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 :ملخص الدراسة

أسهمت المرأة السعودية بدور فعال في نهضة مجتمعها، وحققت الكثير من اإلنجازات في شتى الميادين وفي زمن قياسي  لقد

لتكون شريًكا فاًعا في عملية التنمية بمفهومها الشامل. حيث أتاح لها المجتمع فرصة المشاركة في العديد من الميادين في 

 القطاعين الحكومي واألهلي.

: هل هناك أثر ذو داللة إحصائية لمستوى التمكين التراكمي للمرأة التاليل البحث سنحاول اإلجابة على التساؤا ومن خالل هذ

 في نسبة مشاركتها في الوظائف الهندسية في المملكة العربية السعودية؟

الوظائف  فيالحصول على حقوقها  فيالمنهج الوصفي التحليلي كإطار عام للوصف وتحليل تمكين المرأة العاملة  واستخداموتم 

الهندسية، باإلضافة إلى محاولة استخدام المنهج االستقرائي في صياغة السيناريوهات والتصورات المرتقبة حول اآلثار التي 

 .الوظائف الهندسية فيالحصول على حقوقها  فيستخلفها تمكين المرأة العاملة 

كأداة للدراسة. وتمثلت الحدود  الرئيسيةبة مشاركة المرأة في الوظائف الهندسية تمثل نس التيبعض التقارير  على االعتمادوتم 

 -المهندسين -المديرين -على عينة من القياديات )وكيالت القطاعة والحدود البشرية بالسعودي القطاع الحكوميالمكانية للبحث 

 القطاع الحكومي بالمملكة العربية السعودية. يالعمال( ف

الدراسة تم بناء نموذج قياسي باستخدام بيانات زمنية مقطعية. أظهرت الدراسة أن مؤشر التمكين التراكمي كان ولتحقيق هدف 

موجبا ومعنويا على المستوى الكلي لعينة الدراسة، وعند تقسيم الدول حسب مجموعات الدخل، تبين أنه في دول الدخل المرتفع 

 .مرأة السعودية على مشاركتها في الوظائف الهندسيةهناك أثر إيجابي ومعنوي للتمكين التراكمي لل

 ة، المرأة العاملة، الوظائف الهندسية، المملكة العربية السعودية.تمكين المرأ الكلمات المفتاحية:
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Empowering Working women to Obtain their Rights in Engineering Jobs in the Kingdom 

of Saudi Arabia 

 

Abstract: 

Saudi women have played an active role in the renaissance of their society, and have made many 

achievements in various fields in record time to be an effective partner in the development 

process in its comprehensive sense. The society gave her the opportunity to participate in many 

fields in the governmental and private sectors. 

Through this research, we will try to answer the following question: Is there a statistically 

significant effect of the level of cumulative empowerment of women on the percentage of their 

participation in engineering jobs in the Kingdom of Saudi Arabia? 

The descriptive analytical approach was used as a general framework for describing and 

analyzing the empowerment of working women in obtaining their rights in engineering jobs, in 

addition to an attempt to use the inductive approach in formulating scenarios and expected 

perceptions about the effects that empowering working women will have in obtaining their rights 

in engineering jobs. 

It was relied on some reports that represent the percentage of women's participation in the main 

engineering jobs as a tool for the study. The spatial boundaries of the government sector research 

in Saudi Arabia and the human boundaries were represented on a sample of leaders (sector 

agents - managers - engineers - workers) in the government sector in the Kingdom of Saudi 

Arabia. 

To achieve the aim of the study, a standard model was built using cross-sectional time data. The 

study showed that the cumulative empowerment index was positive and moral at the total level 

of the study sample, and when dividing countries by income groups, it was found that in high-

income countries there is a positive and moral impact of the cumulative empowerment of Saudi 

women on their participation in engineering jobs.  

Keywords: Empowerment of women, working women, engineering jobs, Saudi Arabia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  :المقدمة 1.

ض ساهمت المرأة في مجااالت متنوعاة فاي الهندساة فاي التااريي الحاديث والقاديم، وعاادة ماا يكاون تمثيال المارأة مانخف

ولقد نشأت العديد من المنظمات والبرامج لفهم ذلك التمثيال  سواء على المستوى العملي أو المستوى البحثي في مجاالت الهندسة.

تاريي مساهمة المارأة فاي مجااالت الهندساة يسابق تطاور مهناة حيث يشهد التغلب عليه. وكيفية المنخفض والتفاوت بين الجنسين 

ثاال هيباتيااا فااي عين مالهندسااة كمهنااة، فقباال أن تكااون الهندسااة مجااال مخصااا سااعت بعااض النساااء ليااتم االعتااراف بهاان كمختاار

بعاد المايالد( والتاي لهاا الفضال فاي اختاراع المكثااف أو الهيادروميتر،  515 حتاى 073أو  053اإلسكندرية )في الفترة بين عاام 

تادريب مهناي فاي الرياضايات أو  مال الهندساي كاانوا عاادة يحصالوا علاىوفي القرن التاسع عشر فاإن النسااء الالتاي مارسان الع

 العلوم.

ل مباارمج حاسااو  فااي التاااريي، حيااث طااورت باارامج آللااة تشااارل  باباااج التحليليااة. ووضااعت القواعااد آدا لااوفاليأ أو

ميالديًاا  1151 - 1115األساسية للغات البرمجة الحديثة، وقد كرمت بإطالق اسمها على لغة أدا، وقد عاشت آدا فاي الفتارة باين 

رل  بابيج فاي تصاميم المحارك التحليلاي والاذي جعال لهاا الفضال وقد تعلمت الرياضيات بنفسها قبل أن تبدأ في االشتراك مع تشا

( 1210-1155في تصميم أول برنامج حاسوبي في التاريي. ودرسات المهندساة والمخترعاة البريطانياة هرثاا مااركأ أيرتاون )

 الرياضيات في جامعة كامبريدج في فترة الثمانينيات من القرن التاسع عشر.

ا  وأصابا 1230-1150إيميلي وارين رويبلنج ) ( والتي تولات إنشااء جسار باروكلين بعادما أصابا زوجهاا مريًضاا باداء الغاو 

طريًحا للفراش، حيث قامت بدور المراقب والمساعدة والمراسلة والمهندسة خالل ما تبقي مان تصاميم الجسار، وإلخالصاها فاي 

 .1110و ماي 15في  افتتاحهتصميم الجسر كانت هي أول من عبر جسر بروكلين بعدما تم 

النسااء المهندساات األوائال فاي أوروباا حياث تخرجات مان جامعاة  إحادى( هاي 1270-1117إلي ا ليونيدا زامفيرسكو)

، وفاي بادايات القارن العشارين تام االعتاراف بنسااء قالئال فاي ممارساة بعاض المجااالت الهندساية 1211برلين للتكنولوجيا عام 

من الرجال. وكانت ألايأ بياري أول امارأة فاي أوروباا تتخارج بدرجاة علمياة فاي وكان يُنظر إليهن كالعجائب من قِبل نظائرهن 

 .إيرلندامن الجامعة الوطنية في  1231الهندسة في عام 

وبدخول الواليات المتحدة الحر  العالمية الثانياة سابب ذلاك نقاا حااد فاي المواهاب الهندساية فاي الابالد نتيجاة لتوجاه 

شركة جنرال إلكتريك مباشرة بعمل تدريب هندساي للنسااء الحاصاالت علاي درجاات علمياة الرجال إلي القوات المسلحة، قامت 

الهندساة وقامات  فاي في الرياضيات والفي ياء وأيًضا قامت شركة كورتيأ رايت بتصاميم برناامج هندساي لتأهيال النسااء للعمال

و جامعاة بياردو وجامعاة والياة بنسالفانيا  باالشتراك مع العديد من المؤسسات مثل جامعاة تكسااف فاي أوساتن وجامعاة مينيساوتا

امرأة باالشتراك فيه، واستمر تدريأ المانهج لمادة عشارة أشاهر وركا  علاي  033بعمل منهج هندسي يتم تدريسه للنساء وقامت 

 تصميم وإنتاج الطائرات.

درجاة علمياة مان معهاد ماساتشوساتأ  علاى( هي أول مهندسة كهربائية قامت بالحصاول 1252-1110إديث كالرك )

، وكانت أول امرأة يتم توظيفها في وظيفة مهنية كمهندسة كهربائية في الواليات المتحدة وأول أساتاذة 1211للتكنولوجيا في عام 

ي إيجااد اآللة الحاسبة الرسومية والتي يتم اساتخدامها فا باختراعجامعية للهندسة الكهربائية في جامعة تكساف في أوستن وقامت 

 خصائا خطوط نقل الطاقة الكهربائية.



 

 

 

 

 

 

 

فاي العشارينيات والثالثينياات فاي القارن الماضاي  [( وكانت تُعرف بالسيدة إيديسون1270-1117بيوال لويأ هنري ) 

اختراع مبتكر، وكانت دائمة العمل فاي  113ونُسب إليها أكثر من  اختراعبراءة  52حيث قامت بتسجيل  اختراعاتهاوذلك لكثرة 

 بااختراعقامات بتأسايأ شاركتين حياث قامات  1215نيويورك في عام  إلى انتقلتتحسين األشياء لكي تُستخدم بسهولة، وبعد أن 

( تام 1330-1211هناك، وهي المؤسسة لشركات هنري أمبريال وباراساول باي إل هناري. كااثيلين مكناولتي ) اختراعاتهابعض 

لكتروني، حيث بدأ معهد جورجيا التقني في تسجيل الطالباات لدراساة الهندساة المبرمجات ألول حاسو  إ إحدىلتكون  اختيارها

-1151هاي إيلاين ساوالوا ريتشااردز ) 1170، ومعهد ماساتشوستأ للتكنولوجيا قام بتخريج أول طالباة فاي عاام 1251عام في 

 .1271(، بينما بدأت جامعة بولي التقنية في باريأ بتسجيل الطالبات للدراسة في عام 1211

 

 مشكلة البحث  1.1.

واجهت المملكة العربية السعودية العديد مان التحاديات مان أجال نقلاة مان مجتماع تساودي العنصارية والتفرقاة والتمييا ، 

وتحكمه العادات والتقاليد التي ترك  على حماية الفارد ذكاًرا أو أنثاى إلاى مجتماع ناامه تساودي العدالاة االجتماعياة والمشااركة باين 

 ذكوًرا وإناثًا لإلسهام في دفع تنمية المجتمع السعودي.أبنائه 

ت في شتى الميادين وفي زمان وقد أسهمت المرأة السعودية بدور فعال في نهضة مجتمعها، وحققت الكثير من اإلنجازا

ديد من المياادين فاي حيث أتاح لها المجتمع فرصة المشاركة في الع ية بمفهومها الشامل.لتكون شريًكا فاًعا في عملية التنم قياسي

القطاعين الحكومي واألهلي. ويرجع ما حققته المرأة السعودية من نجاحات إلى إصرارها على أن تكون عنصًرا مهم ً وفعاًل فاي 

مسيرة عجلة التنمياة فاي مجتمعهاا، ويعاود نجااح المارأة إلاى إدراك الدولاة الساعودية ألهمياة مشااركتها، حياث إنهاا تمثال نصاف 

 .يمكن تحقيق أي تنمية إذا ما كان نصف المجتمع معطًل أو مهمًشاالمجتمع، وال 

معرفاة أسابا   ومان المهام جاداً  ،السعودية من تادني نسابة مشااركتها فاي الوظاائف الهندسايةحيث تعاني المرأة العربية 

، ي الوظاائف الهندسايةهنااك عوامال كثيارة تاؤثر فاي عادم المشااركة النساائية فالماؤثرة فيهاا. فانخفاض هذي المشاركة والعوامل ا

تستدعي بعض المهن كالهندسة العمل في المكتب والميدان على حد  السواء وهي نوعا ما من األعماال التاي قاد تكاون شااقة  فمثالً 

، فهذي المهنة تتطلب الوقوف لفتارات طويلاة فاي سااعات الظهيارة الحارقاة أو الصاباحات ’الضعيفة‘على المرأة نظراً إلى بنيتها 

عادم المسااواة باين  إلاى باإلضاافة” الواحادكما أن عمل المهندف بصفة عامة يستوجب السفر المتكرر خاالل األسابوع  الممطرة،

الجنسين في هذا المجال، وساعات العمل الطويلة، وجداول العمل غير المرنة". ومن العوامل الهامة والتي لم يتم تناولها بالبحث 

فمع ت ايد االهتمام بتمكاين المارأة ككال وردم الفجاوة  .والتحليل بشكل وافر أثر تمكين المرأة في مشاركتها في الوظائف الهندسية

فالمرأة المتمكنة صحياً، وتعليمياً، واقتصاادياً،  ،جندرية، من المهم دراسة أثر تمكين المرأة في مشاركتها في الوظائف الهندسيةال

الوظاائف الهندساية. ومان جاناب آخار، فاإن عادم  فاي نسابة انضامامها ت دادقادرة على اتخاذ قراراتها بنفسها، وبالتالي  ،وسياسياً 

 ،العديد من الجوانب لصالا الرجال من الممكن أن يؤدي إلى ضعف مشاركة المرأة في الوظائف الهندسيةالمساواة الجندرية في 

 ومن هنا تتلخص مشكلة الدراسة في اإلجابة .وع وف المرأة عن العمل

 عن السؤال اآلتي:

لوظاائف الهندساية فاي المملكاة هل هناك أثر ذو داللة إحصاائية لمساتوى التمكاين التراكماي للمارأة فاي نسابة مشااركتها فاي ا - 1

 العربية السعودية ؟



 

 

 

 

 

 

 

 أهمية البحث 2.1.

بصفتها شاريكة  الرجال فاي العملياة التنموياة، إذ  المرأةإن من أبرز عناوين الدراسات الحديثة هي دراسات حول عمل  

 تكمن أهمي ة هذي الدراسة في اآلتي:

 موضوع البحث  - 1

 فاايل علااى حقوقهااا الحصااو فاايالعاملااة  ن الماارأةتتناااول المشاااكل التااي تمكاااث التااي يُعااد هااذا البحااث ماان أوائاال األبحاا

ع أهم  المشاكل التي في حدود علم الباحث، كما يعطي الموضوع الباحث فرصةً الستطالالوظائف الهندسية في القطاع الحكومي 

 والخروج بمجموعة من التوصيات. الحكوميالعاملة في القطاع تواجه المرأة السعودية 

 الجامعات والمكتبات: - 2

يُمكن أْن يُشكل  هذا البحث أيضاً مصدرا مهماً للباحثين في هذا المجال إضافة إلى إثاراء المكتباة العربياة بدراساة تكاون 

قة.  نقطة انطالق لدراسات جديدة متعم 

 القطاع الحكومي الهندسي فيرة شئون المرأة وزا .3

بالتعااون ماع السالطة التشاريعية  شاوون المارأة فاي القطااع الحكاومي الهندسايحاث المجاال أماام وزارة قد تفتا نتائج الب

، والتعارف علاى أهام  المارأة العاملاة فاي الوظاائف الهندساية فاي القطااع الحكاوميإلعادة النظر في القوانين بالوقوف علاى واقاع 

الصادد، تخارج بمجموعاة مان التوصايات ميدانياة فاي هاذا خالل اجراء دراسات  هذا المجال وذلك من في المشاكل التي تواجهها

   ت في الوظائف الهندسية في القطاع الحكومي. تالعامالمي وتقوم برفعها تباعاً إلى المؤس سة التشريعية لسن  قوانين  تح

 الهندسي:المجال  فيالسعودية  المرأة .4

فااي تشااخيا واقااع عماال الماارأة  ت تسااهمُ يسااعى الباحااث ماان خااالل هااذي الدراسااة للوصااول إلااى مؤشاارات للخااروج بتوصاايا .1

العديند منن النقنا   فنيويمكنن تلخنيص امهمينة  الحكاوميفي القطااع  الهندسيةوأسبا  انخفاض إسهامها في الوظائف  السعودية

 التالية:

 المجال الهندسي التي تشكل المرأة السعودية عنصًرا أساسي ًا فيها. فيإبراز اهتمام الدولة بتنمية الموارد البشرية  - 1

 تنبع أهمية هذي الدراسة من أهمية دور المرأة في الوظائف الهندسية للمجتمع السعودي.  - 1

 إبراز مشاركة المرأة مع الرجل في الوظائف الهندسية في تنمية المجتمع.  - 0

 .هندسيةندرة الدراسات في مجال تمكين المرأة من المشاركة المجتمعية من خالل التعليم والعمل في الوظائف ال - 5 

 الرد على االدعاءات التي تهمش مشاركة المرأة السعودية في الوظائف الهندسية.  - 5

 توضيا إسهامات المرأة السعودية في ميادين العلم والعمل. - 0 

 

 أهداف البحث  .3.1

الوقوف على مجاالت تفعيل دراسة سـبل معالجة التحديـات التـي تواجه المرأة العاملــة فــي المجـال الهندســي، عبر   - 1

 سياسات إدماج احتياجات المرأة وضمان استدامتها في القطاع الهندسي.

 .التركي  علـى تقدم مشـاركتها واستدامة حضورها فــي مؤسسات القطاع الهندسي العام والخا  - 1



 

 

 

 

 

 

 

لعمل ودور الجمعيات المهنية على بيان ما هو متاح من فر  عمل واعدة في مجال العمل الهندسي، واحتياجــات ســوق ا - 0

 هـذا الصعيد.

 

 فرضيات الدراسة: .4.1

 الفرضية الرئيسة: -أ 

 ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمستوى التمكين التراكمي للمرأة في نسبة مشاركتها

 .الوظائف الهندسيةفي 

 الفرضيات الخاصة بالمتغيرات الضابطة:

 .في الوظائف الهندسية المرآيال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنسبة مشاركة   -1

 .العاماإلناث في التعليم  مشاركة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لنسبة  - 1

 .اإلناث مهنيا في الوظائف الهندسيةمشاركة لنسبة  . ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية0

 

 منهجية الدراسة .1.1

ار عام للوصف اإلشكال المطروح وتبعا لطبيعة الدراسة اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي كإطلإلجابة على 

باإلضافة إلى محاولة استخدام المنهج االستقرائي  ،الوظائف الهندسية فيل على حقوقها الحصو فيالعاملة  وتحليل تمكين المرأة

 فيل على حقوقها الحصو فيالعاملة  تمكين المرأةالتي ستخلفها في صياغة السيناريوهات والتصورات المرتقبة حول اآلثار 

 .الوظائف الهندسية

 

 أدوات الدراسة  .1.1

 الرئيسيةتمثل نسبة مشاركة المرأة في الوظائف الهندسية  التيتقارير الفقد اعتمدنا في هذي الدراسة على بعض 

تابعا، بينما تم اعتبار متغير تمكين المرأة متغيرا مستقال، وذلك بهدف تقدير أثر تمكين المرأة  للدراسة وبالتالي تم اعتباري متغيراً 

 في مشاركتها في الوظائف الهندسية.

 

 حدود البحث: .1.1

العاملة في الحصول  من خالل التعرف على تمكين المرأة تتحدد الحدود الموضوعية للبحث الحاليالحدود الموضوعية:  - 1

 .الوظائف الهندسية على حقوقها في

 بالسعودية. تصر هذا البحث على القطاع الحكومييق الحدود المكانية: - 2

القطاع  العمال( في -المهندسين -المديرين -يقتصر هذا البحث على عينة من القياديات )وكيالت القطاع الحدود البشرية: - 3

 السعودية.المملكة العربية ب الحكومي

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اإل ار النظري والدراسات السابقة: .2

 :مفهوم تمكين المرأة وقياسه - 1

في تمكين المرأة، وتقسيمها إلى عوامل اقتصادية، وعوامل  المؤثرةحاولت أغلب النظريات االقتصادية تحديد العوامل 

تتقاطع فيها شخصية المرأة، والعائلة، والمجتمع، والمناخ  ،غير اقتصادية، مع التنبيه إلى أن تمكين المرأة عملية متعددة األوجه

(  وهي متغير كامن، من غير الممكن مالحظته وقياسه بشكل مباشر وإن تمكين 1310كاتري،  االقتصادي والسياسي وقال )

ذات  االقتصادية وغير االقتصاديةالمرأة عملية متعددة األوجه وغير قابلة للحصر، ويجب دراسة األهمية النسبية للعوامل 

العالقة بتمكين المرأة، لكن من المهم االنتباي إلى أن األبحاث التجريبية على تمكين المرأة أوضحت أن مفهوم تمكين المرأة 

 .يعاني من مشاكل

( بأن تمكين المرأة هو تع ي  سلطة المرأة في المجاالت االقتصادية، واالجتماعية، Kathri, 2013وعرف )

المتالك الم يد من األصول، والقدرات، ما يمكنها من عمل  ه عن طريق إيجاد فر  أكثر للمرأةكن تحقيقوالسياسية، ويم

 ،محمدوعرف ) ،االختيارات، لنقلها إلى إجراءات أو نتائج مرجوة فإن عملية تمكين المرأة هي العملية التي تصبا المرأة

ر في عالقات القوة في حياتها، فتكتسبها الثقة بالنفأ والقوة في ( من خاللها فرديا وجماعيا واعية بالطريقة التي تؤث1312

التصدي، لعدم المساواة بينها وبين الرجل، وهذا تعريف عام لجميع جوانب عملية تمكين المرأة. ومن هنا فإن تمكين المرأة 

يدعم المشاركة. وتعد يهدف إلى تشجيع النساء على معرفة حقوقهن، وواجباتهن، والعمل على النهوض بهن، فالتمكين 

الجمعيات التنموية النسائية شريكاً أساسياً في عملية تمكين المرأة، من خالل أنشطتها، وبرامجها التنموية التي تقدمها للفوات التي 

 تتعامل معها.

، وتمكين المرأة، مصطلحان يتحقق أحدهما بتحقق اآلخر، ويمكن القول: إنهما وجهان لعملة بين الجنسينإن  المساواة 

م الوصول إلى التنمية وبالتالي تأخير عملية التنمية، أو عد يؤدي إلى عدم تمكن المرأة، بين الجنسينواحدة، ألن عدم المساواة 

ة. وقد أجمعت غالبية الدراسات الحديثة الخاصة بتمكين المرأة أن زاد تمكين المرأ بين الجنسينفكلما تقلصت الفجوة المستدامة 

مؤشرات التمكين ال تخرج عن أربعة جوانب، هي: الجانب التعليمي، والجانب االقتصادي، والجانب الصحي، والجانب 

راسة ألخرى، ومن . ولكل من هذي األبعاد األساسية مؤشرات فرعية كثيرة تختلف من د1311السياسي منظمة العمل الدولية، 

 تحليل آلخر.

 العاملة بأنه للمرأةمفهوم التمكين  (Lamis, 2005وصرح )

 ضمانات حقوق اإلنسان في حياة مديدة وصحية ومستوى معيشي الئق وتعليم -

 مناسب وفر  عمل منتج وتوسيع جميع الخيارات اإليجابية لإلنسان.

 أشكال العنف والتميي  ضدعدم التميي  على أساف النوع االجتماعي ومنع جميع  -

 الحق في التنمية لكل الناف. المرأة

 االستفادة من العولمة التي جاءت نتيجة تمكن الناف من العلم والمعرفة وتقدم -

 االتصاالت وتدفق رؤوف األموال.

 .والتمكين في بعدي اإليجابي اإلنساني يعني جعل اإلنسان قادًرا على المشاركة الفاعلة -



 

 

 

 

 

 

 

 البشرية واالستفادة من نتاجاتها وهو محور التنمية وجوهرها وليأ فقط أداتها.في صنع التنمية  -

 الخصائص الرئيسة للتمكين - 1

يمكن بلورة مجموعة من الخصائا التي تمثل سماته األساسية التي تمي ي من المفاهيم األخرى التي لها عالقة به 

 :وفيما يلي بعض تلك الخصائا

 وتأثير يرتبط بالقدرات واإلمكانات.التمكين قوة وسلطة   - 1

 التمكين حرية وإبداع.  - 1

 التمكين هدف من أهداف رعاية ومقابلة الحاجات اإلنسانية.  - 0

 يتوقف التمكين على اإلطار الثقافي والقيمي ورأف المال االجتماعي في المجتمع. - 0 

 األداء. يرتبط التمكين بالمبادرة والجودة والمسؤولية الكاملة في  - 5

 إقناع الذات واآلخر بالقدرة على التمكين. - 5 

 وسيلة لتحقيق األهداف المجتمعية ومؤشرات لعائد التنمية والرعاية اإلنسانية. - 0 

 وسيلة للعدالة ومحاربة الفساد، وزيادة الثقة والتضامن االجتماعي.  - 7

 أنواع التمكين وخصائصه الرئيسة - 3

عن تقسيم للتمكين ذاته من خالل  ن وضع تعريف للتمكين نجد أن بعضهم قدم تعريفات عبارةفي إطار محاولة الباحثي

المشاركة، والتمكين من خالل اإلسهام في اتخاذ القرار والمشاركة في تحمل  تقسيمه إلى عدد من األنواع مثل؛ التمكين بواسطة

منه االنتماء من أهداف الجماعة ومصالا المجتمع، ويستنتج المسؤولية، والتمكين من خالل زيادة الشعور باالنتماء مع ما يتض

من ذلك أن عملية التمكين ال يمكن بأي حال أن تتم دون مقومات المشاركة والتفاعل واالنتماء الذي ينسجم مع الشعور 

دي وكل منهما مكمل لآلخر بالمسؤولية وتحقيق األهداف، أي أن التمكين يقود الفرد إلى الشعور باالنتماء المعنوي واالنتماء الما

 امنواع الرئيسة للتمكين على النحو التالي: ويمكن بشكل عام حصر

ن في القضايا المجتمعية، مع تأكيد دور الفرد في تكوين القيم دف إلى زيادة نسبة مشاركة المواطويهالتمكن االجتماعي:   -أ 

على إتاحة فر  الوصول إلى  التمكين في التعليم والعمل اإليجابية، سواء على مستوى المرأة السعودية من التهميش إلى

 الخدمات وتحقيق االحتياجات الضرورية التي تساعد على إحداث التوازن في مسؤولية األفراد وتدعيم دورهم التنموي.

ويهدف إلى تفكيك وإزالة حالة التبعية التي يشعر بها األفراد نتيجة لعدم حصولهم على الفر   ب  التمكن االقتصادي:

المتساوية في الحياة، ومن ثم فالتمكين االقتصادي يهدف إلى ضمان حصول المواطنين على فر  عمل متساوية، ومدى 

 ية األفراد في العملية اإلنتاجية داخل المجتمع.استفادة المجتمع من عائد المشاركة في التنمية، باإلضافة إلى ضمان فاعل

خالل زيادة نسبة تمثيل أصحا   ويتمثل في تع ي  مشاركة المواطنين في العملية السياسية، منالتمكين السياسي: -ج  

 ي المؤسساتنسبة المشاركة في مؤسسات المجتمع المدني، والتمثيل الحقيقي ف المصلحة الحقيقيين في مواقع اتخاذ القرار، ورفع

 التشريعية والشعبية.

ويهدف إلى ضمان وعي المواطنين بحقوقهم ومسؤولياتهم التي كفلتها لهم جميع المعاهدات واالتفاقيات  التمكن القانوني: - د

 الدولية والدستور والتشريعات المحلية، حتى يمكنهم الحصول على جميع حقوقهم كاملة غير منقوصة.



 

 

 

 

 

 

 

يهدف إلى تقوية البنية األساسية للمؤسسات الحكومية أو لمؤسسات المجتمع المدني، والعمل على وي: سالتمكين المؤس -هـ 

 إيجاد شبكة عالقات وتواصل بين صانعي السياسات الكفيلة بتحسين أوضاع المواطنين في مختلف القطاعات.

المرأة من خاللها فردي ًا وجماعي ًا واعية يمكن تعريف تمكين المرأة بأنه تلك العملية التي تصبا  مفهوم تمكين المرأة: -و 

ا فتكسب الثقة بالنفأ والقدرة على التصدي لعدم المساواة بينها وبين تهبالطريقة التي تؤثر من خاللها عالمات القوة في حيا

 الرجل.

 المفهوم اإلجرائي للتمكين: على الرغم من تعدد أنواع التمكين ما بين التعليمي -ف 

وني والمؤسسي واالقتصادي فإننا سنقتصر في التعريف اإلجرائي على تمكين المرأة في مجالين اثنين فقط هما والسياسي والقان

التمكين التعليمي واالقتصادي، ومن ثم فإن التعريف اإلجرائي الذي تتبناي الدراسة هو: إطالق العنان لقدرات المرأة السعودية 

والعمل والمشاركة في صنع واتخاذ القرار على المستويات « داخلي ًا وخارجي ًا» ليم والتعلموتوسيع الخيارات أمامها في التع

 الشخصية والمجتمعية.

 

 :النتائج .3

في المملكة العربية تبين أن التمكين التراكمي للمرأة، له أثر إيجابي في زيادة مشاركة المرأة في الوظائف الهندسية،  - 1

مستويات تمكين المرأة في مجموعة هذي الدولة أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في ، وفي هذا دليل على أن تحسن السعودية

تمي ت بتمكين اقتصادي مرتفع للمرأة، ونسب بطالة منخفضة، بسبب: توافر فر   الوظائف الهندسية. ويذكر أن السعودية

لرعاية الطفل في غيا  والدته، مع توفر  العمل سواء الحكومي أو الخا ، واهتمام الدولة بدور الرعاية وتوفير البديل األفضل

المربيات والخادمات المن ليات وسيادة الثقافة اإليجابية لعمل المرأة، ما شجع نساء هذي الدول على االنخراط أكثر في العمل، 

مرأة من السكان، باإلضافة إلى فر  التعليم الجيد والرعاية الصحية، وسهولة الحصول على التمويل. أما بالنسبة لمتغير نسبة ال

فقد كان له أثر سلبي، وقد يرجع هذا إلى ارتفاع نسبة النساء اللواتي يعتبرن خارج الوظائف الهندسية. وأما بالنسبة لمتغير 

اإلناث في التعليم الثانوي، فلم يتبين وجود داللة إحصائية لهذا المتغير في هذي المجموعة، بينما ظهر هناك تأثير إيجابي 

 ة اإلناث في التعليم العالي في مشاركة المرأة في الوظائف الهندسية. ومعنوي لنسب

، وقد يرجع السبب في ذلك ألن السعوديةفي  الوظائف الهندسيةلم يتبين أي تأثير معنوي لتمكين المرأة على مشاركتها في  - 1

هذي ما ت ال تعاني من التهميش وتعاني من ضعف في التمكين االقتصادي، بسبب أن قرار العمل  المملكة العربية فيالمرأة 

قرار يجب أن يتم بموافقة ال وج، إضافة إلى مثبطات العمل في القطاع الخا ، وعدم إيجاد بديل مناسب لرعاية األطفال، 

 .الوظائف الهندسيةلى نسبة مشاركتها في وتبين أن هناك تأثيراً معنوياً وسالباً لنسبة المرأة من السكان ع

لم يتبين أن هناك تأثيرا معنويا ل يادة تمكين المرأة ونسبة النساء في التعليم العالي على مشاركة النساء في الوظائف   -0

تحليل يجب أن يأخذ  بل إن أي .الثانويالتعليم  ىفتالمشاركة  فياالكبر األثر  لهالمعلمة اأن  ، إال أنه وجدالسعوديةالهندسية في 

. من التحليل أعالي يتضا أن األثر المملكةباالعتبار أن بيانات وأرقام هذي الدول ال تعبر بالضرورة عن الواقع األليم في 

الطردي لتمكين المرأة في نسبة مشاركتها في الوظائف الهندسية، يعتمد بشكل كبير على مستوى الدخل، فقد وجدت الدراسة أن 

التراكمي للمرأة ي داد بازدياد مستوى الدخل، فالدول الغنية تعطي فرصا أكبر لجميع أفراد المجتمع من حيث التعليم التمكين 

 والصحة، ما ي يد القدرة التنافسية لإلناث،



 

 

 

 

 

 

 

إذ تحر  هذي الدول على توظيف طاقات وقدرات اإلناث لتحقيق أقصى قدر من التنمية المستدامة، وبالتالي ومع زيادة  

تمكين التراكمي للمرأة من خالل دعمها صحيا، وتعليميا، ت داد نسبة مشاركتها في الوظائف الهندسية، ليستفيد المجتمع من ال

 الطاقات النسائية المعطلة، مما يسرع من عملية التنمية الشاملة والمستدامة.

 

 :التوصيات .4

ي ماان منظااور إدماااج احتياجااات الماارأة بمختلااف فواتهااا، تقياايم السياسااات العامااة فااي المجااال الهندسااي والتخطاايط الحضاار - 1

 والحر  على مشاركة المرأة في كافة مراحل العمل.

التوعية بمبدأ تكافؤ الفر  بين المرأة والرجال وإيجااد التاوازن العاادل بينهماا فاي التخصصاات الهندساية وفار  التادريب  - 1

 نطالق نحو آفاق إقليمية وعالمية.والترقي واال

يعا  العمل الهندسي الحتياجات المرأة والمتمثل في اعتماد سياسات وبارامج يُراعاى فيهاا أساأ ومعاايير تكاافؤ الفار  است - 0

 الحتواء خبرات المرأة في هذا المجال النوعي.

إنشاء شبكات وآليات تواصل للوقوف على االحتياجات الحضرية للنساء في مختلف المناطق، وتكثيف الدراسات حاول دماج  - 5

 احتياجات المرأة في التخطيط الحضري.

أهمية تفعيل اإلرشاد األكاديمي والتوجيه المهني ليكون مرتبطاً ومواكباً الحتياجات سوق العمل لدعم المقبلاين علاى الدراساة  - 5

 والعمل الهندسي بالخيارات المناسبة، ولتسهيل الوصول للفر  ذات القيمة الُمضافة.

تخصصات نوعية تواكب متطلبات سوق العمال كتخصاا التخطايط الحضاري وفاتا مساارات جديادة تشجيع النساء لدخول  - 0

 ومتنوعة في مجال التخصا مثل التحكيم والخبرة الهندسية.

باين ” MENTORS“استثمار شبكات ومنتديات للتواصل وبرامج لإلرشاد والتوجيه بقياادة الرائادات فاي المجاال الهندساي  - 7

المستويات، من خالل تع ي  التواصل باين المؤسساات المعنياة بالمجاال الهندساي الرسامي واألهلاي ماع المهندسات على مختلف 

 الشبا  وتشجيعهم وتعريفهم بالمجاالت والفر  الواعدة في المجال الهندسي.

لواعاادة ضارورة التاادريب والتطااوير الااذاتي للمهندسااات ماان خااالل تااوفير فاار  االلتحاااق بالتخصصااات الهندسااية النوعيااة ا - 1

للماارأة بمااا يتوافااق مااع التطااور العلمااي والتقنااي والمهنااي وتكاماال التخصصااات األساسااية والفرعيااة ممااا يمكنهااا ماان االسااتدامة 

 والتنافسية والتمي  في المهنة.

مان توعية المهندسة بأهمية التسويق المهني للذات من خالل استثمار اإلعالم الحديث وقنوات التواصل االجتمااعي وغيرهاا  - 2

 الوسائل الفردية والمرئية والدخول في الشبكات والمنتديات.

توفير مسار مهني واضا للمهندسات وذلك بتكاثف الجهود والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية منها الحكومياة والخاصاة  - 13

 واالهلية.

التخصاا فاي الجامعاات، وأهمياة التطاور أهمية الحث على التدريب العملي وال يارات الميدانية من السنوات األولى مان  - 11

في المسار الهندسي بالحصول على الشهادات االحترافية في المجاالت الهندسية والتخصصات النوعية التي تسااعد علاى الترقاي 

 الوظيفي.



 

 

 

 

 

 

 

يااف كفاياات تطوير برنامج وطني للمهندسين المتادربين يحادد الحاد األدناى للكفاياات المطلوباة، وتبناي امتحاناات وطنياة لق - 11
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