة تزيد عن نسبة الفاة نفسها بـ 

% من الشباب 62.1نقطة ماوية. ومن حيث امتالك املعرفة واملهارات املطلوبة لبدء مشروع، فقد أجاب  4.6

% من الشباب الفلسطيني أن الناس 83.4ر ملنطقة املينا، واعتب 55.1الفلسطينيين بأنهم يمتلكونها مقارنة بنسبة 

% في منطقة املينا.  وبالنسبة للمكانة 75.5ينظرون إلى البدء بمشروع جديد كخيار منهي جيد مقارنة بنسبة 

 % من فاة الشباب78.8واالحترام الذي يوليه الناس للرياديين الناجحين، فقد أجاب 

% في منطقة املينا. وبخصوص 81.2ة مقارنة بنسبة بأنهم يولونهم االحترام ويضعونهم في مكانة عالي

% من الشباب أن وسائل العالم تغطي تلك 69.2اهتمام العالم بالقصص الناجحة للرياديين، فقد أجاب 

% من شباب منطقة املينا. أما بشأن إجابة الشباب حول دور الخوإ من الفشل 55.2القصص مقارنة بنسبة 

، بينما اتفق مع هذا التصور 41.1كمعيق للريادة، فقد أجاب 
ً
% من 35.4% من الشباب بأنهم يعتبرونه عائقا

عد أكثر إيجابية مقارنة 
 
الشباب في منطقة املينا. وبوجه عام، فإن التصورات الريادية لدى الشباب الفلسطيني ت

حترام الناجحين منهم، ومع مع نظرائهم في منطقة املينا، باستثناء املكانة العالية التي يول ها الناس للرياديين وا

 %(.78.8ذلك فإن الغالبية من الشباب الفلسطيني ترى أن املجتمع يحترم رياد ي األعمال )

 ريادة األعمال في أوساط النساء في األراض ي الفلسطينية :

تتأثر ريادة النساء في فلسطين بعوامل اجتماعية وثقافية واقتصادية تحد من مبادرتها في مجال ريادة 

عمال، ومن مشاركتها الفاعلة في تنمية االقتصاد الفلسطيني، كما أن األنشطة االقتصادية التي تناسب األ 

النساء ما زالت محّددة مقارنة بتلك املتوفرة للرجال. تشير الحصاءات إلى أن من بين كل ماة امرأة فلسطينية 

 من الذكور. كما انخفض معدل ريادة رياد 16هناك ثالث نساء رياديات أنشأت مشار ع جديدة، مقارنة مع 
ً
يا

، وقد  2010مقارنة بالعام  2012النساء بشكل حاد في العام 
ً
 ممحوظا

ً
بينما شهد معدل الرياديين الذكور تحسنا

عزى ذلك إلى توق  عدد من املشار ع النسائية بسبب فشلها، وانتقال الدارة في بعض من هذه املشار ع إلى  ي 
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مشار عهن  لدارةيفتهم، أو بسبب توسع املشار ع وعدم توفر الوقت الكافي للنساء الرجال بسبب فقدان وظ

%( كانت في مراحلها 76بسبب مسؤولياتهن االجتماعية واألسرية.  وتجدر الشارة إلى أن غالبية املشار ع النسائية )

اء اللواتي يمتلكن مشار ع قائمة، املبكرة وال تزال في مراحل النشوء ولم تدفع أجور لعامل ها بعد.  أما نسبة النس

% للرجال. وتشير نتائ  مسح الريادة العالمي إلى أن 5.2مقارنة بنسبة  2012% في العام 7فقد بلغت حوالي 

دولة في العالم من حيث معدل ريادة النساء في املراحل املبكرة في  67من بين  58فلسطين حازت على الترتيب 

 ، وأما ملكية النسا2012العام 
ً
 67من بين  66ء للمشار ع القائمة فقد حازت فلسطين على ترتيب متأخر جدا

 دولة شاركت في مرصد الريادة العالمي.

، أن الدافع الرئيس لريادة األعمال للنساء في األراضري 2012أظهر مسح الريادة الفلسطيني للعام 

% من املشار ع الريادية النسوية، 80الفلسطينية كان الضرورة االقتصادية، حيث شكل هذا الدافع حوالي 

 لعدم توفر فرص مناسبة 
ً
و عود ذلك إلى العوز االقتصادي التي يدفع النساء للبدء بمشار ع خاصة، وذلك نظرا

للعمل مقارنة مع تلك املتوفرة للرجال، ناهيك عن معدالت البطالة املرتفعة. وتنخفض األنشطة الريادية بدافع 

األعمال النسائية وذلك بسبب قلة الفرص الحقيقية التي يوفرها السوق للنساء في % من 40الفرصة إلى حوالي 

. وتتوزع أنواع 
ً
األراضري الفلسطينية، أو بسبب عدم امتالك املوارد والخبرات الستغالل الفرص، أو كالهما معا

%( ومشار ع 58بر )الفرص التي تدفع النساء نحو إنشاء مشار عهن الخاصة بين مشار ع تحقق لهن استقاللية أك

، نجد أن دوافع الفرصة كانت 2010%(. وعند مقارنة دوافع الريادة النسائية مع العام 42زيادة في الدخل )

% من املشار ع النسائية و عود هذا االنخفاض إلى عدم تحقيق األهداإ من هذه الفرص 61مسؤولة عن نحو 

إلى تخلي  2012لدخل، حيث تشير إحصاءات الريادة للعام والتي تتمثل في تحقيق استقاللية أكبر أو زيادة في ا

 % من النساء عن أعمالهم بسبب عدم ربحية املشار ع بشكل رئيس.5.6حوالي 

وعند التعرإ إلى األنشطة الريادية النسائية حسب التوز ع املناطقي، نجد أن ، وسط الضفة الغربية 

% للمشار ع القائمة(، بينما يحتل 0.5% للمشار ع املبكرة، و1.5يحتل املرتبة األخيرة من حيث الريادة النسائية )

%( ومنطقة 1.2%، 4.6%(، تل ها منطقة شمال الضفة الغربية )1%، 5.2جنوب الضفة الغربية املرتبة األولى )

(.  و عود انخفاض األنشطة الريادية في 2012%( )مسح السكان البالغين في فلسطين، 0.3%، 2.7قطاع غزة )

ضفة الغربية لكونها األفضل من حيث مشاركة النساء في القوى العاملة، وكذلك األقل من حيث وسط ال

( حيث تتوافر ف ها 2015معدالت البطالة بين النساء )الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، 

سات املجتمع املدني، فرص العمل بشكل أكبر من غيرها بسبب تركز مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤس

وهذا يدفع النساء إلى العمل عند ا خرين وعدم الحاجة إلى إنشاء أعمال خاصة.  وفي قطاع غزة تنخفض 

األنشطة الريادية بين النساء مقارنة بالضفة الغربية، و عود ذلك إلى سوء األوضاع االقتصادية هناك، وعدم 

% 4.1% ،25.6ل الخاصة وارتفاع معدالت البطالة والخصوبة) توفر بنية تحتية ومؤسساتية مناسبة لبدء األعما

. إن معدل النشاط الريادي بين النساء في املخيمات الفلسطينية في 
ً
على التوالي( اللذان يعدان أالعلى عامليا

عد األعلى من بين التجمعات السكانية األخرى )
 
مرحلة % لل1.1% للمرحلة املبكرة، 4.5املرحلة املبكرة واملستقرة ت

املستقرة(، وهذا يعود إلى معدالت البطالة العالية في املخيمات الفلسطينية مما يدفع النساء للبحث عن مصادر 

دخل بديلة من خالل إنشاء مشار ع خاصة صغيرة. وتشير نتائ  مسح السكان البالغين، إلى أن التجمعات 

%( ومرد ذلك هو توفر فرص 0.6%، 3.1ت الحضرية )%( يل ها التجمعا0.6%، 4الريفية تأتي في املرحلة الثانية )

 في التجمعات الحضرية مقارنة بغيرها من التجمعات، ناهيك عن توفر 
ً
العمل وانخفاض معدالت البطالة نسبيا

البياة الريادية املناسبة والقادرة على املنافسة في البياة الريفية وبياة املخيمات، حيث أن معظم املشار ع 
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ائية في املناطق الريفية واملخيمات هي مشار ع صغيرة )زراعية، خياطة، تطريز، تعليم...إلخ( يسهل الريادية النس

إنشاؤها، وال تخضع لجراءات تأسيس معقدة ،وال تحتاج إلى رأس مال كبير. وتنتشر الريادة في املرحلة املبكرة بين 

ارها في أوساط النساء في الفاات العمرية سنة بشكل أكبر من انتش 44 – 18%( من عمر 10.7النساء الشابات )

سنة، ومرد ذلك هو انخفاض فرص العمل وارتفاع معدالت البطالة بين  64 – 45%( من عمر 3املتقدمة )

النساء الشابات، مما يدفعهن إلى إنشاء مشار ع ريادية صغيرة.  وتنتشر األنشطة الريادية في املرحلة املستقرة بين 

%( و عود ذلك إلى توفر املهارات والقدرات 3سنة( بواقع ) 44 -  35عمرية املتوسطة )النساء في املرحلة ال

والخبرات لدى النساء في املرحلة العمرية املتوسطة بشكل أكبر من توفرها لدى بقية النساء، هذا بالضافة إلى 

مرحلة الطفولة.  وتشير تحرر املرأة مع تقدم السن من بعض االلتزامات املنزلية وخاصة بعد تجاوز ابناؤهن 

إلى انعدام األنشطة الريادية للنساء في املرحلة املبكرة في أوساط الفاة  2012نتائ  مسح السكان البالغين للعام 

% في املرحلة املستقرة ومرد ذلك صعوبة الشروع بمشار ع ريادية في سن 1.4سنة، وبنسبة  64-55العمرية 

ن قد انخرطن في سوق العمل أو وصلن إلى سن التقاعد.  متقدمة، ناهيك عن أن النساء في سن م
َ
تقدمة يك

 من الرياديين الذكور، حيث يبلغ 
ً
وعند مقارنة النشاط الريادي للنساء بالذكور، نجد أن الرياديات أصغر سنا

 سنة للذكور. 36سنة مقارنة مع  34متوسط أعمار النساء الرياديات )لجميع املراحل( حوالي 

العلمي للنساء، فقد أظهرت نتائ  مسح البالغين أن األنشطة الريادية لدى النساء وبخصوص املؤهل 

فقد أظهرت نتائ  املسح أن معدالت البطالة  تزداد بزيادة مستواهن التعليمي، باستثناء مرحلة الدراسات العليا.

 
ً
عد مرتفعا %( مقارنة باملستويات 47) في أوساط النساء اللواتي يحملن شهادة الدبلوم املتوسط أو البكالوريوس ي 

التعليمية األخرى، وأن معدالت النشاط الريادي في أوساطهن كان األفضل مقارنة باملستويات التعليمية األخرى، 

ومرد ذلك هو قلة فرص العمل املناسبة مما يدفعهن إلى إنشاء مشار ع ريادية خاصة بهن. إن انخفاض معدالت 

في مرحلة الدراسات العليا يعود إلى عدم حاجتهن لنشاء مشار ع خاصة بهن  الريادة في أوساط النساء اللواتي

 لتوفر فرص العمل لهن، وانخفاض معدالت البطالة في أوساطهن، حيث بلغت معدالت البطالة في أوساط 
ً
نظرا

مقارنة ( 2015)مسح القوى العاملة الفلسطينية،  2015% في العام 11النساء من حملة الشهادات العليا حوالي 

 مع بقية النساء، األمر الذي يؤكد على أهمية التعليم في تشجيع املرأة على املشاركة االقتصادية.

%( ويرجع ذلك الى 57.5وتستحوذ األنشطة االستهالكية على أكثر من نص  األنشطة الريادية للنساء )

على نصيب األسد، وإلى النظرة  يةبنية االقتصاد الفلسطيني الذي تستحوذ فيه األنشطة االستهالكية والخدمات

السائدة في املجتمع الفلسطيني والتي ف ها يتم تقسيم األعمال بين الرجال والنساء حيث تقصر  النساء عن 

معظم أنشطة التصنيع، ناهيك عن ضحالة حجم ونوعية املوارد واملهارات التي تمتلكها النساء، والتي ال تعد 

إلى العرض والطلب ودرجة املنافسة في السوق الفلسطينية، وتتص  هذه  مالئمة لألنشطة التصنيعية، إضافة

 على التكنولوجيا الحديثة في عملية النتاج ومعظمها تستخدم تكنولوجيا بدائية 
ً
األنشطة بأنها ال تعتمد كثيرا

لرياديات في وبسيطة.  إضافة إلى أن غالبية هذه األنشطة ال تقوم بتشغيل الغير ، و عود ذلك إلى أن غالبية ا

سٍر فقيرة ومحدودة املوارد، واتجهن نحو الريادة بدافع الضرورة بسبب عدم توفر فرص 
 
فلسطين قدمن من أ

% من األنشطة الريادية لدى النساء والتي اتسمت باالستخدام 22عمل لهن.  وشكلت األنشطة التحويلية حوالي 

ت في الصناعات التحويلية بأنها توظ  عاملين بأجر أكبر املحدود للتكنولوجيا الحديثة.  وتميزت أنشطة الرياديا

 من األنشطة الريادية في املجاالت األخرى.
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 أثر ريادة األعمال للنساء على االقتصاد الفلسطيني: مؤشرات رقمية عامة: 

ت أكد مرصد الريادة العالمي األثر الكبير الذي تحدثه الريادة النسائية في اقتصاديات الدول. فقد أظهر 

مليون رياديات  126دولة مشاركة في املسح أن هناك حوالي  67في  2012نتائ  مسح الريادة العالمي للعام 

مليون منهن يدرن مشار ع مستقرة.  كما أكدت نتائ  املسح أن  98لألعمال في الدول املشاركة، وأن ما يقارب 

مليون ريادية متوقع أن توسع أعمالها  12لي مليون ريادية تقوم بتشغيل عامل واحد على األقل  وحوا112حوالي 

، أكدت Kelly and others, 2013عمال على األقل خالل السنوات الخمسة الالحقة ) 6وتشغل 
ً
(.  وفلسطينيا

ومسح السكان البالغين للعام ذاته أن هناك ما يقارب سبعة آالإ  2012نتائ  مسح الريادة الفلسطيني للعام ،

%( مشار ع ناشاة ال تدفع أجور للعاملين ف ها، 76مشار ع في املرحلة املبكرة  غالبيتها ) امرأة فلسطينية يمتلكن

كما أظهرت نتائ  املسح ذاته أن لدى  وإن إمكانية فشلها واحتمالية توقفها تعد مرتفعة مقارنة باملشار ع القائمة.

تسعة آالإ ريادية يشغلن على األقل عامال املشار ع الريادية النسائية قدرات كبيرة في التوظي ، وتبين أن حوالي 

واحدا.  وباملجمل، توفر املشار ع الريادية النسائية في املراحل املبكرة والقائمة حوالي أربعة وثمانين أل  فرصة 

% من إجمالي العاملين في األراضري الفلسطينية، 5.6عمل ومن ضمنهم الرياديات ذاتهم، وهذا يشكل حوالي 

 ستزداد فر 
ً
ص التوظي  في املشار ع الريادية في حال نجاح املشار ع الناشاة. في الواقع، تعكس املؤشرات وقطعا

الرقمية املدرجة أعاله أهمية األنشطة الريادية النسائية في االقتصاد الفلسطيني ،وبخاصة في مجال التوظي ، 

في هذا النوع من املشار ع، وبذل األمر الذي يستد ي اهتماما متزايدا من قبل صناع القرار وراسمي السياسات 

 في التنمية والتشغيل ومكافحة 
ً
جهود اكبر لتوسيعها والعمل على الحد من احتمالية فشلها، مما يؤثر إيجابا

، حيث وصلت معدالت البطالة في االراضري الفلسطينية 2015البطالة والفقر، والتي وصلت ذروتها في العام 

%، بينما وصلت 38.8%، وفي قطاع غزة بلغ معدل البطالة حوالي 25.8% ومعدالت الفقر نحو 25.6حوالي 

% )الجهاز املركزي 21.1%، وبلغت في قطاع غزة  نحو12.9معدالت الفقر املدقع في االراضري الفلسطينية حوالي 

 (.2015الفلسطيني ، لإلحصاء

 ملرأة الفلسطينية.دور السلطة الفلسطينية ومؤسسات املجتمع املدني في دعم ريادة االعمال لدى ا

: دور السلطة الوطنية الفلسطينية:
 
 أوال

العديد من الحوافز للمشار ع االستثمارية  2011يوفر قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني املعّدل في العام 

الجديدة في األراضري الفلسطينية، بصرإ النظر عن طبيعة نشاطها وشكلها القانوني، وتشمل هذه الحوافز 

العفاءات من التعرفات الجمركية لآلالت واملعدات والتجهيزات، وكذلك إعفاء من ضريبة الدخل  العديد من

لعدد من السنوات، وضمن شروط يحددها القانون. فالقانون، يوفر إعفاء للموجودات الثابتة للمشار ع من 

طع الغيار املستوردة الجمارك والضرائب بشرط إدخالها خالل مدة تحددها هياة تشجيع االستثمار، إعفاء ق

% من قيمة املوجودات، إعفاء من الجمارك 15للمشار ع من الجمارك والضرائب بشرط أن ال تزيد قيمتها عن 

والضرائب على املوجودات الثابتة الالزمة لتوسيع املشروع أو تطويره أو تحديثه، إعفاء من الجمارك والضرائب 

ستوردة لحساب املشروع، بشرط أن تكون الزيادة ناتجة عن ارتفاع على الزيادة في قيمة املوجودات الثابتة امل

كما يوفر القانون  أسعار املوجودات في بلد املنشأ، أو بسبب ارتفاع أجور الشحن أو التغير في أسعار الصرإ.

مليون دوالر ملدة أربعة سنوات،  – 250,000اعفاء من دفع ضريبة الدخل ألي استثمار تتراوح قيمته من 

ستثمار الذي تتراوح قيمته من مليون إلى خمسة ماليين دوالر ملدة تسع سنوات، واالستثمار الذي تتراوح قيمته واال 

كما يوفر القانون إعفاًء من ضريبة الدخل لشركات أنظمة  من خمسة ماليين وأكثر وملدة إحدى عشرة سنة.

إلى إحدى عشرة سنة بشرط توظيفها لعدد املعلومات والتكنولوجيا لعدد من السنوات تتراوح من ثالث سنوات 

 وأكثر) قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني،
ً
 (.2011محّدد من العاملين بدءا من خمسة عاملين إلى ثالثين موظفا
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وبمراجعة معمقة لنصوص قانون االستثمار املعَدل وبنوده، نجد أنه يستهدإ بشكل رئيس املشار ع 

ينص القانون صراحة على أية إعفاءات للمشروعات التي يقل رأسمالها عن  الكبيرة واملتوسطة الحجم، حيث ال 

أل  دوالر إال في حالة مشروعات تكنولوجيا املعلومات. وعليه، فإن غالبية املشروعات النسائية تحرم  250,000

 من االعفاءات املجازة بالقانون كون غالبية هذه املشروعات ال تستوفي شروط القانون حيث يقل حجم

دوالر، ناهيك عن أن الغالبية العظم  من املشار ع النسائية توظ  خمسة عاملين او  250,000عن  ااستثماراته

 أقل.

وبالضافة إلى قانون تشجيع االستثمار، نصت خطط التنمية الفلسطينية جميعها وبالتحديد خطة 

رورة تمكين املرأة الفلسطينية وتعزيز وزارة شؤون املرأة على ض استراتيجيةوكذلك  2013-2011التنمية لألعوام 

مشاركتها في املجتمع، ووضعت الخطة تسعة أهداإ رئيسة، هي: زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل، تقليص 

الفجوة بين اجور املرأة والرجل، زيادة نسبة النساء في املجالس املحلية، زيادة نسبة املناصب التي تشغلها املرأة 

عزيز فرص املرأة لتكملة دراساتها العليا، حماية املرأة من كافة أشكال التمييز في أماكن في القطاع العام، ت

سنة تعليم وأكثر، دم   13العمل، الحق في الضمان االجتما ي للنساء اللواتي يعانين من البطالة ولديهن 

االجتماعية للنساء في  ومأسسة قضايا النوع االجتما ي في الوزارات ذات الصبغة االقتصادية، ضمان الحماية

-2011القطاع غير الرسمي او غير املنظم) وزارة التخطيط الفلسطينية ، خطة التنمية الوطنية الفلسطينية )

(، )وزارة شؤون املرأة الفلسطينية ، وثيقة الستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز املساواة والعالقة 2013

 ( .2013-2011بين الجنسين: 

 واستراتيجيةرغم من التقدم الجزئي في تحقيق بعض من أهداإ خطط التنمية الفلسطينية وعلى ال

 لتعزيز األنشطة الريادية للمرأة الفلسطينية.  لقد ارتفعت نسبة 
ً
 كبيرا

ً
وزارة شؤون املرأة، إال أنها لم تحرز تقدما

إال أن هذه  2012% في العام 17.4 مقارنة مع 2015% في العام 18.8مشاركة املرأة في القوى العاملة إلى نحو 

. 2015% في العام 36.2إلى  2012% في العام 33الزيادة تصاحبت مع زيادة معدل البطالة في أوساط النساء من 

كما لم تنجح الخطط في تقليص الفجوة بين أجور الذكور والناث إال في القطاع العام.  وبصراحة أكثر، لقد 

ينية من أية أهداإ وبرام  تتعلق بتعزيز مشاركة املرأة الريادية وتشجيعها خلت جميع خطط التنمية الفلسط

 على البدء بأعمال خاصة بها.

: دور منظمات املجتمع املدني 
 
 ثانيا

عد فلسطين زاخرة باملنظمات األهلية التي تهتم بتعزيز مشاركة املرأة الفلسطينية في التنمية االجتماعية 
 
ت

نظمات يختص بتقديم القروض للمشار ع الريادية النسائية، وبعضها يركز على واالقتصادية، فبعض هذه امل

تشير إحصاءات الشبكة الفلسطينية  تقديم برام  التدريب والتطوير وبناء القدرات للموارد البشرية النسائية.

، قد بلغ لإلقراض الصغير )شراكة( إلى أن إجمالي عدد املستفيدين من قروض تسع منظمات إقراض في فلسطين

مليون دوالر، وأن عدد النساء املستفيدات من مؤسسات القراض قد وصل  84أل  مستفيد وبقيمة  47حوالي 

% من إجمالي املستفيدين من القروض النشطة، وبلغت قيمة القروض النشطة 55أل  امرأة، بواقع  26إلى 

قيمة القروض النشطة املقدمة إلى % من إجمالي 44مليون دوالر، بواقع  38املقدمة إلى النساء حوالي 

(.  وتجدر الشارة إلى ان 2013شراكة،  -املستفيدين )الشبكة الفلسطينية لإلقراض الصغير ومتناهي الصغر 

اثنتين من تسع منظمات إقراض تقدم تسهيالت تمويلية للنساء فقط، وهما جمعية "أصالة"، "وصندوق املرأة". 
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ا يكون ألغراض إنتاجية وبعضها ألغراض استهالكية، وسكنية، ولكن وبخصوص الغايات من القروض، فبعضه

الحظ أن الغالبية العظم  ألغراض التمويل النسائي هو تجارية وإنتاجية )دودين،   (.2013ي 

 

باإلضافة إلى مؤسسات اإلقراض، هناك بعض الجمعيات واملؤسسات النسوية التي تنشط في 

، ومن هذه املنظمات:املجتمع الفلسطيني والتي تهدف إلى ت
 
 مكين املرأة الفلسطينية اقتصاديا

منتدى سيدات األعمال، ويهدإ إلى تعزيز دور سيدات األعمال كرائدات في االعمال ، ويضم املنتدى  •

 أعضاء ومستفيدين من كافة أنحاء االراضري الفلسطينية.

 الفلسطيني وتمكينه.مركز التمكين االقتصادي للشباب ، ويهدإ إلى تعزيز مقدرة الشباب  •

املركز الفلسطيني لالتصال والسياسات التنموية، و عمل على تقوية دور الفاات املستهدفة في التنمية  •

 وبناء قدرات املؤسسات القاعدية وحماية حقوق النسان.

 في منطقة ا •
ً
لشرق منظمة شباب الغد، وتهدإ إلى تمكين األطفال والشباب وا باء في املناطق األقل حظا

 األوسط ، وتعمل في فلسطين في مناطق شمال الضفة الغربية.

الحاضنة الفلسطينية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، وتهدإ إلى دعم الرياديين في فلسطين من  •

 خالل تنفيذ مشار عهم الريادية وتأسيس شركاتهم الناشاة.

ت والصعوبات، أهمها: شح املوارد املالية، في الواقع، تعاني معظم هذه املنظمات الكثير من املشاكال 

وبرامجها، واستهدافها لفاات  ااستراتيجياته(، عدم شمولية 2007وارتباط تمويالتها بأجندات املمولين )عامر، 

محددة من املجتمع، عدم تقبل املجتمع الذكوري لبرامجها وسياساتها، وغياب التقييم الحقيقي ملخرجات هذه 

 املنظمات وغيرها.

 :لألعمالملعيقات أمام مشاركة املرأة الفلسطينية في النشاط الريادي ا

 يواجه النشاط الريادي للمرأة الفلسطينية معيقات اربعة رئيسة، هي:

 أن حوالي  2012ظرة املجتمع نحو املرأة ومشار عها الريادية الخاصة: أظهرت نتائ  مسح البالغين في العام ن

عد أحد % من النساء يعتبرن أن عدم ت75 قبل املجتمع لفكرة إقامة مشروع ريادي تمتلكه أو تديره امرأة ي 

% من النساء أكدن أن معارضة 67العوامل املعيقة لنشاء املشار ع الريادية، كما أظهر املسح ذاته أن 

(. هذه النتائ  2012هو املعيق الرئيس لفكرة إنشاء مشروع ريادي نسوي )مسح السكان البالغين،  األسرة

ؤكد النظرة التقليدية السائدة في املجتمعات العربية بوجه عام ،واملجتمع الفلسطيني بوجه خاص، والتي ت

 .األسرةتحاول إقصاء املرأة عن الحياة االقتصادية وحصر مهامها في األعمال املنزلية ورعاية 

  ن النساء اللواتي % م60ضع  فرص التمويل للمشار ع الريادية النسائية: تفيد الدراسات إلى أن نحو

(. Sadeq, 2011شرعن بالبدء بمشروع ريادي قد تخلين عن الفكرة ألسباب تتعلق بشح فرص التمويل )

وتؤكد دراسات اخرى أن من بين الصعوبات التي تواجه املشار ع الريادية النسائية هو تعقيدات الجهاز 

ن الضمانات املطلوبة من الرجال، املصرفي الفلسطيني، حيث تطلب البنوك ضمانات من النساء أكبر م

وتتمحور هذه الضمانات على أراض باسم املقترض، وهذا ما تعوزه املرأة الفلسطينية )قزاز ومرار 
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(.كما أشار مسح البالغين، إلى أن من معيقات تمويل املشار ع النسائية هو عدم وجود أفراد من 2005

للقروض. ويرجع ذلك الى أن نسبة األراضري املسجلة في العائلة قادرين على تقديم الكفاالت أو الضمانات 

األراضري الفلسطينية ال تزيد عن ربع املساحة الكلية لألراضري، األمر الذي يحد من القدرة على تقديم 

طالب بها مؤسسات القراض النسائية على 
 
الضمانات الالزمة. وال نن ر ، ارتفاع أسعار الفائدة التي ت

 .القروض املقدمة للنساء

 من النساء قد 50نقص املعارإ واملهارات والخبرات املتوفرة لدى املرأة: أكد مسح البالغين على أن حوالي %

اعترفن بأن عدم امتالكهن املعارإ واملهارات والخبرات الالزمة للبدء بمشار ع أعمال هو معيق لإلنشاء 

البية النساء على ان املرأة (. لقد اجمعت غ2012الفعلي لهذه املشار ع )مسح السكان البالغين، 

 بالجراءاتالفلسطينية تفتقر الى املهارات في مجال االدارة املالية والحسابات والتسويق وكذلك املعرفة 

الى نقص الهياكل الداعمة  بالضافةالقانونية والدراية بها وكذلك في تنظيم االعمال وتخطيطها ، هذا 

د ذلك هو حصر فرص التدريب للنساء على األنشطة التقليدية الراغبة في بدء مشروع جديد. ومر  للمرأة

مثل الخياطة، والتجميل والتعليم وأمور تدبير املنزل، هذا بالضافة إلى ضع  إقبال النساء على مراكز 

التدريب املنهي مقارنة بالرجال وذلك العتقادهن أن مراكز التدريب املنهي وبرامجها مالئمة أكثر للرجال من 

(.  وال نن ر  التأكيد على أن النظام التعليمي الفلسطيني في كافة مراحله ال 2005)قزاز ومرار، النساء 

يشتمل على برام  لعداد وتوجيه الطلبة للتفكير بتأسيس مشار ع أعمال ريادية وال يزودهم باملهارات 

 (.2012واملعارإ والخبرات  الالزمة لذلك )مسح الخبراء الوطنيين، 

  يادية املناسبة للنساء: في الواقع، لقد أثرت األعراإ املجتمعية والتقاليد وانماط التفكير شخ الفرص الر

السائدة في املجتمع الفلسطيني في إمكانية التفكير في إنشاء الكثير من املشار ع الريادية الخاصة بالنساء، 

اطة، التجميل، تصنيع وحصرت مشاركتها االقتصادية في عدد محدود من األنشطة التقليدية مثل: الخي

األغذية التقليدية، التعليم والتمريض وبعض األنشطة التجارية البسيطة... إلخ(. كما تجدر الشارة إلى أن 

انفتاح السوق الفلسطيني أدى إلى التدفق املفرط للسلع رخيصة الثمن من االسواق الخارجية، األمر الذي 

نتيجة عدم قدرتها على الصمود أمام املنتجات األجنبية  أدى إلى إغالق الكثير من املنشآت الفلسطينية

 املنافسة.

 االستنتاجات والتدخالت املطلوبة:

: االستنتاجات:
 
 أوال

أكدت النتائ  أن من بين كل ماة امرأة فلسطينية يوجد ثالث نساء رياديات أنشأن مشار ع جديدة 

 من الذكور، وأن غالبية املشار ع الن 16مقارنة مع 
ً
سائية كانت في مراحلها املبكرة. وإن الدافع الرئيس رياديا

 لعدم توفر فرص العمل 
ً
لريادة األعمال للنساء في األراضري الفلسطينية، هو الضرورة االقتصادية وذلك نظرا

وبخصوص األنشطة الريادية حسب املنطقة الجغرافية، احتل جنوب  املناسبة مقارنة مع تلك املتوفرة للرجال.

ة املرتبة األولى، بينما جاء وسط الضفة الغربية في املرتبة األخيرة من حيث الريادة النسائية،  الضفة الغربي

واحتلت املخيمات الفلسطينية املرتبة األعلى من حيث النشاط الريادي النسوي في املرحلة املبكرة واملستقرة. كما 

ر من انتشارها في أوساط النساء من الفاة العمرية تنتشر الريادة في املرحلة املبكرة بين النساء الشابات بشكل أكب

املتقدمة.  وبخصوص املستوى التعليمي، أظهرت النتائ  أن األنشطة الريادية لدى النساء تزداد بازدياد 

مستواهن التعليمي باستثناء مرحلة الدراسات العليا.  وتستحوذ األنشطة االستهالكية على أكثر من نص  

ساء.  كما أظهرت نتائ  املرصد الفلسطيني ومسح السكان البالغين أن لألنشطة الريادية األنشطة الريادية للن
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النسائية أثرا كبيرا في االقتصاد الفلسطيني وأن هذا األثر تجلى بشكل واضح في زيادة التوظي  ومكافحة البطالة 

الفلسطينية، فقد أكدت والفقر. وبخصوص دور السلطة الفلسطينية في دعم الريادة النسائية في األراضري 

النتائ  أن قانون االستثمار الفلسطيني يوفر العديد من الحوافز للمشار ع االستثمارية الفلسطينية الكبيرة 

دوالر  250,000واملتوسطة وال ينص القانون وبشكل صريح على أية إعفاء للمشروعات التي يقل رأس مالها عن 

من هذه الحوافز كون أن معظم هذه املشار ع ال يصل رأس مالها إلى مما يحرم العديد من املشروعات النسائية 

هذا السق  ،ناهيك عن أن الغالبية العظم  من املشروعات النسائية توظ  أقل من خمسة عاملين.  وعلى 

 
ً
الرغم من النجاح الجزئي في تحقيق بعض من اهداإ خطط التنمية الفلسطينية إال أنها لم تحرز تقدما

 لتع
ً
زيز األنشطة الريادية للمرأة الفلسطينية. ويتوفر في فلسطين العديد من مؤسسات املجتمع املدني ممحوظا

التي تهتم بتعزيز مشاركة املرأة الفلسطينية في التنمية االقتصادية واالجتماعية، فبعض هذه املنظمات يختص 

وبناء القدرات للموارد البشرية  بتقديم القروض للمشار ع النسائية وبعضها يركز على تقديم برام  التدريب

النسائية.  وأظهرت النتائ ، أن هناك تسعة منظمات أهلية تقدم التمويل للمشار ع الريادية في فلسطين، اثنتان 

 من النساء) 
ً
أل  امرأة( قد  26منها تختص بتقديم التمويل للمشار ع الريادية النسائية، وأن عددا كبيرا

مليون دوالر. وبالضافة إلى مؤسسات  38نظمات بقيمة تصل إلى ما يقارب استفادت من تمويالت هذه امل

هناك العديد من الجمعيات واملؤسسات النسائية التي تنشط في املجتمع الفلسطيني وتهدإ إلى تمكين  القراض،

تي تواجه املرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة االقتصادية.  وعلى الرغم من ذلك، هناك العديد من املعيقات ال

مشاركة املرأة في النشاط الريادي في األراضري الفلسطينية، وأهم هذه املعيقات هي: نظرة املجتمع التقليدية نحو 

املرأة ومشار عها الريادية، وشح فرص التمويل للمشار ع النسائية، ونقص املعارإ واملهارات والخبرات لدى املرأة، 

 عدم توفر الفرص الريادية املنا
ً
 سبة.وأخيرا

 

:
 
 التدخالت املطلوبة والتوصيات: ثانيا

قيد النشاط  .1
 
مراجعة القوانين والتشر عات ذات العالقة ، والتخلص من تلك النصوص القانونية التي ت

الريادي للمرأة الفلسطينية، والتأكيد على حق املرأة في تسجيل افكارها الريادية واعتمادها، والدخول في 

سلع والخدمات، وضمان حقها في تسوية النزاعات التجارية وحقوق امللكية الفكرية تعاقدات البيع والشراء لل

لديها. كما ان هناك ضرورة ملراجعة قانون تشجيع االستثمار الفلسطيني، لضمان استفادة املشروعات 

 الريادية النسائية الصغيرة واملتناهية الصغر من الحوافز والعفاءات املتاحة في القانون.

م  ومبادرات وهياكل حكومية يقدم من خاللها املساعدات الفنية الالزمة لبناء قدرات النساء عمل برا .2

الفلسطينيات الرياديات، وتقديم املشورة والنصح حول فرص التمويل املتاحة وشروطها وكيفية االستفادة 

ة، وأهمية مشاركتها في منها، بالضافة إلى عمل الحمالت التوعوية للنساء لتبيان أهمية الريادة لدى املرأ

 الحياة االقتصادية.

زيادة فرص تمويل املشروعات الريادية النسائية سواء من الجهاز املصرفي أو مؤسسات القراض املتخصصة  .3

وبأسعار فائدة متدنية، وبضمانة الحكومة بهدإ تخفي  العبء على النساء الرياديات.  كما أن هناك 

يم املساعدات الفنية الالزمة لبناء قدرات النساء الرياديات وذلك ضرورة أن تقترن فرص التمويل بتقد

 لضمان نجاح مشار عهن.

قيام مؤسسات املجتمع املدني والجمعيات النسوية بتوعية املجتمع بأهمية تمكين املرأة وزيادة مشاركتها في  .4

رية وغيرها، كما أن النشاط االقتصادي، وذلك من خالل الندوات وورش العمل في وسائل العالم الجماهي

هناك ضرورة أن توجه أنشطة هذه الجمعيات إلى كافة فاات النساء في املجتمع، وأن ال تركز أنشطتها على 
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فاة محّددة من النساء.  كما يمكن أن تسهم هذه املؤسسات بالشراإ على معارض محلية أو دولية لتسويق 

ملجتمع املدني على توفير املشورة والنصيحة منتجات املشار ع النسائية، ويمكن أن تعمل مؤسسات ا

 والخبرات واملساعدات الفنية ملساعدة النساء الرياديات في إدارة مشار عهن بكفاءة وفعالية.

ضرورة إصالح النظام التعليمي بحيث تطّعم املناهج الدراسية والخطط التعليمية باملعارإ واملهارات الالزمة  .5

التمييز  لنهاءالشباب الفلسطيني ، ذكورا ام اناثا.  كما أن هناك ضرورة  لتعزيز الريادة في االعمال لدى

والنظرة الدونية نحو التعليم املنهي، من خالل فتح أبواب التعليم العالي أمام طلبة التعليم املنهي والتقني 

ربط التعليم وتطوير برام  التعليم والتدريب املنهي، وتطوير شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص ل

 والتدريب املنهي بالواقع العملي في مؤسسات القطاع الخاص.

تعزيز فرص تواصل رائدات االعمال الفلسطينيات مع رائدات االعمال الناجحات اقليميا ودوليا للتعلم منهن  .6

 وفق نموذج) تأثير القدوة والنموذج(.

راضري الفلسطينية . وحاضنات االعمال هي توفير خدمات تنمية االعمال والحاضنات لرائدات االعمال في اال  .7

مجموعة فرعية من الخدمات الداعمة لتنمية االعمال تتيح مكانا للمشروعات الجديدة وتقدم خدمات دعم 

للمشروعات مثل التدريب واملشورة وفرص التواصل مع شبكات رواد االعمال االخرين، وكذلك مع 

املشروعات التي تنتفع من خدمات حاضنات االعمال تنمو املستثمرين املحليين. وتشير الدالئل الى ان 

بمعدالت اسرع من املعدل املحلي وتنمو بسرعة بالغة عن تلك املشروعات التي لم تنتفع من خدمات 

 (.Wilber and Dixon ,2003الحاضنات)
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 امللخص

  الثاني من القرن املاضري تعالت الكثير من الدعوات تنادي بتمكين املرأة ودمجها في مختل  مجاالت الحياة خالل النص

وتعاظم هذا الدور أكثر مع بروز املنظمات الدولية التي تر ى مثل هذه الحقوق وتلزم الدول باملصادقة على املعاهدات واالتفاقات 

أدوار أكثر فعالية ومع بداية العقد األول من االلفية الجديدة بادرت الجامعة العربية  املوجبة بتمكين املرأة مجتمعيا واعطائها

ألصوات ابالتعاون مع برنام  األمم املتحدة النمائي تخصيص تقرير سنوي كامل حول النهوض باملرأة، ترافق هذا مع بروز أكثر 

 املنظمات النسائية في كل دول العالم لدعم هذا التوجه.

هناك تجارب ربما تنفرد بها بعض بلدان أسيا، حيث قادت املرأة هناك مبادرات كثيرة للتمكين في ميادين السياسة وإدارة ن أغير 

الحكم والتسيير تكاد تتجاوز التجارب الغربية بكل ارثها التاريخي ومداها الزمني وهي تقدم األنموذج للمرأة في كل دول العالم وقد 

كثر كفاءة وفعالية من تلك الدعوات التي تتبناها هياات قد ال يكون للمرأة ف ها موقع قدم، وبالنتيجة تكون كان أثر الجهود الذاتية أ

 االستجابة املجتمعية ذات ثمار أقل فيما لو كانت املرأة هي التي تقود قافلة املطالبة للتمكين.

 ملالي، العدالة(االستقالل ا الحرية. املساواة، التمكين، املرأة،): الكلمات املفتاحية

 

Opportunities for empowering women between self and external efforts: A comparative study of the Arab 

experience and the Asian countries ones 

 

Abstract: 

 During the second half of the last century, many calls for women's empowerment and integration in different spheres 

of life. This role have intensified with the emergence of international organizations that sponsor such rights and 

obliges States to ratify treaties and agreements that socially empower women  and give them more effective roles. 

With the beginning of the first decade of the new millennium, the Arab League, in cooperation with the United Nations 

Development Program (UNDP), has decided to allocate a full annual report on the advancement of women, 

accompanied by the emergence of more voices of  

Women’s organizations throughout the world to support this trend. However, there are some experiences that may be 

unique to some Asian countries, where women have led many initiatives for empowerment in the fields of politics, 

governance which far exceed Western experiences with all their historical heritage and time scale. The impact of self-

effort has been more efficient and effective than those advocated by bodies where women may not have a footprint. 

As a result, the community response is less rewarding if women lead the claim convoy to empowerment 

Keywords: (women, empowerment, equality, freedom. Financial independence, justice) 
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 مقدمة:

ده السبل الكفيلة بالتمكين بأبعا حاليا تجاوز العالم برمته إشكالية تحرير املرأة وقضايا املساواة ويبحث

قوة الدعم الضافية  املدني االقتصادية واالجتماعية والسياسية، وتلعب الهياات الدولية ومنظمات املجتمع

التي تضفى على أهمية التمكين الزخم الكافي لتسر ع وتيرة تحقيق الحقوق التي أصبحت تكفلها جميع 

جازات في شقها االقتصادي بلغت املذهبية والعقائدية، غير أن وتيرة الناختالفها  دول على ال دساتير 

مستويات عالية وبنسبة اقل في الجانب االجتما ي أما في امليدان السيا ري فال شك أن هناك اختالفات 

عميقة بين الدول ،ومازالت بعض الدول مترددة في دفع املرأة في هذا امليدان ،وحت  األصوات النسائية في 

 يلة وال تعبر عن إرادة مجتمعية كبيرة.كثير من األوطان الداعمة لهذا املوق  قل

املستويات االجتماعية واالقتصادية  رغم أنهذه الدراسة تحاول رصد تجربتين رغم اختالإ الظروإ بينها، 

إرادة وقدرة على املغامرة من بقية نساء  أكثر ن نساء أسيا بينها، لكن في قضايا التمكين فإتكاد تكون متماثلة 

كثيرة وتنوعها في هذا امليدان فان هذه ورغم أن هناك دراسات  الغربية،مع املرأة باملقارنة  العالم حت 

 الدراسة تنفرد بكونها تقارن بين تجربتين ملجموعتين دولتين.

 :مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها أو فرضياتها

ينهار املجتمع، وتمكين بإصالحه يصمح املجتمع وبدونه والذي تتناول إشكالية الدراسة انشغال نص  املجتمع   

 املرأة مجتمعيا معناه قدرتها على املساهمة إيجابا في تنمية املجتمع وتطوره ورقيه.

االجتما ي للبلد  بحث السبل الكفيلة للتمكين بما يحقق الرفاه املادي واالستقرارهذه الدراسة الى لذا تهدإ      

 نقلدون استيراد لقيم أو  املبادئ والقيممتكاملة من  برمته ويحفظ كيانه من التفكك واالنحالل داخل منظومة

وعليه يكون التساؤل الرئي ري على  .تجارب لكيانات قد تكون عواقبها املجتمعية والتنموية سياة على البلد برمته

 النحو التالي:

 تماثل ن متطلبات التمكي هداإأوهل من املمكن أن تكون  ماهي متطلبات تمكين املرأة في البلدان العربية؟

 املجتمعات األخرى؟ هو مطروح في ما

 سبق األسالة الفرعية املوالية: ونشتق مما 

  والسياسية.ما معني تمكين املرآة؟ وماهي أبعاده االقتصادية واالجتماعية 

 هو املطلوب في ذلك؟ حققت املرأة العربية التمكين؟ وما هل 

 ببلدان اسيا؟هو محقق  هل مسيرة التمكين في دولنا العربية تماثل ما 

  هل من املمكن أن نسير بالتمكين الى حد تعميم القيم الغربية برمتها أم يجب ان نرا ي القيم الثقافية

 والفكرية ملجتمعاتنا. ؟

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها:

وضع بما يسمح من  تكمن أهمية الدراسة في ترسيخ ثقافة التمكين في الفكر العربي ولدى صانعي القرار بها

أرضية معطيات او قواعد معطيات تكون منطلقا لتحديد اهداإ محددة على مراحل مختلفة يرجى 

 واستخالص النتائ  من كل منهما.  تجربتين للتمكينفي استعراض تغوص  تحقيقها. وهذه الدراسة

 الدراسة:مصطلحات 

 تقاسم  العدالة،، املساواة، الحريةالتمكين، والتي تركز على بها، هذه الدراسة املصطمحات الخاصة  تستخدم   

 االستفادة من امليراث،  باملنزل، حقاملالي للمرأة، دور املرأة الذي يتجاوز عملها  املسؤولية، االستقاللمناصب 

 ذلك، وتركز على الجوانب االقتصادية واالجتماعية والسياسية للتمكين.باملساوة مع الرجل في 
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 إجراءات الدراسة: 

 لألفكار والبيانات والسياساتاملنهج الوصفي ملا أهميته في استعراض وتحليل  اعتماد الدراسة ههذ تم في   

املطبقة واملنتجة من قبل املجتمعات والدول، وقد كان مجتمع الدراسة هو نص  املجتمع ،أو لنقل املرأة بكل 

ذاتها ماديا ومعنويا، ولكون العينة كبيرة ثقلها ومكانتها املجتمعية وحقها في التمكين بما يرضر  تطلعاتها في تحقيق 

والبيانات على الدراسات  اعتمدتمن غير املمكن اجراء دراسة ميدانية أو حت  إحصائية أو إستبيان فقد ف

داللة العلمية املقدمة الالحقائق يعطي املقدمة في ذات امليدان من طرإ الهياات الدولية املتخصصة بما 

 ع والتأكيد.واملصداقية مع أدلة االقنا

  تقسيمات الدراسة:

 باملوضوع من جوانبه املختلفة فقد قسمته الى أربعة محاور هي على النحو التالي:  الملام وألجل    

كانت حاالت القهر واالستعباد التي عرفتها املرأة على   املحور األول: اإلطار النظري ملفهوم التمكين وتطوره:

يال لبروز دعوات تحرير وتحرر املرأة ، وقد كانت النظرات املختلفة التي قدمها امتداد تاريخ البشرية عامال كف

للمرأة دافعا لطرح النقاشات املستفيضة على امتداد تاريخ البشرية، ومع تطور  القدامىالفالسفة واملفكرين 

في شت  القضايا بما  الفكر البشري وكذا بروز الحضارة الغربية الحديثة حدثت نهضة كبيرة في املفاهيم واألفكار 

ف ها قضايا املرأة، وتجسدت تلك املفاهيم واألفكار في واقعنا فنالت املرأة درجة كبيرة من الحقوق والتمكين 

 خصوصا في املجتمعات الغربية تجاوزت في البعض منها مكانة الرجل وحقوقه.

كثر استخداما في أ وأصبح العشرين القرن  تسعينات ايةنه في ظهر حديث مفهوم التمكين مفهوم تمكين املرأة:-1

 التنمية، فاعل في كعنصر باملرأة اعترافا املفاهيم أكثر وهو الحكومية، غير املنظمات معظم وبرام  سياسات

 ت.الذا على االعتماد على التي تعينها ا ليات خالل من ضدها لتمييزا مظاهر كل على للقضاء يسعى فهو وبالتالي

تلك العملية التي تضع املرأة من خاللها فرديا وجماعيا واعية بطريقة "بانه  ن املرأةيمكن تعريف تمكيوعليه  

 "تؤثر من خاللها عالمات القوة في حياتها فتكسب الثقة والقدرة على التصدي لعدم املساواة بينها وبين الرجل

تمكين املرأة هي السالح  وفي هذا الصدد تقول جوزيت شيران، املدير التنفيذي لبرنام  الغذاء العالمي " أن

  السري ملكافحة الجوع .

تمكين املرأة  أمبد والدوليةحكومية العدد من املنظمات  : تبنتاملختلفةأهمية تمكين املرأة في املجالت -2

برنام  األمم املتحدة النمائي برنامجا عن السياسات الخاصة باملرأة  استحدثكذلك  .كهدإ رئي ري في برامجها

التنمية في محتواه يشجع تمكين املرأة في اتخاذ القرارات السياسية واالقتصادية على جميع والرجل في 

 املستويات بدءا من البيوت ووصوال الى الحكومات.

على جدول أعمال لتمكين املرأة بهدإ التغلب على شت  العقبات وحث  1995فقد تضمن منهاج عمل بكين لعام 

مع املدني واملنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على اتخاذ الجراءات الحكومات واملجتمع الدولي واملجت

 الالزمة بشأن العديد من القضايا الحاسمة التي تشمل ما يلي:

 .العبء املتواصل واملتزايد الذي يلقيه الفقر على كاهل املرأة 

 ة النتاجية التفاوت وعدم املساواة في الهياكل السياسية واالقتصادية وفي كل اشكال األنشط

 واالستفادة من املوارد.

 .عدم املساواة بين املرأة والرجل في تقاسم السلطة واتخاذ القرار على كل املستويات 

 .عدم كفاية االليات الالزمة للنهوض باملراء على جميع املستويات 
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حييد من دورها أو تحجيمه واستغالل يعد دور املرأة في املجتمع مهم جدا وبالغ األهمية وكل ت التمكين االجتماعي للمرأة:-3

ب تمكين املرأة اجتماعيا التكفل بمجموعة من ل، ويتطبنيانهاواستنزافها يقود لضياع االسر واملجتمعات وتشتتها ويقوض  قدرتها

 مثل:القضايا ذات األولوية التي تخصها والتي مازالت موضوع جدل ونقاش وتباين، ويتعلق االمر بالقضايا ذات الشأن الخاص 

منع زواج القاصرات، تخفيض املواليد، توفير دور الحضانة للنساء العامالت، منع الختان لإلناث، االستقالل عن السلطة العائلية 

والسالمي بحده،  العربيأو االبوية، أيضا رفع والية الرجل عن املرأة، بالضافة الى بعض القضايا التي مازالت تطرح في عاملنا 

التقرير فانه في البلدان العربية يعاني تمكين املرأة نقصا الفت للنظر وتأتي في املرتبة ما قبل األخيرة بين مناطق  وحسب ما جاء في

لذا استحدث التقرير إدماج عناصر جديدة سماها  العالم حسب مقياس التمكين ، ولم تقل عنها اال إفريقيا جنوب الصحراء.

 انية العربية يمكن اجمالها في: بالنواقص الثالثة في عضد التنمية النس

 نقص الحرية.

 .نقص تمكين املرأة

 .نقص القدرات النسانية قياسا الى الدخل خاصة القدرة املعرفية

يتعلق االمر بمجموعة من املؤشرات املتعلقة بالجانب االقتصادي منها على سبيل  التمكين االقتصادي للمرأة:-4

 املرتبات في الفرق  .األطفال ورعاية البيت أعمال في األسرة أفراد مشاركة.ي التوظ معدالت نسبة في الذكر. التغير

 النسبة .والتعليم الصحة على للمصروفات النسبة املاوية .للملكية املاوية النسبة .والرجال النساء بين واألجور 

 غير املصادر أو الحكومة قبل من الفنية املقدمة كالخدمات التقنية اتهقدرا لتطوير للمرأة املتوفرة للفرص املاوية

 .الحكومية

وفي منطقتنا العربية حيث يؤثر االقتصاد السيا ري تأثيرا كبيرا على درجة تمكين املرأة حيث يتميز نمط النتاج ومستوى األداء 

ر التوسع في االقتصادي بسيادة استهداإ الر ع وضع  النمو ويترتب على تزاوج هاتين السمتين وهن البن  النتاجية وقلة وتأث

االقتصاديات العربية مما يمهد السبيل لالنتشار البطالة والفقر، ومحصلة ذلك كله قيام نمط من النشاط االقتصادي يحمل 

عواقب وخيمة على التمكين االقتصادي للبشر وتضاع  ظروإ مجتمعية أخرى من نتائجه االق ر  على النساء بسبب ضعفهن في 

 مجال االقتصاد الرسمي.

:كيف-5
 
في سياق األزمة االقتصادية واملالية العاملية التي عرفتها الكثير من  يات تمكين املرأة اقتصاديا

حلقة نقـاش تحاوريـة  2010االقتصاديات وتداعياتها على الدول والشعوب عقدت لجنة وضع املرأة في عيد املرأة 

 
ً
  .بـشأن تمكـين املرأة اقتصاديا

 مـن خـالل التعلـيم والعمالـة،  وعلـى الـرغم مـن إحـراز تقدم 
ً
كبير في جوانب كثيرة من مجال تمكـين املـرأة اقتـصاديا

 نتيجة للقواعد واملمارسات التمييزية. وحت  عنـدما تتـاح فـرص 
ً
فـإن عدم املساواة بين الجنسين ال يزال مترسخا

ة في سوق العمل تكت ري أهمية أساسـية أن مشاركة املرأ اعتبرتمتـساوية للمـرأة والرجـل، فـإن النتـائ  قـد 

 
ً
لذلك حرصت المجنة وال تـزال الفجـوات بـين الجنـسين في األجـور والتفرقـة املهنيـة مـستمرة،  ،لتمكينـها اقتـصاديا

 على وضع جملة من املالحظات والتوصيات من بينها :

جال في العمل غير املأجور. لذا فإن أوجه لم يقترن تزايد مشاركة املرأة في سوق العمل بزيـادة في مشاركة الر  . أ

التفاوت بـين املـرأة والرجـل في مجـال العمـل غـير املـأجور، بمـا في ذلـك العمـل املـنزلي وتقـديم الرعايـة، تـؤثر علـى 

 ا:  خيـارات املـرأة في سوق العمل وقدرتها على املـشاركة في مجـاالت أخـرى مـن مجـاالت الحيـاة العامـة منه

ال يزال عدد كبير من النساء يتركـز في القطـاع غـير الرسمـي. وفي أوقـات األزمـات، تنحو مشاركة املرأة في سوق  . ب

العمل إلى الزيادة، وال سيما في األعمال غـير املـستقرة والزهيـدة األجر، في ظل أوضاع متردية، وذلك للتعويض 

فه بطالـة الرجـل في 
ّ
 .املعيـشية سرةاأل عن األثر الذي تخل
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 لوجود أوجه عدم مساواة بين الجنسين في توز ع املوارد داخل األسـر املعيـشية، فإن زيادة دخل املرأة  . ت
ً
نظرا

تبـاع نهـ  شـامل إزاء تمكـين املـرأة يركـز علـى األبعـاد إليـست بالوسـيلة الكافيـة لتمكينـها. ويلـزم بالتـالي 

 ياسية للـتمكين.االقتـصادية واالجتماعيـة والـس

 لكـي تـتمكن املـرأة مـن كـسب الرزق والتمتع باالستقالل  . ث
ً
 حيويـا

ً
عـّد الحـصول علـى األراضـي والـسكن أمـرا ي 

االقتصادي. فعلى سبيل املثال، ال تـزال عـدم املـساواة بـين الجنـسين في الحـصول علـى األراضـي سـائدة بـسبب 

 .األعـراإ واملمارسـات التقليديةقـوانين املـيراث التمييزيـة و 

يتطلب الدفع بالحكم الديمقراطي خلق بياة شاملة وعمليات سياسية سر عة  التمكين السياس ي للمرأة:-6

واستدامتها وتمكين املرأة. إن تضمين منظور النساء في السياسة ومشاركتهن ف ها هي شروط مسبقة للتطور 

املؤشرات السياسية في مجموعة من العناصر يتوجب على  تمثلوتالديمقراطي وتساهم في الحكم الرشيد. 

 والرجل والتي من بينها .ها تلفة تحقيقها، أو على األقل جسر الهوة بينخالحكومات واألنظمة الدولية امل

 القرار اتخاذ ومراكز املحلية السلمجا في النساء نسبة. 

 واالنتخاب للتصويت سجلن اللواتي النساء نسبة. 

 الجنسين من التصويت لهن يحق اللواتي اءالنس نسبة. 

 الوطنية واملحلية. مجالس في النساء نسبة 

لت ولطاملا
ّ
  القرار اتخاذ مراكز في النسائي التمثيل زيادة شك

ً
 مهما

ً
  التنمية خبراء لدى هدفا

ً
  وهدفا

ً
 في متكررا

 العالمي املعيار يزال وال 1995العام  في بكين في النساء حول  املتحدة األمم مؤتمر ذلك في العاملية بما االتفاقيات

 الناتجة الهامة القرار بالرغم املكاسب باتخاذ املعنية الهياات كافة في  30 %نسائي بمعدل تمثيل تحقيق إلى يرمي

  النساء تمثيل يزال ال بالتوظي  حت  ا ن ، يتعلق فيما واملكاسب املتواضعة الناث تعليم تحسين عن
ً
 جدا

ً
 ضئيال

 العربية،في املؤسسات خصوصا  والسياسية االقتصادية القرار اتخاذ هياات في

وفي الدول العربية وبالرغم مما حصلت عليه املرأة في معظم البلدان العربية باستثناء دول الخلي  على حق  

ي ذلك االنتخاب والترشح لالنتخابات البرملانية منذ عقد الخمسينات من القرن املاضري وقد كان للبنان السبق ف

 .1952تعتبر اول دولة عربية تمنح هذين الحقين عام 

العبودية واالستغالل  : لقد حرر السالم املرأة من أوجهاملحور الثاني: رصد التجربة العربية في تمكين املرأة

 اتوالتطبيقاملرأة مكانة الئقة بعد نزول القرآن غير أن الفهم الخاطئ  واكتسبتفي الجاهلية  هالذي كانت تعرف

والتدهور االقتصادي  واألخالقيوطغيان التقاليد والعادات السياة واالنحطاط الفكري  لإلسالم املشوهة

 بالضافة الى بروز النزعة الغربية الحديثة أعطت لهذا املفهوم بعدا أخر.

حركة أدبية  في بداياتها األولى شكل املرأة العربية: أخذت حركة تحرير سياق تحرير املرأة في الوطن العربي-1

كان من أبرز رموزها زمرة من الكاتبات  عشر، وقد القرن التاسعنسوية وقد تجلت تلك الحركة منذ خمسينات 

هؤالء الكاتبات مهدن لمجيل الثاني من االديبات وقد اشارت الباحثة الفلسطينية "حنان عواد" الى محطتين و 

 البادية ". باحثة-"ص بارزتين في الحركة األدبية النسوية هما "ملك حفني نا

ن أن ال شريء يحول ال بيولوجيا وال اجتماعيا دون أ"  خليل في رسالتها الى "جبران"  زيادة ميفي حين اعتبرت " 

شاركك الرأي في املبدأ األسا ري القائل بحرية املرأة فكالرجل يجب ان تكون أتمتلك املرأة حريتها وتستطرد " 

وجها من الشبان تابعة في ذلك ميلها والهماتها الشخصية وبدون ارغام من أي نتخاب ز إاملرأة مطلقة الحرية في 

 جهة كانت".
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 عقبتين في مساع هن من اجل التحرر:واجهت على رأي الكاتبة عواد حنان وعليه فاملرأة العربية 

 ا.: تمثلت بضغوط دينية وسياسية واجتماعية كان من املحال الكالم عن التحرر دون مواجهتهألولىا 

 :عدم فعالية وقدرة الكتلة النسائية على رفع صوتها واسماعه لألخرين. الثانية 

حركة أدبية نسائية ثورية كان لها تأثير على كثيرين من االدباء الالحقين وقد قادت  "ليلي بعلبكي " غير ان االديبة 

حو الحرية الكاملة وغير طرحت ما سم  "بالخطاب الجسدي" إذا اعتبرت أن نيل الجسد لحريته خطوة أولى ن

 املنقوصة.

لدى املرأة والرجل  املتحدة أناألمم  يرى خبراء دور الهيئات اإلقليمية والقطرية في النهوض بقضايا املرأة:-2

سواء وملجرد كونهما من البشر حقا اصيال بالتمتع في حياة كريمة على الصعيدين املادي واملعنوي وذلك  حداعلى 

ن نهوض املرأة أيجمع بين الحقوق النسانية والتنمية النسانية كما  إطار  النسانية فيتنمية لل األسم هو الهدإ 

الحقوق النسانية جزء من تمتع املجتمع بالحرية في تعريفها األكثر شموال وذلك بتمام الحريات  إطار في 

ض والعوز والخوإ من جميع الى التحرر من الجهل واملر  املواطنة بالضافةالسياسية واملدنية، وهما عماد 

 النسانية. اشكال الحط من الكرامة 

وانطالقا من املؤشرات التي يقدمها تقرير بعد هذا االستعراض املقتضب  املأمولة:النتائج املحققة واالفاق -3

 تمكين املرأة حيث تختل ميدان  فييمكن رصد اهم النجازات وكذا الخفاقات  2013التنمية البشرية للعالم 

غلب بلدان أالحال في هو االمر بالجانب االققتصادي كما  يرتبط املنخفضة والالنجازات بين املؤشرات العالية و 

هم أة تلعب دور املوجه في التمكين من عدمه وسنقتصر على يالعالم بل االمر يرتبط بقيود وعوامل ثقافية وبيئ

 املؤشرات املرفقة على النحو التالي:

  يسجل هذا املؤشر أدني قيمة له في كل من االمارات والبحرين واملغرب : الجنسيندليل الفوارق بين

وهي في تقديري ليس لها عالقة باملستوى  .والكويت واعلى قيمة له في كل من اليمن والسعودية وموريتانيا

 و بين تونس واالمارات.أ وموريتانيااالقتصادي مدام ان االمر يتماثل بين السعودية 

 تمثيال للمرأة في املجالس االنتخابية  أكثر كل من تونس والجزائر والعراق  تعتبر النيابية: ي املجالس املقاعد ف

املستويات في البلدان املتقدمة وتكاد تنعدم هذه النسبة في كل من قطر والسعودية تلك وهي تعادل تقريبا 

ة في الهياات املنتخبة ومراكز صنع أمر وبشكل عام تعتبر املنطقة العربية عموما اقل تمثيال لل واليمن ومصر.

 .القرار

  كل من لبنان واالمارات وقطر  تترأس: 25" للفئة العمرية ملا فوق سن لإلناث التحصيل العلمي الثانوي

وهذا أحد املؤشرات املهمة في نشر الو ي املجتمعي  وتتذيل القائمة كل من اليمن وموريتانيا والسودان.

 األسرةإيجابي وفعال في  ومن هنا نتحدث عن مجتمعأ من حقها في التعليم والتعلم بتمكين املرأة والذي يبد

 واملجتمع.

  وكذا االمارات  تمثل دولة قطر ":25معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة " للفئة العمرية ملا فوق سن

وفلسطين وكذا االردن والبحرين من أكثر مشاركة للمرأة في القوى العاملة وتشكل كل من سورية والجزائر 

من مالحظتي امليدانية في الجزائر فإن هناك بعض القطاعات يكاد ينعدم الذكور بها انه غير  .النسب األدنى

تعبر عن  ال 2011لسنة  ةاملأخوذوربما كانت هذه املؤشرات  الصحيكقطاع التعليم بكل مراحله والقطاع 

 السنوات األخير السابقة.البلدان خالل هذه في  ةالتغيرات السر عة الحاصل

تنفرد بلدان اسيا عن غيرها من بلدان العالم بشق ها املتقدم  املحور الثالث: التجربة األسيوية في تمكين املرأة:

والنامي أن املرأة بها تبؤءت السلطة واملعرضة في أكثر من دولة وفي نفس الوقت    وهي حالة تنفرد بها هذه 
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قضات التي تعرفها وقد شكلت هذه الظاهرة إستثناءا نسائيا ينجز في بلدان لم تكن البلدان بالرغم من كل التنا

السباقة ال الى الحضارة أو العلم أو فكر تحرير املرأة.  لذا سنحاول ان نستوضع معالم هذه التجربة بكل 

 تتبايناتها.

ة الغربية الحديثة أثرت بقيمها : رغم أن الحضار الخلفية الفكرية والتاريخية للمرأة في املجتمعات االسيوية-1

ومعتقداتها وفكرها في شت  ميادين الحياة االقتصادية واالجتماعية والعلمية ، وفي جميع بلدان العالم ، 

وإنسحب االمر الى حركات التحرر من العبودية وكذا حركات التحرير املرأة  وقد سوقت هذه الحضارة كثيرا 

لو دولة بالوقت الحالي ال تتبن  هذا الفكر أو بعضه غير أن تمكين املرأة في ملفهوم تحرير املرأة وبالكاد ال تخ

 ذاتياملجتمعات الغربية وبالرغم من كل التطور الذي ال يمكن ألي شخص أن ينكره من حرية  تامة واستقالل  

جازات لم تفوق حريتها وحقوقها حقوق الرجل غير أنه مع كل هذه الن حت  اصبحتكامل في حياتها الشخصية 

ال على نطاق محدود وبالكاد فإن النساء التي تمكنت من ذلك تعد إالقيادة واملسؤولية  كز تتبوأ املرأة الغربية مر 

 على أصابع اليد .

واالضطرابات  املشكلة لهاوباملقابل ففي القارة االسيوية بكل ارثها الفكري وتناقضاتها العقائدية واالثنيات 

حد االن تعيشها، فقد برزت على مسرح الحياة االجتماعية والسياسية ل كذلكومازالت االجتماعية التي عرفتها 

 الرجالية، الكثير من الوجوه النسائية في مقارعة األنظمة والسلطات 

 وقد شكلت هذه الظاهرة إمرأة إما في السلطة أو في املعارضة،  أسيوية منأي دولة  اال تخلو  وقد

 تتسع ال أن معطيات الواقع بهذه البلدان قد  الغربية، كون للمجتمعات حالة إستثنائية حت  بالنسبة 

 منها :بعض التجارب عرض على الحديث  وسنقتصر لدا ملثل السطوة النسائية في الدارة واملعارضة، 

: كانت )أنديرا غاندي( أول رئيسة وزراء للهند، تحكم واحدة من أكبر دول العالم. كانت تجربة الهند-1-1

واختيرت أنديرا غاندي لتولي منصب رئيس  .ا مزيجا من روحانية النسائية وواقعية رجال الدولةشخصيته

من أكثر الكارهين للتعصب الديني والطائفي حت   تعتبر .حيث قرر الحزب إعادة ترشيحها 1967الوزراء، وفي عام 

  .إنها سقطت صر عة بسبب وفائها لهذا املبدأ

االجتما ى وفي و د فقد حققت املرأة الكثير من النجازات في امليدان االقتصادي في مجال تمكين املرأة بالهن 

أجل من  2008دستورها في عام  (BJP) امليدان السيا ري عدلت المجنة التنفيذية القومية لحزب بهاتاريا جاناتا

وة في المجنة من املواقع القيادية في الحزب للنساء، وجعل رئيسة الفرع النسائي القومي عض % 33 تخصيص

 .االنتخابية املركزية لمحزب

ش"التي كانت تشكل دولة الوحدة قبل إنفصالهما عن الهند، يأماجارتا الهند الشرقية والغربية "باكستان وبنغالد

 مرأة.إت في كال الدولتين إدارة الحكم بهما أكثر من ءأيضا تبو كهنا

بعد سلسلة احداث سيا ري )ذي الفقار على بوتو( باكستان على موعد مع ابنة ال كانت تجربة بكستان:-1-2

 )لبنظير بوتو( لتولي رئاسة الحكومة الباكستانية في غفلة من عرفتها هذه الدولة بعد إعدام اب ها، 
ً
ّد الحبل دوليا م 

ت رئاسة الحكومة لفترتين منقوصتين هما  القوى 
ّ
ـ  1990م، 1993ـ  1988السياسية األصيلة في باكستان  فتول

1996. 

خالدة ضياء( و)حسينة حدة بين خصمين لدودين هما ) أكثر : كان الحراك النسوي تجربة بنغالدش-1-3

حيث ضلتا تتبادالن السلطة لسنوات طويلة وبمعدل دورتين  الحديدية، والتي تلقب بامرأة بنغالديش  (بمجي

 .أسرة كل منهمالكل منهما وسط تبادل لالتهامات بين الجانبين بالفساد واختالس األموال عبر 

إيذانا "لخالدة" بدخولها بوابة السلطة بعد أن  1991كان تاريخ فبراير  ": ضياء "لخالدة السياسية التجربة . أ

خسر  1996فاز حزبها بانتخابات وصفت بالحرة، لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة البنغالية. في عام 
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" حسينة واجد" عوامي" )الشعب( برئاسة الشيخةلصالح حزب "رابطة -خالدة ضياء" االنتخابات »حزب 

ه من لذي شكلتابعد فوز التحال   2001عادت "خالدة ضياء "إلى منصب رئاسة الوزراء مجددا في أكتوبر

 .2006أربعة أحزاب باالنتخابات، واستمرت في منصبها حت  عام 

ظلت فترة في  نجت هي وشقيقتها ريحانة من االغتيال لذلك ": التجربة السياسية للشيخة "حسينة واجد . ب

في  .1981حت  انتخابها رئيسة لرابطة عوامي مما سهل لها العودة إلى البالد عام  والهند بريطانيا املنفى بين

أصبحت رئيسة للوزراء في بنغالديش بعد فوز حزبها رابطة عوامي باالنتخابات التشر عية، غير  1996وان ج

عادت إلى بنغالديش لتقود حزب رابطة  2008في نوفمبر من عام  .2001أن الحزب مني بهزيمة في انتخابات 

وعادت   .2009 جانفيددا في ، والتي أدت إلى تسلمها رئاسة الوزراء مج2008عوامي في انتخابات ديسمبر 

التي قاطعتها املعارضة وشابتها أعمال -االنتخابات التشر عية  بعد 2014مرة أخرى الى السلطة في جانفي 

 وأدت اليمين الدستورية رئيسة لمحكومة للمرة الثالثة . عن  سقط ف ها ضحايا

الديمقراطية الرئيسة الفلبينية تربعت على سدة الحكم سيدة سميت بأم هناك أيضا  :تجربة الفلبين-1-4

السابقة )كورازون اكينو( التي اطاحت ثورة "قوة الشعب" التي قادتها بالديكتاتور) فرديدناند ماركوس ( واعادت 

، وكانت "كورازون اكينو" أول امرأة تتولى مسؤولية رئاسة دولة في آسيا. 1986في فيفري  الديموقراطية الى البالد

 .1983 حة السياسية الفلبينية إغتيال زوجها زعيم املعارضة )بنيغنو اكينو( في أوتوقد دفعها الى السا

وقد تمكنت "اكينو " من القضاء على مركز الفساد في الحكومة وقد كانت "شجاعتها وتصميمها وقيادتها تشكل 

 ."مصدر الهام ونموذجا لألفضل لدى الشعب الفلبيني

الوطنية، يمكن أيضا رصد الدور الريادي للمرأة حيث لقي فوز")تساي إن : أوما يسم  بالصين تجربة تايوان-1-5

 من الشعب التايواني، حيث غمر أنصارها الشوارع وحملوا الالفتات املؤيدة لها 2016ون( عام 
ً
 شديدا

ً
 .ترحيبا

ة األكثر وتحدثت الصحيفة )إندبندنت( البريطانية عن حياة تلك املرأة الناطقة بالصينية والتي أصبحت السيد

، ونقلت
ً
: "  نفوذا

ً
الصحيفة عن "مايكل كول"، مسؤول بارز بمؤسسة تايوان الفكرية، رؤيته حول "تساي" قائال

تساي" علي دراية كبيرة بما يحدث بالعالم بشكل أفضل من القيادات السابقة بمجال السياسة، كما أنها تعتبر 

 ا .أنجيال ميركل" ملهمة لها»
ً
 لتزامها الديمقراطية في جميع أنحاء تايوان، وأعربت الرئيسة مرارا

سابقة، أول امرأة تتولى  : تكرر نفس االمر في تايالند وأصبحت )شيناوات(، وهي سيدة أعمالتجربة تايالند-1-6

جاء هذا الفوز بعد  .2011هذا املنصب في البالد بعد فوز حزب "بويا تاي" في االنتخابات العامة في جويلية عام 

االحتجاجات العنيفة في العاصمة بانكوك، ومنذ ذلك الوقت تمتعت تايالند باستقرار نسبي تحت سلسلة من 

 .حكم )ينغلوك شيناوات(

غرق و  .واجهت )شيناوات( التحدي األول بعد ثالثة أشهر فقط إذ ضربت فيضانات شديدة مناطق في تايالند

عافي تقدر قيمتها بأربعة مليارات دوالر وسط خمس العاصمة تحت املياه، مما أجبر الحكومة على إعالن خطة ت

 .اتهامات بأنها لم تكن مستعدة للتعامل مع الكارثة

لم هيي" "-رئيستها" "بارك_غيون  أن: كان للمرأة موقع قدم في إدارة الدولة بها غير تجربة كوريا الجنوبية-1-7

لها بالحصول على رشاوي وامتيازات  بالحكم نظرا التهامها بالفساد من خالل تسهيل مهمة صديقةتعمر طويال 

الوقت الذي تمر مثل هذه القضايا في بلدنا العربية  العدالة. فيواحيلت على  مما حرك الشارع ضدها فتم اقالتها

 و تعليق.أالكرام دون إشارة  ور مر 

 خصوصا اسيا بين بلدان النجازات : تختل  حجم اإلنجازات وتمكين املرأة لعينة بلدان أسيا-2

نستطيع أن  ةتصر خث تولت النساء هناك إدارة الحكم وشكلت في ذات الوقت املعارضة وبنظرة موجزة محي

 نقدم أهم االنجازات من خالل جملة املؤشرات املرفقة على النحو التالي:

http://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/d0afd0ef-402a-49bb-a617-3ba9e542c3cb
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/00084094-be87-45a5-ae47-daa4f31d0d94
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/4d7505f3-a8f3-4f2e-8716-3c7ab182d7f3
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/4d7505f3-a8f3-4f2e-8716-3c7ab182d7f3
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 27أحسن من بقية املجموعة بمؤشر فيمة أقل يساوي  الجنوبية: تعتبر كوريا دليل الفوارق بين الجنسين 

    واالمر  123ل تعتبر باكستان والهند في ذيل الترتيب بمؤسر يساوي في مقاب

 ينسحب على النسب لذات ملؤشر لهذه املجموعة.    

 بالنسبة املاوية للنساء": تعتبر كل من الفلبين وبنغالديش وباكستان من اعلى  املقاعد في املجالس النيابية "

 أحسن تمثيال قل تمثيال ولكنها مع ذلك في االد وكوريا الجنوبية عتبر تايالنتة في املقابل أالدول تمثيال للمر 

 وامريكا.و بلدان في افريقيا أباملقارنة مع البلدان العربية 

  كوريا الجنوبية رقما قياسيا  تسجل " :25" للفئة العمرية ملا فوق سن لإلناث التحصيل العلمي الثانوي

وتتدنى هذه النسبة في % 65من  بأكثر ل ولكنها أيضا مرتفعة تل ها الفلبين بنسبة اق % 79عاليا ب أكثر من 

 وتقع بقية الدول بين ذلك.%   27والهند دون  % 19باكستان دون 

  على نسبة أ تايالندتمثل دولة ": 25معدل مشاركة املرأة في القوى العاملة " للفئة العمرية ملا فوق سن

وتتعادل كل من الفلبين وكوريا % 57.2كل من بنغالديش ب تل ها %   63ملشاركة املرأة في القوى العاملة ب 

 .% 22.7وتقل هذه النسبة الدنى مستوى في باكستان ب % 49والجنوبية ب 

 اسيا." مؤشرات تمكين المرأة لعينة من بلدان 1جدول رقم "

 170-168ص:  2013المصدر: تقرير التنمية البشرية للعام 
: الشك أن هناك إختالإ كبير من حيث املنطلقات  لتجربة العربية واالسيويةاملحور الرابع: املقارنة بين ا

هي : الفكرية لكال التجربتين العربية واألسيوية ورغم  توحد األهداإ وحيث يتوجب أن تكون النهاية واحدة 

بة االسيوية كان تحقيق املساواة مع الرجل وفي ذات الوقت التمكين لها ،غير أن منحى املساواة والتمكين في التجر 

بعض االسر ف ها مكانة السيادة باملجتمع ،وقد  حظيتذوا طابع نخبوي قادته سيدات من املجتمع الراقي الذين 

ربع تللتمنها  كنهابعض الالسياسية التي عرفتها بعض هذه الدول والتحوالت السر عة كفيلة ببروز  لألحداثكانت 

الظروإ الداخلية املبنية في بعض األحيان على القبلية  وفي على كر ري املعارضة أو السلطة، وقد ساهمت 

ملتغيرات داخلية خاصة بكل بلد ، وهي على خالإ املنطقة العربية حيث  أحيان أخرى على موازين القوى أو

دنيا فمبال االمر الناصب بعض املكانت والزالت القيود الدينية كفيلة بكبح طموحات املرأة وقبولها مجتمعيا في 

دليل الفوارق بين  الدولة

 الجنسين

نسبة 

وفيات 

 االمهات

معدل خصوبة 

 املراهقات

املقاعد 

في 

جالس امل

 النيابية

السكان من ذوي 

التحصيل العلمي الثانوي 

 على االقل

معدل مشاركة 

املرأة في القوى 

 العاملة

 املؤشرات
عدد  النسبة العدد

الوفيات 

لكل مائة 

 ألف والدة

 حية

عدد الوالدات 

لكل ألف امرأة 

للفئة العمرية 

15-19 

بالنسبة 

املئوية 

 للنساء

للفئة العمرية ملا فوق 

 25سن 

فئة العمرية ملا لل

 25فوق سن 

 الذكور  االناث الذكور  االناث

 2011 2011 12-2010 12-2010 2012 2012 2010 2012 2012 السنوات

 83.3 22.7 43.1 18.3 21.1 28.1 260 0.567 123 باكستان

 84.3 57.2 39.3 30.8 19.7 68.2 240 0.518 111 بنغالديش

 80 63.8 35.6 29 15.7 37 48 0.360 66 تايالند

 79.4 49.7 63.7 65.9 22.1 46.5 99 0.418 77 الفلبين

 71.4 49.2 91.7 79.4 15.7 5.8 16 0.153 27 كوريا الجنوبية

 80.7 29 50.4 26.6 10.9 74.7 200 0.610 123 الهند
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ي فاالدنى منها  وتلك املناصب الوزاريةأما بالوقت الحالي فقد أصيحت الكثير من دما يتعلق بسدة الحكم، عن

املدافعة عن حقوق املرأة ، أما فيما يتعلق القطرية الدولية و الهياات وهذا بعد موجة ضغوطات متناول املرأة ،

لعربية وأصبحت في بعض الدول منها و في بسوق الشغل فقد حققت املرأة إنجازات عظيمة في بعض البلدان ا

 بها لوحدها.  تستأثر  الى حد ما بعض القطاعات

تظهر البيانات واملؤشرات التي تقدمها الهياات الدولية والتي تعن  بتمكين من التجربتين :  ةاملستفادالدروس  -1

ا النجاز مازالت ذات فروق جوهرية  املرأة أن حجم النجازات كبير في جميع دول العالم غير أن االختالفات في هذ

ومازال االمر في الكثير من الدول يتطلب املزيد من العمل لتحقيق املساواة وباألصح التمكين للمرأة، وبالنسبة 

لوجه املقارنة بين املنطقة العربية وبلدان أسيا فإن االمر يعتبر اكثر تعقيدا على اعتبار أن اسيا تمثل مزي  غير 

نجاح والفشل ،ومستوى الفروق بين دولها كبير جدا فهناك دول تجاوزت نهضتها البلدان الغربية متجانس من ال

املتقدمة وبلدان مازالت لم تنعم اال بالنذر اليسير من التنمية وعليه فان البلدان االسيوية مقسمة الى 

 :مجموعتين رئيستين هما

 بلدا وهي دول غير متجانسة ال  24م تظوشرق اسيا واملحيط الهادي تظم تسع بلدان  آسيا جنوب

اقتصادية وال اجتماعيا وحت  سياسيا وحجم الفروقات بينها كبير في شت  الجوانب واملؤشرات وينسحب 

نفس االمر فيما يتعلق بتمكين املرأة لكن اهم ما يلفت االنتباه أن حركة بروز نساء اسيا ظهرت بحدا في دول 

فمؤشر الفوارق بين الجنسين يعتبر من أكثر املؤشرات ة للمؤشرات جنوب اسيا على وجه الخصوص وبالنسب

سنة  19وهي أيضا  تعرإ بمعدالت خصوبة مرتفعة للفاات العمرية ومن النساء األقل من الدولية ارتفاعا 

ف ها املنطقة  بما غير أن تمثيل املرأة بها في املجالس النيابية أحسن منها من املناطق االقليمية األخرى  ،

وهي فمؤشر الفوارق بين الجنسين يعتبر من أقل املؤشرات الدولية ام بالنسبة للمجموعة الثانية  لعربية ،ا

سنة في حين أن تمثيل  19أيضا تعرإ بمعدالت خصوبة مرتفعة للفاات العمرية ومن النساء األقل من 

ولكن معدل مشاركة املرأة   % 17.7اقل منه بمجموعة بلدان جنوب اسيا ب فاي املرأة في املجالس النيابية

 لذات الفاة. 2011عام  %  65.2هو احسن حيث قدر ب  ففي القوى العاملة في هذه املجموعة 

  هذه املجموعة تخفي اختالفات عميقة في امليدان االقتصادى واالجتما ي وتمكين : ) دولة 20 (العربية الدول

في الخطوات األول من التمكين، ومازالت تطرح  املرأة، فبعض الدول حققت إنجازات كبيرة وأخرى مازالت

 (2كما هو مبين في جدول ) قضايا تعتبر لبلدان أخرى من البديهات ولكن بشكل عام فان املنطقة العربية

 في املجموعات اإلقليمية الدولية املختلفة املرأة" مؤشر تمكين  2جدول رقم "
 171ص:  2013: تقرير التنمية البشرية للعام املرجع

دليل الفوارق  املجموعات القليمية الدولية

 جنسينبين ال

نسبة وفيات 

 االمهات

معدل خصوبة 

 املراهقات

املقاعد في 

املجالس 

 النيابية

السكان من ذوي 

التحصيل العلمي الثانوي 

 على االقل

معدل مشاركة 

املرأة في القوى 

 العاملة

  املؤشرات

 النسبة

عدد الوفيات 

لكل مائة أل  

 حية والدة

عدد الوالدات لكل 

أل  امرأة للفاة 

 19-15العمرية 

بالنسبة 

املاوية 

 للنساء

للفاة العمرية ملا فوق 

 25سن 

للفاة العمرية ملا 

 25فوق سن 

 الذكور  االناث الذكور  االناث

 2011 2011 12-2010 12-2010 2012 2012 2010 2012 السنوات

 74.1 22.8 44.7 31.8 13.0 39.2 176 0.555 العربية البلدان

 80.6 65.2 63.0 49.6 17.7 18.5 73 0.333 الهادئ واملحيط آسيا شرق 

 81.0 31.3 49.7 28.3 18.5 66.9 203 0.568 آسيا جنوب

 69.0 49.6 85.8 81.4 16.7 23.1 28 0.280 الوسطى الشرقية وآسيا أوروبا

 79.9 53.7 51.1 49.8 24.4 70.6 74 0.419 الكاريبي والبحر الالتينية أمريكا

 76.2 64.7 35.1 23.7 20.9 105.2 475 0.577 الكبرى  األفريقية الصحراء جنوب



477 
 

 تقع بين املجموعتين االسيوتين فاي أحسن من جنوب أسيا وأسوء من شرق أسيا واملحيط الهادي في مؤشرات.

قات أو ولكنها أقل تمثيال للنساء كذلك معدل خصوبة املراهو دليل الفوارق بين الجنسين، ونسبة وفيات األمهات. 

في املقاعد االنتخابية باملقارنة مع املجموعات القليمية الدولية مع االخذ بعين االعتبار الفروق بين الدول ضمن 

 املجموعة الواحد فالجزائر مثال تتفوق على بعض بلدان اوربا الغربية في هذا الجانب.

 توصيات الدراسة:

املرأة في جميع املجتمعات والدول حققت الكثير من الحقوق والنجازات ،غير انها يختل  اثنان على ان  ال

قد تتباين بين دولة وأخرى ،ففي املجتمعات الغربية تعد مساحة الحرية املحققة أكثر بكثير من مثيالتها في 

ت فيما بينها ،وففي الدولية الواحدة تختل  النجازا ةالقليمياملجمعات األخرى ،ولكن حت   ضمن املجموعات  

كبيرة بين الدول، ومازال االمر يتطلب الكثير من  يناتباوتمنطقتنا العربية هناك إنجازات كثيرة ونقائص معتبرة 

الجهد والعمل من أجل تحقيق املزيد من حقوق النساء وتمكينهن اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، لكن في 

بالنهاية تمكين  ألنهق مضاعفات إجتماعية  واقتصادية سلبية أن كل اندفاع في هذا امليدان قد يخل تقديري 

يفيد طرإ  وبقدر ما خلق الصراع املجتمعي،بآخر و املرأة شئنا أم أبينا هو تحجيم للرجل وتقصير دوره بشكل أو 

ما فإنه من املتوقع أن يهدم  الكثير من االسر ويفكك املجتمعات ،ولذلك فان عملية التمكين يجب أن تكون 

الذي التمكين  أننعتقد  .لذاتعن  اطالقا انسياقا ملا تريده املنظمات النسوية الدولية  ق منهج واضح بين الوف

 السلبيات يقتضري ما يلي:زيد من منافعة وتحجم ي

  و الى أي فكر دخيل أو انقياد للقيم الغربية أيجب ان يتم وفق منهج واضح دون تطرإ حيث تأصيل التمكين

 ويفكك بنيانه. يهدم قيم املجتمع

  توضعبحرص شديد ويجب ان مكانة األولوية و  ومنع الختانقضايا التعليم والصحة والزواج  تحظىيجب ان 

 التجاوزات.تشر عات واضحة بينة ترا ى الحقوق وتمنع 

  وتأجيرهاضرورة تثمين كل االعمال التي تقوم بها املرأة بما ف ها العمل املنزلي ورعاية األطفال. 

  خطاب عقالني واضح نابع عن املعارإ العلمية والفكر املستنير وتجاوز الخطاب التقليدي الجامد استخدام

بين  املرأةجسر الهوة في املنطقة العربية في بعض مؤشرات تمكين التمكين العمل على و  في بعض قضايا

 .املسجلة بينها تالفروقات املحققة واالخفاقا

  من التجارب األخرى ملختل  الدول بعد تمحيص وغربلة القيم الهدامة  وكذااالستفادة من امليراث النساني

  .به
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 امللخص:

يعد مشكلة إن قضية مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية في جنوب االردن وعالقتها  بحالتها االجتماعية )عزباء، متزوجة ، مطلقة( ، 

بحثية تستحق الدراسة، وذلك ملا للمجتمع في جنوب األردن من سيسيولوجيا خاصة، إذ يبحث الشباب اليوم عن الفتاة العاملة في رحلة 

اختيارهم لشريكة الحياة املناسبة لهم بحيث أصبح عمل املرأة عامل جذب في اختيارهم شريكة املستقبل ،خاصة في ظل الظروإ االقتصادية 

 عبة التي يعيشها املواطن االردني، اذ يعد التمكين االقتصادي للمرأة هو العملية التي تستطيع املرأة من خاللها االنتقال من موقع قوةالص

وهى  اقتصادي أدنى فى املجتمع إلى موقع قوة اقتصادي أعلى، وذلك من خالل ازدياد سيطرتها وتحكمها باملوارد االقتصادية واملالية األساسية،

 األجور ورأس املال وامللكيات العينية، وهو ما يمنحها فى الدرجة األولى استقاللية مادية مباشرة.

هدفت هذه الدراسة التعرإ إلى مدى مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية في جنوب االردن وعالقتها  بحالتها االجتماعية)عزباء، 

مالت في قطاع الجامعات الرسمية( تبعا ملتغيرات الحالة االجتماعية ، سنوات الخدمة، متزوجة ، مطلقة( من وجهة نظرها )دراسة حالة العا

 مستوى الدخل الشهري، املستوى التعليمي وتم استخدام املنهج الوصفي التحليلي ملالئمته لطبيعة الدراسة، كما تم بناء استبانة مكونة من

سة من كافة العامالت في الجامعات الرسمية في جنوب االردن بمختل  املؤهالت ( فقرة كأداة للدراسة، وتكون مجتمع الدرا40محورين و )

 ( عاملة . 370العلمية وسنوات الخدمة ومجال العمل وتم اختيار عينة عشوائية طبقية تكونت من )

)متزوجة( اذ يوجد فروق  أظهرت النتائ  ان متغير مستوى الدخل الشهري جاء في الترتيب االول من حيث االثر على الحالة االجتماعية

ذات داللة احصائية في الحالة االجتماعية)متزوجة( يعزى الى مستوى الدخل الشهري لدى العامالت ذوات املؤهل العلمي البكالوريوس ، 

الى مستوى  سنوات الخدمة اقل من خمس سنوات كما اظهرت النتائ  انه يوجد فروق ذات داللة احصائية في الحالة االجتماعية)عزباء( يعزى 

 سنوات فما فوق . 10الدخل الشهري لدى العامالت ذوات املؤهل العلمي املاجستير والدكتوراه ، مجال العمل هياة تدر سية وسنوات الخدمة 

قتصادية : الكلمات املفتاحية : الحالة االجتماعية ، املرأة العاملة ، التمكين االقتصادي، جنوب األردن ، الحياة االالكلمات املفتاحية 

. 

Abstract 

 Woman’s participation in the economic sector in the south of Jordan and its influence of her social status (single, 

divorced, married) is considered a research topic that is worth studying this is due to the special sociological status for the 

southern people in Jordan in which the young nowadays look for the working girl when they want to select their pertness. 

Woman’s work is considered an influential factor for the young males selection for his future partner, particularly during the 

current hard economic condition that the Jordanian citizen living in.  The study aims at investigating the rate of woman’s 

participation in the economic life in the south of Jordan and its influence or her civil status ( single, divorced, married )from her 

point of view ( studying the status of women  working in the Jordanian public universities ) according to the varieties  of the civil  

status ,years of work ,the level monthly income ,educational level .The researcher uses the descriptive analytical methodology 

because of its relevance for the nature of the study .Questionnaire was designed consisting of (40) questions as the tool of the 

study .the subjects of the study consist of all women working at the public universities in the south of Jordan with all different 

educational backgrounds, years of work ,and the domain of the work .A random sample consisting of 370 workers was selected. 

The outcomes of the study have shown that the variety of monthly income was in the first rank to influence the civil 

status (married ),in which there we statistical variation in the civil status (married) due to the monthly income of those working 

women with, Bachelor's  degree  ,the administrative work ,and the years of service less than five years .Additionally , the study 

conclusions have displayed that there are statistical variations in the civil statues (single) due to the monthly income for those 

working women with master and PHD degree ,  faculty member and years of work  10 years and older  .  

Keywords: Civil Statues, Working Woman, Economic Empowerment  
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 املقدمة

لقد تغيرت النظرة النمطية الى املرأة من النظرة التقليدية الى التأكيد على ان للمرأة كيان مستقل وان لها 

دور هام في املجتمع ال يقل عن دور الرجل  ويرتبط مفهوم مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية بمفهوم التمكين 

قتصادي بل وتعد مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية احدى اشكال التمكين االقتصادي للمرأة فاملشاركة اال

والتمكين هما وجهان لعملة واحدة، حيث أن مفهوم التمكين يشير إلى كل ما من شأنه أن يطور مشاركة املرأة 

األصعدة املادية والسيكولوجية واالجتماعية وينمي من قدرتها ووع ها ومعرفتها، ومن ثم تحقيق ذاتها على مختل  

والسياسية ويتيح لديها كافة القدرات والمكانات التي تجعلها قادرة علي السيطرة علي ظروفها ووضعها، 

 ( . 2006:13والسهام الحر والوا ي في بناء املجتمع )لشناوي، 

 
ً
 ال يمكن تجاهله في عملية التنمية و عتبر التمكين من املفاهيم االجتماعية الهامة باعتباره عنصرا

ً
حيويا

ن ( وقد ورد الجذر )مكن( بمعاني متعددة منها مكن الشريء أي تقويمه وتمتينه 
ّ
والتمكين هو مصدر للفعل )مك

 وقدرة واستمكن منه أي قدر عليه وظفر به 
ً
 وأمكنه منه أي جعل له عليه سلطانا

ً
وترسيخه ليصبح ماكنا

 ( .2006)نصار،

لحديث عن الحالة التمكين االقتصادي للمرأة بمعزل عن ربطه بحالتها االجتماعية فان من وال يمكننا ا

 اتاحة كافة القدرات واالمكانات التي تجعلها قادرة على تحمل 
ً
واالسهام في  ةاملسؤوليشان تمكين املرأة اقتصاديا

لعالقة بين تمكين املرأة في الحياة وبناء املجتمع وتحمل كافة التبعيات ومن هنا البد من دراسة ا األسرةبناء 

 متزوجة مطلقة ( . االقتصادية وحالتها االجتماعية ) عزباء،

 اإلطار النظري /  التمكين االقتصادي للمرأة 

ظهر مفهوم تمكن املرأة في تسعينيات القرن العشرين من خالل الوثائق الدولية الخاصة باملرأة والصادرة 

( 1995( ووثيقة بكين املؤتمر الرابع للمرأة عام )1994ا وثيقة القاهرة للسكان )عن هياة االمم املتحدة وأهمه

والتي اكدت على  ضرورة تعاون الحكومات واملجتمع املدني والقطاع الخاص في عدة محاور رئيسة لتمكين املرأة 

 )ممحم ،
ً
ذلك حصولها على  ( ، تعزيز حقوق املرأة االقتصادية واستقاللها االقتصادي بما في2006اقتصاديا

فرص العمل وظروإ االستخدام املالئمة والسيطرة على املوارد االقتصادية وتعزيز القدرة االقتصادية للمرأة من 

خالل الشبكات التجارية للمرأة وتسهيل وصول املرأة على قدم املساواة مع الرجل الى املوارد والعمالة واالسواق 

رأة التدريب وسبل الوصول الى االسواق واملعلومات التكنولوجية وبخاصة املوالتجارة وتوفير الخدمات التجارية و 

القضاء على التفرقة الوظيفية وجميع اشكال التمييز في العمل وتعزيز املوائمة بين  منخفضة الدخل بالضافة الى

 للنساء والرجال . األسرةمسؤوليات العمل و 

ختلفت باختالإ زوايا اهتمام املعرفين وتباين خلفياتهم وثمة تعاري  كثيرة قدمت ملفهوم تمكين املرأة ا

( تمكين املرأة UN-ESCW,A2001النظرية واملنهجية وقد عرفت المجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اسيا )

 واعية بالطريقة التي تؤثر من خاللها عالقات القوة ف
ً
 وجماعيا

ً
ي بأنه " العملية التي تصبح املرأة من خاللها فرديا

 ( .1998حياتها ،فتكسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم املساواة بينها وبين الرجل" )كشك،

( ان التمكين االقتصادي للمرأة هو احساسها بقيمتها وحقها في اسرتها وفي املجتمع 2013ويرى )خضر،

اسرتها وفي املجتمع املحيط بها  ككل وذلك بتوفير فرص العمل املناسبة لها وتأثير ذلك على نفسيتها وادائها في

.
ً
 واقتصاديا وسياسيا

ً
 وانعكاس ذلك على بناء مجتمعها اجتماعيا

عرإ تمكين املرأة على انه تعزيز قدرتها على تنظيم امورها في  جميع مناحي الحياة لتزيد من  كما ي 

 لص من التبعية .اعتمادها على نفسها في اتخاذ القرارات والتحكم باملوارد التي تساعدها من التخ



485 
 

ورأى برنام  االمم املتحدة النمائي ان التمكين االقتصادي للمرأة يشتمل على توفير الفرص االقتصادية 

مثل توسيع فرص االستخدام والتوظي  الذاتي والريادية وتشجيع العمل الالئق واملنت  وتحسين فرص الوصول 

تحسين حقوق املرأة في امللكية ،امليراث ، ملكية وحرية  الى الوضع القانوني والحقوقي مثل بالضافةللتمويل 

التصرإ باألرض والتعبير والدم  واملشاركة في عملية صنع القرارات االقتصادية مثل تطوير اليات لتعزيز 

 (.2005مشاركة املرأة في هياات صنع القرار ) كامل ،

املعرفي والبعد النف ري والبعد  ان التمكين ربا ي االبعاد و شمل البعد  Stremquist,1994ويرى 

 على املستوى الفردي اما 
ً
االقتصادي والبعد السيا ري وتحدث االبعاد االقتصادية والنفسية واملعرفية تغيرا

 البعد السيا ري فيتحقق على املستوى املجتمعي .

ار عن طريق إن الغاية من التمكين االقتصادي للمرأة  هو املشاركة الفاعلة للمرأة في دوائر صنع القر 

توسيع نطاق الفرص والخيارات والبدائل املتاحة لها ، ثم ان املشاركة الفاعلة تستلزم تنمية املرأة نفسها وتطوير 

قدراتها وامكاناتها لتمتلك عناصر القوة التي تمكنها من احداث التغيير في مجتمعها ، وتكمن مصادر هذه القوة في 

 ى العمل ضمن اطار الجماعة وليس العمل الفردي .املعرفة والثقة في النفس وقدرتها عل

 من خالل اتاحة الفرصة لها باملشاركة في الحياة االقتصادية يتطلب تحدي 
ً
ان تمكين املرأة اقتصاديا

 للعوامل االجتماعية واملعتقدات واملمارسات التي تتحيز ضد املرأة وحقها في العمل .

 ألهميته وحرص كافة الهياات الدولية واملحلية على  وقد تطور مفهوم التمكين االقتصادي للمرأة
ً
نظرا

النهوض بدور املرأة في املجتمع فمن خالل املشاركة في الحياة االقتصادية تستطيع املرأة االنتقال من موقع قوة 

دية اقتصادي أدنى في املجتمع الى موقع اقتصادي اعلى وذلك من خالل ازدياد سيطرتها وتحكمها باملوارد االقتصا

واملالية االساسية وهي االجور ورأس املال وامللكيات العينية وهو ما يمنحها في الدرجة االولى استقاللية مادية 

مباشرة ،أي يرتبط تمكين املرأة بمدى امكانياتها في الحصول على الثروات االقتصادية املادية والعينية ومدى 

 نية ممكنة.قدرتها على التحكم في تلك الثروات ألطول فترة زم

 أهداف التمكين االقتصادي للمرأة :

من املالحظ أن التبعية االقتصادية للمرأة تؤدي إلى عرقلة قدرتها على رعاية نفسها، لذلك يهدإ التمكين 

( زيادة في حجم مشاركة املرأة في سوق العمل ومدى استفادة املرأة  Long we 1998: 19االقتصادي للمرأة إلى  )

الى العمل على تمكين املرأة وزيادة قدرتها واعتمادها على الذات، من أجل  بالضافةركة في التنمية من عائد املشا

 إسهامها في الحياة االقتصادية.

 مؤشرات التمكين االقتصادي للمرأة:

 إلى مؤشرات التمكين االقتصادي التالية: 2001أشار املجلس القومي للمرأة في تقريره األول عام 

 طة واملشروعات التي تساعد في زيادة توليد الدخل للمرأة.زيادة األنش -

 زيادة فرص املرأة في الحصول على دخل خاص بها. -

 زيادة وتحسين مهارات املرأة ومعارفها التي تمكنها من املنافسة في سوق العمل. -

 زيادة مشاركة املرأة في تنظيم وإدارة املشروعات. -

 ن نفس العمل وبنفس الكفاءة.املساواة النوعية في األجور والرواتب ع -

 تزايد أعداد العامالت في مشروعات القطاع الخاص والعام واألجهزة الدارية املختلفة. -

 قدرة املرأة على التصرإ في دخلها الخاص بها. -

زيادة فرص املرأة في الحصول على تسهيالت ائتمانية وذلك لمحصول على قروض لمحصول على  -

 دخل خاص بها.
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 ( 2006:12لكندية العاملية للتنمية فقد ركزت على املؤشرات االقتصادية التالية )حلمي، أما الوكالة ا

 التغيرات الطارئة على معدالت البطالة / العمالة بين النساء والرجال. -

التغيرات التي حدثت على الوقت املستهلك في بعض النشاطات املختارة خصوصا املشاركة املتزايدة من  -

 في االعمال املنزلية املأجورة ورعاية االطفال. قبل اعضاء العائلة

 -العقارات -النسبة املاوية للتغير في املمتلكات التابعة والخاضعة لسيطرة الرجال والنساء )األراضري -

 املواشري( عبر الشريحة االجتماعية واالقتصادية.

 يم.متوسط إنفاق الوحدة املعيشية التي يرأسها الذكور والناث على الصحة والتعل -

 القدرة على القيام بعمليات شراء صغيرة وكبيرة بشكل مستقل. -

النسبة املاوية لتوفير قروض التسلي  وتقديم الخدمات املادية والعينية إلى الرجال والنساء من  -

 املصادر الحكومية وغير الحكومية.

رى في (على مجموعة من املؤشرات الكيفية الصغ ٢٤٢- ٢٤٠: ٢٠٠٤وقد اعتمدت ) نشوى ثابت ،

 التمكين االقتصادي للمرأة وهي:

 االعتماد على الذات. -

 اتخاذ القرار االقتصادي. -

 والتحكم ف ها. األسرةحصولها على املوارد االقتصادية في  -

 االستقالل واألمان االقتصادي. -

 إتاحة الفرصة والخيارات والتحكم ف ها. -

 الو ي االقتصادي. -

 إدراك التمكين. -

( معوقات التمكين االقتصادي  ١١: ٢٠٠٤للمرأة : لخص )درويش،  معوقات التمكين االقتصادي

 للمرأة في اآلتي:

 عدم قدرة املرأة على التوفيق بين واجباتها املنزلية والتزاماتها الوظيفية. -

 عزوإ الرجل في مجتمعنا عن تقبل املشاركة وتحمل األعباء الناتجة عن عمل املرأة. -

 األعباء األسرية عن املرأة.عدم توافر التسهيالت التي تخف  من  -

املجتمعات العربية مجتمعات ذكورية يصعب ف ها قبول أن املرأة تأخذ قرارها بنفسها دون  -

تدخل الرجل في حياتها ألنه وفي أغلب األحيان يفرض عل ها البقاء في املنزل لرعاية األطفال حت  

تستطيع أخذ أي قرارات بدون  وإن كانت تعول أسرتها ويكون مرجعها ألحد الذكور بعائلتها فال 

 الرجوع إليه.

هناك معوقات مرتبطة بالنوع تتجلى في استهانة الرجل بقدرتها على العمل والقدرة على التفاوض  -

 واتخاذ القرار.

عدم تمتع املرأة بالحركية وذلك بسبب العناصر الثقافية والواجبات االجتماعية التي تعيق املرأة  -

 اج والبيع والشراء.في أداء أعمالها في النت

 يحول دون ممارستها حريتها في التعليم  -
ً
 وكبيرا

ً
 مهما

ً
تبعية املرأة االقتصادية التي تعد عامال

.
ً
 وتحركها اقتصاديا

 ( املعوقات التالية للتمكين االقتصادي للمرأة: 2013:421كما أضاف حجازي ) 
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 عدم تقدير جهود املرأة العاملة. -

املرأة مما يؤدي إلى اتخاذ الرجال )الزمالء( مواق  سلبية تجاهها في  عدم قبول الرجال الستقالليه -

 العمل.

 األسرةوبالتالي تقع معظم أعباء شاون  األسرةعدم إدراك التعاون بين الرجل واملرأة داخل نطاق  -

 على املرأة.

 ممانعة الزوج انضمام املرأة إلى قوة العمل. -

 مل.إحجام بعض النساء من فاات اجتماعية عن الع -

 اعتبار الزوج هو صاحب القرار في عمل املرأة. -

 سلبيات املرأة تجاه العمل. -

( بعنوان " تمكين املرأة بياة مساعده وثقافة 2011ولقد تناولت كل من دراسة الجهاز املركزي لإلحصاء )

ليم وصحة داعمة في العراق" .والتي هدفت إلى التحقق من مدى توفر العوامل املساعدة لتمكين املرأة من تع

 وخدمات وعمل تشر عات ودراسة مستويات التمكين املختلفة على املستوى الفردي واالسري واملجتمع.

سنة   54-15من خالل تقسيم النساء إلى فاتين من سن  I-WISHوأعتمد البحث على تحليل البيانات الـ 

 4811ير متزوجات والبالغ عددهن والفاة االخرى تضم الفتيات الغ 10762فاة تضم املتزوجات والبالغ عددهن 

، وذلك لتحقق من مدى توفر العوامل املساعدة الغير مباشرة لتمكين املرأة على جميع املستويات الفردي 

 14واالسري واملجتمع، وقياس تبايناتها املختلفة )املناطق، العمر، الحالة االجتماعية(،حيث شملت الدراسة 

 محافظة من العراق .

 :نتائج الدراسة

اهمية استمرار املرأة في التعليم وليس الوقوإ عند مرحلة معينة كعامل مساعد للتمكين واتخاذ القرار 

واملشاركة في االنشطة االجتماعية املختلفة كما اظهرت النتائ  وجود عالقة طردية بين املستوى التحصيل 

 بكر وغيرها من العوامل املساعدة.الدرا ري كمتغير  مستقل يرتبط بالعوامل االخرى مثل العمل والزواج امل

( تمكين املرأة ودورها في عميلة التنمية: دراسة اجتماعية 2004كما تناولت دراسة ثابت، نشوى توفيق)

بمدينة القاهرة والتي هدفت الى التعرإ على أبعاد التمكين الكيفي واملنهي واالقتصادي واالجتما ي للمرأة العاملة 

والتعرإ على العالقة بين بعض املتغيرات كالدخل وسنوات الخبرة والدرجة الوظيفية بأجر في القطاع الرسمي، 

وبين مقاييس التمكين املنهي واالقتصادي واالجتما ي لدى املرأة العاملة بأجر في القطاع الرسمي الحضري، 

واالجتما ي.  والكش  عن الفروق بين الفاات الرئيسية للعينة من حيث مستوى التمكين املنهي واالقتصادي

مفردة موزعة على ثالث فاات رئيسة هي: فاة الدارة  ٣١٥وتحقيقا ألهداإ الدراسة تم اختيار عينة بلغ حجمها 

العليا وهياة التدر س والداريات، وقد تم اختيار العينة بطريقة عمدية من النساء العامالت في قطاع التعليم 

 تتراوح ما بين االنخفاض واالرتفاع داخل الحكومي. وقد خلصت نتائ  الدراسة إلى أن امل
ً
رأة العاملة حققت نسبا

كل مؤشر من مؤشرات التمكين. فعلى مستوى التمكين املنهي حققت تمكينا على مستوى اتخاذ القرارات 

ى وخصوصا الداريات، واملشاركة في صنع وتنفيذ القرارات والذي ارتفع في فاة الدارة العليا بنسبة الثلث. أما عل

 في 
ً
مستوى التمكين االقتصادي فقد تحقق للمرأة العاملة في عينة الدراسة على مؤشر اتخاذ القرارات تمكينا

اتخاذ القرارات االقتصادية ألسرتها، واالستقالل في بعض القرارات، والتخطيط واملشاركة في اتخاذ قرارات 

تصادي فلم يتحقق للمرأة العاملة مستوى من املادية. أما على مستوى مؤشر االستقالل واألمان االق األسرة

التمكين وخصوصا فيما يتعلق بملكيتها لألصول واملمتلكات. أما على مستوى التمكين االجتما ي فلم تحقق املرأة 

العاملة في عينة الدراسة تمكينا على مؤشر العضوية في املنظمات وأنشطة الجمعيات األهلية، وفيما يخص 
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 فيه، بينما لم تحقق تمكينا بالنسبة لنوعية القرارات وموق  الزوج اتخاذ القرارات األس
ً
رية فقد حققت تمكينا

 نحو قراراتها ومشاركته في املساوليات املنزلية.

( بعنوان فاعلية التدريب املقدم من املؤسسات النسوية في تمكين املرأة 2014دراسة الدراغنة )

 ات انفسهن .الفلسطينية اقتصاديا من وجهة نظر املستفيد

هدفت هذه الدراسة الي التعرإ على فاعلية التدريب املقدم من املؤسسات النسوية في تمكين املرأة 

 من وجهة نظر املستفيدات أنفسهن حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع املستفيدات  ةالفلسطيني
ً
اقتصاديا

( 1228ضفة الغربية والبالغ عددهن )اللواتي التحقن بالتدريب املقدم من املؤسسات النسوية في شمال ال

( مستفيدة ولتحقيق هدإ 265مشاركة وقد تم اختيار عينة عشوائية طبقية وفق املحافظات وكان عددها )

هذه الدراسة استخدمت الباحثة اداة االستبانة وتوصلت نتائ  الدراسة الى هنالك درجة مرتفعة لفعالية 

 بمتوسط )سات النسوية في سالتدريب املقدم من املؤ 
ً
(وانحراإ معياري 4.01تمكين املرأة الفلسطينية اقتصاديا

(0.46. ) 

( بعنوان التمكين االقتصادي للمرأة في الضفة 2010دراسة الجمعية الفلسطينية لصاحبات االعمال )

الغربية ،فلسطين والتي هدفت الي استكشاإ الفهم والتصورات بخصوص التمكين االقتصادي للمرأة في 

وعلى وجه الخصوص في الضفة الغربية والتزويد بحقائق حول املؤشرات الرئيسية التي تعرإ التمكين فلسطين 

االقتصادي للمرأة في فلسطين بحيث تم استخدام اداة املقابلة وكانت نتائ  الدراسة على النحو االتي هنالك ما 

علمية وان احتمالية التحاق  % من النساء حضرن نوع من التدريب منذ حصولهن على اخر درجة61.9نسبتة 

% اكثر من تلك لدى النساء العامالت 83.3% والعامالت في االنتاج 85النساء في القطاع الزرا ي جاء بما نسبته 

 %( .48.8في التجارة اذ بلغت نسبتهن )

 ( بعنوان "املرأة في االقتصاد السعودي" 2006كما تناولت دراسة الجفري )

القتصاد السعودي من حيث مشاركة املرأة للرجل في العمل أسوة بمثيالتها  هدفت الدراسة إلى تعزيز  

، على البيانات الحصائية لعام استناداالعربي ، وقد تم جمع البيانات في هذه الدراسة  املجتمعمن النساء في 

 م 2005م،2004

 نتائج الدراسة:  

%  في 5.4م مقارنة ما نسبته 2004ي عام % ف10.3بلغ إسهام املرأة السعودية في سوق العمل ما نسبته  -

 م حسب إحصائيات وزارة االقتصاد والتخطيط.1992عام 

 م.2005% لعام  56.5التقدم املمحوظ في مجال تعليم الجامعي املرأة حيث بلغت النسبة  -

% من إجمالي العامالت 82تمثل في قطاع التعليم حيث بلغت نسبتهن  السعوديةزيادة نسبه العامالت في  -

 في كافة القطاعات االخرى، حسبما جاء في دراسة أجراها مركز رواج لالستشارات والتدريب.

بالرغم من االرتفاع النسب في مخرجات التعليم الجامعي للنساء إال أن الدراسة اثبتت ضع  مخرجات  -

 هذا التعليم وال تناسب سوق العمل السعودي.

مشاركة املرأة الفلسطينية في سوق العمل والتدخالت ( بعنوان " تحديات 2009وتناولت دراسة شبانة )

 دراسة كمية نوعية حول مشاركة املرأة في سوق العمل." املطلوبة:

 هدفت هذه الدراسة لتسليط الضوء على املؤشرات الحالية ملشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني، 

تحليل واقع مشاركة املرأة في عملية النتاج ، وإبراز السمات األساسية للقوى العاملة النسوية من أجل رصد و 

أدائها في في سوق العمل والظروإ القتصادية والجتماعية التي تحيط بعمل املرأة في األراضري الفلسطينية، من 

خالل مراجعة الوضع الراهن ملشاركة املرأة الفلسطينية في سوق العمل والتدخالت املطلوبة على مستوى 
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ملرأة من املشاركة في سوق العمل بشكل فعال وهي تهدإ على وجه الخصوص إلى رسم السياسات لتمكين ا

خريطة حول الواقع الراهن ملشاركة النساء في سوق العمل الفلسطيني ، مع التركيز على ظاهرة تدني مشاركة 

 .من سوق العمل مل الطاردة للنساءوالعوا املرأة في القوى العاملة ودرسة خصائص النساء خارج القوى العاملة،

 نتائج الدراسة:

 في األراضري الفلسطينية وتنخفض 
ً
لقد برزت الدراسة إن مشاركة املرأة في القوى العاملة متدنية عموما

 في قطاع غزه ، بينما بينت الدراسة أن تدني املشاركة 
ً
مشاركة الناث في عملية النتاج بشكل كبير خصوصا

 -كن عرضها على النحو التالي:النسوية مرتبطة بخليط من األسباب يم

أسباب إقتصادية في مقدرة سوق العمل الفلسطيني على إستيعاب العرض من القوى العاملة النسوية  -

 تدني األجور 
ً
 النساء في العمالة الهامشية. وانخراطوعوامل الطرد من السوق خصوصا

 ارنة مع الذكور أسباب إجتماعية مرتبطة بدخول املرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة مق -

 أسباب إجتماعية وثقافية تتمثل في محدودية املهن واألنشطة القتصادية التي تتنافس عل ها املرأة. -

 مشكلة الدراسة وأهدافها وأسئلتها أو فرضياتها:

 مشكلة الدراسة وأهميتها 

ية اذ يتمثل تمكين تعد مشاركة املرأة االقتصادية جزءا ال يتجزأ من تنمية املجتمع االقتصادية واالجتماع

املرأة في احساسها بقيمتها وحقها بتحديد خياراتها بعد ان تمنح لها الخيارات وحقها في الوصول الى الفرص 

واملوارد وضبط سير حياتها داخل املنزل وخارجه وقدرتها على احداث تغيرات اجتماعية من خالل خلق وضع 

 ( .2010ي والعالمي .)ايوب ،اجتما ي واقتصادي اكثر انصاإ على املستوى الوطن

ان املشاركة االقتصادية للمرأة تؤثر على كافة مناحي حياتها وبالذات حالتها االجتماعية اذ تزيد فرصة 

مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية من رفع مستوى دخل اسرتها و يساهم في التقليل من نسبة الفقر في املجتمع 

ومن هنا نبعت مشكلة الدراسة اذ تناولت هذه  األسرةفقن معظم دخولهن على اذ انه من املعروإ ان النساء ين

الدراسة الحالة االجتماعية للمرأة )عزباء، متزوجة ، مطلقة ( وعالقتها بمشاركة املرأة في الحياة االقتصادية وهل 

نظرا لألزمة االقتصادية يزداد القبال على االرتباط بالعامالت ممن لديهن القدرة على تحمل املساولية املادية 

 وارتفاع مؤشرات الفقر في محافظات جنوب األردن  

 أهداف الدراسة 

 هدفت هذه الدراسة التعرف الى :

مستوى تمكين ملرأة في الحياة االقتصادية في جنوب االردن من وجهة نظرها من خالل دراسة حالة  -

 )العامالت في الجامعات االردنية الرسمية (.

مكين املرأة ومشاركتها في الحياة االقتصادية في جنوب و حالتها االجتماعية )عزباء، متزوجة، العالقة بين ت -

مطلقة( من وجهة نظرها تبعا" ملتغيرات الدراسة )سنوات الخدمة، مستوى الدخل الشهري، مجال 

 العمل، املستوى التعليمي(.

 تساؤالت الدراسة 

 تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤل االتي ؟

 مستوى مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية في جنوب االردن من وجهة نظرها )دراسة حالة العامالت في  ما

 الجامعات االردنية الرسمية (؟
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 2( هل توجد فروقات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة.α≤0.05 لدى املرأة العاملة في حالتها )

 ملت
ً
غير الدراسة)سنوات الخدمة ، مستوى الدخل الشهري، مجال االجتماعية)عزباء، متزوجة ، مطلقة( تبعا

 العمل ، املستوى التعليمي ( من وجهة نظرها ؟

 أهمية الدراسة وحدودها ومحدداتها

 تكمن أهمية الدراسة في أنها :

احدى الدراسات الوصفية الحديثة التي تبحث في مستوى تمكين املرأة ومشاركتها في الحياة االقتصادية في  .1

 األردن وهي األولى من نوعها . جنوب

تقوم الدراسة بتسليط الضوء على تأثير مستوى تمكين املرأة ومشاركتها في الحياة االقتصادية في جنوب  .2

 االردن على حالتها االجتماعية )عزباء، متزوجة ، مطلقة( وهي االولى من نوعها .

متغيرات بحثية منتقاة ومختلفة سواء  تفتح املجال أمام باحثين آخرين ألجراء دراسات مشابهة في ضوء .3

 على مستوى املرأة في جنوب االردن أو ربما على بياات أخرى مجتمعات مشابهه.

 حدود الدراسة 

 أجريت الدراسة الحالية وفقا للحدود اآلتية: 

حافظة الكرك، محافظة الطفيلة ،محافظة معان /اململكة األردنية الهاشمية. حدد الجغرافي: م 
 
 امل

 
 
 حدد املكاني: جامعة مؤتة ، جامعة الطفيلة التقنية ،جامعة الحسين بن طالل. امل

حدد الزماني: 
 
 . 1/5/2017امل

حدد البشري: جميع العامالت من االناث في كل من الجامعات الرسمية ) جامعة موته، جامعة الطفيلة 
 
امل

 التقنية ، جامعة الحسين بن طالل ( بكافة املسميات الوظيفية .

دات الدراسة غير املنضبطة: استجابات العامالت، هي انعكاس ملفاهيمهن الخاصة والتي تختل  من محد

خرى ومرتبطة باألداة املستخدمة.
 
 عاملة أل

 مصطلحات الدراسة 

 التمكين االقتصادي: .1

ذاتية دعم البنية التحتية في املنظمة ، عن طريق تقديم املصادر الفنية وتعزيز االستقاللية واملسؤولية ال

والتركيز على العاملين في الورش ،ومنحهم القوة واملعلومات واملكافآت واملعرفة وحمايتهم في حاالت السلوك 

 الطارئ وغير املتوقع خل الخدمة املستهلك ،والتركيز على العاملين الذين يتعاملون مع املستهلك ويتفاعلون معه."

وقدرتها على التأثير في املؤسسات االجتماعية التي تؤثر في التمكين االقتصادي للمرأة "دعم إمكانية املرأة 

 (.2010حياتها" )السيد، 

 الحالة االجتماعية :  .2

 .م يسبق لهم الزواج بطريقة رسميةالحالة االجتماعية للفرد أعزب أو عزباء ) وهم أولاك األفراد اللذين ل -

ملتزوجون في نظر الشرع ومن ناحية األوراق الحالة االجتماعية متزوج أو متزوجة ) وهم أولاك األفراد ا -

 منهم في بيت 
ً
 حت  ولو في حالة كانوا منفصلين عن بعضهم البعض و عيش كال

ً
الشخصية الرسمية أيضا

 خاص به وألي سبب غير الطالق واالنفصال عن بعضهم (

يخ سابق وا ن الحالة االجتماعية مطلق أو مطلقة )  وهم أولاك األشخاص اللذين كانوا متزوجين بتار  -

منفصلين عن بعضهم بعض ، و ذلك بشرط أن يكون ذلك الطالق أو االنفصال مثبت في األوراق 

 الحكومية الرسمية الخاصة(.
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  املرأة العاملة .3

سنة من العمر قادرة على القيام بأعمال إنتاجية أو خدمية 15كل أنث  )عازبة أم متزوجة( تجاوزت الـ 

( ويختل  السن الذي تبدأ 2010عات الدولة العامة أو الخاصة )صعب وشهاب، محددة أو وظائ  ضمن قطا

 15به األنث  بالعمل من الري  إلى املدينة ومن بلد إلى آخر وال يمكن في بعض الدول اعتبار الناث تحت سن الـ 

عاية اليافعين سنة من الفاة العاملة كون املوضوع يتعلق بالحد من عمالة األطفال وتشغيلهم في سن مبكر ور 

 فاي التي تقوم بالعمل املنزلي وليس لها 
ً
وبمسألة التعليم اللزامي. وتعتبر ربة البيت من الفاات العاملة أيضا

.
ً
 وظيفة أخرى تتقاضر  عل ها أجرا

 الحياة االقتصادية: .4

على مجمل تعدد استخدامات مفهوم الحياة لتعدد املعاني التي تشير إل ها وتدّل عل ها، فاي يمكن أن تدل 

أحداٍث تجري على األرض، وتتشارك بتلك األحداث كافة الكائنات الحّية، ويمكن أن تشير إلى فترة حياة أي كائن 

 من لحظة ميالده حت  موته،
ً
اما الحياة االقتصادية فتعني ارتباط الفرد بالعلم املعرفّي الذي يهتّم  حي بدءا

عرَّإ االقت ه الدراسات التي تتعامل مع توز ع االستهالك الخاّص بالثروة واالستهالك والنتاج، و  
ّ
صاد بأن

 بالخدمات والسلع، والرفاهّية الخاصة به.

 جنوب االردن : .5

كغم عن العاصمة عمان وتتضمن  330-210اي قرابة  لألردنهي املحافظات التي تقع في املنطقة الجنوبية 

 معان، العقبة (. الطفيلة، كل من ) الكرك،

 صميماملنهجية والت

 منهج الدراسة

 ملالئمته لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها. املنهج 
ً
تم استخدام املنهج الوصفي بصورته )املسحية( نظرا

املتبع في هذه الدراسة هو منهج املسح االجتما ي بالعينة، حيث تم اختياره لدراسة عينة ممثلة للنساء العامالت 

تشكل مجتمع الدراسة، لغاية الحصول على البيانات املتعلقة  في الجامعات الرسمية في جنوب االردن و التي

قتها  بحالتها االجتماعية ) عزباء، متزوجة، مطلقة ( من خالل تصميم البمشاركة املرأة في الحياة االقتصادية وع

 اداة االستبيان .

 مجتمع الدراسة

الردن بمختل  املؤهالت تكون مجتمع الدراسة من كافة العامالت في الجامعات الرسمية في جنوب ا

 ( عاملة .759العلمية وسنوات الخدمة ومجال العمل والبالغ عددهن)
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 عينة الدراسة

تكونت عينة الدراسة من العامالت في الجامعات الرسمية في جنوب االردن بمختل  املؤهالت العلمية 

ئية طبقية من مجتمع ( تم اختيارهم بطريقة عشوا370وسنوات الخدمة ومجال العمل والبالغ عددهن )

الدراسة وتم استثناء العامالت "املياومة " وذلك لعدم القدرة الكافية واملعرفة الحقيقية ملؤهالتهن العلمية 

 ومجال عملهن.

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب املتغيرات الديموغرافية/ مستوى الدخل الشهري ، سنوات : (1جدول )

 الخدمة ،املستوى التعليمي

 ( استجابات موزعة كما يلي:5وقد تكون سلم االستجابة على الفقرات من )

 خمس درجات أوافق بدرجة كبيرة جدا

 تأربع درجا أوافق بدرجة كبيرة

 ثالثة درجات أوافق بدرجة متوسطة

 درجتان أوافق بدرجة قليلة

 درجة أوافق بدرجة قليلة جدا

أما بالنسبة لنموذج تصحيح الجابات فقد تم احتساب الحد األعلى للدرجات والحد األدنى للفقرات مقسوما 

 على ثالث، حيث كانت الدرجات كما يلي:

  2.33 -1درجة منخفضة: 

 3.67-2.34درجة متوسطة: 

 5 -3.68درجة مرتفعة: 

 .1.33=  3÷  4=  1الحد األدنى وهو -5الحد األعلى وهو  تكون على النحو التالي

 النسبة املئوية العدد اتاملتغير 

 0.137 51 دينار فما دون  500 مستوى الدخل الشهري 

 0.524 194 دينار  700 - 500

 0.324 120 دينار 900 – 700 

 0.013 5 دينار فما فوق  900

 0.686 254 اقل من خمس سنوات سنوات الخدمة

 0.224 83 سنوات 10 – 5

 0.224 33 سنوات فما فوق  10

 0.189 70 ثانوية عامة فما دون  ى التعليمياملستو 

 0.151 56 دبلوم متوسط

 0.456 169 بكالوريوس

 0.202 75 ماجستير ودكتوراه

  370 املجموع  
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املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية للفقرات التي تقيس مشاركة املرأة في الحياة : (2جدول رقم )

 االقتصادية في جنوب االردن

 الفقرة الرقم
املتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة الرتبة

1 
تخوإ الفتاة من طلب الشاب املتقدم لها بسبب مستوى 

 0.51 2.79 دخلها الشهري 
 مرتفعة 2

2 
في  لعانتهالشاب يتجه في تفكيره من الزواج بامرأة عاملة 

 0.77 1.98 الحياة املالية شؤون
 متوسطة 33

 مرتفعة 5 0.52 2.77 من امرأة عاملة تفاقم البطالة والفقر يدعو الشاب للزواج 3

4 
يقدم الشاب للزواج من فتاه عاملة من اجل التكي  مع 

 0.70 2.28 الظروإ االقتصادية .
 متوسطة 25

5 
يتقدم الشاب للزواج من عاملة من اجل تحقيق االمن 

 0.56 2.67 االجتما ي .
 مرتفعة 11

6 
احدى  يقدم الشاب للزواج من فتاة عاملة من اجل تحقيق

 0.57 2.63 املعاير االسالمية الختيار الشاب املسلم لزوجته
 مرتفعة 12

7 
يقدم الشاب للزواج من الفتاة ذات املستوى التعليمي االعلى 

 0.51 2.79 العتقاده بأن مستوى دخلها الشهري اعلى
 مرتفعة 2

8 

يقدم الشاب للزواج من الفتاة العاملة ذات املستوى 

 عتقاده بأن مستوى دخلها الشهري اعلى .التعليمي االعلى ال 

 2.33 0.68 

 متوسطة 19

9 
يقدم الشاب على الزواج من الفتاة التي تعمل في حقل 

 0.72 2.60 التعليم العالي او االدارة العامة .
 مرتفعة 31

10 
تعتقد الفتاة غير املتعلمة وغير العاملة ان فرصتها في الزواج 

 0.59 2.51 متدنية
 مرتفعة 14

11 
مستوى الدخل الشهري كامرأة عاملة يتناسب مع مستواك 

 0.87 1.81 التعليمي
 متوسطة 37

12 
مستوى الدخل الشهري كامرأة عاملة يتناسب  مع سنوات 

 0.55 2.70 الخدمة
 مرتفعة 10

13 
مستوى الدخل الشهري كامرأة عاملة يتناسب مع مجال 

 0.66 2.53 عملك
 مرتفعة 16

14 
في الزواج لسبب تأخري في الحصول على يعود سبب تأخري 

 0.77 1.98 وظيفة
 متوسطة 33

15 
تشعر املرأة بأن فرصتها تتضاءل في الحصول على عمل في 

 0.52 2.77 القطاع العام
 مرتفعة 5

16 
تواجه املرأة مشكالت في الحصول على وظيفة في القطاع 

 0.70 2.28 الخاص
 متوسطة 25

 مرتفعة 2 0.51 2.79 ومهاراتها ال تكفي للقيام بالعمل . تشعر املرأة بأن مؤهالتها 17

18 
تسهم املرأة في التنمية االجتماعية واالقتصادية في حال 

 0.72 2.60 حصولها على عمل .
 مرتفعة 31

 متوسطة 37 0.87 1.81 مشاركة املرأة في القطاع االقتصادي يزيد من دخلها الشهري  19

 مرتفعة 12 0.57 2.63 العمل والبيت تتحمل املرأة املسؤولية في 20
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 الفقرة الرقم
املتوسط 

 يالحساب

االنحراف 

 املعياري 
 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 5 0.52 2.77 يتكامل دور املرأة االقتصادي واالجتما ي مع الرجل 21

22 
املرأة كالرجل تقوم بدور اقتصادي في رفع مستوى دخل 

 0.68 2.33 األسرة
 متوسطة 19

23 
العامل االقتصادي يعطي املرأة فرص في االستقاللية وبناء 

 0.77 1.98 الشخصية
 متوسطة 33

 متوسطة 37 0.87 1.81 املرأة العاملة لديها قدرة على اتخاذ القرار املناسب 24

 مرتفعة 14 0.59 2.51 التمكين االقتصادي يتيح للمرأة دور في الحياة االجتماعية 25

26 
ممكن بناء حياة متوازية مع شريك الحياة في حال ارتفع 

 0.68 2.33 مستوى املرأة االقتصادي
 متوسطة 19

 متوسطة 25 0.70 2.28 تسهم املرأة في زيادة الدخل االسري والقومي 27

 متوسطة 37 0.87 1.81 املرأة املتعلمة واملؤهلة شريك اقتصادي فعال 28

 تؤثر في مستوى تعليم االبناء 29
ً
 متوسطة 19 0.68 2.33 املرأة املستقلة اقتصاديا

 مرتفعة 5 0.52 2.77 في العمل لدى املرأة قوة تأثيرية ايجابية 30

 مرتفعة 16 0.66 2.53 املرأة كالرجل أهل لتحقيق املثل االيمانية واالنجاز 31

 متوسطة 25 0.70 2.28 لدى املرأة قدرة على انجاز املهام الدقيقة بفعالية 32

 مرتفعة 1 0.50 2.72 املرأة النص  االخر في املجتمع والعنصر االقتصادي الهام 33

 متوسطة 19 0.68 2.33 يمكن للمرأة العمل في كافة القطاعات االقتصادية 34

 متوسطة 33 0.77 1.98 يمكن للمرأة ان تحمل راية التعلم والعمل 35

 متوسطة 25 0.70 2.28 املنتجة األسرةتسهم املراة العاملة في بناء  36

 مرتفعة 5 0.52 2.77 تسهم املرأة في الدور التنموي املبني على املعرفة 37

 متوسطة 25 0.70 2.28 املرأة قادرة على اداء املشار ع ومتابعتها 38

39 
االستقرار في العمل يسهم بشكل فعال في اظهار ابداعات 

 0.66 2.53 املرأة
 مرتفعة 16

 متوسطة 19 0.68 2.33 يميل الذكور للزواج من املرأة العاملة 40

سابية لجميع فقرات التي تقيس مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية في ( أن املتوسطات الح2يظهر من الجدول )

( والتي 33(، حيث كانت أعالها للفقرة رقم )2.79-1.81جنوب االردن وعالقته بحالتها االجتماعية  تراوحت بين )

جة مرتفعة، ( وبدر 2.72املرأة النص  االخر في املجتمع والعنصر االقتصادي الهام بمتوسط حسابي ) تنص على "

الحياة  شؤونفي  لعانته( والتي تنص على " الشاب يتجه في تفكيره من الزواج بامرأة عاملة 2تل ها الفقرات رقم )

يقدم الشاب للزواج من ( والتي تنص على " 7( وبدرجة مرتفعة، والفقرة رقم )2.79املالية " بمتوسط حسابي )

( 2.79" بمتوسط حسابي ) ه بأن مستوى دخلها الشهري اعلىالفتاة ذات املستوى التعليمي االعلى العتقاد

تشعر املرأة بأن مؤهالتها ومهاراتها ال تكفي للقيام بالعمل " ( والتي تنص على "  17وبدرجة مرتفعة والفقرة رقم )

خل مستوى الد ( والتي تنص على "11( وبدرجة مرتفعة ، وباملرتبة األخيرة الفقرات رقم ) 2.79بمتوسط حسابي )

( وبدرجة متوسطة ،والفقرة رقم   1.81" بمتوسط حسابي ) الشهري كامرأة عاملة يتناسب مع مستواك التعليمي

( 1.81( والتي تنص على "مشاركة املرأة في القطاع االقتصادي يزيد من دخلها الشهري" وبمتوسط حسابي )19) 

 املة لديها قدرة على اتخاذ القرار املناسب( والتي تنص على " املرأة الع24وبدرجة متوسطة  والفقرة رقم )

( والي تنص على " املرأة املتعلمة واملؤهلة شريك 28( وبدرجة متوسطة والفقرة رقم )1.81"وبمتوسط حسابي)
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وبدرجة متوسطة ما بلغ املتوسط العام للفقرات التي تقيس مشاركة  )1.81اقتصادي فعال" وبتوسط حسابي)

 ( وبدرجة مرتفعة.2.49ية  )املرأة في الحياة االقتصاد

: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اثر مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية في اإلجابة عن السؤال الثاني

جنوب االردن على حالتها االجتماعية ) عزباء ،متزوجة ،مطلقة ( تعزى إلى متغيرات )مستوى الدخل الشهري 

 يمي، سنوات الخدمة (؟الحالة االجتماعية، املستوى التعل

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية التي تقيس مشاركة املرأة في 

متزوجة ، مطلقة ( تعزى إلى متغيرات الدراسة )مستوى  الحياة االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية ) عزباء،

، املستوى التعليمي، سنوات الخدمة(، كما تم تطبيق تحليل التباين الدخل الشهري الحالة االجتماعية

(ANOVA( للكش  عن أثر مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية على حالتها االجتماعية ، والجدول )أدناه 3 )

 يوضح ذلك:

 ملتغيرات الدراسة )مستو  ( للكشفANOVAنتائج تحليل التباين ): (3جدول رقم )
 
ى عن الفروق تبعا

 الدخل الشهري الحالة االجتماعية، املستوى التعليمي، سنوات الخدمة(

 العدد الفئة املتغير
املتوسطات 

 الحسابية

انحرافات 

 املعيارية

قيمة 

(f) 

الداللة 

 اإلحصائية

املستوى 

 التعليمي

ثانوية عامة فما 

 دون 

70 
0.18 0.19 

 0.26 0.15 56 دبلوم متوسط 0.02 3.159

 0.27 0.45 169 بكالوريوس

 0.15 0.20 75 ماجستير ودكتوراه

الحالة 

 االجتماعية 

 0.22 0.27 101 عزباء

 0.26 0.70 261 متزوجة 0.00 8.932

 0.11 0.216 8 مطلقة

مستوى 

الدخل 

 الشهري 

 0.26 0.13 51 دينار فما دون  500 

3.522 0.002 
 0.18 0.52 194 دينار  700 - 500 

 0.00 0.32 120 دينار  900 – 700

 0.18 0.01 5 دينار فما فوق  900 

سنوات 

 الخدمة

اقل من خمس 

 سنوات

254 
0.68 0.34 

 0.25 0.22 83 سنوات 10 – 5 0.52 0.803

سنوات فما  10

 فوق 

33 
0.08 0.29 

( على مشاركة املرأة α ≤0.05( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )3يظهر من الجدول رقم )

( f( )3.159في الحياة االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية تبعا ملتغير  )املستوى التعليمي( حيث بلغت قيمة )

( Scheffe(، وللكش  عن مواقع الفروق تم تطبيق اختبار شيفيه )0.02عند مستوى الداللة الحصائية )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 7هر الجدول )( أدناه يوضح ذلك. كما ويظ8والجدول )
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(α ≤0.05 )( مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية تبعا ملتغير  )الحالة االجتماعية

بيق (، وللكش  عن مواقع الفروق تم تط0.00( عند مستوى الداللة الحصائية )f( )8.932حيث بلغت قيمة )

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 7( يوضح ذلك. كما ويظهر الجدول )9( وجدول )Scheffeاختبار شيفيه )

( في مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية تبعا ملتغير )مستوى 0.05مستوى الداللة )

( وللكش  عن مواقع α ≤0.002اللة االحصائية )( بمستوى الدf( )3.522الدخل الشهري( حيث بلغت قيمة )

( وجود 7( يوضح ذلك. اضافة إلى ذلك يظهر الجدول )10( وجدول )Scheffeالفروق تم تطبيق اختبار شيفيه )

( على مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية واثره على α ≤0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( عند مستوى الداللة االحصائية f(  )380.0حيث بلغت قيمة )) بعا ملتغير) سنوات الخدمةحالتها االجتماعية ت

 ( أدناه يوضح ذلك .4( والجدول )Scheffe( وللكش  عن مواقع الفروق تم تطبيق اختبار شيفيه )0.52)

لحياة ( للكشف عن مواقع الفروق ملشاركة املرأة في اScheffeنتائج اختبار شيفيه ) :(4جدول رقم )

 االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية تبعا ملتغير )املستوى التعليمي(

املستوى 

 التعليمي
 املتوسط الحسابي العدد

ثانوية 

عامة فما 

 دون 

دبلوم 

 متوسط
 بكالوريوس

ماجستير 

 ودكتوراه

ثانوية عامة فما 

 دون 
70 0.18 - 0.08 0.21* 0.07 

 -0.01 0.13 -  0.15 56 دبلوم متوسط

 -0.14 -   0.45 169 بكالوريوس

 -    0.20 75 ماجستير ودكتوراه

( وجود فروق في مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية بين متغير 4يظهر من الجدول )

( 0.15)( ومتغير املستوى التعليمي دبلوم بمتوسط حسابي 0.45املستوى التعليمي بكالوريوس بمتوسط حسابي)

 (.0.45وكانت الفروق لصالح ذوات املستوى التعليمي بكالوريوس بمتوسط حسابي بلغ )

للكشف عن مواقع الفروق  ملشاركة املرأة في الحياة  Scheffeنتائج اختبار شيفيه ) :(5جدول رقم )

 االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية تبعا ملتغير )الحالة االجتماعية (

 مطلقة متزوجة عزباء املتوسط الحسابي العدد ةمكان االقام

 -0.06 *0.24 - 0.27 101 عزباء

 *-0.30 -  0.70 261 متزوجة

 -   0.21 8 مطلقة
 

( وجود فروق في مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية بين متغير 5يظهر من الجدول )

الحالة االجتماعية  مطلقة بمتوسط حسابي  ( ومتغير 0.70ط حسابي )الحالة االجتماعية متزوجة  بمتوس

 ( وكانت الفروق لصالح املتزوجة .0.21)
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( للكشف عن مواقع الفروق ملشاركة املرأة في الحياة Scheffeنتائج اختبار شيفيه ) :(6جدول رقم )

 شهري(االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية تبعا ملتغير )مستوى الدخل ال

مستوى الدخل 

 الشهري 
 املتوسط الحسابي العدد

500  

دينار فما 

 دون 

500 - 700  
700 – 900 

  

دينار   900

 فما فوق 

 -0.2 0.06 -0.13 - 0.13 51 دينار فما دون  500 

 -0.07 -0.19 -  0.52 194 دينار  700 - 500 

 *-0.29 -   0.32 120 دينار  900 – 700

 -    0.01 5 دينار فما فوق  900 

متغير   ( وجود فروق في مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية بين 6يظهر من الجدول )

دينار فما فوق بمتوسط  900( ومتغير الدخل الشهري 0.52دينار بمتوسط حسابي )   700- 500الدخل الشهري 

 ( .0.52دينار بمتوسط حسابي )   700- 500الشهري  ( وكانت الفروق لصالح ذوات الدخل0.01حسابي )
 

( للكشف عن مواقع الفروق ملشاركة املرأة في الحياة Scheffeنتائج اختبار شيفيه )  :(7جدول رقم )

 االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية تبعا ملتغير )سنوات الخدمة(

 العدد سنوات الخدمة
املتوسط 

 الحسابي

 اقل من خمس 

 تسنوا

5 – 10 

 سنوات
 سنوات فما فوق  10 

 *0.19 0.03 0.15 0.68 254 اقل من خمس سنوات

 0.04 -0.12 - 0.22 83 سنوات 10 – 5

 0.16 -  0.08 33 سنوات فما فوق  10

( وجود فروق في مشاركة املرأة في الحياة االقتصادية واثره على حالتها االجتماعية بين متغير 7يظهر من الجدول )

سنوات فما فوق   10(  ومتغير سنوات الخدمة 0.68الخدمة اقل من خمس سنوات بمتوسط حسابي ) سنوات

 (.0.68( وكانت الفروق لصالح )اقل من خمس سنوات( بمتوسط حسابي )0.08بمتوسط حسابي )

 مناقشة نتائج الدراسة:

كن تلخيص النتائج من خالل عرض نتائج التحليل اإلحصائي السابقة واإلجابة عن أسئلة الدراسة يم

 على النحو التالي:

( على مشاركة املرأة في α ≤0.05أظهرت النتائ  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

  ملتغير املستوى التعليمي بين العامالت ذوات املستوى 
ً
الحياة االقتصادية وعالقتها بحالتها االجتماعية تبعا

( وكانت 0.15( و)املستوى التعليمي دبلوم( بمتوسط حسابي )0.45ط حسابي)التعليمي )بكالوريوس ( بمتوس

( اي ان لدى الشباب اقبال على 0.45الفروق لصالح ذوات املستوى التعليمي بكالوريوس بمتوسط حسابي بلغ )

ان دخل االرتباط باملرأة العاملة ذات املستوى التعليمي البكالوريوس و عزى ذلك لنظرة املقبلين على الزواج 

املرأة العاملة ذات املستوى التعليمي بكالوريوس هو اعلى من دخل املرأة العاملة ذات املستوى التعليمي الدبلوم 

 والثانوية العامة فما دون .

( في مشاركة املرأة في الحياة 0.05أظهرت النتائ  وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

دينار بمتوسط حسابي    700- 500لتها االجتماعية ملتغير مستوى الدخل الشهري االقتصادية وعالقتها بحا

( وكانت الفروق لصالح ملتغير 0.01دينار فما فوق بمتوسط حسابي ) 900( ومتغير مستوى الدخل الشهري 0.52)

تباط ( اي ان لدى الشباب اقبال على االر 0.52دينار بمتوسط حسابي )   700- 500مستوى الدخل الشهري 
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دينار و عزى ذلك الرتباط مستوى الدخل الشهري باملستوى التعليمي من  700 -500باملرأة ذات متوسط الدخل 

جهة وارتباط املستوى التعليمي بالعمر من جهة أخرى اذ يتراوح اعمار السيدات الحاصالت على درجة 

من وجهة نظر املقبلين على الزواج  بينما  عام وهذه االعمار املناسبة اكثر لالرتباط 26-22البكالوريوس ما بين 

من ارتفاع مستوى الدخل  فالرغم 36-28  والدكتوراهيتراوح اعمار السيدات الحاصالت على درجة املاجستير 

 الشهري لهذه الفاة يتزامن مع تأخر هذه الفاة العمرية عن الزواج .

ادية وعالقتها بحالتها االجتماعية ملتغير أظهرت النتائ  وجود فروق في مشاركة املرأة في الحياة االقتص

سنوات فما  10(  ومتغير سنوات الخدمة) 0.68سنوات الخدمة )اقل من خمس سنوات( بمتوسط حسابي )

( اي 0.68( وكانت الفروق لصالح )اقل من خمس سنوات( بمتوسط حسابي ) 0.08فوق  ( بمتوسط حسابي )

ة ذات سنوات الخدمة اقل من خمس سنوات و عزى ذلك الرتباط انه لدى الشباب اقبال على االرتباط باملرأ

متغير سنوات الخدمة  بمستوى الدخل الشهري من جهة وارتباطه  بالعمر من جهة أخرى اذ يتراوح اعمار 

عام وهذه االعمار  26-22السيدات اذ يتراوح اعمار السيدات ذوات سنوات الخدمة اقل من خمس سنوات 

 10اط من وجهة نظر املقبلين على الزواج  بينما يتراوح اعمار السيدات ذوات سنوات الخدمة املناسبة اكثر لالرتب

من ارتفاع سنوات الخدمة لهذه الفاة وارتفاع مستوى الدخل الشهري  فالرغمعام   40-33سنوات فما فوق 

 يتزامن مع تأخر هذه الفاة العمرية عن الزواج .

 التوصيات:

 ي الدراسة باآلتي:في ضوء نتائج الدراسة توص 

تحسين معدالت املشاركة العلمية للمرأة من خالل وضع برام  تثقيفية لتوعية املرأة بأهمية التعليم ملا له  -

 من عالقة واضحة  بتمكينها في الحياة االقتصادية من جهة وعلى  حالتها االجتماعية من جهة أخرى .

مكين عمل املرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها من ضرورة تفعيل القوانين والتشر عات الناظمة لزيادة ت -

خالل اتاحة الفرصة للعمل لديها في القطاعات الحكومية بالخدمة الدائمة ودون خضوعها لفترة تجريبية 

من خالل نظام العقود مما يضمن لها الحصول على وظيفة ثابته ملا له من عالقة واضحة بحالتها 

 االجتماعية . 

 للمرأة للوصول الى مراكز ومواقع عمل فعالة لتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.اتاحة الفرصة  -

ضرورة تفهم املقبلين على الزواج  لعمل املرأة وفق الفهم الصحيح للضوابط واملعايير االجتماعية اكثر منها  -

لعاملة اقتصاديا ،تصحيح بعض املفاهيم املغلوطة اجتماعيا حول اقبال الشباب على االرتباط باملرأة ا

 األسرةفقط  وترسيخ العادات والقيم والتقاليد االجتماعية السليمة التي تتناول اهمية املرأة في بناء 

 دخلها الشهري . مستوى ودورها الرئي ري بغض النظر عن 

 إجراء العديد من الدراسات على املجتمعات املماثلة وبنفس الظروإ بمتغيرات ديمغرافية مختلفة . -
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 اجع: املصادر واملر 

 املراجع العربية: 
 
 أوال

 فلسطين ( . -، رام هللا 2010الفلسطيني  األسرة) مسح 2011الفلسطيني(  لإلصالح)الجهاز املركزي  -

العراق، متاح في  (.تمكين املرأة بياة مساعدة وثقافة داعمة،2011الجهاز املركزي لإلحصاء) -

www.cosit.gov.iq/images%5Cpublications%5CIWish 

( التغيير االجتما ي وقضايا التنمية والتحديث:  دراسة ميدانية عن الدور  املتغير للمرأة 2003حجازي، أحمد مجدي) -

 املصرية وتحديات العوملة، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعية، كلية ا داب، جامعة القاهرة. األسرةالريفية املصرية، 

املرأة ودورها في عملية التنمية: دراسة اجتماعية بمدينة القاهرة، رسالة ماجستير، (تمكين 2004ثابت، نشوى توفيق) -

 القاهرة. كلية ا داب، جامعة عين شمس،

( سياسات وبرام  الحد من الفقر، دليل مرجعي برنام  التنمية البشرية، معهد بحوث 2006لشناوي، ليلى حماد) -

 البحوث الزراعية، وزارة الزراعة واستصالح األراضري.الرشاد   الزرا ي والتنمية الريفية، مركز 

 منظمة املرأة العربية: (.النوع الجتما ي وأبعاد تمكين املرأة في الوطن العربي.2010منصور ) .رشا مصطفى، السيد، -

 مصر. القاهرة،

 lukah.net/web/khedr/0/53818/#ixzz3M7rJdw1j(.حقيقة مفهوم تمكين املرأة. متاح في 2013أحمد) خضر، -

. صفية. الجفري، -
ً
 ومحليا

ً
 http://qafilah.com/arمتاح في  مجلة القافلة، ثمار دخول املرأة سوق العمل عامليا

 37946،فبرابر(.سوق العمل النسوي هل يلبي طموحات املرأة؟!.جريدة الجمهورية اليمنية،2013،22ألطاإ) األهدل، -

السادس للمجلس القومي للمرأة،  مرأة طريق للتقليل من الفقر، املؤتمر( التمكين االقتصادي لل2006نصار، هبة) -

 القاهرة.

 ( التمكين كمفهوم إداري معاصر، املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة.2006ممحم، يحي  سليم) -

ة حالة في ثالثة أحياء ( ا ثار االقتصادية واالجتماعية لعمل املرأة في القطاع غير الرسمي، دراس1998كشك، حسنين) -

 شعبية بالقاهرة الكبرى، مركز البحوث العربية، القاهرة.

( اسهامات طريقة تنظيم املجتمع في تحسين نوعية حياة املرأة املعيلة، املؤتمر العلمي 2005كامل، ماهر عبد الوهاب) -

 الثامن عشر، املجلد السادس، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلون، القاهرة.

 املراجع األجنبية:
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1. Majcher-Teleon, A. and Slimène, O. (2009) Women and Work in Jordan: Case Study of Tourism and ICT Sectors. 

European Training Foundation, Jordan. P1-36. 
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 ملخص

 العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  ةالتأهيلي الخدمات دور  إلى التعرإ الدراسة تهدإ

 التعليمي، واملستوى  االجتماعية والحالة العمر بمتغيرات ذلك وعالقة نظرهن، وجهة من والبيرة هللا رام محافظة في اقتصاديا

 تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل  لبرنام التأهيلية الخدمات دور  لقياس أداة بتطوير الباحثان قام الدراسة هدإ ولتحقيق

 على تطبيقها  تم حيث وثباتها، صدقها من التأكد بعد نظرهن، وجهة من والبيرة هللا رام محافظة في اقتصاديا العاقة ذوات النساء

 نتائ  ظهرتأ وقد ، امرأة( 93)عددهن والبالغ( CBR)املجتمعي التأهيل برنام  من املستفيدات العاقة ذوات النساء من عينة

 في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات لدور  الكلية الدرجة أن الدراسة

 جميع على املبحوثات الستجابات الكلي الحسابي املتوسط قيمة بلغت حيث ،(متوسطة) نظرهن وجهة من والبيرة هللا رام محافظة

 التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات لدور  فروق وجود عدم الفرضيات فحص نتائ  أظهرت كما(. 3.43) املجاالت علجمي الفقرات

 وعلى املجاالت جميع على نظرهن وجهة من والبيرة هللا رام محافظة في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي

 فقد الدراسة هذه إل ها توصلت التي النتائ  ضوء وفي ، التعليمي واملستوى  االجتماعية الةوالح العمر ملتغيرات تبعا الكلية الدرجة

 .الصغيرة املشروعات مجال في التخطيط على العاقة ذوات النساء تدريب أبرزها من كان التوصيات من عدد إلى الباحثان خلص

  والبيرة هللا رام محافظة. االقتصادية التمكين عاقة،ال  ذوات النساء ، املجتمعي التأهيل برنام  :املفتاحية الكلمات

 

 

Abstract 

The aim of this study is to identify the role of rehabilitation services, delivered through community 

rehabilitation program (CBR) , in empowering, economically, motor disabled women in Ramallah and El-Bireh 

governorate , from their own point of view; and that is in relation with the variables of age, social status and 

educational level. 

The two researchers had developed a tool to measure the role of rehabilitation services, delivered through 

community rehabilitation program ( CBR) , in empowering, economically, motor disabled women in Ramallah and El-

Bireh governorate, from their own point of view. After verifying its validity and stability, the tool was applied to a 

sample of (93) women with disabilities, who benefited from the CBR programs. The results showed that the total grade 

of CBR rehabilitation services in the governorate of Ramallah and Al-Bireh was moderate, from the women’s point of 

view. 

The total arithmetic mean of respondents' answers to all paragraphs was for all domains (3.43). The results of 

the hypothesis test also showed that there are no differences in the role of CBR rehabilitation services in empowering, 

economically, disabled women in Ramallah and Al-Bireh governorate, from their point of view on all fields; and on the 

total score according to the variables of age, social status and educational level. 

 In the light of the study findings, the researchers concluded a number of recommendations: 

 

key words: Community Rehabilitation Program, Women with Disabilities, Economic Empowerment, Ramallah 

and  El Bireh Governorate 
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 املقدمة

 أن يمكن التي والعراقيل الصعوبات على التغلب إلى العاقة ذوات للنساء االقتصادي التمكين يهدإ

 التمكين مبدأ املتحدة لألمم التابعة  كوميةالح غير وخاصة النمائية املنظمات من كثير تبنت لذلك ، تواجههن

 حيث ،(Williams,2014)  خاص بشكل العاقة ذوات والنساء عام، بشكل العاقة ذوي  لألشخاص االقتصادي

 تحقيق على العاقة ذوي  األشخاص مساعدة شأنها من التي العمليات من بمجموعة  املنظمات هذه تقوم

 بها يمر التي والتحوالت واملواق  الضغوط مواجهة تحقيق على قادرين ايصبحو  أن أجل من املشروعة مطالبهم

 وقدراته الشخص في القوة مناطق وتدعيم وتحديد املقاومة وتقليل األمل زرع خالل من املجتمع

 (.2000السكري،)االجتماعية

 واذا والتحديات، الصعاب من كثير يواجها وتمكينها، املرأة لنهضة املبذولة الجهود أن إلى الواقع و شير

 كما(. 2004هللا، عبد) مضاع  لتمييز تتعرض العاقة ذات املرأة فإن عام، بشكل النساء واقع هو هذا كان

 من والتشغيلية واالقتصادية التعليمية حياتهن جوانب جميع على كبيرا تأثيرها يكون   كثيرة صعوبات وتواجه

 (.2000الزعمط،) والتأهيلية الصحية والعناية واألسرة الزواج حيث

 واحدة وبوصفها املدني املجتمع مؤسسات كإحدى األخيرة ا ونة في األهلية الجمعيات دور  يتنامى أصبح

 الشعبية جذورها الى واستنادها النامية الدول  في وخاصة االجتما ي والتهميش الفقر مكافحة آليات أهم من

 من قدراتهن وبناء املهمشة للفاات والتدريب بالتأهيل اوقيامه املجاالت مختل  في الواسع وامتدادها والقاعدية

 املهن بعض على وتدريبهن واالقتصادية والتعليمية الصحية لمخدمات للوصول  وأساليبهن مهاراتهن تنمية خالل

 والتي الصغيرة املشروعات بعض على تدريبهن أو مجز دخل ذات عمل فرص تؤمن والتي العمل سوق  في املطلوبة

  لهن فرتو  أن يمكن
ً
 (.2007وآخرون، جبلي) عائدا

 والنساء عام بشكل العاقة لذوي  االقتصادي التمكين تستد ي أسباب عدة  هناك أن  سبق مما يتضح

 :يلي ما في ايجازها يمكن والتي خاص بشكل الحركية العاقة ذوات

 .العاقة ذوي  األشخاص أسرة على املتواصل العبء .1

 في العاقة ذوي  واألشخاص العاقة، ذوي  غير من األشخاص بين -احيانا_ املساواة وعدم التفاوت .2

 .املقدمة الخدمات

 . العاقة ذوي  األشخاص حقوق  تحمي وتشر عات قوانين وجود .3

 .العاقة ذوي  لألشخاص خاصة قدرات بوجود العتراإ .4

 (2012القصاص،) بالعمل مهاراتهم وتحسين العاقة ذوي  لألشخاص النتاجية بالكفاءة الرتقاء .5

 باملرأة يعترإ مفهوم وهو املاضري، القرن  من التسعينيات في ظهر حديث مفهوم االقتصادي والتمكين

 مظاهر جميع على القضاء الى و سعى التنمية، في فاعل كعنصر خاص بشكل العاقة ذات واملرأة عام بشكل

 القوة لعناصر تمليكهن الى و سعى ، الذات على واالعتماد قدرتها تقوية من تمكنها آليات خالل من ضدها التمييز

 االختيار حق وممارسة  التنموية العملية في التأثير من وتمكينهن واملعرفية والسياسية واالجتماعية االقتصادية

 : خالل من وذلك

 . والبدائل الخيارات توفير في التحكم من تمكينهن .1

  االجتما ي األمان شبكات لدعم لديهن الفرص توفير .2

 (2001املجيد، وعبد سعيد)دخولهن في حقيقية زيادة الى الوصول  .3

 خاص بشكل الحركية العاقة ذوات والنساء عام بشكل العاقة ذوي  باألشخاص االهتمام أصبح لذلك

  املنتجة الطبيعية الحياة من وتمكينهن جزئي أو كلي عجز من يعانينه ما بسبب ممحة ضرورة
ً
 ملساعدتهن وتدعيما
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 األهمية من اصبح ولذلك االجتماعية، بالحياة املشاركة في الكاملة الحقوق  فلهن حقوقهن، على الحصول  في

 العاقة نوعية مع يتناسب بما واالجتما ي النف ري وتكيفهن قدراتهن أقصر  الستعادة ودمجهن تأهيلهن بمكان

 ، مجتمعاتهن ميةتن عملية في يشاركن بل عنها يرضين كريمة حياة يحيين أن يستطعن وبحيث منها، يعانينه التي

 تقدم في بفاعلية تشارك انتاجية طاقة الى وتحويلها املعطلة البشرية املوارد استثمار قبيل من ذلك و عتبر

 (2007فهمي،)املجتمع

 Community Based Rehabilitation باسم واملعروفة املحلي املجتمع على املبني التأهيل جمعية وتعد

 واالجتما ي، ، النف ري التأهيل  خالل من العاقة ذوي  األشخاص تمكين مجال في الجمعيات من واحدة

 .لهم واألكاديمي االجتما ي والدم  واالقتصادي،

 مؤسستي ودعم وبتمويل ،(1993) عام منذ الغربية الضفة وسط منطقة في( CBR) البرنام  يعمل 

 وكافة مستوياتها، وكافة أنواعها تل بمخ العاقة فاات  البرنام  و ستهدإ ،(والنروي  السويد) ناد/الدياكونيا

 وتحقيق والدم  االستقاللية من درجة أعلى إلى العاقة ذوي  األشخاص إيصال إلى البرنام  و سعى كما األعمار،

 .العاقة ذوي  غير ومن العاقة ذوي  بين واملساواة الفرص تكافؤ مبدأ وتحقيق االجتماعية العدالة

 .الحصر ال املثال سبيل على: أبرزها من شطةاألن من بالعديد البرنامج ويقوم

 إلى للوصول  األولى الخطوة باعتبارها اليومية الحياة بأنشطة القيام على العاقة ذوي  األشخاص تدريب .1

 . االستقاللية

 . العاقة ذوي  األشخاص تنقل لتسهيل والالزمة املحيطة املادية البياة ومواءمة تطو ع .2

  محيطهم مع العاقة ذوي  األشخاص تواصل تسهل التي ساعدةامل األدوات توفير على العمل .3

 بالنقص الشعور  من تخليصهم أجل من ذاتهم وتدعيم لتوكيد العاقة ذوي  لألشخاص الفردي الرشاد .4

 . إعاقتهم بسبب

 تقبلهم درجة إلى تصل أن بعد العاقة ذي ابنهم مع التعامل كيفية حول  األسرة وتوجيه األسري  الرشاد .5

 . لإلعاقة

 . العاقة ذوي  لألشخاص والشفقة الرأفة نظرة تغيير أجل من للمجتمع الجمعي التوجيه .6

 .العاقة انتشار من والحد املبكر االكتشاإ بهدإ وقائية أنشطة تنفيذ .7

 : يلي بما البرنامج فيقوم اقتصاديا لتمكينهن اإلعاقة ذوات النساء مع باألنشطة يتعلق فيما أما

 .واالقتصادي والتعليمي والصحي واألسري  واالجتما ي النف ري والتأهيل الدعم تقديم .1

 والـتأهيل التدريب مجال في تعمل التي املؤسسات مع والتشبيك التنسيق بعد العاقة ذوات النساء تحويل.2 .2

  العاقة ذوات النساء تشغيل في تساهم تنموية ملشار ع التقديم املنهي،

 وعدم بغيرهم مساواة االعاقة ذوي  األشخاص توظي  لقانون  ىيسع الذي  5%ال قانون  تنفيذ على العمل .3

 العاقة ذوات غير من وغيرهن العاقة ذوات النساء بين التمييز

 إقامة.5. بهن واالشادة ناجحة اقتصادية مشار ع لديهن ممن إعاقة ذوات لنساء ناجحة قصص عرض .4

 املعارض، تلك تنظم التي الجهات مع تنسيقوال العاقة ذوات النساء بها تقوم التي األعمال لتسويق معارض

 .واالستفادة التسويق بهدإ االعاقة ذوات النساء على املعارض وتواريخ مواعيد لتعميم

 التسويق أجل من التشبيك بهدإ املؤسسات لتلك االلكترونية باملواقع العاقة ذوات النساء تزويد .5

 .واالستفادة

 ذوات النساء وتشغيل لتدريب والتشغيل التدريب وتنظم تدعم لتيا واملؤسسات التجارية الغرإ مع التنسيق .6

 يسعى كما املحلية، مجتمعاتهن مع الدم  على النساء هؤالء قدرة دون  تحول  التي العقبات وتذليل العاقة،
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 الى والوصول  والدم  التواصل على تساعدهن التي املساعدة االدوات وتوفير بيئية مواءمات لعمل البرنام 

 . أسهل بشكل العمل أماكن

  الدراسة مشكلة

 العاقة ذوي  األشخاص تأهيل مجال في العاملة الفلسطينية األهلية والجمعيات املؤسسات تقوم

  النتاج عملية في ومشاركتهم مكانتهم من ورفع فاعليتهم، زيادة شأنها من التي األنشطة من بمجموعة
ً
 الى وصوال

 التأهيل برنام   والبرام  الجمعيات هذه بين ومن خاص، بشكل لهم دياالقتصا والتمكين عام، بشكل تمكينهم

 الباحثين أحد أن وبخاصة البرنام  هذا لفعالية تقويميه دراسة عمل بمكان األهمية من ولعل ،(CBR) املجتمعي

 بحثال مشكلة فإن لذا وتعزيزه، التوجه هذا تطوير في يسهم أن يمكن الذي املجتمعي البرنام  هذا في يعمل

 : ا تي الرئي ري الدراسة سؤال عن الجابة في تتمثل

 في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  ما

 نظرهن؟ وجهة من والبيرة هللا رام محافظة

  الدراسة اسئلة

 :اآلتية األسئلة عن اإلجابة الباحثان يحاول س تحقيقها إلى الدراسة هذه تسعى التي األهداف على بناء

 في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  ما .1

  ؟ نظرهن وجهة من والبيرة هللا رام محافظة

 الخدمات لدور  بيةالحسا املتوسطات في( ≥0.05a) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .2

 هللا رام محافظة في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية

 .التعليمي واملستوى  ، االجتماعية والحالة للعمر، تبعا نظرهن وجهة من والبيرة

 الدراسة اهداف

 :إلى الدراسة هذه هدفت

 اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  ةالتأهيلي الخدمات دور  على التعرإ .1

 .نظرهن وجهة من والبيرة هللا رام محافظة في

 التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات لدور  العاقة ذوات النساء تقدير  في اختالإ هناك كان إذا فيما التعرإ .2

 .التعليمي املستوى  ، االجتماعية العمر، الحالة تغيرمل تبعا اقتصاديا تمكينهن في( CBR) املجتمعي

همية
َ
  الدراسة أ

 :ا تية النواحي في والتطبيقية النظرية الناحيتين من الدراسة هذه أهمية تنبع

 التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور   في تبحث التي األولى -الباحثان علم حسب- الدراسة هذه تعتبر .1

 .نظرهن وجهة من والبيرة هللا رام محافظة في اقتصاديا العاقة ذوات النساء كينتم في( CBR) املجتمعي

 التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات صورة في ووضعها املختصة لمجهات الالزمة واملعلومات البيانات توفير .2

 .اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي

  الدراسة محددات

 :اآلتية املحددات على دراسةال هذه اقتصرت

 .  والبيرة اللة رام محافظة في الدراسة هذه أجريت: مكاني محدد -

 (.2017/تموز  وشهر -2017/نيسان شهر)  بين ما الفترة في الدراسة أجريت: زماني محدد -

 في( ( CBR املجتمعي التأهيل من املستفيدات العاقة ذوات النساء على الدارسة هذا تقتصر: بشري  محدد -

 .  والبيرة هللا رام محافظتي
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 :الدراسة  مفاهيم

 :ملصطلحاتها اآلتية التعريفات الدراسة اعتمدت

 ( CBR)املحلي املجتمع على املبني التأهيل جمعية

 إلى تسعى و األهلية والهياات الخيرية الجمعيات قانون  بموجب هللا رام بمدينة تأسست خيرية جمعية هي

 الخدمة عملها نطاق و(  البيرة ، هللا رام) الفلسطينية األراضري في الجمعية تعمل ة،العاق ذوي  األشخاص تأهيل

 الداخلي النظام.) مستقلة مالية ذمة لها ويكون  االعتبارية بالشخصية تتمتع أنها كما االجتماعية

 (2016لمجمعية،

 مساعدة إلى تهدإ التي العملية بأنه عرإ فقد التمكين، مفهوم تناولت التي التعريفات تعددت: التمكين

 وتنمية ومهاراتهم معارفهم زيادة خالل من بأنفسهم، ثقتهم وزيادة الذاتي، استقاللهم تحقيق على األفراد

 (.Laresson,1995)قدراتهم

 مستوى  ويرفع ثقتهم زيادة الى يؤدي مما القدرة، خاللها من األفراد يكتسب التي القوى  بأنه عرإ كما

 محيطهم في ويتفاعلون  والعمليات األنشطة لتحسين التصرإ على والقدرة املسؤولية، للتحم ووالئهم انتمائهم

  مختل  وفي عملهم أو بياتهم أو

 (2001املغربي،) املجاالت

 : بأنه التمكين َيعرف الحالية الدراسة ضوء وفي

 الحياة في نتاجال  على قادرات ليصبحن وتعزيزهن العاقة ذوات النساء لدى الو ي وزيادة القدرات بناء

 .مشكالتها ومواجهة

 مؤثرين خاللها من العاقة ذوي  األشخاص يصبح التي العملية تلك بأنه و عرإ: االقتصادي التمكين

 بالنفس والثقة الرضا يكسبهم مما العمل وقوانين ودورهم بحقوقهم وع هم عبر املجتمع في وتنمويا اقتصاديا

 .ALSOP&Heinsohn,2006. ))التحدي على والقدرة

 قصورا يبدون  الذين أو أجسادهم في نقص من يعانون  الذين األشخاص هم: اإلعاقة ذوو  األشخاص

 
ً
  يبدون  الذين األشخاص النهم أي. ما عمل لحفظ أو الكتساب المكانيات لديهم تكون  ال بحيث عقليا

ً
 أو عجزا

 
ً
 .النفسية أو العقلية أو العضوية أو البدنية مقدرتهم في قصورا

 (.2006املفتوحة، القدس جامعة الشامل، هيلالتأ) 

 أنهما لدرجة متالصقتان الشقيقتين املدينتين أن أساس على بني إداري  تقسيم: البيرة و هللا رام محافظة

 ومركز الفلسطينية للسلطة التابعة محافظة عشرة ست من واحدة املحافظة وهذه واحدة كمدينة تبدوان

 سنة االحصاءات وحسب. القدس محافظة إلى الغربية الضفة مدن أقرب هيو  البيرة مدينة في يقع املحافظة

 .( https://ar.wikipedia.org/wiki)نسمة 590.401 يبلغ السكان عدد فإن( 2016)

 :السابقة الدراسات

 أن لوحظ اقتصاديا، العاقة ذوات النساء تمكين بموضوع اهتمت التي األدبيات على االطالع خالل من

  املوضوع هذا في البحث حاولت التي الدراسات في ندرة هناك وان الفلسطيني املجتمع في الطرح دجدي املوضوع

 :الدراسات هذه ومن مختلفة، مداخل من املوضوعات هذه وتناولت

 نظر وجهة من العاقة لذوي  االقتصادي التمكين بعنوان دراسة بعمل (2015) وعلي الشمري   قام -

 التمكين مجاالت إلى التعرإ الدراسة هذه هدفت حيث السعودية، الجامعات ضبع في التدر س هياة أعضاء

 وطبقت الوصفي، املنهج الباحث استخدم وقد التدر س هياة أعضاء نظر وجهة من العاقة لذوي  االقتصادية

 التمكين مجاالت أن النتائ  بينت وقد التدر س هياة أعضاء من( 110) من مكونة عينة على الدراسة
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 ودور  العاقة، ذوي  األشخاص توعية: )يأتي كما تنازليا مرتبة جاءت العاقة ذوي  لألشخاص صادياالقت

 جوانب برزت كما. واألهلية الحكومية التوظي  مؤسسات ودور  الصلة، ذات الكليات ودور  العالمية، املؤسسات

 النتائ  أشارت كما(. ألهليةوا الحكومية التوظي  مؤسسات ودور  الصلة، ذات الكليات دور ) مجالي في القصور 

 في وجدت بينما النوع متغير في الكلية الدرجة في التدر س هياة أعضاء بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم إلى

 توعية مجال في الناث لصالح الفرعية األبعاد في فروقا أظهرت حين في ،(0.01) مستوى  عند الخبرة مدة متغير

 مؤسسات ودور  العالقة، ذات الكليات دور ) مجالي في الذكور  اتجاه وفي ميةالعال  املؤسسات دور  و املعاقين

 ( .واألهلية الحكومية التوظي 

 مهنية تدريبية لبرام  مقترح تصور " بعنوان دراسة بعمل قامتا فقد (2015)وزيان القحطاني أما -

  اجتماعًيا الفكرية العاقة ذوات الفتيات لتمكين
ً
 تدريب لبرام  مقترح تصور  تقديم لهاخال من هدفتا" واقتصاديا

 عينة وتكونت املجتمع، في واالقتصادي االجتما ي االندماج من لتمكينهن فكريا االعاقة ذوات للفتيات منهي

 من كان النتائ  من العديد إلى الدراسة وتوصلت(  10)وعددهن( للتعلم والقابالت)فكريا املعاقات من الدراسة

 واالقتصادي االجتما ي التمكين ومستوى  املنهي التدريب برنام  بين احصائيا دال موجب ارتباط وجود أبرزها

 .الفتيات لدى

 التمكين في الصغيرة املنح برنام  فاعلية“ بعنوان دراسة (2014)والهابيل النمروطي  وأجرى  -

 هدفت(ديب) ادياالقتص التمكين برنام  على تطبيقية دراسة: الفقيرة الصغيرة الفلسطينية لألسر االقتصادي

 لبدء باألصول  تزوديها خالل من الفلسطينية االسر تمكين في الصغيرة املنح برنام  فاعلية على التعرإ إلى

 وقد الضرورية، والخبرات املهارات واكسابها لها العيش سبل استراتيجيات تحسين في تساعد اقتصادية انشطة

 من املستفيدين من( 170) من مكونة عينة على طبقت البيانات لجمع رئيسية كأداة االستبانة استخدام تم

 مصدر يعتبر املشروع إن حيث اقتصاديا األسر تمكين في البرنام  فاعلية الدراسة نتائ  أظهرت وقد البرنام 

 تحسن حيث املنحة، على الحصول  بعد دخلها في ارتفاعا حققت التي األسر من للعديد الحالي الرئي ري الدخل

 املشروع بعد استقالليا أكثر بانها شعرت كما ف ها، العاملين عدد وازداد األساسية جاتهاحا على إنفاقها

 .الحالي دخلها من نفسها دعم وباستطاعتها

 تمكين في النسوية املؤسسات من املقدم التدريب فاعلية"  بعنوان دراسة (2014) دراغمة أجرت كما -

 على التعرإ إلى  الدراسة هذه هدفت حيث“ أنفسهن تفيداتاملس نظر وجهة من اقتصاديا الفلسطينية املرأة

 املستفيدات نظر وجهة من اقتصاديا الفلسطينية املرأة تمكين في النسوية املؤسسات من املقدم التدريب فاعلية

 والعمر املرأة، عمل ملتغيرات تبعا التدريب فاعلية حول  النظر وجهات في االختالإ معرفة إلى إضافة أنفسهن،

 التحقن اللواتي املستفيدات جميع من الدراسة مجتمع وتكون  التدريبية، الورشات وعدد التعليمي ستوى وامل

 منهن عشوائية طبقية عينة الباحثة واختارت الغربية، الضفة شمال النسوية املؤسسات من املقدم بالتدريب

 النسوية املؤسسات من املقدم للتدريب الفعالية درجة أن إلى الدراسة وتوصلت ،(265)بلغت املحافظة وفق

 املرأة تمكين في النسوية املؤسسات من املقدم التدريب فاعلية في العينية أفراد بين فروق توجد ال وأنه مرتفع،

 مجال في فروق وجدت بينما الورشات، وعدد التعليمي واملستوى  والعمر املرأة عمل ملتغيرات تعزى  الفلسطينية

 . الورشات وعدد مرالع وفق االقتصادي التخطيط

 قطاع في الفلسطينية املرأة تمكين في التنموية املؤسسات دور  حول   دراسة بعمل( 2013) نجم وقام -

 مدى عن والكش  التنموية، املؤسسات وثائق في ومؤشراته املرأة تمكين معايير توافر درجة ملعرفة غزة

 الوصفي املنهج الباحثة استخدمت الدراسة، متغيرات باختالإ املرأة تمكين معايير في التباين نسب في االختالإ

 مضت، سنوات ثالث ملدة السنوية والتقارير االستراتيجية لمخطط املستوى  تحليل أسلوب واستخدمت التحليلي
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 إل ها توصلت التي النتائ  أهم ومن املرأة تمكين مجال في، تعمل مؤسسات( 10) من الدراسة عينة تكونت

  ترتيبها فجاء التنموية، املؤسسات وثائق في ومؤشراتها املرأة تمكين معايير في اوتتف وجد أنه الدراسة
ً
 على تنازليا

 الصحي، التمكين السيا ري، التمكين االقتصادي، التمكين التعليمي، التمكين االجتما ي، التمكين: ا تي النحو

 حكومية،) املؤسسة نوع باختالإ املرأة تمكين معايير في التباين نسبة تختل  ال أن الدراسة نتائ  كشفت كما

 (التنموية للمؤسسات السنوية والتقارير االستراتيجية الخطة) الوثيقة نوع وكذلك( أهلية أو

 بتمكين وعالقته التنموي  النساء ازدهار مشروع" بعنوان دراسة (2011)والحديدي الخاروف وأجرى  -

 بعد الوظيفية املشاركات أوضاع على التعرإ إلى دراسةال هذه هدفت حيث تقويمية، دراسة: األردنية املرأة

 أداة وكانت الوصفي املنهج الباحثتان واستخدمت املختلفة، املشروع لدورات وتقييمهن املشروع، في االلتحاق

 حيث من املشروع كفاية عن الدراسة نتائ  وكشفت املشروع، في مشاركة( 170) على طبقت استمارة الدراسة

 اقتصاديا املرأة تعزيز في كفايته بلغت حيث عام، بشكل مرتفعة بدرجة املشروعات عن املشاركات رضا

 القرارات اتخاذ على قدرتها وزيادة بنفسها املشاركة ثقة زيادة الى أدى مما%( 81)بنسبة واجتماعيا%( 50)بنسبة

 .املختلفة املجاالت في وبأسرتها بها

 خالل للنساء واالجتما ي االقتصادي التمكين" بعنوان كانت والتي (Khan& Bibi 2011  (دراسة أما-

 التشاركية التنمية مشروع تشغيل على املترتبة ا ثار تقييم إلى هدفت فقد نقدي، تقييم التشاركي النهج

 بلوشتان منطقة في الفقر حدة من التخفي  على وآثارها للمرأة، واالقتصادي االجتما ي التمكين على الحكومية

 الحكومة تتعهده املجتمعية للتنمية مشروع أكبر وهو( Pat)املشروع حالة دراسة اعتمدت ،(ستانباك اقليم)

 االستبانة، الدراسة أدوات وكانت املستفيدات، جميع يمثلن امرأة( 165)الدراسة عينة تكونت تحليله، ليتم

 استخدام وتم املشروع، بمكت موظفي من الرئيسيين املعلومات مقدمي من واملناقشات واملقابلة واملالحظة،

 األنشطة في املشاركة على والقدرة العمل، عبء وتخفيض القدرات، بناء على القدرة: التالية التمكين مؤشرات

 اتفاق بشأن القرارات اتخاذ على والقدرة واالقتصادية، املالية املؤسسات الى الوصول  على والقدرة االقتصادية،

 الصغيرة، القروض على والحصول  القدرات، بناء مثل الكمية املؤشرات في تحسنا النتائ  وأظهرت دخلهن،

 . للمشروع اليجابية ا ثار على وأكدت ، العمل عبء من والحد االقتصادية واملشاركة

 الصغيرة القروض برنام  في املشاركة خالل من املرأة تمكين“ بعنوان (Hoque &Itohara 2009  (أجرى  -

 بنغالش في األخيرة ا ونة في انتشرت التي الصغيرة القروض منظمات واقع تعرإ إلى الدراسة هدفت حيث" 

 امرأة( 180)من الدراسة عينة تكونت بنغالديش، في الريفية املرأة تمكين في الصغيرة القروض برام  تأثير وتقييم

 والباقي حكومية غير منظمات في النشيطات النساء نسبة%( 50)بلغت بحيث جايباندا، في رامبور  منطقة من

 النساء أن إلى الدراسة نتائ  أظهرت استبانة، باستخدام الدراسة لهذه البيانات جمع تم وقد بيوت، ربات

 هن املتمكنات النساء من%( 69)نسبة وأن بعد، تمكينهن يتم لم والباقي فقط،%( 21) بنسبة هن املتمكنات

 العوامل بين من العالم ووسائل األراضري ملكية أن إلى الدراسة وتوصلت الصغيرة، القروض برام  في عضوات

 في املرأة تمكين في املهمة العوامل بين من وأن واالقتصادية، االجتماعية الناحية من املرأة تمكين في تسهم التي

 املنظمات بها تقوم التي واملراقبة الصغيرة القروض استخدام ومدة ذاتي، بشكل الصغيرة القروض مع التعامل

 .لحكوميةا غير
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 :السابقة للدراسات بالنسبة الحالية الدراسة موقع

  العالقة ذات للنساء االقتصادي بالتمكين العالقة ذات السابقة للدراسات الباحثين مراجعة ضوء في

 : يأتي ما تبين

 التمكين مجاالت من مختلفة جوانب من العاقة ذوات للنساء تمكين السابقة الدراسات بعض تناولت •

 . Khan& Bibi ( (2011 ودراسة( 2015) وعلي الشمري  راسةكد

 النمروطي ودراسة(  2013) نجم ودراسة( 2011)والحديدي الخاروإ دراسة ركزت كما  •

 دراسة أما  عام، بشكل للمرأة االقتصادي التمكين في  املحلي املجتمع مؤسسات بعض دور  على( 2014)والهابيل

 املؤسسات بعض من املقدم التدريب فاعلية  على ركزتا فقد( 2015)وزيان انيالقحط ودراسة ،(2014) الدراغمة

 . اقتصاديا املرأة تمكين في النسوية

 في املختلفة املؤسسات دور  تناولت أنها في السابقة الدراسات بعض مع الحالية الدراسة تتشابه •

 Khan& Bibi ودراسة( 2014)الهابيلو  النمروطي دراسة في جاء كما  عام بشكل للنساء  االقتصادي التمكين

 الدراسات ال ها تتطرق  لم التي املتغيرات بعض تناولت الحالية الدراسة ولكن(  2014)  دراغمة ودراسة(   2011)

 . السابقة

 للدراسة أداة االستبانة على اعتمادها في السابقة الدراسات بعض مع الحالية الدراسية تشابهت كما  •

 تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  على تركيزها في الحالية ةالدراس تميزت ولكن

 . اقتصاديا العاقة ذوات النساء

 :اإلجراءات و الطريقة

 :الدراسة منهج

 ذوات النساء  آراء استقصاء تم حيث. الدراسة هذه لطبيعة ملناسبته  الوصفي املنهج  الباحثان استخدم

 ذلك وعالقة اقتصاديا تمكينهن في البرنام  دور  في(  CBR) املجتمعي التأهيل برنام  من ملستفيداتا العاقة

 .الديمغرافية املتغيرات ببعض

 : الدراسة مجتمع

 والبالغ ،(CBR) املجتمعي التأهيل برنام  من املستفيدات العاقة ذوات النساء من الدراسة مجتمع تكّون 

 (.2016/2017) الدرا ري العام من الثاني الدرا ري فصلال بداية في ،( 200) عددهم

 : الدراسة عينة

 الوصول  حاوال وقد بالدراسة، أفراده جميع تناول  إلى الباحثان سعى الدراسة مجتمع حجم صغر بسبب

  إل هن
ً
 الحركية العاقة ذوات النساء من( 100) إلى الوصول  في ونجحا ذلك، من يتمكنا لم عدة ولظروإ جميعا

 أفراد يوّضح ا تي والجدول  للتحليل، صالحة منها استبانة( 93) أن تبين تفر غها وعند استبانة عل هن عووز 

 .التعليمي واملستوى  االجتماعية، والحالة العمر،: املتغيرات بحسب العينة
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 (1جدول رقم )

 والحالة االجتماعية، واملستوى التعليمي، العمرتوزيع مجتمع الدراسة بحسب متغيرات 

 الدراسة أداة 

 وفرضياتها الدراسة اسالة عن لإلجابة املعلومات جمع بغرض( االستبانة) للدراسة أداة الباحثان طور 

 في األداة تكونت وقد ، اقتصاديا املرأة بتمكين املتعلقة  سابقةال الدراسات من عدد على الباحثان إطالع بعد

 :  وهي جزأين من النهائية صورتها

 : العاقة ذوات بالنساء خاصة أولوية معلومات: أوال

 التأهيلية الخدمات من املستفيدات الحركية العاقة ذوات بالنساء تتعلق أولية معلومات عن عبارة وهي

 .العلمي املؤهل ، االجتماعية الحالة ، العمر في تمثلت( CBR) تمعياملج التأهيل لبرنام 

 العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  استبانة: ثانيا

 . والبيرة هللا رام محافظة في اقتصاديا

 تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل ام لبرن التأهيلية الخدمات دور  لقياس أداة بتطوير  الباحثان قام

 السابق النظري  الطار على اطالعهم خالل من ، والبيرة هللا رام محافظة في اقتصاديا االعاقة ذوات النساء

مدت التي األدوات وبعض اقتصاديا، النساء بتمكين املتصل ( 2014) الدراغمة كدراسة  الدارسات هذه في اعت 

 تم حيث فقرة، وعشرين ثالث من النهائية صورتها في االستبانة تكونت وقد  ،(2015)وزيان القحطاني ودراسة

 باالتجاه الفقرات بنيت وقد األبعاد الخما ري( Likert Scale) ليكرت مقياس أساس على االستبانة تصميم

 :آت هو كما األوزان وأعطيت اليجابي

  درجات خمس: جدا كبيرة بدرجة -

  درجات أربع: كبيرة بدرجة -

  درجات ثالث: متوسطة درجةب -

  درجتين: قليلة بدرجة -

  واحدة درجة:  جدا قليلة بدرجة -

 .املختلفة مجاالتها على الدراسة فقرات توز ع يبين( 2) رقم والجدول   

 النسبة املئوية )%( التكرار مستويات املتغير املتغيرات املستقلة

  العمر

 %14.9 14 فما دون  سنة 20

 % 64.9 61  ةسن 20-40

 % 19.1 18  فوق فما  41

 %100 93 املجموع 

 الحالة االجتماعية 

 % 20.2 19  متزوجة

 %1.1 1  ارملة

 % 2.1 2  مطلقة

 %75.5 71  عزباء

 %100 93 وعاملجم

 املؤهل العلمي 

 %5.1 60  ثانوية فاقل

 %91 7  دبلوم

 %3.8 26  بكالوريوس فاكثر

 %100 93 املجموع
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 ( 2) رقم جدول 

 توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية

عدد  أرقام الفقرات املحاور  الرقم

 الفقرات

1،2،3،4،5،6 التخطيط  1  6 

 8 7،8،9،10،16،21،22،23 التنفيذ 2

 9 11،12،13،14،15،17،18،19،20  املردود 3

 23 املجموع  4

  الدراسة أداة صدق

  من عدد على املقياس بعرض وذلك املنطقي بالصدق يعرإ ما أو املحكمين صدق  الباحثان استخدم

 الفقرات صياغة وسالمة أجله من أعد ملا ملقياسا مناسبة من التأكد بهدإ االختصاص ذوى  من املحكمين

 أن إلى يشير ما وهو املقياس عبارات على املحكمين غالبية أجمع وقد فيه، وضعت الذي للمجال منها كل وانتماء

 . املحكمون  عل ها اجمع التي الالزمة التعديالت أجريت وقد مقبول  بصدق يتمتع املقياس

 :الدراسة أداة ثبات

 
ً
 استخراج أجل من الثبات من أنواع عدة الباحثان استخدم فقد ، مجاالت عدة على األداة لالشتما نظرا

 : األقسام هذه من قسم لكل الثبات معامل

 الفقرات بين االرتباط قوة إلى يشير الثبات من النوع وهذا ،(Consistency)الداخلي التجانس ثبات: أوال

 Cronbach()ألفا كرونباخ) طريقة  الباحثان استخدم انسالتج معامل تقدير أجل ومن الدراسة، أداة في

Alpha .) الدراسة وأبعاد مجاالت على ألفا كرونباخ بطريقة الثبات معامل اختبار نتائ  يبين( 3) والجدول 

 :املختلفة

 ( 3)رقم جدول 

 نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونبا  ألفا على مجاالت الدراسة املختلفة

 معامل الثبات قيمة املجال

 0.70 التخطيط

 0.90 التنفيذ

 0.93 املردود

 0.90 الدرجة الكلية

 معامالت وجميعها ،( 0.93-0.70)  بين تراوح املختلفة الدراسة ملجاالت الثبات أن( 3) الجدول  من يتضح

 .بها الوثوق  ويمكن الدراسة ألغراض مناسبة مرتفعة

 متساويين قسمين إلى االستبانة فقرات تقسيم تم حيث(:Split-Half Method)النصفية التجزئة طريقة: ثانيا

 الزوجية الفقرات على الثاني القسم واحتوى ....( 5 ،3 ،1)الفردية الفقرات على األول  القسم احتوى  بحيث

 بلغ حيث الزوجية والدرجات الفردية الدرجات بين االرتباط معامل استخراج تم ثم...( 6 ،4 ،2) لالستبانة

 .الحالية الدراسة ألغراض ومناسب مرتفع ثبات معامل يعتبر وهذا( 0.75)الكلي الثبات لمعام

  الدراسة متغيرات

 ( :classification variables) اإلعاقة ذوات بالنساء املتعلقة(املستقلة) التصنيفية املتغيرات: أوال

  فأعلى سنة 41.ج سنة 40-21. ب دون  فما سنة 20. أ مستويات ثالثة وله: العمر .1
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 عزباء. د مطلقة. ج أرملة. ب متزوجة.  أ: مستويات أربعة ولها  االجتماعية الحالة .2

 فأعلى بكالوريوس. ج دبلوم. ب فأدنى ثانوية. أ: مستويات ثالثة وله: العلمي املستوى  .3

 (: Dependent Variables:) التابعة املتغيرات: ثانيا

 برنام  من التأهيلية الخدمات من املستفيدات الحركية العاقة ذوات النساء لدى االقتصادي التمكين

 .والبيرة هللا رام محافظة في( CBR)املجتمعي التأهيل

 : الدراسة في املستخدمة اإلحصائية املعالجات

 وذلك( SPSS) االجتماعية للعلوم الحصائية الرزم برنام  الباحثان استخدم البيانات معالجة أجل من 

 :التالية لحصائيةا املعالجات باستخدام

 . املاوية والنسب املعيارية واالنحرافات  الحسابية املتوسطات .1

 .األحادي التباين تحليل اختبار .2

 .الثبات لقياس النصفية والتجزئة الفا كرونباخ معادلة .3

 :ومناقشتها الدراسة نتائج

  الدراسة من الجزء هذا يتضمن
ً
  عرضا

ً
  كامال

ً
 عن لإلجابة وذلك ومناقشتها، الدراسة لنتائ  ومفصال

 .فرضياتها صحة من والتحقق الدراسة تساؤالت

 :الدراسة إليها توصلت التي للنتائج عرضا يلي وفيما

 :الرئيس الدراسة بسؤال املتعلقة النتائ :  أوال

 في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  ما

  ؟ نظرهن وجهة من والبيرة هللا رام محافظة

 املعيارية واالنحرافات املاوية والنسب الحسابية املتوسطات استخدمت السؤال هذا عن الجابة أجل من

 في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  الستبانة

 الخدمات دور  يبين الذي( 4)رقم الجدول  في واضح هو كما وذلك نظرهن، وجهة نم والبيرة هللا رام محافظة

( 5) والجدول  ، التخطيط مجال في االعاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية

 مجال في العاقةا ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور   يبين الذي

 ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  يبين الذي( 6)والجدول  التنفيذ،

 ثالثة لتحديد الصلة ذات والدراسات السابق األدب على الدراسة اعتمدت وقد املرود، مجال في العاقة

 العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  لتقدير مستويات

 :ا تي النحو على نظرهن وجهة من والبيرة هللا رام محافظة في اقتصاديا

 (فاكثر 4)  حسابي متوسط على الحاصلين في وتتمثل ، مرتفع دور  فاة: األول  املستوى  -

 (. 3.9-3) الحسابي املتوسط بين وتقع متوسط دور  فاة:  الثاني املستوى  -

 (. 3 من اقل) الحسابي املتوسط بين وتقع منخفض دور  فاة:  الثالث املستوى  -

 :التخطيط مجال .1

(  3.66-3.21) من تراوحت قد املجال هذا لفقرات الحسابية املتوسطات أن (4) الجدول  من يتضح

 تقديري ) في تمعياملج التأهيل برنام  ساهم تنص التي الفقرة نالت اذ( 1.32-82).تراوح  معياري  وبانحراإ

 وأظهر كما ،(1.04)معياري  وانحراإ( 3.33) بلغ حيث حسابي متوسط أعلى( جديدة ملنتوجات السوق  لحاجات

  إعداد في األداء تحسين) في املجتمعي التأهيل برنام  ساهم تنص التي للفقرة كان حسابي وسط أدنى أن التحليل

 عام وبشكل950) ). معياري  وانحراإ( 3.21) بيحسا بمتوسط( الصغيرة للمشروعات تقديرية موازنات
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 (4جدول  رقم )

( في تمكين CBRاملتوسطات الحسابية والنسب املئوية لدور الخدمات التأهيلية لبرنامج التأهيل املجتمعي )  

 النساء ذوات االعاقة اقتصاديا تبعا ملجال التخطيط.

 

 مما(  1.06) معياري  بانحراإ( 3.35) يطالتخط بمجال املتعلقة الفقرات لجمالي  الحسابي املتوسط بلغ

 اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  أن على يدل

 من املجتمعي التأهيل  برنام  يقدمه ما إلى النتيجة هذه تعزى  وقد متوسطة، جاءت التخطيط ملجال تبعا

  السوق  لحاجة تقديرهن وبالتالي املوازنات واعداد العاقة ذوات النساء قدرة نم ويحسن يرفع ربما خدمات

 من املقدم التدريب فاعلية على أكدت والتي( 2014)  دراغمة دراسة مع النتيجة هذه وتتفق جديدة، ملتوجات

 أن أظهرت( 2013) نجم دراسة مع نسبيا تتفق كما ، اقتصاديا الفلسطينية املرأة تمكين في النسوية املؤسسات

 .غزة قطاع في الفلسطينية املرأة تمكين على تعمل التي التنموية املؤسسات هناك

  :التنفيذ مجال .2

 وبانحراإ(  3.26-3.81) من تراوحت قد املجال هذا لفقرات الحسابية املتوسطات أن (5) الجدول  من يتضح

 االتصال عملية إجرائي) في املجتمعي التأهيل م برنا ساهم تنص التي الفقرة نالت إذ ،.( 76-1.12)تراوح  معياري 

 وسط أدنى أن التحليل وأظهر كما( 1.12)معياري  وانحراإ( 3.81) بلغ حيث حسابي متوسط أعلى( والتواصل

 حسابي بمتوسط( والشراء البيع عملية ادارة) املجتمعي التأهيل برنام  ساهم تنص التي للفقرة كان حسابي

 التنفيذ بمجال املتعلقة الفقرات لجمالي  الحسابي املتوسط بلغ عام وبشكل. 890) ) معياري  وانحراإ( 3.26)

 بدرجة جاء التنفيذ مهارات تنمية في املجتمعي التأهيل برنام  دور  أن يدل مما(  0.74) معياري  بانحراإ( 3.33)

 ترفع أن شأنها من العاقة تذوا النساء قدرات وتنمية التأهيل عملية إلى النتيجة هذه الباحثان و عزو  متوسط،

 مشار ع تنفيذ على قدرتها  رفع ساهم وبالتالي اسرتها، دخل في مشاركتها  من

 الفقرات الرقم

 ساهم برنامج التأهيل املجتمعي في:

االنحراف  وسطاملت

 املعياري 

 درجة الدور 

 متوسطة  93.  3.22 تحسين القدرة على إعداد مقترحات ملشار ع صغيرة   .31

 متوسطة 95.  3.21 تحسين األداء في إعداد موازنات تقديرية للمشروعات الصغيرة  .32

 متوسطة  1.04  3.32 اقتراح أفكار جديدة ملشروعات صغيرة  .33

 متوسطة 95.    3.33 جات جديدةتقديري لحاجات السوق ملنتو   .34

 متوسطة 94.  3.22 استطاعتي لعمل جدوى ألي مشروع صغير  .35

 متوسطة  .87 3.25 قدرتي على تنظيم املوارد املادية ألي مشروع صغير  .36

 متوسطة  1.06  3.35 الدرجة الكلية ملجال التخطيط 
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 ( 5جدول رقم)

( في تمكين CBRاملتوسطات الحسابية والنسب املئوية لدور الخدمات التأهيلية لبرنامج التأهيل املجتمعي ) 

 ذالنساء ذوات اإلعاقة اقتصاديا تبعا ملجال التنفي

 املنح برنام  فاعلية أكدت والتي( 2014)والهابيل النمروطي دراسة مع الدراسة هذه نتائ  وتتفق تنموية،

 تمكينهم في تساهم املشار ع أن حيث من الفقيرة الصغيرة الفلسطينية لألسر االقتصادي التمكين في الصغيرة

 . املختلفة الصغيرة ار عاملش وتنفيذ إدارة من

 :املردود مجال.3

(  3.18-4.13) من تراوحت قد املجال هذا لفقرات الحسابية املتوسطات أن (6) الجدول  من يتضح

 الثقة ازدياد) في املجتمعي التأهيل برنام  ساهم تنص التي الفقرة نالت إذ ،.(82-1.08)تراوح  معياري  وبانحراإ

 وسط أدنى أن التحليل وأظهر كما( 1.08)معياري  وانحراإ( 4.13) بلغ ثحي حسابي متوسط أعلى( بالنفس

 بمتوسط( لألسرة االقتصادي الدخل تحسين) املجتمعي التأهيل برنام  ساهم تنص التي للفقرة كان حسابي

 بمجال املتعلقة الفقرات لجمالي  الحسابي املتوسط بلغ عام وبشكل.( 80) معياري  وانحراإ( 3.18) حسابي

 متوسطة، بدرجة جاء املجتمعي التأهيل برنام  مردود أن على يدل مما(  0.74) معياري  بانحراإ( 3.44) ردودامل

 الدخل تحسين الى أدى قد العاقة ذوات النساء قدرات وتنمية التأهيل عملية إلى النتيجة هذه الباحثان و عزو 

 ولباسها األسرة طعام نوعية تحسين من عاقةال  ذوات النساء لدى الحياة ونوعية واألسري  الفردي االقتصادي

 وبالتالي الذات، على واالعتماد االقتصادية الناحية من استقاللية أكثر  العاقة ذوات النساء لدى وأصبح

 الفقرات الرقم

 ساهم برنامج التأهيل املجتمعي في:

 درجة الدور  االنحراف املعياري  املتوسط

 متوسط .94 3.33 اتخاذي القرارات االقتصادية  .1

 متوسط .89 3.26 ادارة عملية البيع والشراء  .2

 متوسط 1.12 3.81 إجرائي عملية االتصال والتواصل  .3

 متوسط .85 3.31 االستثمار الجيد للموارد االولية  .4

 متوسط 1.0 3.61 مشاركتي في قرارات توز ع ميزانية األسرة  .5

 متوسط 1.01 3.66 القدرة على العمل بكفاءة مهما كانت ظروفي  .6

 متوسط 1.08 3.70 القدرة على التحمل اذا ما قوبلت مطالبي بالرفض أو االحتجاج  .7

 متوسط .76 3.50 القدرة على تقدير ظروفي الخاصة   .8

 متوسط 74. 3.33 رجة الكلية ملجال التنفيذ الد 
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 (6جدول رقم)

( في تمكين CBRاملتوسطات الحسابية والنسب املئوية لدور الخدمات التأهيلية لبرنامج التأهيل املجتمعي )

 ذوات اإلعاقة اقتصاديا تبعا ملجال املردودالنساء 

 والتي( 2014)والهابيل النمروطي دراسة مع كبير بشكل تتفق النتيجة هذه وتكاد بأنفسهن،  ثقتهن ازدادت

 بعد استقالليا أكثر ويجعلها األساسية، حاجاتها على انفاقها يحسن اقتصاديا األسر تمكين أن نتائجها أظهرت

 التي( 2011)والحديدي الخاروإ  دراسة مع ايضا وتتفق الحالي دخلهم من انفسهم دعم وباستطاعتهم املشروع،

 اتخاذ على قدرتها وزيادة بنفسها املشاركة ثقة زيادة في ساهم التنموي  النساء" ازدهار" مشروع أن بينت

 .ملختلفةا املجاالت في وبأسرتها بها القرارات

 :الثاني السؤال نتائج

 لدور  الحسابية املتوسطات في( ≥0.05a) الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

 رام محافظة في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات

 .التعليمي املستوى  ، االجتماعية لحالةا للعمر، تبعا نظرهن وجهة من والبيرة هللا

 :فحصها نتائ  يلي وفيما ا تية، الثالثة الصفرية الفرضيات السؤال هذا عن وانبثق

 :األولى الفرضية نتائج:  أوال

 لدور  الحسابية املتوسطات في(  ≥0.05a)  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 رام محافظة في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات

 . العمر ملتغير  تبعا نظرهن وجهة من والبيرة هللا

 دور   على للتعرإ( One-way Anova) األحادي التباين تحليل استخدام تم الفرضية فحص أجل ومن

 العمر ملتغير  تبعا اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في (CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات

 :ذلك يبين( 7)  والجدول 

 الفقرات الرقم

 ساهم برنامج التأهيل املجتمعي في:

 درجة الدور  االنحراف املعياري  املتوسط

 متوسط .82 3.19 تحسين الدخل االقتصادي الفردي  .1

 متوسط .80 3.18 تحسين الدخل االقتصادي لألسرة  .2

 طمتوس .83 3.21 تحسين نوعية طعام األسرة  .3

 متوسط .84 3.24 تحسين لباس األسرة  .4

 متوسط 1.08 3.64 انعكاس الخدمات التأهيلّية على توفير بياة سكنية مناسبة  .5

 متوسط 1.0 3.47 إيجاد فرص عمل جديدة  .6

 متوسط .97 3.49 االستقاللية االقتصادية واالعتماد على الذات  .7

 متوسط 1.08 4.13 ازدياد الثقة بالنفس  .8

 متوسط .91 3.43 فاق على االحتياجات األساسيةتحسين الن  .9

 متوسط .74 3.44 الدرجة الكلية ملجال املردود 
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 (7جدول رقم) 

(  لداللة الفروق في املتوسطات الحسابية لدور الخدمات One-way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي ) 

 اقة اقتصاديا  تبعا ملتغير العمر( في تمكين النساء ذوات اإلعCBRالتأهيلية لبرنامج التأهيل املجتمعي )

 

 الدرجة وعلى املجاالت جميع على بلغت قد املحسوب الداللة مستوى  قيمة أن( 7) الجدول  من يتضح

 تبعا اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات دور  الكلية

 ان أي. الصفرية الفرضية نقبل أننا أي( ≥0.05a) للدراسة املحدد الداللة مستوى  قيمة من أكبر العمر ملتغير

 تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات لدور  الحركية االعاقة ذوات النساء تقديرات

 الخدمات تشابهل يعزى  فروق وجود عدم أن إلى السبب يعود وربما. متقاربة اقتصاديا العاقة ذوات النساء

 وبالتالي االقتصادية استقالليتهن من تزيد أن شأنها من مشار ع لعمل العاقة ذوات للنساء تمنح التي التأهيلية

 أفراد بين فروق توجد ال أنه إلى" أشارت التي( 2014)  دراغمة  دراسة مع النتيجة هذه وتتفق بأنفسهن، ثقتهن

 . املرأة عمر ملتغير تعزى  الفلسطينية املرأة تمكين في النسوية ؤسساتامل من املقدم التدريب فاعلية في العينة

 :الثانية الفرضية نتائج: ثانيا

 لدور  الحسابية املتوسطات في(  ≥0.05a)  الداللة مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 رام محافظة في اقتصاديا عاقةال  ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات

 . االجتماعية لمحالة تبعا نظرهن وجهة من والبيرة هللا

 دور   على للتعرإ( One-way Anova) األحادي التباين تحليل استخدام تم الفرضية فحص أجل ومن

 الحالة ملتغير  اتبع اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات

 :ذلك يبين( 8)  والجدول   االجتماعية

 العمر
 مصدر 

 التباين

 مجموع

 املربعات 

 درجات 

 الحرية

 متوسط 

 االنحراإ

 "إ"

 املحسوبة 

مستوى 

 الداللة 

 التخطيط

 583. 543. 627. 2 1.255 بين املجموعات

   1.156 90 104.020 داخل املجموعات

    92 105.275 املجموع

 التنفيذ

 270. 1.327 769. 2 1.538 بين املجموعات

   580. 90 52.178 داخل املجموعات

 583.   92 53.716 املجموع

 املردود

  831. 458. 2 916. بين املجموعات

   551. 90 49.553 داخل املجموعات

 270.   92 50.469 املجموع

 الكلية الدرجة

  532. 277. 2 554. بين املجموعات

 583.  520. 90 46.826 داخل املجموعات

    92 47.380 املجموع
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 ( 8جدول رقم) 

(  لداللة الفروق في املتوسطات الحسابية لدور الخدمات One-way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

الة ( في تمكين النساء ذوات اإلعاقة اقتصاديا  تبعا ملتغير الحCBRالتأهيلية لبرنامج التأهيل املجتمعي )

 االجتماعية 

 الدرجة وعلى املجاالت جميع على بلغت قد املحسوب الداللة مستوى  قيمة أن( 8) الجدول  من يتبين

 الخدمات دور  الكلية الدرجة وعلى املجاالت جميع على بلغت قد املحسوب الداللة مستوى  قيمة أن الكلية

 الحالة ملتغير تبعا اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية

 أن أي. الصفرية الفرضية نقبل أننا أي( ≥0.05a) للدراسة املحدد الداللة مستوى  قيمة من أكبر االجتماعية

 مكينت في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات لدور  الحركية العاقة ذوات النساء تقديرات

 بغض العاقة ذوات النساء لدى القناعة تشابه إلى ذلك يعود ان ويمكن. واحدة اقتصاديا العاقة ذوات النساء

 .اقتصاديا تمكينهن في  التأهيلية الخدمات بأهمية  لديهم االجتماعية الحالة عن النظر
 

 :الثانية الفرضية نتائج: ثالثا

 دور  الحسابية املتوسطات في( ≥0.05a) الداللة ى مستو  عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال

 رام محافظة في اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات

 . التعليمي للمستوى  تبعا نظرهن وجهة من والبيرة هللا

 دور  على للتعرإ( One-way Anova) األحادي التباين تحليل استخدام تم الفرضية فحص أجل ومن

 ملتغير  تبعا اقتصاديا االعاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات

 :ذلك يبين( 9)  والجدول   التعليمي املستوى 

 

 الحالة االجتماعية 
 مصدر 

 التباين

 مجموع

 املربعات 

 درجات 

 الحرية

 متوسط 

 االنحراإ

 "إ"

 املحسوبة 

مستوى 

 الداللة 

 التخطيط

 771. 376. 439. 3 1.317 بين املجموعات

   1.168 89 103.958 داخل املجموعات

    92 105.275 املجموع

 التنفيذ

 057. 2.596 1.441 3 4.322 بين املجموعات

   555. 89 49.394 داخل املجموعات

    92 53.716 املجموع

 املردود

 051. 2.859 1.479 3 4.437 بين املجموعات

   517. 89 46.032 داخل املجموعات

    92 50.469 املجموع

 الكلية الدرجة

 111. 2.064 1.028 3 3.083 بين املجموعات

   498. 89 44.297 داخل املجموعات

    92 47.380 املجموع
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 ( 9جدول رقم) 

حسابية لدور الخدمات (  لداللة الفروق في املتوسطات الOne-way Anovaنتائج تحليل التباين األحادي )

( في تمكين النساء ذوات اإلعاقة اقتصاديا تبعا ملتغير املستوى CBRالتأهيلية لبرنامج التأهيل املجتمعي )

 التعليمي  

    

 الدرجة وعلى املجاالت جميع على بلغت قد املحسوب الداللة مستوى  قيمة أن( 9) الجدول  من يتبين

 تبعا اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في( CBR) املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات لدور  الكلية

 الفرضية نقبل أننا أي(  ≥0.05a)   للدراسة املحدد الداللة مستوى  قيمة من أكبر التعليمي املستوى  ملتغير

 املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية دماتالخ لدور  الحركية العاقة ذوات النساء تقديرات أن أي. الصفرية

(CBR )الخدمات محتوى  أن النتيجة هذه الباحثان و عزو  واحدة، اقتصاديا العاقة ذوات النساء تمكين في 

 فالخدمات املسبقة، النظرية املعارإ إلى تحتاج وال التعليمية، املستويات كافة مع تتناسب وطرقها التأهيلية

 .  كافة العلمية املستويات مع تتناسب التأهيلية

 :التوصيات

 :اآلتية التوصيات إلى الباحثان خلص فقد الدراسة هذه إليها توصلت التي النتائج ضوء في 

 املستوى  على املجتمعي التأهيل لبرنام  التأهيلية الخدمات عائد تقيم التي الدراسات من مزيد إجراء .1

 .االجتما ي

 الدراسة أن السيما الصغيرة للمشروعات التخطيط مجال في لعاقةا ذوات للنساء تدريبية دورات تنظيم .2

 .  التخطيط مجال في كانت قد املتوسطات أدنى أن كشفت

 النساء تمكين شأنها من والتي العاقة ذوات النساء وقدرات إمكانيات تظهر التي والندوات املعارض إقامة .3

 .اقتصاديا العاقة ذوات

 بقروض االعاقة ذوات النساء تزويد على تعمل وجمعيات مؤسسات مع ةالجمعي عالقة وتوطيد التشبيك .4

 . حكومية غير او حكومية كانت سواء االقتصادي التمكين في يسهم منح او

املستوى 

 التعليمي 

 مصدر 

 التباين

 مجموع

 املربعات 

 درجات 

 الحرية

 متوسط 

 االنحراإ

 "إ"

 املحسوبة 

مستوى 

 الداللة 

 التخطيط

 351. 1.060 1.212 2 2.423 عاتبين املجمو 

   1.143 90 102.851 داخل املجموعات

    92 105.275 املجموع

 التنفيذ

 061. 2.882 1.617 2 3.233 بين املجموعات

   561. 90 50.483 داخل املجموعات

    92 53.716 املجموع

 املردود

 270. 1.330 724. 2 1.448 بين املجموعات

   545. 90 49.020 تداخل املجموعا

    92 50.469 املجموع

 الكلية الدرجة

 127. 2.109 1.060 2 2.121 بين املجموعات

 351.  503. 90 45.259 داخل املجموعات

    92 47.380 املجموع
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 االستقاللية على يحصلن بحيث االعاقة ذوات النساء لتشغيل للدخل مضرة مشار ع على لمحصول  السعي .5

 .االقتصادية

 .االعاقة ذوات النساء تمكين في ةالجمعي جهود مضاعفة على العمل .6

 .االعاقة ذوات النساء تمكين تدعم ومؤسسات الجمعية بين الشراكة استراتيجية دعم .7

 .االعاقة ذوات للنساء عمل فرص توفير على العمل .8

 .وميولها توجهاتها حسب كال تمكينهن على والعمل االعاقة ذوات النساء قدرات تقييم .9

 واملراجع املصادر

 :العربية اجعاملر : اوال

 .املفتوحة القدس جامعة الشامل،منشورات التأهيل(. 2006)املفتوحة، القدس جامعة .1

 القومي املركز التاسع، ،املؤتمر مستقبلية رؤية والنصاإ، الجحاإ بين مصر في الفقر(.2007.)وآخرون علي جبلي .2

 .القاهرة والجنائية االجتماعية للبحوث

 العلوم ،مجلة األردنية املرأة بتمكين وعالقته التنموي  النساء ازدهار مشروع(. 2011.)سمر والحديدي أمل الخاروإ .3

  38عدد(1) ، مجله واالنسانية االجتماعية

 وجهة من اقتصاديا الفلسطينية املرأة تمكين في النسوية املؤسسات من املقدم التدريب فاعلية(. 2014.)تمام الدراغمة،.4 .4

 .الوطنية النجاح جامعة منشورة، غير اجستيرم دراسة أنفسهن، املستفيدات نظر

 .والتوز ع والنشر للطباعة الوكالة دار: عمان للمعوقين، املنهي التأهيل(. 2000) يوس  الزعمط،.5 .5

 التنمية دراسات برنام  غزة وقطاع الغربية الضفة في االجتما ي النوع مؤشرات(.2001.)أيمن املجيد وعبد نادر سعيد، .6

 .زيت بير جامعة

 . الجامعة املعرفة دار: االسكندرية االجتماعية، والخدمات االجتماعية الخدمة قاموس(.2000.)أحمد السكري .7 .7

 املؤتمر العاقات ذوات النساء حقوق  حول  االجتماعيين للمخططين القدرات تنمية متطلبات(.2004)خالد هللا، عبد.8 .8

 . رةالقاه ،جامعة االجتماعية الخدمة كلية عشر، الخامس العلمي

 .الحديث الجامعي املكتب: االسكندرية العربي، الوطن في املعاقين رعاية(:2007.)محمد فهمي.9 .9

 الفكرية العاقة ذوات الفتيات لتمكين مهنية تدريبية لبرام  مقترح تصور (. 2015.)سحر وزيان هنادي القحطاني.10 .10
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 :املقدمة

 واتساع رفةاملع وانتشار والشعوب الدول  بين واالتصال االنتقال وسهولة العالمي االنفتاح ظل في

 الدول  لدى وشحها والصناعية الغنية للدول  املوارد ضخامة ومع املختلفة والعلوم والصناعة للتجارة المكانيات

 وما املجاورة، الدول  من إليه والهجرات األزمات وتوالي الطبيعية موارده فقر من يعاني الذي األردن مثل الفقيرة

 البشرية للموارد امتالكه أن إال، الثالث العالم دول  من يعد وجعلته مواطنيه كاهل أثقلت مديونيات من يعانيه

 .والعاملية العربية الدول  من كثير وتعمير وتطوير بناء في أسهمت والتي املتعلمة الدول  مصاإ في وضعته الخالقة

 بحق منها جعلت والتي الرائدة املسيرة هذه في فعال ودور  واسعة ومشاركات إسهامات األردنية وللمرأة

 .والعالمي العربي املستويين على رائدة

  األمن ملجلس رئيسة إلى ووا ي متعلم جيل إعداد في لدورها وواعية متعلمة منزل  ربة من
ً
 بكل مرورا

 وقائدة والعاملة الشركة ومديرة واملهندسة املعلمة فكانت املتحضرة للمجتمعات املعروفة والوظائ  املهن

 . الكثير وغيرها والصيدالنية والعاملة الطبيبةو  والشرطية والقاضري الطائرة

 ابنها) واملواطن الوطن بناء أجل من الشاملة التنمية مسيرة بناء في األردنية املرأة مساهمة جاءت

 على والقادر التغيير صانع هو املتعلم النسان بأن ليقينها واملعرفة بالعلم وسمحته أعدته الذي( ووالدها وزوجها

  والوظائ  الطبيعية املوارد على الشديدة واملنافسة والصراعات التحديات تحكمه متغير عالم في ءوالبقا البناء

 األمر، الكثيرة وأعبائها ة الحياة مستلزمات على تعين مادية موارد إلى األردنية العائلة حاجة من وكذلك واألسواق

 والتطوير بالتعليم سويتها ورفع ظروفها وتحسين عائلتها نفقات تحمل في واملشاركة العمل إلى دفعها الذي

 والتميز الريادة عالم في مرموقة مكانة تحتل وجعلها طاقاتها وفجر دورها ابرز  مما بهم والرقي أفرادها ملهارات

  املتميزات األردن سيدات من ملجموعة نماذج سنعرض وتاليا، واالبتكار
ً
 .عامليا

 النساء فعلم، والفضيلة الهمة ذوي  من الرجال تجعل نأ أردت فإذا،  النساء تكون  كما الرجال يكون 

 (روسو) والفضيلة الهمة

 :الدراسة مشكلة

 والتشكيك املرأة عمل منها متعددة مشاكل خاصة االردني واملجتمع عامة العربية املجتمعات تواجه

 في واملساهمة االنتاجية ةوزياد العمل كفاءة رفع في وقيمتها شأنها من والتقليل املجتمع وتنمية تطوير في بدورها

  وريادتها باألعمال والرقي الوطن بناء
ً
 .عامليا

 :البحث أهمية

 في مساهمتها ومدى البشرية التنمية في االردنية املرأة دور  ابراز على تركيزه خالل من البحث أهمية تنبع

 والسياسية واالقتصادية جتماعيةاال  والتنمية االنتاج عجلة دفع في الريادي ودورها االردني االنسان وتطوير بناء

 .مختلفة تنموية مجاالت في العالم مستوى  على اردنيات لسيدات نماذج وتقديم الشاملة

 :البحث أهداف

 مجاالت في العالم مستوى  على برزن الالتي االردنيات السيدات من بالرواد التعري  الى البحث هدإ

 اجراء زمن( 2016) العام خالل متخصصة عاملية نظماتم بذلك لهن وشهد متميزة مواقع على وحصلن مختلفة

 .الدراسة هذه
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 :البحث منهج

 والنشرات والندوات واملؤتمرات واملجالت الكتب على االطالع خالل من الوصفي املنهج اعتماد تم

 .الشأن هذا في املتخصصة العاملية واملنظمات للمعاهد

 :وحدوده البحث نطاق

 : يالتال في البحث نطاق ينحصر

 .الهاشمية االردنية اململكة حدود: املكاني النطاق -

 .الدراسة اجراء زمن( 2016) العام: الزماني النطاق -

 .فقط االردنية املرأة في البحث يتعلق: البشري  النطاق -

 :البحث هيكلة

 للمرأة عالمي انجاز من هفي تم وما( 2016) العام على التركيز تم البحث بجوانب االحاطة اجل من

 مواقع االردنية املرأة واحتلت بالريادة تميزن  اللواتي العالم سيدات ألبرز  االلكتروني النشر خالل من،  ردنيةاال 

 .فيه متقدمة

 األعمال رائد تعري 

 ؟”Entrepreneur“األعمال رائد هو من

 الشخص وتعني عشر التاسع القرن  في بابيستيه جين الفرن ري لالقتصادي يعود الكلمة هذه أصل

 األعمال بإنشاء الخاص املعني حول  تدور  األخرى  األوربية املصطمحات أن كما تجاري  عمل إنشاء في يشرع الذي

 .واملشروعات

 

 عقد والذي األعمال لريادة األول  الدولي باملؤتمر عليه أتفق حسبما األعمال رائد تعري  أن الخالصة

  ينشأ الذي الشخص: هو األعمال رائد:  أن 2009 عام السعودية العربية باململكة
ً
  عمال

ً
 و بالبداع يتسم حرا

 .باملخاطرة يتص 

  نعرفه الذي األعمال رائد مصطمح ان
ً
 آخر بمسمي لكن و كثرة سنيين منذ حياتنا في لدينا موجود حاليا

 العمل”  وهو واحد فالجوهر األعمال لرائد والتعريفات املسميات اختلفت مهما لذا. ”العصامي الشخص“ وهو

 “. للنجاح وصول لل بجد

 يكون  قد أنه العادي الشخص يكتشف كيف  
 
 ؟ لألعمال رائدا

 :ا تية باملراحل الشخص يمر حينما

 ربح فرصة/  فكرة الشخص يجد: فجأة

 .يفارقه ال يقظة حلم الفكرة أصبحت ← ثم

 .كمشروع للتنفيذ قابل لنموذج الفكرة تبلورت ← ثم

 .الواقع في املشروع هذا تنفيذ كيفية عن بحث ← ثم

  املشروع أصبح ← ثم
ً
  واقعا

ً
 .ملموسا

 .املشــروع نجـــح ← ثم

 كانت مهما وأحالمه أفكاره تحويل يستطيع إنسان لكنه و عبقري  ليس شخص هو األعمال رائد إذن

 .  حقيقة إلي صعبة
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 األعمال؟ ورجل املشروع، وصاحب األعمال، رائد بين الفرق  هو وما األعمال رائد هو من: سؤال 

  هناك إن إذ أعمال رجل أو أعمال رائد مشروع صاحب كل يسل
ً
  فرقا

ً
 و املشروع صاحب بين واضحا

 :يلي كما غيره عن تميزه وإبداعية شخصية وإمكانيات صفات و سمات له منهم فكل األعمال ورجل األعمال رائد

 : األعمال رائد -1

 اكتشاإ يستطيع خاللها من التي تهومهارا وقدراته الشخصية املوهبة األسا ري ماله رأس إنسان هو

 عملي واقع إلى الفرصة هذه لتحويل لها الالزمة املوارد تدبير ويحاول  مربح مشروع تكون  لكي الصالحة الفرصة

 : هي الشخصية الصفات من بمجموعة األعمال رائد يتميز حقيقي،

 .يفارقه ال حلمه أن كما الوقت طال مهما يتزحزح ال هدفه/  حلمه تحقيق في رغبته .1

 .لهدفه للوصول  حلمه لتحقيق املخاطرة خوض علي القدرة و الرغبة لديه .2

 .الربح بتحقيق اهتمامه من أكبر ملشروعه/  لحلمه/  لفكرته النجاح بتحقيق اهتمامه .3

 تنهار فالعقبات تواجهه التي للمشاكل حلول  إيجاد علي القدرة و البداع من عالية درجة لديه .4

 .العقبات أمام ينهار وال أمامه

 .يعتنقها فكرة تحقيق سبيل في املال برأس املخاطرة قرار اتخاذ يستطيع .5

 .املشروع هيكل ويصمم النتاج عوامل إدارة على بقدرته يتميز .6

  والتطور  النمو يريد ألنه مشروعه لتطوير مستقبلية رؤية له .7
ً
 .دائما

 .والبدائل الفرص تقييم على قادر .8

 من ويقلل الشركة، نمو سرعة من يزيد بما العمالقة هدافهأ يحقق لكي واضحة خطة وفق يتحرك .9

 .وخدماتها منتجاتها تطوير في والعشوائية التخبط

 .النجاح إلي يوصله املشروع و مشروع إلي فرصة/  فكرة تحويل يستطيع الذي الشخص هو: الخالصة

 املشروع صاحب -2

 العمالة، املعدات، األرض، ملال،ا رأس التقليدية النتاج عناصر على مشروعه تكوين في يعتمد .1

بها املوارد،
ّ
 مشروعه لنجاح وسعيه ورغبته املشروع، ومالك صاحب يصبح حت  تقليدية بصورة ويرت

 .األعمال رجل أو األعمال رائد مثل شديدة ليست

  عليه يدر متجر أو شركة بناء إلى يهدإ .2
ً
 .معيشته تكالي  لتغطية الذاتي االكتفاء يمنحه ربحا

  تهشرك يدير .3
ً
 لذا التوسع هو السوق  اتجاه أن رأي إذا إال يتوسع ال و فقط السوق  لحركة وفقا

 .كبيرة تجارية وحركة وظائ  بخلق يسهم وال شديد، ببطء ينمو

 بقرار أو الصدفة بمحض الزمن مع أعمال رائد إلى املشروع صاحب يتحول  أن املمكن من: ملحوظة

 مرور مسألة فاملسألة طويلة فترة عنها غفل قد فرصة مهأما أن يكتش  أن بعد املشروع صاحب يتخذه

 .بمراحل

 األعمال رجل -

 نشاط، من أكثر في األعمال أو والخدمات السلع تشكيلة توسيع في نجح أكثر أو مشروع صاحب هو

 املؤسسية الشركات نمط إلى العائلية والشركات الفردية الدارة أسلوب من مشروعاته إدارة في ينتقل حيث

 املال رأس ويزيد يخطط الذي الشخص وهو املشروع، لصاحب األقرب املصطمح وهو املجموعات سلوبوأ

 .السوق  على أفكاره لعرض الدافعة والقوة بالقدرة ويتحلى املوارد من وغيرها املطلوبة والعمالة
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 : األعمال رجل صفات أهم

 .املستقبلية الفرص وتوقع التحديات تحمل على القدرة .1

 .األهداإ إنجاز عند باالرتياح والشعور  إليه تصبوا ما لتحقيق دؤوبال العمل .2

 .العمل في طاقة لنتاج امللل وعدم الحماس .3

 .بها تؤمن فكرة أو وتنفيذها موق  التخاذ الصرار .4

 .تحقيقها على والعمل املنال بعيدة كانت لو حت  عنها البحث أو الجديدة لألفكار الصغاء .5

 .العقبات تخطي علي لتحفيزهم العمل فريق مع التعامل في اليجابية .6

 أمور  إدارة في الحرية من كبير قدر لهم ويطلق املديرين من يليه ملن السلطات تفويض يجيد .7

  قليل بهامش لهم السماح مع الصحيح للعمل العام الطار الخروج عن دون  العمل
ً
 .لمخطأ جدا

 .موظفيه برفاهية يهتم .8

 ألي الراسخة الصلبة القاعدة الصغر املتناهية و الصغيرة شروعاتامل أصحاب أو األعمال رواد يعتبر

 من بدأوا ألنهم ا ن الحالية ملكانتهم وصلوا الكبرى  الدول  وحت  تركيا و البرازيل و آسيا شرق  فدول  قوي  اقتصاد

 وجدوا ملن الرعاية وقدموا املنزل  من العمل مثل الصغر املتناهية املشروعات علي شجعوا و فساعدوا الصفر

  ليصبح النمو و التطور  في الفرصة لديه
ً
  مشروعا

ً
 ليكون  الفرصة لديه ملن الدعم تقديم في استمروا ثم صغيرا

 .العالم باقتصاديات تتحكم عمالقة كيانات ا ن لديهم أصبح حت  وهكذا متوسطة شركة

 

 املتغيرات هأكانت هذ سواء املستمر بالتغيير تتسم ظروإ ظل في تعمل اليوم املنظمات أصبحت

 ترتب وما العوملة، ظاهرة إفراز أدت إلى التي املتغيرات وهي تكنولوجية، أم اجتماعية، أم اقتصادية، أم سياسية،

 يسعى العالم، دول  من كغيره واألردن، املنطقة تواجهها املنافسة التي حدة وزيادة األسواق، في انفتاح من عل ها

 للسكان، الجمالي العدد من48( )% نسبته ما يشكلن األردنيات فالنساء ،للمرأة القيادية بالقدرات النهوض إلى

 مما وبالرغم 2007.) نجادات،( )وتطوره املجتمع تنمية في األردنية املرأة إشراك حتمية إلى يدعو الذي األمر

 من كان والسياسية، واالجتماعية االقتصادية املجاالت شت  في ممحوظ تقدم من األردنية الساحة على تحقق

 على ذلك ( وانعكس2009 وآخرون، )الشيخ املجتمع في دورها وتعزز  والدعم، باالهتمام املرأة حظيت أن نتيجته

 األنظمة وإصدار السياسية، املشاركة حق ف ها بما باملرأة املرتبطة املتعددة الجوانب في واسعة تطورات صورة

 دون التوقعات الزالت املشاركة هذه أن إال واالجتماعية، يةاالقتصاد النواحي من مكانتها التي عززت والتشر عات

 في وجودها وبين تقدمه، أن وما تستطيع األردنية املرأة إمكانيات بين املتكافئ غير فالتمكين. املنشودين والطموح

 هذه على كبيرة ضغوط خلق إلى أدى الذي األمر 2007 (,Karp & Helgo.) القرار واتخاذ املسؤولية مواقع

 هذه مثل مع والتأقلم التكي  عل ها وحتم وملكيتها، نشاطها طبيعة أو أحجامها، اختالإ وعلى املنظمات

 الدارات جميع اندفعت فقد الوضع، هذا ضوء وفي2010.) درو ش،( )واالستمرار البقاء لها يكتب حت  املتغيرات

 املستمرة املحاولة خالل من وذلك الحديثة، عاألوضا لكل واالستجابة التطوير إلى املختلفة املنظمات في العاملة

 أجل من املادية وغير املادية والعناصر واألساليب، والوسائل األهداإ، في والتطوير التعديل من املزيد لجراء

 (.2007، الحوامدة) النتاجية الكفاءة وزيادة العمل، أساليب وتطوير األداء، تحسين

 واقتصاديا سياسيا املرأة تمكين نحو واسعة وجرياة خطوات خيرةاأل  ا ونة في األردنية الدولة خطت

 األردني، النيابي املجلس في مقعدا15( ) النسائية بالكوتة ما يعرإ خالل من للمرأة خصص فقد. واجتماعيا

 األعيان، مجلس في وعضو متعاقبة، حكومات عدة في كوزيرة الرفيعة املناصب الحكومية من العديد وتقلدت
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 دورها وتعزز  والدعم، باالهتمام املرأة حظيت أن نتيجته القضائي السلك في وقاض الداخلية، وزارة فيومحافظ 

 .(2009) وآخرون، الشيخ املجتمع في

 العالمي أو املحلي املستوى  على كان إن الوظيفي املرأة دور  تعزيز في العوامل من مجموعة أسهمت وقد

 :أبرزها من

 األسرة دخل معدل وتراجع الفقر ظاهرة انتشار . 

 لالقتصاد وتكامل للثقافات تقارب من يصاحبهما وما العاملية واملنافسة العوملة ظاهرة تنامي 

 حقوقها ودعم للمرأة املعيشية الظروإ لتحسين مسبوقة غير ورغبة للديموقراطية، وإحقاق

 .وتمكينها حريتها ومساندة

  العمل في والرغبة واملهارة واألهلية والكفاءة ةاملقدر  حيث من املرأة بلغته الذي املتطور  املستوى. 

 والتشر عات األنظمة مجال في الحكومية وشبه الحكومية الجهات من املقدم الدعم 

 املرأة لتمكين تدعو التي والقوانين  
ً
 .وظيفيا

 من رئيسا رافدا وأصبحت املرأة طورتها التي الريادية للمشار ع املمحوظة النجاحات 

 لوطنيا االقتصاد روافد. 

 املتحدة األمم منظمة رأسها وعلى العاملية املنظمات ودعوات لتوجهات االستجابة 

 النامية الدول  في وخاصة العمل في املرأة إشراك إلى تدعو التي الدولي والبنك الدولي، النقد وصندوق 

 .الوطني االقتصاد درواف من رئيسا رافدا وأصبحت املرأة طورتها التي الريادية للمشار ع املمحوظة النجاحات

 أو/ و املستقلة السيدة شخصية: مواضيع ثالثة حول  عام بشكل السيدات عند األعمال ريادة وتتمحور 

، نشاطهن، ومجال النساء تديرها التي الشركات صورة األعمال، سيدة
ً
 يتعلق ما في وخبرتهن مواقفهن وأخيرا

 القيادة وروح الدارة وأسلوب والتدريب، الشبكات،و  والتمويل، والستراتيجية، النمو مثل القضايا بمختل 

 .والتطور  والتنمية

. واالجتماعية العائلية والحياة العمل بين املستمر التفاعل نتيجة هي اليومية السيدات تلك حياة إن

 ايوفره التي التحتية البنية ونوع املجتمع في وضعهن وفق الخيارات من بالعديد األعمال سيدات تقوم بالفعل،

 .املجتمع لهن

 ذلك، إلى إضافة. العمل سوق  واقع إلى التطرق  دون  خياراتهن تقوم عالم أو يحّفز ما فهم يمكن ال لذا،

  العلمية املؤهالت مستوى  مثل أخرى  مستقلة متغيرات إلى النظر دون  من األعمال سيدات واقع فهم يمكن ال

 .والسن

 سيدات نستهدإ كنا إذا. املوظفين مجموع من٪ 42 و العاملة القوة من٪ 50 النساء تمثل بمجيكا، في

 نسبة لدينا أنه إلى التقديرات تشير األردن، في.  الفاة هذه من فقط٪ 12 يمثلن أنهن نالحظ األعمال ورجال

  مماثلة
ً
 .تماما

  األعمال ريادة نمو يبقى إنما الوضع، هذا في للمرأة تمثيل ضع  نمحظ كنا لو حت 
ً
 ارتباطا مرتبطا

 حين في٪ 32 بنسبة هو الرجال عند األعمال ريادة نمو معدل إن. املجال هذا في املتزايد النساء باهتمام وثيقا

. األعمال ريادة ديناميكية عن كبير حد إلى املسؤولة هي املرأة أن إلى يشير مما... النساء عند٪ 21,3 نسبة يبلغ

 يملكها التي تلك من احدث وبالتالي جديدة، داتسي تملكها التي الشركات تبدو األحيان من كثير في بالفعل،

 .الرجال
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 للمؤسسة، الوحيدات املالكات البقاء يفضلن إذ النساء بين جدا نادر أمر شركة تأسيس أن حين في

 .املستقل الوضع األوقات أغلب في يخترن  لذا الرجال عكس على

 نرى  لذلك. موظفين 10 إلى 1 هنلدي منهن٪ 42.75و ،٪(51.2) و شكلن وحدهن السيدات تعمل ما غالبا

 النشاط مجال إلى املهمة امليزة هذه نعزو  أن يمكننا(. TPE) جدا الصغيرة الشركات عالم في أكثر السيدات

 ان نرى  لذا. امرأة تديرها الشركة ألن وليس األعمال سيدة لدى العلمي التحصيل ومستوى  والصنا ي التجاري 

  الخدمات قطاع في شركة
ّ
 .صناعية شركة أي من األشخاص من قلأ عددا توظ

  يمكن
ً
  دورا تلعب أن الشخصية للصفات أيضا

ً
 في والصعوبة االستقاللية، على بالحفاظ الرغبة: هاما

  أو التفويض
ً
 .العمالء مع مباشر تواصل على البقاء في الرغبة أيضا

 التجارية األعمال أن يبدو: التمويل فرص حيث من األعمال سيدات على سلبي اثر العامل لهذا إنما

 املؤس ري التمويل على حصولها إمكانية من حجمها صغر يحّد  بالفعل،: مفرغة حلقة في تدور  املرأة تملكها التي

 .النمو فرص من يحّد  مما

 الدراس ي املستوى 

 األعمال رواد عدد يفوق  األعمال رائدات عدد ان عاما، 25 الـ دون  الفاة يخّص  ما في أنه نالحظ

  لتزداد تعود ثم سنة 39-25 الـ سن دون  للفاة بالنسبة تنعكس النسبة هذه لكن. الرجال
ً
 النساء عدد مع مجددا

  50 من األكثر فاة يخص ما في الرجال عدد يفوق  الذي
ً
 .عاما

 عام، بشكل. املستقل الوضع على االستحواذ بعملية وثيقا ارتباطا العلمي التحصيل مستوى  يرتبط

 اللواتي أما. الضرورة بدافع البداع مجال في أقل مستوى  ذات علمية شهادة نلديه اللواتي النساء تنخرط

 فكرة مع شركة لنشاء طوعية عملية في دخولهن األحيان من كثير في فنالحظ أعلى علمي بمستوى  تتمتعن

 .الفرص اغتنام وهدإ

 هذا. األعمال مجال في واالستقاللية األعمال إدارة تخولهن لم دراستهن أن النساء من العديد عند يتبين

  تحرك بتحديد يسمح األمر
ً
 مواد وجود أهمية تبرز هنا من: األعمال ريادة دعم عملية في تجاهله يتم ما غالبا

 .والتقني األكاديمي التعليم من كل ضمن األعمال بإدارة خاصة أساسية

مس من وأكثر متزوجات األعمال سيدات أرباع ثالثة إن
 
 األعمال سيدة مع شركاء هم األزواج خ

 عن املستقل الوضع نحو أكثر تجذب التي هي األدوار بتوز ع املتعلقة وقيودها األسرة أن يبدو بحيث٪(. 21.2)

ظهر و الوضع، هذا اختيارهن طريق
 
 القدرة بل أقل، لساعات العمل يعني ال وهذا املرونة، من مزيدا النساء ت

 .العائلية والحياة لعملا شروط من كل الحتياجات وفقا الوقت إدارة على

 بالنسبة قوية عقوبة بمثابة كان األطفال لتربية العمل سوق  من انسحابهن أن النساء من العديد تؤكد

  للدخول  وسيلة املستقل الوضع لهن بدا لذا. كموظفة جديد من عمل على العثور  لفرص
ً
 سوق  إلى مجددا

 .العمل

 : وقائية مالية سياسة

 من صغيرة بكميات االستثمار وتشجيع الدين في الخوض عدم تقالتاملس األعمال سيدات تفضل

 النساء تتذرع األحيان معظم في. املخاطر كره البعض يسميه قد االقتراض تجاه الحذر من نوع وهذا. األموال

 .الوقائية السياسة هذه تبرير أجل من «األسرة حماية» إلى بالحاجة

 وال املؤس ري بالتمويل النساء تستعين ما نادرا وضوع،امل هذا حول  األبحاث معظم في مبين هو كما

  املصرفية القروض إلى تمجأن
ّ
 حرة مهنة تمارسن اللواتي النساء تقوم األحيان من كثير في. فقط الضرورة عند إال

 .العائلة من باالقتراض



529 
 

 أي شركاتهن تأسيس من األخيرة الخمس السنوات خالل يقدمن لم النساء نص  من أكثر بالفعل،

 إلى واحد من٪ 21 و واحد تمويل طلب قّدمن منهن٪ 20 أن حيث املصرإ، من تمويل على لمحصول  طلب

 .تمويل طلبات خمسة

  األردنية األعمال سيدة تلعب
ً
  دورا

ً
 متطورة، بإبداعية تتمتع فاي. لبلدنا االقتصادية التنمية في رئيسيا

، رةمثاب خاص بوجه وهي لإلعجاب، مثيرة التفاصيل في وبدقة
ً
 .نجاحها مفتاح هو وهذا جدا

 منها الكثير سماع نود أننا لدرجة األردنيات األعمال بسيدات تتعلق نجاح قصص من الكثير لدينا

 مثل املستعصية املشاكل من الكثير يعاني الذي الوطني اقتصادنا اجل من وخصوصا الخاص القطاع لتطوير

 .والبطالة الفقر

 

 

 : املختلفة واألعمال الريادة

مات من جديد نوع خلق عملّية هي
ّ
 وتسخير بأعمالها قائمة منشأة تطوير أو مثلها، قيام يسبق لم التي املنظ

 عملّية في األعمال رائد ويأخذ ومستحدث، ابتكاري  بأسلوب بها والتقدم املنشأة هذه لتطوير املتاحة الفرص

  الضوء يسلط وكما تواجهه أن يمكن التي املخاطر مدى االعتبار بعين الريادة
ً
 بها يأتي قد التي العوائد على أيضا

 الرؤية و شركة أو منظمة بناء إلى تقوده الرائد لدى والدافعّية الطموح من األعمال ريادة فخصائص  املشروع

 وكذلك السوق  في نوعها من الفريدة والقوّية الداعمة باألفكار لتحقيقها املنشأة تسعى التي األهداإ أو العامة

 دفعة نفسه الرائد يمنح لذا. متكاملة غير أّنها إال باستمرار والتطوير للتحديث والقابلة الشمولّية للرؤى الوضوح

  للمضري ويدفعها ليقويها والتشجيع األمل من
ً
 واقع إلى املأمولة األهداإ تحويل ثم أهدافه تحقيق في قدما

 وجود احتمالّية عينيه نصب ويضع فكرتة احلنج للرائد الدؤوب السعي ثم والرادة والصرار بالعزم ملموس

 السوق  إلى الدخول  كيفية وتوّضح يتكّبدها، أن يمكن التي املخاطر تكالي  حساب ذلك على بناءً  ويتم مخاطر،

 عملهم فريق إلى لالنضمام ا خرين إقناع على الريادي إقدام و لة وتلبيتها العميل حاجة عن والكش 

 في املناسب القرار اتخاذ على وقدرتهم اليجابي بتفكيرهم الرياديون  ويمتاز األهداإ تحقيق في ومساعدتهم

 . القرارات من مجموعة بين من ما موق 

 : األعمال رواد مهام

 جديدة، أسواق إقامة خالل من األفراد حاجات إشباع في الفرص اختالق األعمال رواد دور  إن .1

 يعتمدون  الذي التقليديين األعمال رجال عن ختل ت مبتكرة بأساليب ملنتجاتهم التروي  في ويبدعون 

 . الخمسة الدارّية الوظائ  أداء على دورهم في فقط

 خطى يتبعون  وال مصادر يبتكرون إذ للموارد، املصادر عن والتنقيب الكش  نحو الدائم التطلع .2

 .  واءس حد على الجميع أيدي بين املتوفرة التقليدية املصادر على فقط االعتماد في غيرهم

 وتقع جديدة، رأسمالّية موارد أو جديدة إنتاج عناصر استحداث في واستخدامه املال رأس استغالل .3

 وبالتالي واالبتكار لالستحداث يمجأ فإنه لذلك النتاج عناصر تحديد مسؤولّية الريادي عاتق على

 .التمّيز

 األعمال رواد فيستغل جميعها، احلهاومر  النتاجّية العملّية في الحديثة والتقنيات التكنولوجيا إدخال .4

تاح فرصة أي
 
ر جديدة، عمل فرص إيجاد. مكاسب إلى بتحويلها منها و ستفيدون  لهم ت

ّ
 الشركات توف

 في تساهم األعمال ريادة ممّيزات. ومنظماتها الحكومّية الدوائر من أكثر باستمرار العمل فرص الخاصة
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 العاملة القوى  منح. الوطنيّ  االقتصاد وتنمية منظمته في ينوالعامل األعمال لرائد املادي املستوى  رفع

 .العمل فرص توفير خالل من الوظيفّي  بالرضا الشعور 

 النائية املناطق في القائمة تلك على خاص بشكل وتركز باستمرار وتحديثها القائمة الصناعات تنمية .5

 إلى والتصدير عل ها واالعتماد  هاعل والتشجيع املحلية بالصناعة للقيام املستمر والدعم. والريفّية

  الخارج
ً
 . االستيراد من بدال

 شريفة تنافسّية بياة خلق و االقتصادّي  النمو مستوى  رفع إلى يقود الذي القومي الدخل مستوى  رفع .6

 الخدمات من أكبر عدد تقديم و األعلى الجودة ذات املنتجات إيجاد وبالتالي القائمة، املنظمات بين

 .واستحداثها جديدة أسواق إيجاد و فرادلأل  واملنتجات

 إعطاء و ووظائ  مهام من ا خرون به يقوم ما على االتكال من التحرر  وتحقيق باالستقاللّية، الشعور  .7

 واملواهب الخبرات ألصحاب الهجرة من الحد و مسبوقة غير إنجازات لتحقيق الكامل والدعم الحافز

 .التعليمية ومستوياتهم تهملقدرا املناسبة العمل فرص إتاحة خالل من

 

 

 :االعمال ريادة تشجيع في والخاص العام القطاعين إسهامات

 على واملرأة للشباب األعمال ريادة على للتركيز مضنية جهودا بذلت مختلفة وخاصة حكومية قطاعات

 . السواء

 فكرٍ  نحو الشباب وجيهت أهمية على للتأكيد عقدت «األردن في الريادة واقع.. وريادي مبتكر شبابنا» ندوة

 الشباب لدى الريادية األفكار تبني على التركيز وضرورة املستدامة، التنمية لتحقيق وريادي ومتطور  جديد

 .والفقر البطالة ومنها مجتمعنا في منها يعانون  التي املشكالت لحل وتوظيفها

 جمعية رئيس وأدارها للسكان علىاأل  املجلس مع بالشراكة للدراسات «الرأي» مركز نظمها التي الندوة ودعت

 أعمالهم تطوير في الشباب ملساعدة كافة القطاعات بين التعاون  تعزيز إلى رسالن، بالل األردنيين املبتكرين

  سينعكس الذي األمر ف ها، واالبتكار والبداع الريادية
ً
 دعت كما. فيه الرفاه وتعزيز املجتمع تطوير على إيجابيا

  نشره يؤَمل الذي والبدا ي الريادي الفكر مع لتتوافق لدراسيةا املناهج تطوير إلى
ً
 املجتمع فاات بين مستقبال

 هو واالبتكار البداع أن الريادي، بالعمل ومهتمين وأكاديميين واقتصاديين خبراء من املشاركون  وأكد. كافة

 خالد .د للدراسات «الرأي» كزمر  رئيس وأشار. الطفولة مرحلة من تبدأ باألعمال الريادة وأن الريادة، أساس

 بما الشباب أوساط في والريادة االبتكار لتعزيز للسكان األعلى واملجلس املركز بين التعاون  أهمية إلى الشقران،

 . واقتدار بثقة املستقبل إلى عبورنا يضمن
ً
 : الندوة وقائع أبرز  وتاليا

 السكانية الفرصة تحقيق

 إن «السكانية والفرصة.. األعمال ريادة» ورقتها في الزعبي ميسون . م للسكان األعلى املجلس عام أمين قالت

 السياسات وضع في و ساهم كافة، بالتنمية املتعلقة السكانية واملعلومات للقضايا املرجع يعّد  املجلس

 مع حولها الو ي نشر إلى إضافة لها، التأييد وكسب تنفيذها، وتقييم ومتابعة العمل وخطط واالستراتيجيات

 األعمال لريادة رانيا امللكة مركز. املعنية والجهات الشركاء مع بالتنسيق املجال هذا في الوطنية القدرات تعزيز

 على بالتركيز األردن في الوضع على االطالع بعد قام حيث األردن، في الريادة بدعم بدأت التي املؤسسات أوائل من

 .املجتمع في الشباب منها يعاني التي املشكالت لحل وتوج هها الشباب لدى الريادية األفكار تبني

 املفهوم.. األردن في الريادة واقع»  ورقته في البصل أبو الرحيم عبد .د للريادة رانيا امللكة مركز مدير وأشار

  134 أصل من 64 املرتبة تبوأ األردن أن «والتحديات
ً
 الريادة مؤسسة لدى املعتمدة العاملية الريادة ملؤشرات تبعا
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  ،(GEDI) والتطوير العاملية
ً
 تبني بمؤشر القليمي املستوى  على املتقدمة الدول  بين من يعّد  األردن أن مضيفا

  العالمي املعدل من وأعلى األعمال ريادة ثقافة ودعم

 : أردنيات لرياديات نماذج

 املرأة مثل من وخير والريادة زالتمي لهذا عنوانا املتكررة نجاحاتها وكانت املجاالت شت  في األردنية املرأة تألقت

 والتجديد والريادة للعطاء املتميز النموذج هللا العبد رانيا امللكة األولى األردن سيدة الجاللة صاحبة هي األردنية

 يوم واشنطن في للريادة العاملية الجائزة بتسلمها نشاطها توج والتي التعليم وخاصة الحياة مجاالت شت  في

 الحيوية األصوات ملنظمة العاملية القيادة جوائز لتوز ع عشر السادس السنوي  حتفالاال  خالل 19/3/2017

(Vital Voices)، وحقوق  السياسية والتنمية االقتصادي التمكين مجاالت في املؤثرات النساء من عدد كرم والذي 

 .العالمي املستوى  على النسان

 التي التحديات عن األمريكية العاصمة في أقيم الذي الاالحتف خالل ألقتها التي الكلمة في جاللتها وتحدثت

، التنوير شعلة يحملن العربي العالم عبر النساء من الكثير أن قائلة العربيات، النساء منها تعاني
ً
 لكن عاليا

 .وطأته يتحملن لكنهن النساء تسببه لم الذي االستقرار وعدم النزاع يعيقه وتقدمنا تقدمهن

 الذين وملحاربة الظالم، لزالة األفضل األمل باعتباره الهام التعليم بدور  وإيمانها قناعتها عن جاللتها وأعربت

 .البناء يستطيع بمن واالستثمار يهدمون،

 ما كل أن إلى مشيرة للتميز، يحتجنها التي باملعرفة والنساء الفتيات لتسليح التعليم أهمية جاللتها وأكدت

 يعتمد الريادة، إلى االبتكار ومن البياة، استدامة إلى االقتصادي النمو من منطقتنا، مستقبل أجل من له نسعى

 .للنساء الكاملة املشاركة على

 النساء إليه وصلت ما مستذكرة النساء، تمكين جرى  إذا املستقبل عليه يكون  قد عما ملحة جاللتها وأعطت

 .وأكثر وقاضيات وأستاذات وطبيبات تنفيذيات كمديرات مناصب من األردن في

  ترى  أنها إلى وأشارت
ً
 ما لتخيل الحضور  ودعت شريء، كل فقدن اللواتي النساء تحمل وقدرة وإبداع قوة أيضا

 فقط؟ الفرصة على حصلن إن للمنطقة، تقديمه يمكنهن

 .مستقبلنا أجل من نحارب أن وعلينا كعرب، بنا مرهون  واقعنا تغيير أن جاللتها وأضافت

 تحدي خالل من العربية، للمرأة النظرة لتغيير املساعدة على منهم احدو  كل بقدرة الحضور  وخاطبت

 . العربية باملرأة املتعلقة النمطية الصور  ومقاومة النمطية األفكار

 يروعوننا الذين واملتطرفين املتعصبين لمخوارج بالنسبة جاللتها قالت والتطرإ الرهاب عن حديثها وعن

 
ً
 فهم ،"السالم تعاليم بتحري " هللا عبد امللك جاللة سماها ما هي وحشيةوال السامة أيدولوجيتهم – جميعا

نتهك الذي لديننا ومضللة زائفة صورة يعطون   .تعاليمه بكل ي 

 جاللتها وأعادت. عنهم الحرب نشن فنحن السالم، ضد الغرب يقلبوا أن لإلرهابيين سمحنا إذا أننا وأشارت

 .املتطرفين وإقصاء للنساء أفضل مستقبل أجل من السعي في والغرب الشرق  بين التعاون  أهمية على التأكيد

 لشخصيات 2006 عام في بدأت التي( Vital Voices) الحيوية األصوات ملنظمة العاملية القيادة جوائز وتمنح

 ئزالجوا على الحاصلين بين ومن العالم، أنحاء جميع وفي املحلية مجتمعاتها في إيجابي تغيير تحقيق في ساهمت

 .النسانية باملجاالت العمل في الناشطة بشناق ناديا األردنية بينهن العالم من نساء العام لهذا

 (قعوار دينا) املخضرمة األردنية السفيرة

 هياات وعدة اليونسكو في األردن مثلت، هارفرد جامعة من عليا علمية شهادات على حاصلة أردنية سيدة

 األمن مجلس في األردن تمثيل إلى لتنتقل ،2001 عام منذ فرنسا لدى دناألر  سفيرة منصب شغلت أخرى  دولية
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 70 قبل تأسيسه منذ األمن مجلس رئاسة تتولى  عربية سيدة أول  لتكون  4/2017 لشهر املجلس رئاسة تتولى ثم

 .حلت أينما وكفاءتها نجاحها لتثبت، متميزة أردنية كريادية الفاعل حضورها وسجلت عاما

 العالم في تأثيرا الشخصيات ابرز  من:  عقيلي جهاد مالك األردنية

 االعمال ريادة وفي العالم في تأثيرا والشابات الشبان وأكثر أهم من مائة العالمي االقتصادي املنتدى اختار 

 مجتمع إلى لالنضمام األربعين سن دون  هم ممن القرار وصناع واملفكرين التكنولوجيا، ورواد االجتماعية،

 .الشابة لعامليةا القيادات

 الذهبي القمح لشركة ورئيسة كمؤسسة عملها خالل من عقيلي، جهاد مالك األردنية املنتدى قائمة وضمت

 في األعمال سيدات من جديد لجيل ملهمة مالك تعد حيث األردن، في األساسية للسلع شركة وهي للتجارة

 .األردن

 تطبيقا أطلقت التكنولوجيا مجال في أعمال ائدةر  املنتدى، أصدره بيان حسب املختارة، القائمة وتضم

 ييل، جامعة خريجي وأحد أفريقيا، في الصغيرة األراضري ذوي  املزارعين من أل  100 من أكثر خالله من ساعدت

 املدن إحدى في عال مرتب تقاضري على الصين في الريفية املناطق في القرويين من املاليين مساعدة فضل الذي

 .الكبرى 

 االقتصادي للمنتدى التابع الشابة العاملية القيادات مجتمع إلى هؤالء سينضم املنتدى، انبي وبحسب

 واملصالح واألعمال العالم مناطق وجميع الحياة، مناحي مختل  من شباب قادة من يتأل  والذي العالمي،

  تق  التي حواجزال على للتغلب املجتمع، على بالفائدة تعود مبادرات إطالق على يعملون  ممن املختلفة
ً
 في عائقا

 .التقدم طريق

 ضمن مصنفة شركات ومدراء حكومات رؤساء والحالية السابقة الشابة العاملية القيادات قائمة وتضم

  األميركية،" فورتشن" مجلة بحسب عاملية شركة 500 أفضل
ً
 أوسكار، وجوائز نوبل جوائز على حاصلين وأفرادا

  املتحدة مملأل  تابعين الحسنة للنوايا وسفراء
ً
 .االجتماعية لألعمال وروادا

  العمل الجديدة الشابة العاملية القيادات من وسيطلب
ً
 حلول  ليجاد القادمة الخمس السنوات خالل معا

 .العالم يواجهها التي التحديات أصعب لبعض

شكل
 
 املختارة القيادات يةغالب تنتمي بينما ،2017 لعام الشابة العاملية القيادات من باملاة 54 نسبة املرأة وت

  الشخصيات هذه وتشكل الناشاة، االقتصادات دول  إلى
ً
 من جديدة نماذج وتقدم الجيل، هذا نخبة مجتمعة

 .املستدام االجتما ي االبتكار

 مجموعة فية برزت ورياضية وثقافية علمية األصعدة، جميع على أردنية، بإنجازات حافال 2016 العام وكان

 (:الشبابي الرأي) رصدته ما الحصر ال املثال سيل على منهن االردنيات الرواد من

 : الجيو ري صفاء

  طاقة خبيرة افضل جائزة على الجيو ري صفاء الشابة حصلت
ً
 السنة 2016 سنة عن الشباب لفاة عامليا

 .للطاقة العالمي املؤتمر هامش على الجائزة تقديم وتم العربي للوطن

 املناخي التغير بسياسات يتعلق ما في ولجهودها الطاقة، مجال في تواصلامل لعملها الجائزة الجيو ري ومنحت

 في االميركية الطاقة مهند ري جمعية عقدته والذي الطاقة لهندسة والثالثين التاسع العالمي املؤتمر خالل وذلك

 .واشنطن العاصمة

 :صبيح سلسبيل

 قيادية شخصية  افضل جائزة على حصلت صبيح، سلسبيل النسان، حقوق  مجال في والناشطة العالمية

    دولة في واعالمية
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 : الدجاني رنا

 بمناسبة توز عها تم التي العاملية التغيير صانعي بجائزة فازت الدجاني رنا الدكتورة االجتماعية الناشطة

 .فولبرايت برنام  انطالقة على عاما 70 مرور

 على الضوء لتسليط وذلك املهنية سيرتهم طوال رديةالف النجازاتهم تكريما الفائزين على الجوائز توز ع وتم

 الدول  وشعوب املتحدة الواليات شعب بين العالقات بناء في التاريخ عبر فولبرايت برنام  أحدثه الذي األثر

 .االخرى 

 :  الهنداوي   روان

 قبل من ارهااختي تم الهندواي روان االقتصادية املجاالت في املرأة دور  وتعزيز تنمية مجال في الناشطة

 UN Women قبل من اختيرت العام نفس وفي العالمي للشباب كسفيرة Milky Way Movement منظمة

 .قبل من العالمي للتغيير سفيرة الهنداوي  ومثلت للمرأة االقتصادي للتمكين عاملية كنصيرة

  وخمسين ماة ضمن من الجامعية مسيرتها خالل الهنداوي  اختيار وتم
ً
 في للمشاركة ةدول 22 من طالبا

 .2010 عام في االمريكية السفارة مع بالشراكة املتحدة الواليات في الريادة برنام 

 

 :  الحسيني هدى

 الجائزة حصدت عندما نيويورك في عاليا االردن اسم الحسيني هدى الريادية األردنية املهندسة ورفعت

 املسابقة هذه نهائيات غمار خاضت أن بعد ،2016 لعام األعمال في للنساء العاملية «ستيفي» مسابقة في الفضية

 .والبرونزية الفضية، الذهبية،: مراتب ثالث على معها تنافسن امريكا من سيدات جانب الى العاملية

 .بالجائزة الفوز  لهن وسبق الفاة هذه نهائيات الى تأهلن امريكيات خمس مع الحسيني وتنافست

 :  الخزاعي  وعد

 املتحدة االمم منظمة نظمتها التي املبدع الشباب مسابقة في األول  املركز لخزا يا وعد األردنية حصدت

 .العالم دول  مختل  من شاب 2500 نحو بمشاركة «يونيدو» الصناعية للتنمية

 عام لتحقيقها املتحدة االمم تسعى التي 17 الـ األهداإ حول  وفيديو بمقالة املسابقة في الخزا ي ونافست

 التصنيع وزيادة الفقر على القضاء ضمنها ومن األهداإ هذه تحقيق تواجه التي تحدياتال وتناولت 2030

 .املستدامة التنميه لضمان

 :  البطوش جمانة

 المجنة منتدى رئيس منصب لتولي مؤخرا، باختيارها، مميزا عربيا إنجازا حققت البطوش جمانة األردنية

 .الفيديك االستشاريين للمهندسين وليالد لالتحاد التابع الشباب للمهنيين التوج هية

 دول  عدة من أشخاص سبعة املنصب هذا تولى أن بعد للمنتدى رئيسا املاضري أيلول  في البطوش واختيرت

 .أفريقيا وجنوب وكندا املتحدة واململكة األميركية املتحدة والواليات وإيران اليابان هي مختلفة

 :  علي أفنان

 في Arab Entrepreneur of the Year لقب على حصلت يوريكا أكاديمية ديرةوم مؤسسة علي أفنان املهندسة

 نوفمبر في المارات-الجميرا قصر في الثامنة للمرة أقيم والذي Stars Of Business Awards جائزة تكريم حفل

 .إفريقيا وشمال األوسط الشرق  منطقة من ٣٥٠٠ بين من أعمال رواد الختيار ٢٠١٥

 ومهندسين مبتكرين ليكونوا األطفال تجهيز في مختصة ريادية كأكاديمية يوريكا ديميةأكا عن علي وفازت

 .مختلفة هندسية مجاالت في طفل ٣٥٠ عن يزيد ما تأسيسها منذ يوريكا أهلت حيث مبكرة، بأعمار

 :الزغول  إيمان
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 IACLE Travelزةبجائ البصريات تخصص في التطبيقية الطبية العلوم كلية من الزغول  ايمان الشابة فازت

Award الشرق  في املدرسين فاة عن استراليا في الالصقة للعدسات الدولية املنظمة تدعمها والتي العاملية 

 .اسيا وشمال االوسط

 الصحية الرعاية مجال في الجاد للعمل املدرسين وتحفيز املميز العلمي النشاط لدعم الجائزة وتهدإ

 .الطبية قةالالص العدسات وتطوير بالعين الخاصة

 :قديسات  سديم

 نجوم برنام  من األخيرة الحلقة في عربي مبتكر أفضل بلقب قديسات سديم الطبي املجال في الباحثة فازت

 املرض هذا وجه في للوقوإ أكبر وبدقة السرطان ملرضر  الجينية الفحوصات يسّرع لجهاز ابتكاره عن العلوم،

 .الوحشري

 البشرية األخطاء تقليل بهدإ بالكامل، آلية العملية هذه جعل على يالجين للفحص قديسات اختراع و عمل

 . العابر والتلوث
ً
 من الكفاءة رفع في تساهم فاي ا لية، العملية هذه تكالي  في الكبير االنخفاض عن فضال

 .الخاطاة السلبية النتائ  وتقليل النتائ  وتحسين الوقت حيث

 :مرعي يــارا

 انتل ملسابقة التصفيات في الحسين امللك ملؤسسة التابعة اليوبيل مدرسة من مر ي يـارا الطالبة وفازت

 .االمريكية اريزونا والية في اقيمت والتي ،2016 لعام والهندسة العلوم في العاملية

 عنوان يحمل العالم مستوى  على مشارك1700 بين من الرابع املركز حصد الذي الفائز املشروع وكان

 .النفطية بقعال واسترجاع امتصاص

 

 :صالح مروة

 عاملة» لقب على حصلت ان بعد املبدع االردني للشباب رائعا انموذجا صالح مروة الدكتورة الشابة وجسدت

 البحث تطوير في نظرية أول  تطرح عربية أول  لتكون  ،2016 لعام اليونسكو منظمة قبل من «ومفكرة وباحثة

 .األساسية فكرتها تجسد وثائقية أفالم إلى العلمية داملوا تحويل عبر االحترافي، والتعليم العلمي

 العلمي البحث تطوير لدعم مرئية مادة الى املكتوب العلمي املحتوى  تحويل فكرة على املشروع و عمل

 .قصيرة زمنية مدة في للمتلقي ليصالها العالم مستوى  على االحترافي والتعليم

 :عمرو  آيات

 على قادرون والعربي األردني الشباب أن اجمع للعالم التكنولوجية بأفكارها عمر آيات األردنية الشابة وأثبتت

 .وابداعاتهم بفكرهم االرضية الكرة حدود تخطي

 اردنية بفكرة الدولية ناسا وكالة الى والتعب الجد من اعوام بعد لتصل االقتصادية الظروإ عمرو  وكابدت

 من تتمكن وأن بالعالم الجامعات اهم احدى في دراستها تكمل ان عمرو  وتطمح. الخارجي الفضاء اكتشاإ حول 

 .كبرى  بشركة عمل فرصة على الحصول 

 :صويص نادرة

ت بروفيسور  رتبة إلى ترقى أردنّية اّول  صويص نادرة الطبيبة وحققت ثبَّ ّب  في م 
ّ
 امراض تخصص أميركا في الط

 .باميركا شيكاغو-الينوي  جامعة في الحياة مدى الدائمة الخدمة إلى وصلت حت  واملفاصل، الروماتيزم

 وعلى أميركا في املحلي الصعيد على املجال هذا في كخبيرة عالية طبية سمعة تحقيق من صويص تمكنت

 .العالمي املستوى 

 :الحسامي دينا
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 والية في االميركي الشبابي املجلس في كعضو تدخل اردنية كأول  االردني الشباب مثلت الحسامي دينا الشابة

 .بوسطن ستسماساتشو 

 التي القيادة على القدرة لديهم األردني الشباب بأن أجمع للعالم رسالة توجه ان بذلك الحسامي وأرادت

 .غيرهم الى إبداعاتهم إيصال وعلى العطاء على وقادرين مميزين يكونوا بأن تخولهم

 الغنانيم عبير

 ان بعد الصيدالني التعليم في الطويلة خبرتهاب االردنية العلم منابر الغنانيم عبير الدكتورة الشابة وإضاءات

 .االميركية املتحدة الواليات من الصيدالني الجامعي التعليم قيادات في الزمالة على حصلت

 الجامعي التعليم قادة وتطوير بناء يركزعلى األكاديمي التعليم قيادات زمالة برنام  فان الغنانيم وبحسب

 
ً
  والصيدالني عموما

ً
 لغايات ومؤسساته العالي التعليم وقادة زمالء مع العالقات توسيع الى ويهدإ خصوصا

 .والحكومية املدنية واملؤسسات الجامعات في والجودة االعتماد

 مهيرات سهير

 عقدته والذي الطاقة لهندسة والثالثين التاسع العالمي املؤتمر خالل املهيرات سهير املهندسة حصلت

 الدولي املستوى  على طاقة تطوير محترإ جائزة على واشنطن العاصمة في االميركية الطاقة مهند ري جمعية

 .2016 للعام

 أعضائها عدد والبالغ األميركية الطاقة مهند ري جمعية تمنحها التي الجوائز إحدى الجائزة هذه وتعتبر

 وطنية ازاتانج تحقق التي والشركات لألفراد املرموقة الجوائز من عدد يمنح حيث العالم، حول  عضو 18000

 .الطاقة هندسة ومبادئ ممارسات تعزيز في ودولية

 

 

 الخاتمة

 والتركيبة املواليد على والسهر واأللم والوالدة كالحمل للمرأة الضافية األعباء من بالرغم

 ودورها بصبر، تتحملها التي األوالد وتربية األسرة وإدارة بشؤون واالهتمام الجسدي والضع  الفيسيولوجية

 وتستخدم  والريادية القيادية، واملهارات الخصائص من متقدم مستوى  على تق  أنها إال  ابنةو  كأم

 وفي وعملها تربيتها في بحق ريادية أنها أجمع للعالم وأثبتت نجحت وقد  حياتها شؤون لدارة متنوعة استراتيجيات

 .املستحيل وتحدي االصرار ذات األردنية املرأة ريادة قصة أنها  ووطنها وأبنائها زوجها وراء وقوفها

 وإدراكه يفعله بما املرء شغ  من مزي  عن عبارة النجاح أن أعتقد: “مرة ذات تاتشر مارغريت قالت

 .”األهداإ ووضوح العمل جدية وبين الشغ  هذا بين الجمع بضرورة

 
ً
 :جديدة امرأة كتابة من أمين لقاسم بكلمات اختم وأخيرا

 :لسببين يعود امة أي في ترعمخ أو حكيم أو عالم ظهور  أن

 .تميز من فيه ظهر ملا وراثي استعداد: األول 

 .  ربته التي املرأة زمامها والتي شخصيته وشكلت االستعداد هذا نمو على ساعدت التي تربيته: الثاني
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 ملخص

يعتبر التمكين االقتصادي للمرأة الجزائرية من أهم القضايا التي برزت على رأس أولويات برام  الدولة 

برام  الجزائرية خاصة بعد التحول إلى نمط االقتصاد الحر، والذي تزامن مع استحداث حزمة من القوانين وال

الهادفة إلى تأهيل النساء، وخلق دور لهن ضمن املنظومة املجتمعية، وبالتالي محاولة تعزيز مكانتهن االجتماعية 

واالقتصادية، وبرغم تلك الجهود إال أن  الواقع كش  عن عوائق كان أبرزها تدني املستوى التعليمي لإلناث، 

يدية للمرأة من طرإ املجتمع الذكوري املهيمن بالتحديد في وارتفاع معدالت الفقر، بالضافة إلى النظرة التقل

املجتمع الصحراوي بالجزائر. ومن خالل ما سبق نسعى في هذه الدراسة إلى الكش  عن أهم العوائق التي وقفت 

عقبة دون تحقيق نجاح أولاك النسوة املقاوالت صاحبات املؤسسات الصغيرة، وكذلك للوقوإ على التحديات 

 نها عبر مسار تأسيس املشروع لغاية نجاحه في النهاية.  التي واجه

 املؤسسات الصغيرة واملتوسطة. املقاولة النسوية، :الكلمات املفتاحية

 

Abstract 

The economic empowerment of Algerian women is one of the most important issues that 

have emerged as the top priorities of the Algerian state programs, especially after the transition to a 

liberal economy, which coincided with creation of a package of laws and programs aimed at 

rehabilitating women and creating their role within the community system and thus trying to 

enhance their social and economic status. However, the reality revealed obstacles, the most 

prominent of which was the low level of education of females and the high rates of poverty, in 

addition to the traditional view of women in favor of the patriarchal society, which is particularly 

dominant in the desert society in Algeria. This study reveals the most important obstacles that have 

hindered the success of these women entrepreneurs and the challenges that they faced through the 

establishment of the project until its success in the end. 

Keywords :Women’s entrepreneurship, small and medium sized enterprises   
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 مقدمة: 

يعتبر مفهوم التنمية بصفة عامة والتنمية املستدامة بصفة خاصة أحد أهم محاور االهتمام العالمي 

بشق ها االقتصادي واالجتما ي وكذلك الرفع من  بالقرن الحالي، وإذ ال يمكن تحقيق التنمية املستدامة تحديدا

املستوى التعليمي والقضاء على الفقر وتحقيق الرفاه االجتما ي دون إشراك املرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا، 

"تنحو في  ومنه تمكينها اجتماعيا، لهذا أتت توصيات منتدى" التمكين االقتصادي للمرأة في عالم العمل املتغير

 770تجاه إذ ووفقا للمديرة التنفيذية لهياة األمم املتحدة للمرأة السيدة "بومزيلي مالمبونوكا" فإن" هذا اال

% من رجال العالم يتقاضون أجرا باملقارنة مع أقل من 76مليون شخص بطال بالعالم غالبيتهم نساء، وأن 

إفريقيا فإن الفجوة بين الجنسين  % من النساء الالتي يتقاضين أجره. أما بالنسبة للعالم العربي وشمال50

 (.1% بزيادة تقدر بضع  النسبة املسجلة بين الذكور")44تتسع حيث تصل بطالة الشابات إلى نحو 

لهذا فدولة مثل الجزائر بعمقها العربي وانتمائها الفريقي  ال تستثن  من هذه القضية العاملية، إذ مع 

حوالت االقتصادية العاملية الكبرى من اقتصادات الر ع إلى النظام نهاية القرن الواحد والعشرين وفي ظروإ الت

الرأسمالي الذي يشجع على الحرية املادية لألفراد واملؤسسات، بدأت الجزائر في عملية التحول من االقتصاد 

لتلك االشتراكي املعتمد على الر ع إلى النظام االقتصادي األكثر تحررا، وباشرت بإصالحات اقتصادية مواكبة 

املرحلة، والتي كان أبرزها "إعادة النظر في دور الدولة من منت  إلى منظم وموجه، وفسح املجال أمام القطاع 

الخاص، واالنفتاح على السوق العاملية و تشجيع االستثمار األجنبي لتحرير التجارة الخارجية، ومحاولة تأسيس 

بالضافة إلى تنو ع الصادرات واألسواق الخارجية". ولعل  صناعة وطنية، وتطوير الري  وتحقيق االكتفاء الذاتي،

أهم نقطة هي فتح مجال املنافسة أمام الخواص، والذي استلهمته من التجربة الصينية في موضوع إنشاء 

 مؤسسات صغيرة ومتوسطة.

من هنا قامت الدولة الجزائرية بصياغة قوانين واستحداث آليات خاصة لنشاء املؤسسات املصغرة 

املتوسطة، األمر الذي فتح املجال مباشرة للنساء الطموحات في إنشاء مؤسسات خاصة بهن تزامن مع حزمة و 

من التشر عات لتسهيل إدماجهن اجتماعيا، من خالل توفير الوسائل الثقافية واملعنوية وبالخصوص املادية منها 

نام  االستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج لتمكينهن اقتصاديا، ولعل من أهم البرام  األكثر تطبيقا نجد " بر 

املرأة، خاصة في شقها املوجه لفائدة املرأة الريفية واملاكثة بالبيت، بالضافة إلى برام  القروض املصغرة وكذلك 

 ANSEJ"(2.)برام  إنشاء املؤسسات املصغرة عن طريق الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

ء التحدي الذي يفرض نفسه على دول العالم العربي وهو استحداث صيغ استنادا إلى ما ذكرنا وفي ضو

متجددة تتناسب مع طبيعة عصر العوملة الذي نحياه اليوم، يقوم بناء دراستنا وفق مجموعة من املعايير حاولنا 

فصاح من خاللها عدم إغفال املراحل التي تمر بها أية سيدة أعمال من خالل تراتب منطقي يحاول الجابة وال 

عن مسار إنشاء املؤسسة والكش  عن املهارات التي استطعن عن طريقها تحدي املجتمع الصحراوي بالجزائر. 

وكذلك أكبر التحديات الالتي واجهنها في سبيل تحقيق هدإ نجاح مؤسساتهن املصغرة واكتساب صفة سيدات 

الحياة االجتماعية، ويتسم بطابع الحفاظ أعمال خاصة بمجتمع ذكوري لم يتعود بعد على مقاسمة املرأة ألدوار 

والنظرة التقليدية للمرأة. لذا ومن خالل ما سبق وما يثبت ذلك االهتمام بقضية تمكين املرأة اقتصاديا جملة 

من الدراسات تهتم بهذه الظاهرة التي بدأت تغير في املالمح العامة ليس في االقتصاد وحسب، وإنما في الحياة 

نجد دراسة الباحثتين األستاذتين أميرة سالمي وإيمان ببة املوسومة ب"املؤسسات الصغيرة االجتماعية ككل، 

واملتوسطة كأداة للتمكين االقتصادي للمرأة في الجزائر". حيث قد أعدت الدراسة بوالية ورقلة التي تقع 

ر حجم عينة ب  كم في عمق الصحراء، وقد تم اختيا 800بالجنوب الشرقي لمجزائر، وتبعد عن العاصمة ب 

امرأة مقاولة  من مجتمع بحث حدد بعينة عشوائية من صاحبات مشار ع خاصة وصاحبات مهن حرة  150
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وصناعة تقليدية، وقد استخدمت أداة االستبيان في البحث. وقد خلصت الدراسة إلى أن املرأة صاحبة املؤسسة 

املجتمعية والعائلية لقيام املرأة بتأسيس الصغيرة قد استطاعت أن تتخطى بعض املشاكل املتعلقة بالنظرة 

أعمال خاصة، والتي اعتبرت عائقا بالنسبة للمرأة املقاولة في الجزائر، إال أنها ال تزال تعاني حسب ما جاء في 

الدراسة من مشكل التسويق ولبعض املشاكل الدارية والقانونية، غير أن أكبر إشكال يطرح  هنا هو ما مدى 

على االستفادة من آليات الدعم واملساعدة الحكومية، والحصول على التمويل الخارجي،  وقد  إقبال هذه الفاة

الحظت الباحثتان في عينة الدراسة عدم إقبال النساء على االستفادة من القروض البنكية التي استحدثتها 

   الدولة لصالح هذه الفاة والتي تتبعها إجراءات تسهيلية إدارية و جبائية تحفيزية.

وقد اعتمدنا نموذج دراسة على مؤشرات التمكين االقتصادي كمتغير مستقل من)التعليم، الصحة، 

االعالم، املشاركة في القرار، املساهمة في األنشطة االقتصادية، الفرص املتاحة اقتصاديا وأثر هذه املؤشرات 

 على املرأة وتمكينها اقتصاديا(.

"املرأة الجزائرية والتغير، دراسة حول دور وأداء السياسات  وانبالضافة إلى الدراسة الثانية تحت عن

سنة من االستقالل، وما واكب ذلك  50العمومية" حيث حاول الباحث أن يتناول وضعية املرأة  في الجزائر عبر 

من حزمة قوانين و ميكانيزمات تشر عية من طرإ الدولة كالتزامات دولية تصب في صالح املرأة وإدماجها 

ماعيا وتمكينها اقتصاديا بغض النظر عن املفهوم الذي تناوله "الجندر"، ومن خالل هذا أراد الباحث التركيز اجت

سنة 50على التمثالت االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي يعكسها حضور املرأة في الحياة العامة خالل 

ا واقتصاديا وسياسيا. ومما سبق خلص الباحث التي أعقبت االستقالل والتركيز على تفعيل دور املرأة اجتماعي

إلى أن املرأة في الجزائر قد تم تمكينها من الناحية السياسية حيث أنها  احتلت املرتبة األولى عربيا والثامنة 

%، غير أن إدماج 31مقعدا ما يقابله نسبة146والعشرين عامليا بالنسبة لعدد مقاعد البرملان املمنوحة للنساء ب

سب الباحث في سوق الشغل انحصر على بعض القطاعات كالتعليم التربوي والتعليم العالي في حين لم املرأة ح

تتجه الكثير من النسوة نحو االستفادة من القروض البنكية إال في السنة األخيرة، حيث لم تتجه السياسات 

أة في الحياة االقتصادية، فالباحث يرى العامة إال في السنوات األخيرة إلى إبداء بعض االهتمام بمسألة إدماج املر 

أن النساء الجزائريات واكبن بأنفسهن التغيرات التي عايشتها الجزائر خاصة بعد الثمانينيات ودخولها عالم 

اقتصاد السوق. غير أن املالحظ على هذه الدراسة اعتمادها األرقام الرسمية فقط والتي حتما ال تعكس واقع 

 الظاهرة املدروسة. 

 لة الدراسة  وأسئلتها:مشك

أضحى من الواضح في الجزائر مالحظة الحضور املتزايد لدور املرأة في املجتمع وفي أغلب القطاعات وعلى 

كافة املستويات، إذ تمكنت املرأة الجزائرية من تحقيق عدة مكتسبات مكنتها من تبوء مكانة اجتماعية معتبرة 

، 2017واالنتخابات املوالية لها لسنة 2012نتخابات البرملانية لسنة بداية من املشاركة السياسية القوية في اال 

% من مقاعد البرملان مما جعل 27(، أي ما نسبته 3) 462مقعد من أصل  121حيث استطاعت الفوز  ب

 الجزائر تحتل املرتبة األولى عربيا من حيث تمثيل وتمكين النساء سياسيا. وبالتالي املشاركة في صناعة القرارات

الوطنية والدولية ولكن رغم هذا ال نجد انعكاس ذلك على الواقع بالقوة نفسها وبرغم القوانين والحزم 

التشر عية والتحفيزات خاصة التي تصب في صالح تمكين املرأة وزيادة مشاركتها في الحياة االقتصادية وبخاصة 

واقع شبه مغاير ملا يسوق عبر لنمط النسوة الطموحات لنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة حيث نق  على 

بعض وسائل العالم وبعض الدوائر الرسمية. يرى الخبراء أن البنية االجتماعية واالقتصادية في الجزائر تمارس 

عدة ضغوطات تتحكم وتتدخل في اختيارات املرأة االستثمارية، مما يجعلها تتجنب بعض القطاعات التي بقيت 

س ضع  تواجد املقاوالت النسوية بالواليات الجنوبية الصحراوية، والذي حكرا على الرجال،  وبالخصوص نلم
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يرجع في رأينا لعدة عوامل طبيعية واجتماعية وثقافية مقارنة بمدن الهضاب العليا واملدن الساحلية املقابلة 

سيدات األعمال لهذا و من خالل كل ما تناولناه أردنا كباحثين أن نتكش  حقيقة الواقع املعيش للنساء  با.و ألور 

الالتي استطعن التغلب على كل هذه املعيقات الثقافية واالجتماعية بالضافة إلى العوائق املادية بدءا بفكرة 

تجسيد املشروع وتمويله، وفي األخير إلى تجاوز عقبة العوائق النفسية من أفكار سلبية وتجارب محبطة سابقة. 

ي تجاوزتها النساء سيدات األعمال الصحراويات؟ وعن التحديات من هنا نستطيع أن نتساءل عن  املعيقات الت

النفسية واملعنوية التي استطعن عبرها تحقيق النجاح  وإثبات الذات وكذلك لعب دور اجتما ي بارز؟ و عن 

 طموحهن املستقبلي؟

 أهداف الدراسة:

آليات التمكين االقتصادي محاولة التقرب من الواقع الحقيقي للمرأة الصحراوية الجزائرية ومدى تطبيق  .1

 اتجاهها.

 محاولة الكش  عن العوائق التي تق  عقبة في تحقيق النجاح للمقاولة النسوية .2

 اكتشاإ القدرات الذهنية والنفسية واملهاراتية للسيدات في مواجهة عوائق النجاح .3

 أهمية الدراسة: .1

و املرأة وخاصة مسألة تمكينها تكمن أهمية الدراسة في تسليطها الضوء على مكون مهم من املجتمع وه

وزيادة مشاركتها في سوق العمل وأثر القوانين املوجهة نحو إدماجها وتأهيلها اجتماعيا عن طريق تمكينها 

اقتصاديا، حيث أن هذا املوضوع ال يزال يستحوذ على االهتمام العالمي تحت إشراإ األمم املتحدة وبتوجيه 

العاملية من أجل مساهمة املرأة في بناء االقتصادات الوطنية، هذا من جهة منها لكافة الفاعلين ضمن املنظومة 

ومن جهة ثانية تحاول هذه الدراسة التركيز على سيدات أعمال يمتلكن ويرأسن مؤسسات خاصة بهن و شاركن 

ن من في خلق مناصب جديدة ودعم االقتصاد املحلي والوطني، وهذا ما يعزز دورهن القيادي في املجتمع ويمكنه

 املشاركة في اتخاذ القرارات.

 حدود الدراسة:

كم،   ووالية  400: سيدات األعمال بوالية األغواط، ووالية آفلو املنتدبة وتبعدان عن العاصمة باملكانية

 كم وجميعها تقع بالجنوب الجزائري.  600غرداية التي تبعد عن العاصمة ب 

  2017جويلية  15جوان إلى غاية 15ية املمتّدة من : أجريت هذه الدراسة في الفترة الزمنالزمانية

 محددات الدراسة:

إن الخصائص االجتماعية، الثقافية والظروإ االقتصادية والسياسية والحالة النفسية والوسائل املادية 

التي يمتلكها الفرد كلها تحدد تصوراته للواقع الذي يعيشه، ولكي يحقق أهدافه فيه، وفي هذا الطار تمكين 

املرأة يتحدد من خالل توافر بعض املحددات من عدمها والتي اجتهدنا في تحديدها وحصرها بما يتالءم والواقع 

املرأة الجزائرية بالوسط الصحراوي الذي يتميز بنمط تفكير وبطريقة عيش مختلفة نوعا ما عن  عيشهالذي ت

 شمال البالد كما هو مبين في الشكل التالي:

 تالقوانين و التشر عا -

 البرام  و السياسات االقتصادية -

 للمرأة األسرةنظرة  -

 العادات و التقاليد والتصورات املرتبطة بصورة املرأة -

 تمويل ذاتي -

 تدعيم  -
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 التعليم والتدريب -

 الذهني والنف ري والقدرة على التحدي االستعداد -

 تعريف املصطلحات:  .2

قوة األفراد السياسية واالجتماعية : التمكين: يعزى التمكين حسب املوسوعة الحرة إلى زيادة أوال

واالقتصادية وهو غالبا ما يعني أن الشخص املتمكن يطور الثقة في قدراته. فهناك عدة مكونات للتمكين منها 

االجتما ي والداري واالقتصادي وتطوير الذات والتمكين في علوم التسويق. وحسب املوسوعة فالتمكين 

ز االجتما ي في عمليات اتخاذ القرار. أما في التنمية االقتصادية فإن مقاربة االجتما ي يعني القضاء على التميي

التمكين ترتكز على تفعيل جهود االعتماد على الذات أكثر مما تعتمد على تأمين الرعاية االجتماعية، وفي مجال 

 (4التطوير الذاتي فالكلمة تعني نظام من إعادة تشكيل)تكوين( الذات.)

 االقتصادي للمرأة::  التمكين ثانيا

 عرفه برنامج األمم املتحدة اإلنمائي بأنه يشمل:

توفير الفرص االقتصادية مثل توسيع فرص االستخدام والتوظي  الذاتي وتشجيع العمل الالئق واملنت ،  -

 وتحسين فرص الوصول للتمويل.

 وحرية التصرإ باألرض.الوضع القانوني والحقوقي مثل تحسين حقوق املرأة في امللكية، امليراث، ملكية  -

التعبير والدم  واملشاركة في عملية صنع القرارات االقتصادية مثل تطوير آليات لتعزيز مشاركة املرأة في  -

 (.5هياات صنع القرار)

 ثالثا:  املؤسسات الصغيرة و املتوسطة: حسب وزارة الصناعة واملناجم فإن: -

أفراد، وتحقق رقم أعمال يقل عن  9إلى1غل ما بين املؤسسة الصغيرة : تعرإ على أنها املؤسسة التي تش -

 مليون دينار.20

 200عامال، ويتراوح رقم أعمالها بين  250و  50املؤسسة املتوسطة : هي تلك املؤسسات التي تشغل بين  -

 مليار دينار. 2مليون و 

 رابعا:  تعري  املرأة املقاولة:  -

أسست أو اشترت أو تحصلت على مؤسسة عن طريق  كل امرأة سواء كانت لوحدها أو برفقة شريك أو أكثر  -

الرث تصبح مسؤولة عل ها ماليا وإداريا واجتماعيا، كما تساهم في تسييرها الجاري، كمـا أنها شخص يتحمل 

املخاطر املاليـة لنشاء أو الحصول على مؤسسة، وتديرها بطريقة إبداعيـة وذلك عن طريق تطوير منتجات 

 (".   6يدة)جديدة ودخول  أسواق جد

التعري  الجرائي: لذا فاملرأة املقاولة هي التي ِتؤسس وتنشرئ مؤسسة مصغرة وتديرها مباشرة أو بتكلي  ولها  -

 حق التصرإ بها وتتحمل املخاطر في مسار تحقيق نجاحها بالسوق. 

 إجراءات الدراسة:  .3

 منهج الدراسة:

الباحث، وتبعا لذلك تتعدد طرق ومناهج  يعبر املنهج عن مجموعة من الخطوات املنظمة التي يتبعها

البحث حسب طبيعة الدراسة وما يتناسب معها، لذلك فاختيار املنهج األنسب للبحث يعتبر أساس نجاح إنجاز 

 الدراسة التي توص  باملوضوعية.

ولوضع تصور يسمح بدراسة تمكين املراة الصحراوية بالجزائر فإن اختيار منهج دراسة الحالة كفيل 

يق الغرض، حيث يمكننا من القيام بتناول الظاهرة بطريقة تفصيلية في مجالها االجتما ي واليكيولوجي بتحق
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والثقافي من عادات وتقاليد وقيم وأفكار ومن أجل التعّرإ على مجموعٍة من الحقائق االجتماعّية والنفسّية 

 ألولاك سيدات األعمال.

 

 مجتمع الدراسة:

ساء سيدات األعمال قبل اختيارنا لعينة الدراس ِ
ّ
ة قمنا بتحديد مجتمع الدراسة والذي تمَّ تحديده بالن

 الالتي يملكن مؤسسات مصغرة بوالية األغواط، ووالية آفلو املنتدبة، ووالية غرداية. 

: كانت عينة الدراسة عبارة عن عينة قصدية من صاحبات املؤسسات املصغرة مع اختالإ في العينة

 سيدة أعمال أتت كا تي:16حديد حجم العينة بأصل النشاط، كما تم ت

 مؤسسات مصغرة. 08والية األغواط:

 مؤسسات مصغرة. 04والية آفلو املنتدبة:

 مؤسسات مصغرة. 04والية غرداية:

 أداة الدراسة وصدقها وثباتها:

ردة مف 16تم اختيار تقنية املقابلة  عوض املقياس بسبب ما تفرضه عينة الدراسة التي كانت في حدود

وبالتالي فإنَّ األداة األكثر إفادة في هذه الحالة هي املقابلة، لذلك تمت صياغتها وعرضها على عدد من األساتذة في 

 علم االجتماع لبداء املالحظات حولها وقد تبين أن أسالتها تقيس ما صيغت ألجله.  

 أنموذج وتصميم الدراسة:

 سيدات األعمال الصحراويات.أتت دراستنا على شكل دراسة أحادية املتغير ل

 طريقة تحليل البيانات:

 تحليل سوسيولوجي

  النتائج واملناقشة: .4

أن املشار ع متنوعة إذ أّن هناك ثالث مؤسسات  (1) الجدول تبين نتائ  الدراسة كما هو مبين في 

 صيدلة، 
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 :جدول يوضح أهم املتغيرات املرتبطة بصاحبة املؤسسة واملشروع01الجدول رقم
 جوباتاملست

 

 الحالة االجتماعية املستوى التعليمي نوع التمويل نوع املشروع

 عزباء مهندسة معمارية ذاتي مكتب دراسات هندسة معمارية 1

 متزوجة دكتوراه صيدلة ذاتي صيدلية 2

 متزوجة دكتوراه صيدلة ذاتي صيدلية 3

 متزوجة دكتوراه صيدلة ذاتي وأسري  مختبر تحاليل طبية صيدلية+ 4

 متزوجة شهادة ثانوي+ ذاتي مدرسة وورشة خياطة 5

 متزوجة جامعية ذاتي ورشة صناعة تقليدية 6

 متزوجة ثانوي  ذاتي ورشة خياطة ألبسة تقليدية 7

 عزباء أسا ري دعم ورشة صناعة تقليدية 8

 متزوجة جامعية دعم غير املعدنية إعادة الرسكلة 9

 ءعزبا شهادة جامعية+ دعم وكالة سياحية 10

 عزباء ثانوي  دعم مغسلة مالبس 11

 متزوجة ثانوي  دعم وكالة كراء سيارات 12

 متزوجة ثانوي  دعم صالون حالقة سيدات 13

 مطلقة ثانوي  دعم صالون حالقة سيدات 14

 مطلقة ثانوي  دعم موزع لحوم وأسماك 15

 مطلقة ثانوي  دعم صالون حالقة سيدات 16

 توقفتا عن النشاط ألسباب نذكرها في املناقشة. املؤسستين األخيرتين قد مالحظة:

ومكتب دراسات هندسة معمارية وتعمير، ورشتين لمخياطة، بالضافة إلى ورشتين لصناعة الزرابي 

التقليدية )السجاد(، ومؤسسة السترجاع املواد غير املعدنية وإعادة رسكلتها، ومشروع وكالة سياحية، 

رات، ومؤسسة لتوز ع المحوم واألسماك، وفي األخير ثالث مشار ع ومغسلة مالبس، ووكالة لكراء السيا

صالونات حالقة سيدات. ويتضح كذلك أن ستة مشار ع مصدر تمويلها ذاتي من طرإ صاحبات 

 ، ومؤسسةANSEJاملؤسسات، وثمانية مشار ع مدعمة من طرإ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب

واحد بتمويل ذاتي ، ومشروع ANGEMالقروض الصغيرة لتسيير واحدة مدعمة من طرإ الوكالة الوطنية

وأسري. ويالحظ كذلك أن سبع سيدات لهن مؤهل علمي عاٍل، وثمان سيدات ملستوى ثانوي، في حين سيدة 

 واحدة لديها مستوى أسا ري.

دد العمال : يبين عدد سنوات الخبرة قبل تأسيس املشروع إضافة إلى مدة املشروع منذ تأسيسه وع01الشكل رقم

 باملؤسسة حاليا.

 
 املصدر: الشكل من إعداد الباحثين اعتمادا على املعطيات             
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مالحظة: عندما ال نالحظ املستطيل األخضر يعني هذا أن صاحبة املؤسسة ال تملك سنوات خبرة قبل إنشاء 

 لنشاط ا ن. ممثلتان في الرسم البياني لكنهما خارج ا 16،15مؤسستها، واملؤسستين رقم 

من خالل ما تقدم حاولت هذه الدراسة إلقاء الضوء على واقع التمكين االقتصادي للنساء خاصة 

في سبيل تحقيق النجاح،  واجهنهانموذج سيدات األعمال بإبراز العوائق التي تمنع تمكينهن، والتحديات التي 

االجتماعية املحافظة والتي ينظر من خاللها إلى وعليه تبين أن املجتمع الجزائري والصحراوي باألخص ذو الخلفية 

املرأة على أنها جزء ثانوي من املجتمع بال دور وال أهمية غير النجاب وتربية األوالد، وما يعكسه هذا من معاني 

مجتمعيا و عطل  املرأةالتمييز املمارس على خلفية الجنس أو النوع االجتما ي، ومن خالل موروث ثقافي يهمش 

ا ويقوم في كثير من األحيان باستبعاد أي دور لها، ويمارس عل ها أعلى درجات التحكم والسيطرة والقهر طاقاته

االجتما ي، وهذا عبر آليات متوارثة عن طريق وسائل التنشاة االجتماعية، والتي أصبحت عبارة عن آليات ضبط 

من حاالت واقعية إلى إقصائها وحت  اجتما ي تعاقد عل ها هذا الصن  من املجتمع، وربما  ليصل في كثير 

حرمانها من بعض الحقوق املدنية كامليراث وحق التملك. هذا املجتمع هو وريث لحقبة استعمارية دمرت النسي  

االجتما ي الوطني، وهو وريث مشاكل رافقت التحوالت البنيوية الكبرى للمجتمع الجزائري وهو كذلك وريث 

القرن املاضري. هذا ما استخلصناه من إجابات املستجوبات حيث صرحن بأن لحقب اضطرابات أمنية مع نهاية 

املجتمع غير محفز ولديه نظرة تقليدية للمرأة وتشاؤمية أكثر للمرأة العاملة حيث أنهن وجدن التحفيز من خالل 

تي لم تكن أسرهن عن طريق الوالدين أو الخوة والزوج كذلك، وهذا ما يدل على الخلفية األسرية للسيدات وال

 تنظر بنظرة تقليدية للمرأة الطموحة.

هذا من جهة ومن جهة أخرى لوحظ أن بعض من النسوة سيدات األعمال قد واجهن صعوبات مادية 

في تجسيد املشروع، إذ أنشأن مؤسساتهن من مالهن الخاص حيث أنهن بعن بعض ممتلكاتهن وهذا ما جعلنا 

ي تمنحها الدولة فصرحن بأنها قروض ربوية. ض  إلى ذلك عدم نستفسر عن عدم االستفادة من القروض الت

توفر ظروإ وفرص النجاح مقابل املخاطر التي تواجه مشار عهن والذي يطلق عليه بفقدان األمان االقتصادي 

خاصة مع ضبابية السوق بالنسبة لألعمال الصناعية والتجارية  واملنافسة الكبيرة للشركات الكبرى، وربما 

ي مسألة التمويل يالحظ عدم تكافؤ الفرص في الحصول على تمويل بالنسبة للمرأة من خالل نمط األبرز ف

املجتمع الذكوري، فالرجل بهذا املجتمع يستطيع أن يجد شركاء وممولين و ستطيع بناء عالقات  مع مستثمرين 

 في مقابل عدم توفر هذه الفرص للمرأة، بالضافة إلى عائق البيروقراطية.

ن التحديات والرهانات التي رفعنها اتجاه كل العوائق فقد أجمعن على أن الحافز النف ري أو الدافع أما ع

املعنوي الذاتي واملستوى العلمي كان األقوى واألبرز، وأن روح التحدي التي تحدوهن جعلتهن يتغلبن على العديد 

إلى تحقيق طموحي" في حين تقول من الصعاب، حيث صرحت إحداهن بأن "بالجهد واملثابرة والتحدي وصلت 

أخرى بأن "الرادة تصنع املعجزات" معللة قولها "بأنها تحدت الجميع وباعت كل ممتلكاتها وأسست مدرسة 

متربصة"، وأخرى تقول أن "بالرادة  والثقة في النفس استطاعت أن تحقق ما لم  16وورشة الخياطة ولديها االن 

"معلوماتها األكاديمية حول مجالها قد ساعدتها كثيرا، وأّن  الة السياحة بأنتحققه الكثيرات"، وتقول صاحبة وك

كثرة سفرها لمخارج مكنها من بناء عالقات وظفتها في صالح وكالتها السياحية"، في حين تقول صاحبة صيدلية 

ي وحب املهنة والرغبة في مساعدة املرضر  "جعله ا تصمد في وجه ومختبر بأن "قوة الشخصية والهمة وروح التحّدِ

العوائق. وبالنسبة لبعضهن كان للتحفيز املادي وفي بعض األحيان املعنوي من قبل وكالة دعم تشغيل الشباب 

ANSEJ  األثر اليجابي على املشار ع. ولعل كذلك من أبرز نقاط القوة التي يمتلكنها هو درجة املهارة والتدريب

بات مؤسسات "وكالة السياحة، ومغسلة املالبس، ووكالة كراء فجلهن تلقين تدريبات في تخصصاتهن ماعدا صاح

"لدي مهارة كبيرة في ميدان الخياطة وأعتبر نف ري األولى على  السيارات". إذ تقول صاحبة ورشة الخياطة أنه
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التقليدية أو العصرية"، وتقول أيضا "لدي ميول تعليمية أكثر من نشاط صنا ي  ةلأللبسمستوى املنطقة سواء 

واملجتمع بعدما حققن طموحهن فقد صرحن بأن  األسرةي ".بالضافة إلى سؤالهم عن مكانتهم داخل تجار 

مكانتهن تعززت عائليا واجتماعيا كما تقول صاحبة صناعة الزرابي التقليدية بأنَّ "املجتمع لألس  مجتمع مادي 

ئرة عالقاتها قد توسعت جدا". وقد تعززت مكانتي فيه بعد نجاح مشرو ي، "وصرحت صاحبة صيدلية بأنَّ "دا

وعليه نالحظ أنَّ أولاك النسوة يتميزن بوسط أسري منفتح وأزواج داعمين معنويا وحت  ماديا في بعض األحيان 

يتقاسمون معهم أعباء تربية األوالد، كما أن جلهن يتمتعن بتكوين علمي عاٍل ولديهن مهارات وتلقين تدريبات 

ي وتخطي ولهن خبرة عمل قبل تأسيس املش روع، بالضافة إلى أنَّ العنصر املشترك بينهن هو القدرة على التحّدِ

كل الصعاب والعراقيل التي حالت دون تحقيق طموحهن، بمعن  آخر كان للعامل النف ري األثر األكبر في مواجهة 

إنشاء مشار ع  العوائق التي تحدثن عنها، وقد أشرن بأنَّ تجاربهن قد ألهمن بعضا من صديقاتهن لخوض تجربة

مصغرة مثل سيدة ورشة الخياطة والتي قالت بأنَّ ثالث إناث تخرجن من عندها وأسسن مشار ع صغيرة. وفي 

األخير وعن طموحهن املستقبلي فقد أجبن بأن لهن طموح التوسع خاصة بالنسبة لسيدة ورشة الخياطة إذ 

حت سيدة الورشة التقليدية بأنها تسوق بينت أنها قامت بعدة معارض وطنية لتسويق منتوجها في حين صر 

أما بالنسبة لصاحبة مؤسسة  منتوجها وطنيا وكذلك بعض منه في فرنسا ويحدوها طموح ان تتوسع دوليا أكثر،

 تدوير اللدائن)البالستيك( فتطمح لتطوير وتوسيع عملها وفتح شركتين أو ثالث في هذا املجال.          

خاصة مؤسسة توز ع المحوم واألسماك فتصّرِح السيدة بأنَّ أكبر أما عن أسباب فشل املشروعين و 

املعيقات تبدأ من املجتمع الذي ينعدم من خالله أي شكل من أشكال الدعم للمرأة العاملة، وخاصة الطموحة 

ر" وبأنه لنشاء وإدارة مؤسسة خاصة، والذي تصفه "يدمر الطاقات خاصة النسوية"، معللة ذلك  "بغير املتحّضِ

"كي  لك سياقة شاحنة، ولو أنك في بيتك أحسن لك"،  أنها تعرضت ألنواع األلفاظ السلبية والجارحة مثلب

إضافة لعائق البيروقراطية. وللعلم أنَّ السيدة كانت تقوم بسياقة الشاحنة بنفسها وملسافات طويلة في بعض 

سة العسكرية بوالية سكنها)والية األغواط( األحيان كما تقول، وننوه إلى أنها تعاقدت في فترة نشاطها مع املؤس

كم نحو الجنوب في عمق الصحراء. وبالنسبة لسيدة صالون  400وبوالية ورقلة التي تبعد عن مقر سكنها ب 

عد مكان عملها عن املنزل وتواجده بمنطقة خطرة على حد قولها، وألنها ال  الحالقة فقد توق  مشروعها بسبب ب 

ب منحه إياها من طرإ الوكالة الداعمة لها. لذا اضطرت لغلقه والتوق  نهائيا عن تستطيع تحويل محلها بسب

 النشاط، بالضافة لتكفلها بوالديها الكبيران في السن. 

في األخير ربما النقطة األساس في فشل بعض املؤسسات النسوية تتعلق بنوع املشروع، إذ أن املجتمع 

مط معين من املشار ع، ويبدي رغبة في مقاومتها ويراها حصرا على غير قادر على تقبل تواجد فاة النساء بن

 الذكور. لهذا فإنَّ انعكاس صورهن)النساء سيدات األعمال( في املجتمع هو بطبيعة ونوع املشروع املراد تأسيسه.

في النهاية علينا أن نعترإ بأن املجتمع الجزائري ومع بداية األلفية شهد ارتفاعا في عدد النساء 

تعلمات إضافة إلى االستقرار االجتما ي الذي شهده وارتفاع مستوى املعيشة واالصالحات السياسية امل

واالقتصادية التي عرفها قد أثرت في البن  الفكرية واملادية للمجتمع وخاصة املوجهة اتجاه الرفع من قدرات 

واملجتمع ككل ولعل من أبرز أدوات  النساء وتأهيلهن لكسب مكانة اجتماعية وأخذ دور بّناء لتطوير االقتصاد

 إدماج املرأة هو تمكينها إقتصاديا.
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 توصيات الدراسة: .5

مراجعة القوانين املوجهة لنشاء املؤسسات الصغيرة واملتوسطة خاصة فيما يخص التمويل والتدعيم  -1

 بعيدا عن القروض الربوية.

غيرة واملتوسطة وحصرها في أصحاب مراجعة قوانين منح التصاريح املخولة لنشاء املؤسسات الص -2

 املستوى التعليمي العالي واليد العاملة املؤهلة واملدربة واملحترفة. 

 املالءمة بين التخصصات الجامعية و متطلبات االقتصاد. -3

 أخذ بعين االعتبار لنوع املشروع بما يتالءم مع املجتمع لضمان نجاحه. -4
 الهوامش: .6

 http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/238755/#.WXDRD4R_eUkعالم: إذاعة األمم املتحدة، األخبار وال  -1

  http://www.mdipi.gov.dzوزارة الصناعة واملناجم الجزائرية  -2

   http://www.apn.dzاملجلس الشعبي الوطني،   -3

ء في الري  السوري، أطروحة دكتوراه، جامعة أ.رائدة أيوب، الجدوى االجتماعية للمشار ع املتناهية الصغر وتأثيراتها على النسا -4

 87، ص2010سانت كلمنس، قسم العلوم االجتماعية، 

 .16، ص2014أ.غسان أبو منديل، واقع التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع غزة، فلسطين، غزة،  -5

6- Rapport du groupe-conseil sur l'entrepreneuriat féminin :" Les défis des entrepreneures", Quebec,2000, P.9. 

 املصادر واملراجع:  .7

 
 
 املراجع العربية:  -أوال

أ.رائدة أيوب، الجدوى االجتماعية للمشار ع املتناهية الصغر وتأثيراتها على النساء في الري  السوري، أطروحة دكتوراه، جامعة  .1

 .2010سانت كلمنس، قسم العلوم االجتماعية، 

 http://www.apn.dzاملجلس الشعبي الوطني،   .2

 http://www.unmultimedia.org/arabic/radio/archives/238755/#.WXDRD4R_eUkإذاعة األمم املتحدة، األخبار والعالم،  .3

 http://www.mdipi.gov.dzوزارة الصناعة واملناجم الجزائرية، املديرية العامة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة  .4

 .2014قتصادي للمرأة في قطاع غزة، فلسطين، غزة، أ.غسان أبو منديل، واقع التمكين اال .5

 
 
 املراجع األجنبية: -ثانيا

1. Rapport du groupe-conseil sur l'entrepreneuriat féminin : 

 "Les défis des entrepreneures", Quebec,2000. 

 املالحق:

 برامج وآليات دعم و أنظمة التحفيز على االستثمار بالجزائر:

 (L’ANDIة لترقية اإلستثمار :)الوكالة الوطني .1

هي مؤسسة حكومية مسؤولة عن تسهيل وترقية و مرافقة االستثمار وخلق املؤسسات من خالل أجهزة التحفيز التي تتمحورا أساسا 

 على إجراءات العفاء و التخفيض الضريبي. 

 (  CNACالصندوق الوطني للتأمين عن البطالة: ) .2

سنة،  50- 30اء وتوسيع النشاطات املخصصة للشباب العاطل عن العمل و البالغ من العمر يتكفل الصندوق بجهاز الدعم لنش

 والذين فقدوا وظائفهم ألسباب اقتصادية لشهر واحد.

 مليون دينار. يقدم الجهاز ألصحاب املشار ع مايلي : 10الحد األقصر  للمشروع ال يتجاوز 

باملاة من التكلفة الجمالي  29-28ألعمال. مثل القرض على شكل هبة من املرافقة أثناء جميع مراحل املشروع و وضع مخطط ا

 للمشروع . التخفيض في الفوائد البنكية.

 (ANGEMالوكالة الوطنية لتسيير القروض الصغيرة: ) .3

نشاطاتهم "رامية إلى تنمية القدرات الفردية لألشخاص الراغبين األخد على عاتقهم خلق  "القرض املصغر تقوم الوكالة بتطوير

 الخاصة. القرض املصغر هو إقراض يسمح بشراء تجهيز صغير ومواد أولية لبدء نشاط أو حرفة. 

وغير منتظم،  ثابتعاما، شريطة أن يكون دون دخل أو لديه دخل غير  18هذا الجهاز موجه لكل مواطن يبلغ من العمر أكثر من 

عن طريق خلق نشاطات لنتاج سلع و  واالجتما ي  االقتصاديجهاز إلى الدماج في البيت. يهدإ هذا ال املاكثاتوكذلك بالنسبة للنساء 

 خدمات.
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