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 العاملة يف القطاع اخلاصمسامهة برناجمي قرة ووصول يف متكني املرأة السعودية 

 "دراسة ميدانية عىل النساء املستفيدات يف بعض مدن اململكة"

 

 مها الفريح أحالم العطا حممد عمر

قسم الدراسات  أستاذ علم االجتامع املشارك ،

 فيصلجامعة امللك  ،كلية اآلداب االجتامعية،

مركز األبحاث الواعدة يف البحوث باحثة اجتامعية، 

، جامعة األمرية نورة بنت ودراسات املرأة االجتامعية

 عبد الرمحن

 (هـ16/1/1442 هـ، وقبل للنرش يف12/3/1441 )قدم للنرش يف 

 

هتدُف الدراسة إىل التعرف عىل مسامهة برناجمي )قرة ووصول( يف متكني املرأة السعودية العاملة يف  :البحث ملخص

بأسلوبيه: احلرص الشامل والعينة، وطبقت مقياسني عىل النساء القطاع اخلاص، واستخدمت منهج املسح االجتامعي 

املستفيدات يف بعض مدن اململكة املتمثلة يف: )حائل، أهبا، الدمام، جدة، والرياض(، وتوصلت الدراسة إىل العديد 

اهلا؛ مما جعلها من النتائج منها: أن برنامج )قرة( وّفر للمرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص مراكز حضانة ألطف

أكثر اطمئنانًا عليهم وهي يف بيئة العمل، وأصبحت تؤدي واجباهتا يف العمل بشكل جيد، ال تتغيب عن العمل، 

وشعورها باالستقرار والرضا النفيس جتاه مسؤولياهتا يف املنزل والعمل. وكذلك بينت النتائج أن برنامج )وصول ( 

ر عملها؛ مما جعلها أكثر انتظامًا ومتسكًا بالعمل، ووفر هلا الوقت واجلهد وّفر للمرأة وسيلة نقل آمنة من وإىل مق

 .البدين والنفيس، وصوهلا للعمل يف الوقت املحدد، وحتسني بيئة النقل أسهم يف زيادة إنتاجيتها

 .مسامهة، برنامج، قرة، وصول، التمكني، املرأة السعودية العاملة، القطاع اخلاص: املفتاحيةالكلامت 
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Abstract: The study aims to identify the contribution of Qura and Wusool programs in empowering Saudi women 

working in the private sector. The social survey method was used in both comprehensive and sample methods and 

questionnaire, and was applied to female beneficiaries in some cities of the Kingdom, such as (Hail, Abha, 
Dammam, Jeddah, and Riyadh). The study arrived at several results, including such as: Qura program provided 

Saudi women working in the private sector with nursery centers for their children, which made them unworried 

about their children while they (women) are at work,  able to perform their work duties well, able to be present at 
work all days, and have a sense of stability and satisfaction towards her responsibilities home and at work. In 

addition, the results showed that Wusool program provided women with a safe means of transportation from and 

to their workplace, making them more punctual and committing to work. It saved her a lot of time and physical 
and psychological efforts, guaranteed her arrival to work on time, and improved the transportation environment 

which contributed to increasing her productivity. 

Keywords: contribution, program, Qura, Wusool, empowerment, Saudi working women, private sector. 
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 مقدمة:

يف  اً قضايا املرأة ومتكينها ركنًا أساسأصبحت 

املواثيق واملؤمترات الدولية، والتي تستهدف متكني املرأة 

التي تستند يف أي جمتمع عىل العنرص البرشي ، يف التنمية

وطاقاته، فاإلنسان هو أساس التنمية، وإذا كانت املرأة 

متثل نصف الطاقة البرشية فإن عدم أو ضعف متكينها 

ويعوق  ًا يف الفاعلية اإلنسانية والطاقة البرشية،هدر د  ع  يُ 

 (.326: 2015التنمية )عبد املجيد، 

املجتمع السعودي يعيش يف فرتة تغري ملحوظ يف و

 ، ويف جمال املرأة بتعزيز البيئة املناسبةكافةً  املجاالت

يادين، فالبيئة الترشيعية ترشع املتمكينها يف خمتلف ل

 صنع واختاذ القرار، والبيئة ملشاركة املرأة ومتكينها يف

يف االقتصادية تسهم بدورها بشكل واضح يف مشاركتها 

البيئة االجتامعية متمثلة وخمتلف القطاعات االقتصادية، 

املرأة، وتطور نظرة املرأة لذاهتا،  جتاهيف تغري نظرة الرجل 

)عبد  هوتقاليداملجتمع والتطور امللحوظ يف عادات 

 (.10: 2014الرحيم، 

ع تصاعد قوة احلركة التنموية يف املجتمع اهتمت وم

اجلهات املعنية بتنمية املوارد البرشية، وإجياد طاقات 

املرأة أحد هذه املوارد التي  د  وتعته، واعية تسهم يف تنمي

مشاركتها هدفًا من  د  ع  يقع عليها دوٌر مهٌم يف التنمية، وتُ 

 وأحد أهداف اخلطط التنموية يف ،أهداف املجتمع

اململكة، والتي تنظر وال تزال يف أوضاعها إلزالة كافة 

 (.562: 2011املعوقات التي تواجهها )الفائز، 

السعودية بمختلف القضايا  الدولةلذلك اهتمت 

والتخطيط لوضع  ،وانباجلخمتلف  يفاملرأة  صالتي خت

الربامج التي تسهم يف حتسني أوضاعها ومساعدهتا عىل 

لفة وإزالة الصعوبات التي القيام بأدوارها املخت

تواجهها، وتضعف مشاركتها يف التنمية، ويف سبيل 

التحول "أهداف برنامج وتزامنًا مع حتقيق ذلك 

 أعلن "2030رؤية اململكة"، و"2020الوطني

بالتعاون مع  صندوق تنمية املوارد البرشية )هدف(

عن إطالق برناجمي  وزارة العمل والتنمية االجتامعية

العاملة يف القطاع السعودية لتمكني املرأة  ؛وصولوقرة 

اخلاص، ورفع نسبة مشاركتها يف سوق العمل، ودعم 

لذلك جاء اهتامم هذه الدراسة  .استقرارها الوظيفي

يف متكني املرأة  هذه الربامج ملعرفة مسامهةوسعيها 

 السعودية العاملة يف القطاع اخلاص. 

 مشكلة الدراسةأوالً: 

ذر دون مشاركة املرأة ومتكينها يف حتقيق التنمية يتع

قد تواجه يف سبيل متكينها ، والتنموية خمتلف املجاالت

لذا اهتمت الدولة صعوبات تضعف من مشاركتها، 

واملشاريع التي تسهم يف تذليل  الربامجالسعودية بوضع 

تلك الصعوبات، وتعزز من مشاركة املرأة ومتكينها 

 اص.  سواء كان يف القطاع احلكومي أم اخل

كثري من وبالنسبة ألمهية هذا املوضوع؛ فقد تناوله 

الباحثني بالبحث والدراسة من زوايا خمتلفة، كدراسة: 

عن املشاريع الصغرية ومتكني  (،2009 ،احلوامدة)

املرأة، والتي كشفت أن هذه املشاريع أسهمت يف متكني 

عن مشاركة املرأة  (،2011، القبالن)املرأة، ودراسة: 

السعودية يف التنمية، والتي توصلت إىل أن أبرز 

الصعوبات التي تواجه املرأة وتضعف من مشاركتها يف 

التنمية صعوبة التوفيق بني العمل ومسؤوليات األرسة، 

دور املرشوعات (، عن 2016، احلموريدراسة: )و

الصغرية يف تعزيز مشاركة املرأة يف تنمية املجتمعات 

أن املشاريع الصغرية زادت من ، حيث كشفت حليةامل

قدرات املرأة عىل اإلبداع واالنخراط يف تنمية املجتمع 

عن دور  (،2019، شتيفي)ودراسة:  ،املحيل

مرشوعات مجعية األرس املنتجة بجازان يف متكني املرأة، 

حيث توصلت إىل أن هذه املرشوعات أسهمت إسهامًا 

   كبريًا يف متكني املرأة. 

 ،"2020التحول الوطني"ومتاشيًا مع برنامج 

إىل السعودية تسعى الدولة  "2030رؤية اململكة"و

املرأة العاملة يف القطاع اخلاص،  تسهيل سبل متكني

ذلك بإزالة نسبة مشاركتها يف سوق العمل، و وزيادة

 التي تواجهها، ومن ضمن هذه الصعوبات: الصعوبات

ارتفاع خدمة ضيافة األطفال دون سن الرابعة وحمدودية 

صعوبات خدمة النقل من وإىل واملراكز املتخصصة، 

صندوق تنمية املوارد  أطلق ، ولتسهيل ذلكمقر العمل

وزارة العمل والتنمية بدعم من البرشية )هدف( 
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برنامج دعم ضيافة األطفال )قرة(، وبرنامج  االجتامعية

)وصول( لتمكني املرأة السعودية  نقل املرأة العاملة

من هذا املنطلق جاء اهتامم  .القطاع اخلاصيف العاملة 

هذه الدراسة وتركيزها عىل هذا املوضوع باعتبار أن 

د  متكني املرأة  من القضايا االجتامعية املهمة واملعارصة ُيع 

نظرًا لتعاظم الدور الذي تلعبه املرأة يف عملية التنمية 

يف  والدراسة البحثبرضورة االهتامم  والذي يستلزم

يمكن حتديد التي تسهم يف دعمها ومتكينها. لذا  الربامج

مشكلة الدراسة يف السؤال اآليت: ما مسامهة برناجمي قرة 

ووصول يف متكني املرأة السعودية العاملة يف القطاع 

 اخلاص؟ 

 

 أمهية الدراسةثانيًا: 

 األمهية النظرية:   -أ

ي )قرة، ووصول( اجمنبرمسامهة عىل  الضوء تسليط -1

 القطاع اخلاص.  يف متكني املرأة العاملة  يف

 ،"2020التحول الوطني"دعم أهداف برنامج  -2

، من خالل توضيح "2030رؤية اململكة"و

مسامهة برناجمي قرة ووصول يف متكني املرأة العاملة 

 .القطاع اخلاصيف 

يمكن أن توفر هذه الدراسة قاعدة بيانات مهمة  -3

بقضايا  يستفيد منها الباحثون واملهتمونومرجعية 

 .واملرأة السعودية خاصة ،املرأة عامة

ضافة للرتاث العلمي خاصة يف جمال الرعاية إ -4

االجتامعية ودور احلكومة وتدخلها مع النساء 

العامالت يف القطاع اخلاص، وهو من القطاعات 

 ملهمة التي جيب أن حتظى بالرعاية والتشجيع. ا

 

 األمهية العملية:   -ب

من املتوقع أن خترج هذه الدراسة بنتائج مهمة  -1

يف متكني  (قرة ووصول)توضح مسامهة برناجمي 

يف القطاع اخلاص يستفيد املرأة السعودية العاملة 

منها متخذو القرار يف صندوق تنمية املوارد البرشية 

 )هدف(. 

توصيات ورفعها إىل اجلهات بعض الوضع  -2

 .املختصة

 

 أهداف الدراسةثالثًا: 

يف  (قرة ووصول)مسامهة برناجمي  عىلالتعرف  -1

العاملة السعودية دعم االستقرار الوظيفي للمرأة 

 القطاع اخلاص. يف 

يف حتقيق التوازن  (قرة)مسامهة برنامج  عىلالتعرف  -2

القطاع يف بني مسؤوليات املرأة السعودية العاملة 

 اخلاص وواجباهتا األرسية.

يف حتسني  (وصول)مسامهة برنامج  عىلالتعرف  -3

القطاع يف وتطوير بيئة نقل املرأة السعودية العاملة 

 اخلاص من وإىل بيئة العمل. 

يف  (قرة ووصول)مسامهة برناجمي  عىلالتعرف  -4

ذليل الصعوبات التي تواجه املرأة السعودية ت

 القطاع اخلاص. يف العاملة 

 

 تساؤالت الدراسةرابعًا: 

يف دعم  (قرة ووصول)ما مسامهة برناجمي  -1

االستقرار الوظيفي للمرأة السعودية العاملة يف 

 القطاع اخلاص؟ 

يف حتقيق التوازن بني ( قرة )ما مسامهة برنامج  -2

السعودية العاملة يف القطاع مسؤوليات املرأة 

 اخلاص وواجباهتا األرسية؟

يف حتسني وتطوير بيئة  (وصول)ما مسامهة برنامج  -3

نقل املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص من 

 وإىل بيئة العمل؟

يف تذليل  (قرة ووصول)ما مسامهة برناجمي  -4

الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة يف القطاع 

 اخلاص؟ 

 

 لدراسةل اإلجرائية فاهيمخامسًا: امل

 مسامهة: -1

 الدعم املقدم من برنامج تعرفها الباحثتان بأهنا:

واملتمثل يف ضيافة أطفال املرأة العاملة يف القطاع  (قرة )
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املتمثل يف نقل املرأة العاملة  ل(وصو)اخلاص، وبرنامج 

يف القطاع اخلاص من وإىل مقر العمل، واللذان 

 املرأة يف هذا القطاع. يستهدفان متكني

 برنامج: -2

يقصد بالربنامج يف هذه الدراسة الربامج التي 

مدعومًا  أنشأها صندوق تنمية املوارد البرشية )هدف(

 ابرناجم :، ومنهاوزارة العمل والتنمية االجتامعيةمن 

  .)قرة ووصول(

-https://taqat.sa/web/guest/childبرنامج قرة: -3

care  
مبادرة أنشئت من قبل صندوق تنمية املوارد 

البرشية )هدف( مدعومًا من وزارة العمل والتنمية 

أة العاملة يف القطاع يستهدف متكني املر االجتامعية

من خالل إجياد مراكز ضيافة ألطفاهلا ، اخلاص

وواجباهتا الوظيفية ساعدهتا يف املوازنة بني مسؤولياهتا مل

، سعودية ة، ويشرتط الربنامج أن تكون املستفيدةاألرسي

مسجلة ، وريال (8000)يزيد عن ال الشهري  هاأجرو

 طفالنالدعم بحد أقىص ، ويف التأمينات االجتامعية

 للمستفيدة.

% من تكلفة (80)يسهم الصندوق بتغطية و

ريال شهريًا  (800)ضيافات األطفال بحد أقىص 

تسهم املستفيدة بمبلغ شهري ثابت ، وللطفل الواحد

حتى يصل عمر  ريال للطفل الواحد (200)بمقدار 

، وهي املدة املحددة للدعم، سنوات (4)الطفل إىل 

لسنة األوىل: تغطية ا يت:ويتناقص الدعم تدرجييًا كاآل

، %(60)السنة الثانية: تغطية بنسبة ، %(80)بنسبة 

السنة الرابعة: ، و%(50)السنة الثالثة: تغطية بنسبة 

 .%(40)تغطية بنسبة 

 برنامج وصول: -4

https://taqat.sa/web/guest/wusool 
مبادرة أنشئت من قبل صندوق تنمية املوارد 

زارة العمل والتنمية البرشية )هدف(مدعومًا من و

االجتامعية، وهيدف إىل متكني املرأة العاملة يف القطاع 

، اخلاص، بإجياد حلول ختفف من عبء تكاليف النقل

 هاأجر، وسعودية ويشرتط الربنامج أن تكون املستفيدة

مسجلة يف ، وريال (8000إىل  -6000من ) الشهري

 نة.س (65 -18ها ما بني )عمر، والتأمينات االجتامعية

% من تكلفة النقل ( 80)يسهم الصندوق بتغطية و

تسهم شهريًا، وريال  (800)للمستفيدة بحد أقىص 

ريال  (200)املستفيدة بمبلغ شهري ثابت بمقدار 

ًا، ويتناقص تدرجييًا شهر (18)مدة الدعم ، وسعودي

من بداية الشهر األول حتى هناية الشهر كاآليت: 

من بداية الشهر السابع ، % (80)السادس تغطية بنسبة 

من ، و%(60)حتى هناية الشهر الثاين عرش تغطية بنسبة 

بداية الشهر الثالث عرش حتى هناية الشهر الثامن عرش 

 .%(40)تغطية بنسبة 

 :املرأة متكني -5

مفهوم يتضمن قدرًا كبريًا من اخليارات التي جيب 

 ،أن تتوافر للمرأة سواء فيام يتعلق بالفرص االقتصادية

أو من حيث توافر اخلدمات الصحية والتعليمية بام 

يؤدي إىل حتسني قدرهتا يف االختيار واختاذ القرار 

(Malhorta, 2002: 20)يعرتف باملرأة كعنرص فاعل ، و

يف التنمية، ويسعى إىل القضاء عىل مظاهر التمييز ضدها 

هتا واالعتامد عىل امن خالل آليات متكنها من تقوية قدر

 (.18: 2014عنارص القوة )الطريف، ها ليكمتو، اذاهت

اجلهود املبذولة  وتعرفه الباحثتان إجرائيًا بأنه:

الربامج،  وإنشاء لتقديم التسهيالت واختاذ اإلجراءات

، لتمكني املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص

وتنمية قدراهتا وحتقيق ذاهتا من خالل إسهام دعم 

 ، ووصول(.قرةي )برناجم

 لقطاع اخلاص:ا -8

جزء من االقتصاد الوطني متلكه يقصد به: إجرائيًا 

رشكات األشخاص، ورشكات األموال، يرتكز عىل 

آلية السوق احلر، ويشمل قطاعات خمتلفة من العمل 

 التحقت هبا النساء السعوديات للعمل نظري أجر مادي. 

 

 سادسًا: اإلطار النظري للدراسة

 النظريات املفرسة للدراسة:  -أ

 نظرية الدور االجتامعي: -1

https://taqat.sa/web/guest/child-care
https://taqat.sa/web/guest/child-care
https://taqat.sa/web/guest/child-care
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أن سلوك الفرد وعالقاته االجتامعية تعتمد  ترى

عىل األدوار االجتامعية التي يشغلها، فواجبات الفرد 

حيددها الدور الذي يشغله، أما حقوقه فتحددها 

الواجبات واملهام التي ينجزها يف املجتمع، وتتمثل 

 :(159: 2010)احلسن،  لتايل:مبادئ النظرية يف ا

تحلل البناء االجتامعي إىل عدد من املؤسسات ي -أ

وتتحلل املؤسسة الواحدة إىل عدد من  ،االجتامعية

 األدوار.

نطوي عىل الدور االجتامعي الواحد جمموعة ي -ب

 .واجبات يؤدهيا الفرد بناًء عىل مؤهالته وخرباته

ة جتامعيايشغل الفرد الواحد عدة أدوار  -ج

  .ظيفية يف آن واحدوو

لوك الفرد يمكن التنبؤ به من معرفة دوره س -د

 االجتامعي.

 كلنالحظ أن  ؛ربط النظرية بموضوع الدراسةوب

فرد يف املجتمع له دور البد أن يؤديه، واملرأة هلا أدوارها 

وبناء عىل هذه األدوار فمكانتها دونية يف نظر  ،التقليدية

بعض أفراد املجتمع، ووفقًا للتغريات فقد حدث تغري 

وخرجت من اإلطار التقليدي وأصبحت ها، يف أدوار

متارس أدوارًا غري تقليدية خارج املنزل لكن يف جماالت 

دة، وبظهور التغريات احلديثة يف املجتمع وحمد

برنامج " ريات التي أحدثها، تزامنًا مع التغالسعودي

 "2030رؤية اململكة"، و"2020التحول الوطني

وشاركت يف  ،أصبحت املرأة تشغل أدوارًا حديثة

مما أدى ذلك إىل تغري يف مكانتها  ؛جاالت املختلفةامل

نتج عن التعدد يف أدوارها التي تقوم هبا واالجتامعية، 

بعض الصعوبات التي تسبب هلا رصاعًا يف هذه 

تذليل ب "2030رؤية اململكة" اهتمتلذا وار، األد

إطالق بعض الربامج التي ب الصعوبات التي تواجهها

: من أدوارها، وربام ختفف نسبة الرصاع، منها تدعم

يسهامن يف تقديم الدعم  اللذان (قرة ووصول) ابرناجم

 توفري وسيلة نقلو ا،أطفاهلحضانة واخلدمات املتعلقة ب

 ا من وإىل العمل.هل

 النظرية النسوية يف التنمية: -2

تستند فلسفة هذه النظرية إىل االعتقاد بأن املرأة ال 

تعامل عىل قدم املساواة ألي سبب سوى كوهنا امرأة يف 

املجتمع الذي ينظم شؤونه وحيدد أولوياته حسب رؤية 

متساوية  حقوًقا وفرًصاالرجل، واعرتافها بأن للمرأة 

ة يف التنمية عىل ثالثة مع الرجل. ركزت النظرية النسوي

املاركيس(، ويمكن و: )الليربايل، منهااجتاهات 

 (.73: د.تاستعراضهام فيام ييل:)دالل، 

 االجتاه النسوي الليربايل: -

نجاز فرص إينادي هذا االجتاه بأمهية حتقيق و

يف  ونجحيز، يمتساوية لكل من الرجال والنساء بدون مت

النساء  أمامي تقف القضاء عىل العديد من العقبات الت

يف الدخول إىل جماالت العمل التي كانت حكرًا عىل 

الرجال، كام أهنا ساعدت يف املساواة يف األجور بني 

الفروق الواقعية التي تواجه املرأة عىل ركزت واجلنسني، 

 (.47: 2019يف مسألة العمل واملساواة )الشهري، 

ه جتاهذا االعىل الرغم من النجاحات التي حققها و

لكنه مل ينجح يف القضاء عىل أشكال  ،يف دعم املرأة

غري املعلنة يف مؤسسات العمل التي متنع  هاالتمييز ضد

أسوة بام  عليااملرأة من حتقيق تقدمها وارتقاء مناصب 

أول خطوة نحو حتقيق  د  ع  حيصل عليه الرجل، ولكنه يُ 

 (.641: 2014املساواة )عبد العظيم، 

 اركيس:االجتاه النسوي امل -

االجتاه عىل الدور الذي تلعبه القوى هذا يركز 

املادية خاصة االقتصادية يف تشكيل حياة النساء 

والكيفية التي يتم هبا هتميش عمل املرأة املنزيل بوصفه 

الكيفية التي قدمت هبا الوظائف وعماًل غري حقيقي، 

ظل العمل بالنسبة واألكثر ملالً واألقل أجرًا للنساء، 

: 2019ت املاركسيات حمور التنظري )الشهري، للنسويا

48.) 

انطالقًا من فلسفة ورؤية النظريات النسوية 

ومناداهتا باملساواة بني اجلنسني، وبتوظيفها يف جمال 

متكني املرأة السعودية، فقد اهتمت الدولة السعودية 

بتفعيل وتعزيز دور املرأة يف مجيع مناحي احلياة، 

لتي تكمن يف املوروثات واستطاعت مع التحديات ا

االجتامعية أن حتقق هلا الكثري من اإلنجازات لتمكينها 
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يف كافة املجاالت التنموية، وتعزيز املساواة بني 

اجلنسني، خاصة يف ظل التغريات التي يمر هبا املجتمع، 

وإدراج املرأة بصورة واضحة ضمن اخلطط التنموية، 

 "2030ديةرؤية اململكة العربية السعو"وضمن أهداف 

التي عززت من حقوق املرأة، والسعي يف تسهيل ُسبل 

وصوهلا عىل قدم املساواة مع الرجل يف القطاعني 

احلكومي واخلاص، من خالل إنشاء الربامج التي تسهم 

 . الوصول إىل املشاركة احلقيقية يف التنميةويف متكينها 

 

 الدراسات السابقة: -ب

املشاريع  :بعنوان (،2009 احلوامدة،)دراسة: 

دور  عىلالصغرية ومتكني املرأة، وهدفت إىل التعرف 

املشاريع الصغرية يف متكني املرأة العراقية، استخدمت 

منهج املسح االجتامعي، وأداة االستبانة، وتوصلت إىل 

نتائج منها: إسهام املرشوعات الصغرية يف متكني عدة 

ثامر عمل يف هذه املشاريع مكنها من استوأّن الاملرأة، 

متكينها يف صنع واختاذ وطاقات وموارد أرسهتا الذاتية، 

 .القرار داخل األرسة

بعنوان: مشاركة  ،(2011)القبالن، دراسة: أما 

املرأة السعودية يف التنمية، فقد أوضحت أن هناك 

ازديادًا كبريًا يف مشاركة املرأة يف التنمية، وأهم جماالت 

وقات التي تواجهها هذه املشاركة هو العمل، وأبرز املع

هي: العادات والتقاليد، وصعوبة التوفيق بني العمل 

 ومسؤوليات األرسة، وعدم رضا الزوج وتعاونه معها.

بعنوان: دور  ،(2016، احلموري) ودراسة:

املرشوعات الصغرية يف تعزيز مشاركة املرأة يف تنمية 

 عىلالتعرف  ت إىلهدفواملجتمعات املحلية يف اململكة، 

ملرشوعات الصغرية يف تعزيز مشاركة املرأة يف دور ا

استخدمت منهج املسح وقد تنمية املجتمعات املحلية، 

عدة نتائج وتوصلت إىل  ،االجتامعي، وأداة االستبانة

أن املشاريع زادت من قدرات النساء عىل اإلبداع منها: 

ربنامج الاملجتمع، ووفر تنمية االنخراط الرسيع يف و

واإلدارة الالزمة إلنجاح أي مرشوع جديد، هلن اخلدمة 

 وأسهم يف حتسني الوضع االقتصادي ألرسهن.

بعنوان: دور األرس (، 2016الشهراين، )ودراسة: 

هدفت إىل واملنتجة يف حتسني نوعية احلياة للمستفيدات، 

معرفة دور األرس املنتجة يف حتسني نوعية احلياة 

لهن، للمستفيدات من خالل متكينهن وزيادة دخ

أن أغلب  :استخدمت املنهج الوصفي، وتوصلت إىلو

املستفيدات يؤكدن عىل التأثري اإلجيايب ملرشوع األرس 

تغريت حياهتن واملنتجة عىل واقعهن االقتصادي، 

 لألفضل. 

(، بعنوان: دور 2019شتيفي، )كذلك دراسة: و

مرشوعات مجعية األرس املنتجة بجازان يف التمكني 

هدفت إىل حتديد طبيعة والسعودية، االقتصادي للمرأة 

التعرف واملرشوعات التي حصلت عليها املستفيدات، 

استخدمت وملرشوعات، هلذه اتقييم املستفيدات  عىل

ة املنهج الوصفي، وأداة االستبانة، وتوصلت إىل عد

 تأن مرشوعات األرس املنتجة بجازان حقق ها:نتائج من

فيدات، وأصبحن متكينًا اقتصاديًا ألكثر من نصف املست

 يعلن أنفسهن وأرسهن بالكامل.

أوجه االتفاق واالختالف بني الدراسات السابقة 

 والدراسة احلالية:

بالنظر إىل الدراسات السابقة والدراسة احلالية نجد 

 احلاليةالدراسة مع  تتفق (2009أن دراسة: احلوامدة )

 يف تركيزمها عىل دور املشاريع والربامج يف متكني املرأة

تلفان يف ختيف املنهج واألداة، وومع اختالف طبيعتها، 

( فتتفق مع 2011: القبالن )أما دراسة مكان الدراسة.

الدراسة احلالية يف اهتامم كلتيهام بتمكني املرأة السعودية 

ومشاركتها يف التنمية، وتركز الدراسة احلالية عىل 

مسامهة بعض الربامج التي يمكن أن يكون هلا دور 

كذلك  يف متكني املرأة العاملة يف القطاع اخلاص.فاعل 

يف  ( مع الدراسة احلالية2016دراسة: احلموري )تتفق 

، ويف املنهج، واألداة، ووحدة التحليل، اهلدف العام

تلفان يف أن الدراسة احلالية ركزت عىل معرفة ختو

مسامهة برنامج قرة ووصول، وركزت الدراسة السابقة 

دراسة الشهراين تتفق أيضًا  ة.عىل املرشوعات الصغري

يهام اهتم تيف أن كلمع الدراسة احلالية  (2016)

بمسامهة ودور بعض املشاريع والربامج يف حتسني 
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أوضاع املرأة ومتكينها، ويف املنهج، ووحدة التحليل، 

فقد  ،وختتلفان يف الزاوية التي انطلقت منها كل منهام

، والدراسة اهتمت الدراسة السابقة باألرس املنتجة

يف متكني  (قرة ووصول)برناجمي مسامهة احلالية تناولت 

مع  (2019املرأة العاملة، وتتفق دراسة شتيفي )

يهام بتمكني املرأة تيف اهتامم كلالدراسة احلالية 

تلفان يف أن الدراسة ختالسعودية، ويف املنهج واألداة، و

السابقة ركزت عىل مرشوعات مجعية األرس املنتجة يف 

متكني املرأة اقتصاديًا، وركزت الدراسة احلالية عىل 

يف القطاع يف متكني املرأة  (قرة ووصول) يمسامهة برناجم

 اخلاص.

هذه الدراسة نتائج مهمة  تضيفمن املتوقع أن و

يف متكني املرأة  (قرة ووصول)توضح مسامهة برناجمي 

 يف القطاع اخلاص تسهم يف دعمالسعودية العاملة 

، ويف "2020برنامج التحول الوطني"اف وحتقيق أهد

 ."2030رؤية اململكة"حتقيق 

 أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

العديد من املراجع ذات الصلة  عىلالتعرف  -1

 بموضوع الدراسة.

 إثراء وتدعيم اإلطار النظري للدراسة. -2

الدراسة احلالية ومقارنتها بنتائج  مناقشة نتائجيف  -3

 .  اتهذه الدراس

 

 أدبيات الدراسة: -ج

 مشاركة ومتكني املرأة السعودية يف التنمية: -1

أولت اململكة االهتامم باملرأة، وتفعيل دورها 

التنموي من خالل إرشاكها يف التنمية، وجتىل ذلك 

بإدراجها يف اخلطط التنموية بداية من خطة التنمية 

، والتي من "2030رؤية اململكة"األوىل وصوالً إىل 

، ويتحقق "جمتمع حيوي بنيانه متني"أهم حماورها، 

لرعاية االجتامعية ذلك من خالل تعزيز مبادئ ا

وتطويرها؛ لبناء جمتمع قوي ومنتج، وبتعزيز دور 

األرسة وقيامها بمسؤولياهتا، وتوفري التعليم القادر عىل 

بناء الشخصية، وللمرأة نصيب كبري من هذه التوجهات 

(، وبذلك أصبحت املرأة 1345: 2019)إسامعيل، 

برنامج التحول "هدفًا من األهداف املهمة يف 

يف أهم  "2030رؤية اململكة"، وحتمل "2020الوطني

(% نسبة الزيادة املتوقعة ملشاركة النساء يف 30أهدافها )

التنمية وسوق العمل، وزيادة عددهن إىل أربعة أمثاله 

 (.335: 2019يف مناصب اخلدمة املدنية العليا )عمر، 

ومدخل التمكني جيعل التنمية أكثر تفاعاًل يف 

ومن ثم ال تكون التنمية جمرد  مشاركة الرجال والنساء،

رعاية اجتامعية للنساء، وإنام تكون اجتامعية هتدف إىل 

متكني النساء من امتالك عنارص القوة التي متكنهن من 

االعتامد عىل الذات يف حتسني أوضاعهن، واملشاركة يف 

 (.  18: 2014اختاذ القرارات )الطريف، 

وفيام ييل يمكن استعراض التمكني وتوضيح 

 أهدافه، وجماالته:

 التمكني: -أ

شهد القرن العرشين اهتاممًا متزايدًا بقضايا املرأة، 

وأصبحت املرأة حمورًا أساسيًا من حماور عمل 

التجمعات والفعاليات االجتامعية يف العامل، ونجحت 

احلركة النسوية يف نقل مطالبها باملساواة من جمرد فكر 

 قيات الدولية،وشعارات إىل مطالبات تبنتها االتفا

( م1945ونصت املادة الثامنة يف ميثاق األمم املتحدة )

عىل مبدأ عدم التفرقة بني الناس عىل أساس النوع، 

وأكدت املادة الثانية لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

( عىل أن لكل إنسان حق التمتع بجميع م1948)

احلقوق واحلريات دون متييز، وتنص املادة الثالثة يف 

عهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية عىل أن ال

الدول األطراف تتعهد بضامن املساواة بني الذكور 

واإلناث يف حق التمتع بجميع احلقوق املنصوص عليها 

 (.30: 2013يف هذا العهد )فشار، 

هيدف التمكني إىل إكساب الفرد القدرة عىل و

صل اكتشاف ذاته، وما بداخله من قدرات ومهارات ي

هبا إىل نوعية احلياة التي يريدها، وقد استحدث برنامج 

األمم املتحدة اإلنامئي برناجمًا عن السياسات اخلاصة 

 د  ع  ( الذي يُ م1995باملرأة والرجل هو منهاج بكني )

إطارًا عامليًا لتحقيق املساواة بني اجلنسني، وقد وضع 

تتعلق بتمكني املرأة كام ورد يف  إسرتاتيجيةأهداف 
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( منها: تعزيز حقوق املرأة االقتصادية 6)عكور، د.ت: 

واستقالهلا االقتصادي بام يف ذلك حصوهلا عىل فرص 

العاملة وظروف االستخدام والسيطرة عىل املوارد 

تسهيل سبل وصوهلا عىل قدم املساواة إىل واالقتصادية، 

املوارد واألسواق والتجارة، توفري اخلدمات التجارية 

القضاء عىل التفرقة الوظيفية وعلومات، والتدريب وامل

 ومجيع أشكال التمييز يف العمل.

ورغم االختالف يف توسيع أو تضييق جماالت 

متكني املرأة لكن من املالحظ أن جماالت متكني املرأة 

واسعة تشمل مجيع جوانب احلياة، ويمكن استعراض 

 بعض املجاالت املهمة فيام ييل: 

 :االجتامعيالتمكني  -1

كز التمكني االجتامعي عىل عدة جوانب من ير

  (Longwe,1998: 18)أمهها:  

شاركة املرأة يف القضايا املجتمعية، مزيادة نسبة  -أ

حمليًا وعربيًا مع التأكيد عىل دورها يف تكوين القيم 

 اإلجيابية عىل مستوى األرسة واملجتمع.

فع مستوى الوعي للقضاء عىل أشكال ر -ب

 كافًة. التمييز ضد املرأة

وفري اخلدمات التي تساعد املرأة يف إحداث ت -ج

 التوازن بني مسؤوليتها ودورها التنموي.

مما سبق نالحظ أن التمكني االجتامعي للمرأة يسهم 

يف حتقيق قوة املرأة ودورها االجتامعي من خالل 

مشاركتها الفاعلة يف التنمية ووصوهلا إىل مواقع صنع 

ل توافر اخلدمات التي القرار، ويتحقق ذلك من خال

تساعدها عىل إحداث التوازن بني مسؤوليتها األرسية 

ودورها التنموي، ومن ضمن هذه اخلدمات: اخلدمات 

 .(قرة ووصول)التي يقدمها برناجما 

 التمكني االقتصادي: -2

يشري إىل العملية التي تزيد من القوة احلقيقية للنساء 

تؤثر عىل حياهتن،  عىل اختاذ القرارات االقتصادية التي

ويمكن حتقيقه من خالل املساواة يف احلصول والسيطرة 

عىل املوارد االقتصادية، والقضاء عىل التمييز بني 

 .Torqvist and Schmitz)اجلنسني يف سوق العمل 

2009: 9.) 

فالتمكني االقتصادي هيدف إىل ضامن حصول املرأة 

عىل فرص عمل متساوية، وإزالة التبعية التي تشعر هبا، 

وإحساسها بقيمتها وحقها يف حتديد خياراهتا التي مُتنح 

هلا، والوصول إىل الفرص واملوارد وضبط سري حياهتا 

داخل املنزل وخارجه من خالل زيادة قدرهتا واعتامدها 

 وزيادة حجم مشاركتها يف سوق العمل.  عىل ذاهتا،

 القانوين: التمكني -3

يسهم اإلطار القانوين إسهامًا كبريًا يف متكني املرأة 

حيث تتوافر هلا ضامنات حتفظ حقوقها وتؤمن موقفها، 

ويتجسد ذلك من خالل سن القوانني والترشيعات التي 

تسهل من عملها ومتكينها يف املجاالت كافًة، وتسهيل 

 جراءات القانونية واإلدارية.اإل

ويسعى اإلطار القانوين إىل إجياد ضامنات حتافظ 

عىل دور املرأة وتضمن حقوقها من خالل: العمل عىل 

تعديل الترشيعات التي حتد من دورها، ومدى وعيها 

بحقوقها القانونية، وتطبيق مجيع االتفاقيات الدولية 

للمرأة، التي تضمن حقوقها املدنية )املجلس القومي 

2004 :310.) 

 ودية ومتكينها يف القطاع اخلاص:عمل املرأة السع -2

حيتل القطاع اخلاص دورًا حموريًا يف حتقيق التنمية 

نظرًا ملا يتمتع به من مزايا وإمكانيات تؤهله للقيام بدور 

ريادي يف شتى املجاالت التنموية، وهذا دفع بصانعي 

ت تطويره وتوفري السياسة إىل رضورة الرتكيز عىل آليا

ومن مالمح سوق العمل يف  ،املناخ املناسب لنشاطه

: 1993القطاع اخلاص السعودي كام ورد يف )أمحد، 

21-22  :) 

للقطاع اخلاص حتقيق هامش  إن األهداف العامة ـ أ

وبالتايل تغلب  ،ربحي مناسب كعائد عىل االستثامر

 األخرى.املصلحة االقتصادية عىل العوامل 

طول ساعات العمل يف القطاع اخلاص إىل  -ب

 نظام الدوامني.   اتباعجانب 

ـ طول أيام العمل األسبوعية حيث تعمل معظم ج

 .ت القطاع اخلاص ستة أيامآمنش

ـ قرص أيام اإلجازات املدفوعة يف القطاع اخلاص د

 .لنظام العمل والعامل فهي مخسة عرش يوماً  طبقاً 
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اخلاص غري  هذه املالمح ربام جعلت القطاع

يف هلا مل يكن مصدر جذب ، وبالنسبة للمرأةمرغوب فيه 

والفرتة الالحقة هلا والتي تتميز بتوافر  ،بدايات التنمية

كانت املرأة تعمل بنسبة كبرية يف والوظائف احلكومية، 

الوظائف التعليمية، إال أن إقبال املرأة للعمل يف القطاع 

الزمان بسبب قلة  اخلاص تزايد منذ ما يزيد عىل عقد من

رغبة بعض النساء يف اإلبداع يف والوظائف احلكومية، 

، العمل والذي قد ال يتوافر يف القطاع احلكومي

باإلضافة إىل أن الرشكات واملؤسسات يف القطاع 

بسبب  ؛اخلاص ال حترص عىل توظيف العاملة النسائية

، وتعمل معظم النساء مناسبةصعوبة إجياد ظروف عمل 

القطاع اخلاص يف برامج التعليم األهيل، ويف قطاع يف 

من استثامراهتا ترتكز يف جتارة  (%97) حيث إن ،البنوك

يف جمال اإلعالم واجلملة والتجزئة، وقطاع اخلدمات، 

أيضًا للمرأة واملجال الصحفي، واملرئي واملسموع 

إسهام يف الوظائف الفندقية بغرض اإلرشاف عىل 

ل املبارش مع النساء )املقبل، حفالت الزواج والتعام

2011 :10.) 

وتوجد عدة عوامل حتول دون إسهام املرأة بشكل 

فعال يف سوق العمل سواء يف القطاع احلكومي، أو 

 أشارت إليها العديد من الدراسات منها: وقد اخلاص، 

نظرة املجتمع إىل عمل املرأة والقيود التي حتول  -أ

  يف كثري من املجاالت. هادون عمل

عدم قدرة كثري من النساء عىل التوفيق بني  -ب

 .وخارجهالعمل يف املنزل 

 عدم موافقة األرسة عىل عمل املرأة. -ج

نظرة املرأة لبعض األعامل التي ال تناسب  -د

 طبيعتها.

ورة عدم توفري مراكز لتدريب املرأة بالص -هـ

 العلمية يف كثري من املجاالت.

املجتمع، واالهتامم  ونتيجة للتغريات التي يمر هبا

بربامج التنمية، ووجود عدد كبري من العاملة الوافدة 

تغريت نظرة املجتمع  ،املوظفة يف تنفيذ هذه الربامج

يف  هاالسعودي حول عمل املرأة وزادت املطالبة بإرشاك

يف بناء جمتمعها شأهنا يف ذلك شأن ، وعملية التنمية

وصوالً إىل  لذلك أولت خطط التنمية املتالحقة ؛الرجل

خاصًا بعمل املرأة  اهتامماً  "2030رؤية اململكة"

ورضورة مشاركتها يف سوق العمل، وتوفري مراكز 

 ذالتدريبها وتأهيلها، وأصبحت املرأة عنرصًا منتجًا و

قيمة اقتصادية عالية تتطلع للقيام بأدوار مهمة باإلضافة 

  .إىل قيامها بدور األم والزوجة

دية يف سعيها جلعل القطاع متيض احلكومة السعوو

اخلاص رشيكًا أساسيًا وفاعاًل يف التنمية، ويف حتقيق 

برنامج "، استنادًا إىل أهداف "2030رؤية اململكة"

يف متويل القطاع اخلاص لـ  "2020التحول الوطني

(% من مبادرات الربنامج التي يفوق عددها 40)

عىل  "2030رؤية اململكة"أكدت و( مبادرة، 540)

القطاع اخلاص يف رسم مسار اقتصاد اململكة من دور 

(% 65(% حاليًا إىل )40خالل رفع نسبة مسامهته من )

(، وذلك لدور القطاع 2030من الناتج املحيل بحلول )

اخلاص ومسامهته يف الناتج املحيل اإلمجايل للمملكة 

، (%20ممثاًل يف املنشئات الصغرية واملتوسطة بنسبة )

طاع اخلاص القيام بدور كبري، يتطلب من الق لكلذو

 .ويقع عىل عاتقه أعباء متعددة ترتبط بتحقيق التنمية

أصبحت قضية متكني املرأة يف القطاع اخلاص ذات و

ألمهية الدور  ؛أولوية مهمة يف الفكر التنموي السعودي

الذي يمكن أن تؤديه املرأة يف دعم مسرية التنمية، ومن 

بأجهزهتا املختلفة يف أجل ذلك اهتمت الدولة السعودية 

السنوات األخرية بموضوع متكني املرأة ملنحها دورًا 

ملموسًا لإلسهام يف مجيع شؤون املجتمع ولزيادة 

إسهامها يف التنمية، ودعم مشاركتها الفاعلة يف دوائر 

صنع القرار عن طريق توسيع نطاق الفرص واخليارات 

من منطلق وينعكس هذا االهتامم جليًا ، والبدائل املتاحة

متكني املرأة يف القطاع اخلاص، ومتاشيًا مع أهداف 

رؤية "، و"2020التحول الوطني"برنامج 

يف إطالق وزارة العمل والتنمية  "2030اململكة

االجتامعية، بالتعاون مع صندوق تنمية املوارد البرشية 

دوٌر )هدف( العديد من الربامج التي يمكن أن يكون هلا 

 الربامج برنامجهذه ومن  ،رأة العاملةيف متكني امل فاعٌل 

  )قرة( وبرنامج )وصول(.
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 سابعًا: اإلجراءات املنهجية:

 نوع الدراسة ومنهجها: -1

وقد  ،هذه الدراسة من الدراسات الوصفية د  ع  تُ 

استخدمت منهج املسح االجتامعي بأسلوبيه احلرص 

 الشامل والعينة.

 

 الدراسة: اةأد -2

مقياسني يقيسان مدى عىل اعتمدت الدراسة 

مسامهة برناجمي قرة ووصول يف متكني املرأة العاملة يف 

القطاع اخلاص طبقا عىل املستفيدات يف برنامج قرة، 

 وبرنامج وصول.

 

 كيفية مجع البيانات: -3

تواصلت الباحثتان مع صندوق تنمية املوارد 

حجم البرشية )هدف( للحصول عىل إحصائية توضح 

النساء السعوديات العامالت يف : املجتمع املتمثل يف

قرة )القطاع اخلاص املستفيدات من دعم برناجمي 

مكانًا  ُاختريتيف بعض مدن اململكة التي  (ووصول

: )حائل، أهبا، الدمام، جدة، والرياض(، وهيللدراسة 

أسلوب احلرص  طبقوبمعرفة حجم املجتمع الكيل 

لنساء املستفيدات من دعم برنامج قرة عىل االشامل 

: مدينة كاآليت( مستفيدة موزعة 121وبلغ عددهن )

( مستفيدة، 50( مستفيدة، مدينة جدة )14الدمام )

( مستفيدة، حيث إن مدينتي حائل 57مدينة الرياض )و

صندوق تنمية )املصدر:  وأهبا ال يوجد هبا مستفيدات

 (وصول)نامج أما بر (.2019املوارد البرشية )هدف(، 

اتبع أسلوب احلرص الشامل للنساء  ، فقدأيضاً 

يف مدينتي حائل  (وصول)املستفيدات من دعم برنامج 

( مستفيدة؛ مدينة حائل 103وأهبا حيث بلغ عددهن )

لكرب  نظًرا( مستفيدة، و60( مستفيدة، ومدينة أهبا )43)

(، والرياض ،جدة، الدمام)حجم املستفيدات يف مدينة 

تم تطبيق العينة  ( مستفيدة،2800ددهن )والبالغ ع

(% من العدد 5نسبة ) وُأخذالعشوائية بالطريقة الطبقية 

( 16الكيل لكل مدينة ليصبح كاآليت: مدينة الدمام )

 ( مستفيدة47ومدينة جدة ) (،314من بني ) مستفيدة

من بني  ( مستفيدة78ومدينة الرياض ) (،936من بني )

وع النساء املستفيدات من جمم وبالتايل أصبح(، 1550)

املجموع الكيل للنساء ( ليصبح 244برنامج )وصول( )

السعوديات العامالت يف القطاع اخلاص املستفيدات 

الاليت طبق عليهن  (قرة ووصول)من دعم برناجمي 

 .( مستفيدة365) املقياس

 

 صدق أداة الدراسة: -4

 الصدق الظاهري: -أ

 من املحكمني واملحكامت عددعىل  ُعرض املقياسان

وقد أبدوا مالحظات  ،االختصاص وذوات ذوي من

 .ُأخذ هباقيمة 

 :الصدق الداخيل -ب

عىل عينة  للمقياسنيصدق االتساق الداخيل  ُحسب

كل ل( من النساء املستفيدات 30استطالعية مكونة من )

بحساب معامل ارتباط بريسون بني الدرجة  مقياس

، ة للمحور التابعة لهلكل عبارة والدرجة الكلي

 واجلداول التالية توضح ذلك:

( معامالت ارتباط بريسون بني عبارات 1جدول رقم )

وبني الدرجة الكلية للمحور ( قرة)برنامج  مقياس

 التابعة له

 م

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

املحور الثاين: مسامهة برنامج قرة يف دعم االستقرار الوظيفي 

 للمرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

1 0.94 0.00** 5 0.95 0.00** 

2 0.98 0.00** 6 0.96 0.00** 

3 0.95 0.00** 7 0.96 0.00** 

4 0.93 0.00** 8 0.95 0.00** 

يف حتقيق التوازن بني ( قرة )املحور الثالث: مسامهة برنامج 

مسؤوليات املرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص وواجباهتا 

 األرسية

1 0.92 0.00** 5 0.98 0.00** 
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 م

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

2 0.88 0.00** 6 0.87 0.00** 

3 0.96 0.00** 7 0.84 0.00** 

4 0.92 0.00**    

يف تذليل الصعوبات التي  ( قرة)املحور الرابع: مسامهة برنامج 

 تواجه املرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

1 0.82 0.00** 5 0.96 0.00** 

2 0.96 0.00** 6 0.95 0.00** 

3 0.98 0.00** 7 0.95 0.00** 

4 0.91 0.00**    

(، )**( دالة عند مستوى 0.05)*( دالة عند مستوى )

(0.01.) 

برنامج  مقياس( ارتباط مجيع عبارات 1تضح من اجلدول )ا

بالدرجة الكلية لكل حمور تنتمي إليه ارتباط موجب ودال  (قرة)

مما يدل عىل صدق االتساق  ؛(0.01إحصائيًا عند مستوى داللة )

 .هعباراتلالداخيل 

 

معامالت ارتباط بريسون بني  (2جدول رقم: )  

وبني الدرجة الكلية ( وصول )برنامج  مقياسعبارات 

 للمحور التابعة له 

 م

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

يف دعم االستقرار  (وصول)املحور الثاين: مسامهة برنامج 

 الوظيفي للمرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

1 0.96 0.00** 5 0.92 0.00** 

2 0.96 0.00** 6 0.91 0.00** 

3 0.84 0.00** 7 0.94 0.00** 

4 0.82 0.00** 8 0.97 0.00** 

يف حتسني وتطوير بيئة  (وصول)املحور الثالث: مسامهة برنامج 

 نقل املرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص من وإىل مكان العمل

1 0.95 0.00** 5 0.95 0.00** 

2 0.98 0.00** 6 0.95 0.00** 

 م

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

رقم 

 العبارة

معامل 

االرتباط 

بالدرجة 

الكلية 

 للمحور

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

3 0.92 0.00** 7 0.94 0.00** 

4 0.99 0.00**    

يف تذليل الصعوبات التي  (وصول)املحور الرابع: مسامهة برنامج 

 تواجه املرأة السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

1 0.98 0.00** 4 0.96 0.00** 

2 0.99 0.00** 5 0.97 0.00** 

3 0.96 0.00** 6 0.94 0.00** 

(، )**( دالة عند مستوى 0.05)*( دالة عند مستوى )

(0.01.) 

برنامج  مقياس( ارتباط مجيع عبارات 2تضح من اجلدول: )ا

بالدرجة الكلية لكل حمور تنتمي إليه ارتباط موجب  (وصول)

مما يدل عىل صدق  ؛(0.01ودال إحصائيًا عند مستوى داللة )

 ه.عباراتلاالتساق الداخيل 

 

 ثبات االستبانة:  -5

باستخدام معامل ألفا  املقياسنيسب ثبات ُح 

عىل مستوى حماور وإمجايل كل  املعباراهت كرونباخ

 توضح ذلك: واجلداول التاليةمقياس، 

مقياس قيم معامالت ثبات حماور    ( 3جدول رقم: )

باستخدام معامل ألفا  املقياسوإمجايل  برنامج )قرة(

 كرونباخ

 املحور
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

 )قرة(املحور الثاين: مسامهة برنامج 

يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة 

 السعودية العاملة بالقطاع اخلاص.

8 0.98 

 )قرة(املحور الثالث: مسامهة برنامج 

يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة 

السعودية العاملة بالقطاع اخلاص 

 وواجباهتا األرسية.

7 0.96 

  )قرة(املحور الرابع: مسامهة برنامج 

يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة 

 السعودية العاملة بالقطاع اخلاص.

7 0.97 

 0.99 22 املجموع
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 مقياس( ارتفاع معامالت ثبات حماور 3تضح من اجلدول: )ا

(، كام بلغ 0.98، 0.96حيث انحرصت بني )  )قرة(برنامج 

( وهو معامل 0.99) املقياسمعامل ثبات ألفا كرونباخ إلمجايل 

 بشكل عام. املقياسمما يدل عىل حتقق ثبات  ؛ثبات مرتفع

 مقياس( قيم معامالت ثبات حماور 4جدول رقم: )  

باستخدام معامل ألفا  ملقياسوإمجايل ابرنامج )وصول( 

 كرونباخ

 املحور
عدد 

 العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

  )قرة(املحور الثاين: مسامهة برنامج 

يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة 

 .السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

8 0.97 

 )قرة(املحور الثالث: مسامهة برنامج 

يف حتسني وتطوير بيئة نقل املرأة 

السعودية العاملة بالقطاع اخلاص من 

 .وإىل مكان العمل

7 0.98 

  )قرة(املحور الرابع: مسامهة برنامج 

يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة 

 .السعودية العاملة بالقطاع اخلاص

6 0.99 

 0.99 21 املجموع

 

 مقياس( ارتفاع معامالت ثبات حماور 4تضح من اجلدول: )ا

(، كام بلغ 0.99، 0.97حيث انحرصت بني ) )قرة(برنامج

( وهو معامل 0.99) املقياسمعامل ثبات ألفا كرونباخ إلمجايل 

 بشكل عام. املقياسمما يدل عىل حتقق ثبات  ؛ثبات مرتفع

 

 األساليب اإلحصائية: -6

 .التكرارات والنسب املئوية -أ

  .املتوسط احلسايب -ب

   .االنحراف املعياري -ج

 معامل ارتباط بريسون. -د

 معامل ثبات ألفا كرونباخ. -هـ

 

 اإلحصائيةحتليل البيانات واملعاجلة ثامنًا: 

 الدراسة: مفردات جمتمع خصائص  -1

 :(قرة)برنامج  -أ

تقع أعامرهن يف  املبحوثاتأكثر من حيث العمر:  -

أقل من -30سنة( و )من  30أقل من -20الفئتني )من 

( لكل فئة، وبطبيعة احلال %48.76سنة( بنسبة ) 40

أطفال الاليت هلن أكرب عدد للنساء  هذه الفئات متثلفإن 

 يف سن احلضانة. 

 املبحوثاتمعظم من حيث املستوى التعليمي:  -

(، %74.38) بنسبةمستواهن التعليمي )جامعي( 

)الثانوي( بنسبة و(، %11.57بنسبة ) (ماجستري)

(. بالنظر إىل هذه النسب نالحظ أن املستوى 6.61%)

التعليمي مرتفع، وهذا يؤكد االهتامم الواضح للمرأة 

 .الذي يؤهلها لاللتحاق بسوق العملبالتعليم 

 املبحوثات الاليتبلغت نسبة من حيث الدخل:  -

( ريال 5000 أقل من -4000دخلهن الشهري )

يال ر( 4000أقل من  -3000) (، يليهن24.79%)

( ريال 6000أقل من  -5000) ثم(، %23.14بنسبة )

( 7000أقل من  -6000يليهن )و(، %21.49بنسبة )

 -7000دخلهن ) الاليت(، ثم %15.70ريال بنسبة )

( 3000)أقل من و(، %8.26( ريال بنسبة )8000

(، وبمالحظة هذه النسب نجد %69.61ريال بنسبة )

قل أ -3000دخوهلن ما بني ) ترتاوحأن أغلب النساء 

لدعم ل( ريال، وبالتايل نجدهن أكثر حوجة 6000من 

بعض األعباء املادية خاصة  نالذي ربام خيفف عنه

 تعلقة بحضانة األطفال. امل

أكثر من حيث عدد األطفال دون سن السادسة:  -

لدهين طفل واحد بنسبة  املبحوثاتمن نصف 

(، %30.58بنسبة ) طفالن(، ثم من لدهين 57.85%)

وأغلبهن (، %9.92من لدهين ثالثة أطفال بنسبة )و

سنة( و  30قل من أ-20تقع أعامرهن يف الفئتني )من 

وبالتايل فإن زيادة عدد سنة(،  40أقل من -30)من 

أطفاهلن وارد، وأن الطلب عىل دعم برنامج )قرة( 

 سوف يكون مستمًرا.

من حيث سؤال: هل عدد األطفال الذين  -

عدد  املبحوثاتمعظم يدعمهم الربنامج مناسب؟ 

نسبة و(، %87.60) بنسبةأطفاهلن مناسب 

( عدد أطفاهلن غري مناسب، وبمالحظة هذه 12.40%)

نجد أن أغلب النساء يرين أن الدعم املوجه هلن  النسب

ألن معظمهن هلن طفل وطفالن والربنامج  ؛مناسب

لذلك هي مستفيدة من  نييدعم املرأة يف حدود طفل
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 عزىيُ  ربام دعم غري مناسبالأن  يرين الاليتالدعم، و

 .لقلة دخوهلن هذا

أكثر من حيث سؤال:هل قيمة الدعم مناسبة؟  -

قيمة الدعم املقدمة هلن مناسبة ت من نصف املبحوثا

(غري مناسبة، %38.84نسبة )و(، %61.16) بنسبة

تفسري هذه النسب مرتبط بتفسري النسب اخلاصة بعدد و

حيث إن معظم النساء املستفيدات لدهين  ،األطفال

طفل واحد وطفالن، فيمكن أن نربهن ذلك بأن الاليت 

يرين أن قيمة الدعم غري مناسبة نتيجة النخفاض 

 يف مقابل كثرة التزاماهتن املادية. مستوى دخوهلن 

أغلب من حيث سؤال: هل مدة الدعم كافية؟  -

 سبةبنكافية املقدمة هلن مدة الدعم  املبحوثات

قد تكون  ،(غري كافية%38.02)ونسبة (، 61.98%)

مدة الدعم كافية بالنسبة للنساء الاليت لدهين طفل أو 

من صندوق تنمية املوارد  ةن، وهي مدة حمددطفال

 البرشية )هدف(، وتناسب عدد أطفاهلن. 

 

 :(وصول)برنامج  -ب

أعامرهن )من  املبحوثاتأكثر من حيث العمر:  -

(، ثم )من %67.62) بنسبةة( سن 30أقل من  -20

ومن  (،%29.92سنة( بنسبة ) 40أقل من  -30

بالنظر و (،%2.46سنة( بنسبة ) 50إىل أقل من  -40)

ني إىل هذه النسب نالحظ أن أكثر النساء يف الفئت

عزى ربام يُ وسنة(،  40إىل أقل من  -20)من ني العمريت

 ذلك أن النساء يف هذه الفئات العمرية أكثر رغبة يف

 يف القطاع اخلاص. العمل

نصف أكثر من من حيث املستوى التعليمي:  -

 بنسبة (جامعي) هنتعليم ىمستواملبحوثات 

(، )دبلوم ما %22.95ثانوي( بنسبة )ال(، )59.84%)

بنسبة  (املاجستري)(، %6.15بعد الثانوي( بنسبة )

(، %4.10)دبلوم فوق اجلامعي( بنسبة )و(، 5.33%)

وبالنظر إىل هذه النسب نالحظ أن معظم النساء 

االلتحاق مستواهن التعليمي مرتفع، وهذا ساعدهن يف 

احلصول عىل  منمكنهن و عمل يف القطاع اخلاصبال

 )قرة(.دعم برنامج

بلغت نسبة من حيث احلالة االجتامعية:  -

غري و، (%47.95من املتزوجات ) املبحوثات

(، ثم املطلقات بنسبة %46.31املتزوجات بنسبة )

(4.92% .) 

أكثر من نصف من حيث الدخل الشهري:  -

( 4000أقل من  -3000دخلهن الشهري ) املبحوثات

( 5000قل من أ -4000(، ثم )%52.46) بنسبة ريال

( ريال 3000(، ثم )أقل من %25.82ريال بنسبة )

( ريال 6000من أقل  -5000) ثم(، %15.16بنسبة )

، و 7000أقل من  -6000)و(، %5.74بنسبة )

%( لكل منهام، 0.41بنسبة ) ( ريال،8000 -7000

وبالنظر إىل هذه النسب نالحظ أن أكثر النساء دخلهن 

 ؛( ريال4000أقل من  -3000الشهري يرتاوح من )

من وإىل  لذا قد يسهم الدعم يف تسهيل عملية نقلهن

 .العملمكان 

ؤال: هل قيمة الدعم املقدمة كافية؟ من حيث س -

حيث  ،قيمة الدعم املقدمة هلن كافية املبحوثاتأكثر 

( غري %36.07نسبة )و(، %63.93بلغت نسبتهن )

أن معظم  بالرغم منكافية. نالحظ من هذه النسب 

أقل من -3000النساء دخلهن الشهري يرتاوح من )

هين لد ولعل ،يرين أن قيمة الدعم كافيةفإهنن ( 4000

 .مصادر أخرى للدخل

 

 : مفردات جمتمع الدراسةعرض وحتليل بيانات  -2

 يف (قرة ووصول)ملعرفة مدى مسامهة برناجمي 

قامت متكني املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص؛ 

بحساب التكرارات والنسب املئوية  انالباحثت

واملتوسطات احلسابية واالنحراف املعياري والرتتيب 

للمتوسط احلسايب لعبارات املحور الثاين، والثالث، 

وجاءت مرتبة حسب ورودها مقياس، والرابع من كل 

 :كالتايليف تساؤالت الدراسة 
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 يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص؟ )قرة(جمي السؤال األول: ما مسامهة برنا

 :(قرة)برنامج  -أ

 يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص( قرة )مسامهة برنامج  (5جدول رقم:)    

 اتالعبار م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

1 
أسهم يف تأدية واجبايت يف العمل 

 بشكل جيد.

 3 10 6 43 59 التكرار
4.2 1.03 2 

% 48.76 35.54 4.96 8.26 2.48 

 أكثر متسكًا بوظيفتي. أصبحُت  2
 3 10 8 43 57 التكرار

4.17 1.04 4 
% 47.11 35.54 6.61 8.26 2.48 

3 
أشعر بالرضا النفيس جتاه مسؤوليايت 

 يف العمل. 

 4 6 6 53 52 التكرار
4.18 0.97 3 

% 42.98 43.8 4.96 4.96 3.31 

4 
دعم الربنامج شجعني عىل العمل 

 يف القطاع اخلاص.

 5 12 10 35 59 التكرار
4.08 1.16 7 

% 48.76 28.93 8.26 9.92 4.13 

5 
أكثر اطمئنانًا عىل أطفايل  أصبحُت 

 وأنا يف بيئة العمل.

 3 10 7 33 68 التكرار
4.26 1.05 1 

% 56.2 27.27 5.79 8.26 2.48 

 زادت إنتاجيتي يف العمل.  6
 3 10 14 43 51 التكرار

4.07 1.05 8 
% 42.15 35.54 11.57 8.26 2.48 

7 
عدم تغيبي عن العمل بسبب 

 أطفايل.

 5 9 12 35 60 التكرار
4.12 1.12 6 

% 49.59 28.93 9.92 7.44 4.13 

8 
أكثر حرصًا عىل حضور  أصبحُت  

 االجتامعات.

 3 8 15 40 55 التكرار
4.12 1.03 5 

% 45.45 33.06 12.4 6.61 2.48 

  1.06 4.15 املتوسط العام للمحور

 4.15املتوسط احلسايب العام )أن ( 5تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة املبحوثات يعني أن  وهذا(، 5.0من 

الوظيفي بدرجة )أوافق( بشكل  هنيف دعم استقرار (قرة)برنامج 

وعىل مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب لدرجات ، عام

 درجات( 5) أصل من درجة( 4.26 – 4.07املوافقة ما بني )

، ويمكن (أوافق بشدة، أوافق) درجتي تقابل متوسطات وهي

عىل العبارة  املبحوثاتجاءت موافقة توضيح ذلك بالتفصيل: 

املرتبة )أكثر اطمئنانًا عىل أطفايل وأنا يف بيئة العمل( يف  )أصبحُت 

( 4.26بلغ متوسطها احلسايب )، وبدرجة )موافق بشدة( (األوىل

عىل سبع  املبحوثاتقة جاءت مواف، و(1.05وانحراف معياري )

متوسطاهتا احلسابية بني  ت)أوافق( انحرصبدرجة عبارات 

 :كاآليتحسب املتوسط احلسايب  مرتبة تنازلياً و ،(4.20، 4.07)

 (املرتبة الثانية)أسهم يف تأدية واجبايت يف العمل بشكل جيد يف 

أشعر ، (1.03( وانحراف معياري )4.20بمتوسط حسايب )

بمتوسط  (املرتبة الثالثة)ه مسؤوليايت يف العمل يف بالرضا النفيس جتا

أكثر  أصبحُت ، (0.97( وانحراف معياري )4.18حسايب )

( 4.17بمتوسط حسايب ) (املرتبة الرابعة)متسكًا بوظيفتي يف 

أكثر حرصًا عىل حضور  أصبحُت ، (1.04وانحراف معياري )

( 4.12بمتوسط حسايب ) (املرتبة اخلامسة)االجتامعات يف 

عدم تغيبي عن العمل بسبب أطفايل ، (1.03انحراف معياري )و

( وانحراف معياري 4.12بمتوسط حسايب ) (املرتبة السادسة)يف 

دعم الربنامج شجعني عىل العمل يف القطاع اخلاص يف ، (1.12)

( وانحراف معياري 4.08بمتوسط حسايب ) (املرتبة السابعة)

بمتوسط  (رتبة الثامنةامل)زادت إنتاجيتي يف العمل يف ، و(1.16)

 (.1.05( وانحراف معياري )4.07حسايب )

بني  تنحرصا ابالنظر إىل قيم االنحراف املعياري نالحظ أهن

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )أشعر بالرضا 1.16، 0.97)

مما يدل عىل أهنا أكثر العبارات  ؛النفيس جتاه مسؤوليايت يف العمل(

أكرب قيمة لالنحراف املعياري و، املبحوثاتحوهلا آراء  التي تقاربت

مما  ؛للعبارة )دعم الربنامج شجعني عىل العمل يف القطاع اخلاص(

املبحوثات، وهذه النتائج يدل عىل أهنا أكثر عبارة اختلف حوهلا 

يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة  (قرة )مسامهة برنامجتؤكد 

 .السعودية العاملة يف القطاع اخلاص
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 برنامج وصول: -ب

 يف دعم االستقرار الوظيفي للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص (وصول)( مسامهة برنامج 6جدول رقم: )      

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

 بعميل. شجعني عىل التمسك 1
 12 10 13 77 132 التكرار

4.26 1.07 1 
% 54.1 31.56 5.33 4.1 4.92 

 انتظامي يف العمل وعدم تغيبي. 2
 10 10 12 102 110 التكرار

4.2 1 2 
% 45.08 41.8 4.92 4.1 4.1 

3 
من الراتب كاماًل دون  استفدُت 

 استقطاع.

 14 31 24 77 98 التكرار
3.88 1.23 8 

% 40.16 31.56 9.84 12.7 5.74 

4 
وسيلة النقل متاحة يل يف  تأصبح

 الفرتة الصباحية واملسائية.

 12 21 22 85 104 التكرار
4.02 1.14 7 

% 42.62 34.84 9.02 8.61 4.92 

 استقراري النفيس يف العمل. 5
 13 13 19 92 107 التكرار

4.09 1.1 4 
% 43.85 37.7 7.79 5.33 5.33 

 توافر األمن الوظيفي بالنسبة يل. 6
 15 12 20 93 104 التكرار

4.06 1.12 6 
% 42.62 38.11 8.2 4.92 6.15 

 مواظبتي عىل حضور االجتامعات. 7
 9 14 20 99 102 التكرار

4.11 1.03 3 
% 41.8 40.57 8.2 5.74 3.69 

8 
ازدادت الرغبة لدي يف العمل يف 

 القطاع اخلاص.

 12 15 20 92 105 التكرار
4.08 1.1 5 

% 43.03 37.7 8.2 6.15 4.92 

  1.10 4.09 املتوسط العام للمحور

 4.09املتوسط احلسايب العام )أن ( 6تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج  املبحوثاتمما يعني أن  ؛(5.0من 

الوظيفي بدرجة )أوافق( بشكل  هنيف دعم استقرار  (وصول)

وعىل مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب لدرجات ، عام

 درجات( 5) أصل من درجة( 4.26 – 3.88املوافقة ما بني )

ويمكن ( أوافق بشدة، أوافق) درجتي تقابل متوسطات وهي

عىل العبارة  املبحوثات:جاءت موافقة توضيح ذلك بالتفصيل

بدرجة )موافق  (املرتبة األوىل))شجعني عىل التمسك بعميل( يف 

( وانحراف معياري 4.26بشدة( حيث بلغ متوسطها احلسايب )

عىل سبع عبارات بدرجة  املبحوثاتجاءت موافقة ، و(1.07)

، 3.88متوسطاهتا احلسابية بني ) ت)أوافق( حيث انحرص

:انتظامي يف كاآليتسط احلسايب حسب املتو مرتبة تنازلياً ، و(4.20

( 4.20بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثانية)العمل وعدم تغيبي يف 

مواظبتي عىل حضور االجتامعات يف ، (1.07وانحراف معياري )

( وانحراف معياري 4.11بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثالثة)

بمتوسط  (املرتبة الرابعة)استقراري النفيس يف العمل يف ، (1.03)

ازدادت الرغبة ، (1.10( وانحراف معياري )4.09سايب )ح

بمتوسط  (املرتبة اخلامسة)لدي يف العمل يف القطاع اخلاص يف 

توافر األمن ، (1.10( وانحراف معياري )4.08حسايب )

( 4.06بمتوسط حسايب ) (املرتبة السادسة)الوظيفي بالنسبة يل يف 

تاحة يل يف أصبحت وسيلة النقل م، (1.12وانحراف معياري )

بمتوسط حسايب  (املرتبة السابعة)الفرتة الصباحية واملسائية يف 

من الراتب  استفدُت ، و(1.14( وانحراف معياري )4.02)

( 3.88بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثامنة)كاماًل دون استقطاع يف 

 (.1.23وانحراف معياري )

 بنيما  تنحرصا اوبمالحظة قيم االنحراف املعياري نجد أهن

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )انتظامي يف 1.23، 1.0)

مما يدل عىل أهنا أكثر العبارات التي تقاربت  ؛العمل وعدم تغيبي(

أكرب قيمة لالنحراف املعياري للعبارة و، املبحوثاتآراء حوهلا 

مما يدل عىل أهنا أكثر  ؛من الراتب كاماًل دون استقطاع( )استفدُت 

بحوثات، ومن خالل حتليل نتائج هذا املعبارة اختلف حوهلا 

يف دعم االستقرار الوظيفي  أسهم  (وصول)برنامج اجلدول، فإن 

 .للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص
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 يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص (قرة)السؤال الثاين: ما مسامهة برنامج 

 وواجباهتا األرسية؟

وواجباهتا  يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة العاملة يف القطاع اخلاص (قرة)( مسامهة برنامج 7جدول رقم: )  

 األرسية

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 ال أوافق حمايد أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

1 
أشعر باالستقرار النفيس جتاه 

 مسؤوليايت يف العمل واملنزل. 

 4 6 10 46 55 التكرار
4.17 1.01 3 

% 45.45 38.02 8.26 4.96 3.31 

2 
الدعم املقدم يل أسهم يف ختفيض 

 الرسوم الدراسية ألطفايل. 

 12 11 16 38 44 التكرار
3.75 1.31 7 

% 36.36 31.4 13.22 9.09 9.92 

3 
اخلدمات املقدمة ألطفايل تناسب 

 احتياجاهتم.

 7 8 8 48 50 التكرار
4.04 1.13 4 

% 41.32 39.67 6.61 6.61 5.79 

4 
حتقق الرضا النفيس لزوجي فيام يتعلق 

 بعميل داخل املنزل وخارجه.

 7 11 11 40 52 التكرار
3.98 1.19 5 

% 42.98 33.06 9.09 9.09 5.79 

5 
عىل أطفايل أثناء دوامي يف  اطمأننُت 

 العمل. 

 5 8 3 42 63 التكرار
4.24 1.06 1 

% 52.07 34.71 2.48 6.61 4.13 

6 
الدعم املقدم يل أسهم يف تقليل رصيف 

 عىل أطفايل.

 11 13 14 38 45 التكرار
3.77 1.3 6 

% 37.19 31.4 11.57 10.74 9.09 

7 
يقوم برعاية أطفايل معلامت ذوات 

 كفاءة.

 5 5 9 44 58 التكرار
4.2 1.03 2 

% 47.93 36.36 7.44 4.13 4.13 

  1.15 4.02 املتوسط العام للمحور

 4.02املتوسط احلسايب العام )أن ( 7تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج  املبحوثاتمما يعني أن  ؛(5.0من 

يف حتقيق التوازن بني مسؤولياهتن وواجباهتن األرسية   (قرة)

فقد تراوح  ،وعىل مستوى العبارات، بدرجة )أوافق( بشكل عام

 درجة( 4.24 – 3.75املتوسط احلسايب لدرجات املوافقة ما بني )

 أوافق) درجتي تقابل متوسطات وهي درجات( 5) أصل من

جاءت موافقة  ، ويمكن توضيح ذلك بالتفصيل:(أوافق بشدة،

عىل أطفايل أثناء دوامي يف  عىل العبارة )اطمأننُت  املبحوثات

بدرجة )موافق بشدة( حيث بلغ  (املرتبة األوىل)العمل( يف 

، (1.06وانحراف معياري ) ،(4.24متوسطها احلسايب )

عىل ست عبارات بدرجة )أوافق(  املبحوثاتجاءت موافقة و

مرتبة و ،(4.20، 3.75)حيث انحرص متوسطاهتا احلسابية بني 

يقوم برعاية أطفايل معلامت  :كاآليتحسب املتوسط احلسايب  تنازلياً 

( 4.20بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثانية)ذوات كفاءة يف 

أشعر باالستقرار النفيس جتاه ، (1.03وانحراف معياري )

بمتوسط حسايب  (املرتبة الثالثة)مسؤوليايت يف العمل واملنزل يف 

اخلدمات املقدمة ألطفايل ، (1.01انحراف معياري )( و4.17)

( 4.04بمتوسط حسايب ) (املرتبة الرابعة)تناسب احتياجاهتم( يف 

حتقق الرضا النفيس لزوجي فيام ، (1.13وانحراف معياري )

بمتوسط  (املرتبة اخلامسة)يتعلق بعميل داخل املنزل وخارجه يف 

م املقدم يل الدع، (1.19( وانحراف معياري )3.98حسايب )

بمتوسط  (املرتبة السادسة)أسهم يف تقليل رصيف عىل أطفايل يف 

الدعم املقدم يل ، و(1.30( وانحراف معياري )3.77حسايب )

 (املرتبة السابعة)أسهم يف ختفيض الرسوم الدراسية ألطفايل يف 

 (.1.31( وانحراف معياري )3.75بمتوسط حسايب )

بني  تنحرصا اري نالحظ أهنوبالنظر إىل قيم االنحراف املعيا

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )أشعر 1.31، 1.01)

مما يدل عىل  ؛باالستقرار النفيس جتاه مسؤوليايت يف العمل واملنزل(

أكرب قيمة حوهلا آراء املبحوثات، وأهنا أكثر العبارات التي تقاربت 

 لالنحراف املعياري للعبارة )الدعم املقدم يل أسهم يف ختفيض

 تمما يدل عىل أهنا أكثر عبارة اختلف ؛الرسوم الدراسية ألطفايل(

  (قرةاملبحوثات، وبالتايل أكدت هذه النتائج عىل أن برنامج )حوهلا 

يف حتقيق التوازن بني مسؤوليات املرأة العاملة يف القطاع أسهم 

 .وواجباهتا األرسية اخلاص
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يف حتسني وتطوير بيئة نقل املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص من  (وصول)السؤال الثالث: ما مسامهة برنامج 

 وإىل بيئة العمل؟

 يف حتسني وتطوير بيئة نقل املرأة العاملة يف القطاع اخلاص   (وصول)مسامهة برنامج    ( 8جدول رقم: )

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

 وصويل إىل مكان عميل يف الوقت املحدد. 1
 9 17 28 91 99 التكرار

4.04 1.06 7 
% 40.57 37.3 11.48 6.97 3.69 

2 
ساهم يف احلد من صعوبة نقيل من وإىل  

 البيت.

 10 10 13 107 104 التكرار
4.17 0.99 2 

% 42.62 43.85 5.33 4.1 4.1 

3 
معايري السالمة متوافرة يف برنامج 

 .(وصول)

 9 15 18 101 101 التكرار
4.11 1.03 3 

% 41.39 41.39 7.38 6.15 3.69 

4 
تطوير بيئة النقل حقق يل التوازن بني 

 مسؤوليايت يف العمل واملنزل.

 9 16 17 113 89 التكرار
4.05 1.01 5 

% 36.48 46.31 6.97 6.56 3.69 

5 

من اجلهد البدين والنفيس  اً وفر يل كثري

بذله يف الوصول والعودة من أالذي كنت 

 العمل.

 10 11 15 93 115 التكرار

4.2 1.02 1 
% 47.13 38.11 6.15 4.51 4.1 

6 
حتسني بيئة النقل أسهمت يف زيادة 

 إنتاجيتي يف العمل.

 10 13 25 104 92 التكرار
4.05 1.03 6 

% 37.7 42.62 10.25 5.33 4.1 

7 
الدعم املقدم يل أسهم يف توفري كثري من 

 املال الذي كنت أرصفه عىل النقل.

 16 15 18 81 114 التكرار
4.07 1.17 4 

% 46.72 33.2 7.38 6.15 6.56 

  1.04 4.10 املتوسط العام للمحور

 4.10املتوسط احلسايب العام )أن ( 8من اجلدول: )تضح ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج  املبحوثاتمما يعني أن  ؛(5.0من 

من وإىل مكان العمل  هنيف حتسني وتطوير بيئة نقل  (وصول)

فقد تراوح  ،وعىل مستوى العبارات، بدرجة )أوافق( بشكل عام

 درجة( 4.20 – 4.04بني ) املتوسط احلسايب لدرجات املوافقة ما

، ( درجات وهي متوسطات تقابل درجة )أوافق(5) أصل من

من  اً وفر يل كثري :اآليتمرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب كو

بذله يف الوصول والعودة من أاجلهد البدين والنفيس الذي كنت 

( وانحراف 4.20بمتوسط حسايب ) (املرتبة األوىل)العمل يف 

هم يف احلد من صعوبة نقيل من وإىل البيت سا، (1.02معياري )

(وانحراف معياري 4.17بمتوسط حسايب ) (املرتبة الثانية)يف 

املرتبة )معايري السالمة متوافرة يف برنامج وصول يف ، (0.99)

، (1.03وانحراف معياري ) (4.11بمتوسط حسايب ) (الثالثة

الدعم املقدم يل أسهم يف توفري كثري من املال الذي كنت أرصفه عىل 

وانحراف  (4.07بمتوسط حسايب ) (املرتبة الرابعة)النقل يف 

تطوير بيئة النقل حقق يل التوازن بني مسؤوليايت ، (1.17معياري )

 (4.05بمتوسط حسايب ) (املرتبة اخلامسة)يف العمل واملنزل يف 

حتسني بيئة النقل أسهمت يف زيادة ، (1.01وانحراف معياري )

( 4.05بمتوسط حسايب ) (املرتبة السادسة)إنتاجيتي يف العمل يف 

صويل إىل مكان عميل يف الوقت وو، (1.03وانحراف معياري )

( وانحراف 4.04بمتوسط حسايب ) (املرتبة السابعة)املحدد يف 

 (.1.06معياري )

تنحرص بني  اوبمالحظة قيم االنحراف املعياري نجد أهن

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )ساهم يف احلد 1.17، 0.99)

مما يدل عىل أهنا أكثر العبارات  ؛من صعوبة نقيل من وإىل البيت(

أكرب قيمة لالنحراف املعياري و، املبحوثاتآراء حوهلا التي تقاربت 

للعبارة )الدعم املقدم يل أسهم يف توفري كثري من املال الذي كنت 

حوهلا  تمما يدل عىل أهنا أكثر عبارة اختلف ؛فه عىل النقل(أرص

املبحوثات، وبالتايل فإّن هذه النتائج أثبتت مسامهة برنامج 

يف حتسني وتطوير بيئة نقل املرأة العاملة يف القطاع   (وصول)

 .اخلاص
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يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة السعودية العاملة يف القطاع  (قرة ووصول)السؤال الرابع: ما مسامهة برناجمي 

 اخلاص وتعيق من مشاركتها يف سوق العمل؟

 برنامج قرة: -أ

 يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة يف القطاع اخلاص (قرة)( مسامهة برنامج 9جدول رقم: )     

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 قأواف

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

1 
ختفيض الرسوم الدراسية 

 ألطفايل.

 8 11 23 40 39 التكرار
3.75 1.19 7 

% 32.23 33.06 19.01 9.09 6.61 

 انتظامي يف احلضور للعمل. 2
 5 7 11 44 54 التكرار

4.12 1.07 5 
% 44.63 36.36 9.09 5.79 4.13 

3 
االستقرار النفيس يف العمل 

 واملنزل.

 5 6 8 44 58 التكرار
4.19 1.04 4 

% 47.93 36.36 6.61 4.96 4.13 

4 
توفري بيئة تعليمية وتربوية آمنة 

 ألطفايل.

 5 4 7 48 57 التكرار
4.22 1 2 

% 47.11 39.67 5.79 3.31 4.13 

 حقق يل االستقرار األرسي. 5
 6 7 7 38 63 التكرار

4.2 1.11 3 
% 52.07 31.4 5.79 5.79 4.96 

 االطمئنان عىل أطفايل. 6
 5 6 4 43 63 التكرار

4.26 1.03 1 
% 52.07 35.54 3.31 4.96 4.13 

7 
الرغبة يف العمل يف القطاع 

 اخلاص.

 6 6 15 38 56 التكرار
4.09 1.11 6 

% 46.28 31.4 12.4 4.96 4.96 

  1.08 4.12 العام للمحوراملتوسط 

 4.12املتوسط احلسايب العام )أن ( 9تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج  املبحوثاتمما يعني أن  ؛(5.0من 

املرأة بدرجة )أوافق(  هنيف تذليل الصعوبات التي تواجه (قرة)

وعىل مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب ، بشكل عام

( 5) أصل من درجة( 4.26 – 3.75لدرجات املوافقة ما بني )

، (أوافق بشدة، أوافق) درجتي تقابل متوسطات وهي درجات

عىل  املبحوثاتجاءت موافقة ويمكن توضيح ذلك بالتفصيل: 

ربوية آمنة العبارتني )االطمئنان عىل أطفايل/ توفري بيئة تعليمية وت

ألطفايل( يف املرتبتني األوىل والثانية بدرجة )موافق بشدة( حيث 

( وانحراف معياري 4.22، 4.26بلغ متوسطهام احلسايب )

الدراسة  جمتمعجاءت موافقة أفراد ، و( عىل التوايل1.0، 1.03)

متوسطاهتا  تعىل أربع عبارات بدرجة )أوافق( حيث انحرص

مرتبة تنازلًيا حسب املتوسط و ،(4.20، 3.75احلسابية بني )

 (املرتبة الثالثة)حقق يل االستقرار األرسي يف  :كاآليتاحلسايب 

االستقرار ، (1.11( وانحراف معياري )4.20بمتوسط حسايب )

بمتوسط حسايب  (املرتبة الرابعة)النفيس يف العمل واملنزل يف 

انتظامي يف احلضور للعمل ، (1.04( وانحراف معياري )4.19)

( وانحراف معياري 4.12بمتوسط حسايب ) (املرتبة اخلامسة) يف

 (املرتبة السادسة)الرغبة يف العمل يف القطاع اخلاص يف ، (1.07)

ختفيض ، و(1.11( وانحراف معياري )4.09بمتوسط حسايب )

بمتوسط حسايب  (املرتبة السابعة)الرسوم الدراسية ألطفايل يف 

 (.1.19( وانحراف معياري )3.75)

 تنحرصا انالحظ أهن ،وبالنظر إىل قيم االنحراف املعياري

(، وأقل انحراف معياري للعبارة )توفري بيئة 1.19، 1.0بني )

مما يدل عىل أهنا أكثر العبارات التي  ؛تعليمية وتربوية آمنة ألطفايل(

أكرب قيمة لالنحراف املعياري و، املبحوثاتآراء حوهلا تقاربت 

مما يدل عىل أهنا أكثر  ؛الدراسية ألطفايل(للعبارة )ختفيض الرسوم 

املبحوثات، وتؤكد هذه النتائج أن برنامج حوهلا  تعبارة اختلف

تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة يف أسهم يف   (قرة)

  .القطاع اخلاص
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 برنامج وصول: -ب

 القطاع اخلاصيف يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة  (وصول)( مسامهة برنامج 10جدول رقم: )    

 العبارة م
أوافق 

 بشدة
 حمايد أوافق

ال 

 أوافق

ال أوافق 

 بشدة

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

ب املعياري
رتتي
ال

 

 سهل نقيل من وإىل املنزل. 1
 9 12 13 96 114 التكرار

4.2 1.01 1 
% 46.72 39.34 5.33 4.92 3.69 

 انتظامي يف العمل وعدم تغيبي. 2
 9 14 16 100 105 التكرار

4.14 1.02 4 
% 43.03 40.98 6.56 5.74 3.69 

 ر يل بيئة نقل آمنة.وفّ  3
 8 13 19 97 107 التكرار

4.16 1 2 
% 43.85 39.75 7.79 5.33 3.28 

 حقق يل االستقرار النفيس. 4
 9 15 20 89 111 التكرار

4.14 1.05 5 
% 45.49 36.48 8.2 6.15 3.69 

5 
ر يل الوقت واجلهد ذهابًا وإيابًا وفّ 

 إىل العمل.

 9 12 18 98 107 التكرار
4.16 1.01 3 

% 43.85 40.16 7.38 4.92 3.69 

6 
ر يل بعض املال الذي كنت وفّ 

 أرصفه عىل النقل.

 10 20 14 88 112 التكرار
4.11 1.1 6 

% 45.9 36.07 5.74 8.2 4.1 

  1.03 4.15 املتوسط العام للمحور

من  4.15املتوسط احلسايب العام )أن ( 10تضح من اجلدول: )ا

يوافقن عىل حمور مسامهة برنامج وصول يف املبحوثات مما يعني أن  ؛(5.0

وعىل ، بدرجة )أوافق( بشكل عام هنتذليل الصعوبات التي تواجه

فقد تراوح املتوسط احلسايب لدرجات املوافقة عليها ما  ،العباراتمستوى 

 متوسطات وهي درجات( 5) أصل من درجة( 4.20 – 4.11بني )

 :كاآليتمرتبة تنازلًيا حسب املتوسط احلسايب و ،(أوافق) درجة تقابل

( 4.20بمتوسط حسايب ) (املرتبة األوىل)ل نقيل من وإىل املنزل يف سهّ 

 (املرتبة الثانية)ر يل بيئة نقل آمنة يف وفّ ، (1.01) وانحراف معياري

ر يل الوقت وفّ ، (1.0( وانحراف معياري )4.16بمتوسط حسايب )

بمتوسط حسايب  (املرتبة الثالثة)واجلهد ذهابًا وإيابًا إىل العمل يف 

انتظامي يف العمل وعدم تغيبي يف ، (1.01( وانحراف معياري )4.16)

، (1.02( وانحراف معياري )4.14وسط حسايب )بمت (املرتبة الرابعة)

( 4.14بمتوسط حسايب ) (املرتبة اخلامسة)حقق يل االستقرار النفيس يف 

ر يل بعض املال الذي كنت أرصفه عىل وفّ ، و(1.05وانحراف معياري )

( وانحراف معياري 4.11بمتوسط حسايب ) (املرتبة السادسة)النقل يف 

(1.10.) 

(، 1.10، 1.0تنحرص بني )نجدها  ،االنحراف املعياريقيم وبمالحظة 

مما يدل عىل أهنا  ؛ر يل بيئة نقل آمنة(وأقل انحراف معياري للعبارة )وفّ 

أكرب قيمة لالنحراف و، املبحوثاتآراء حوهلا أكثر العبارات التي تقاربت 

مما  ؛ر يل بعض املال الذي كنت أرصفه عىل النقل(املعياري للعبارة )وفّ 

املبحوثات، وتؤكد هذه النتائج أن حوهلا  تعىل أهنا أكثر عبارة اختلفيدل 

تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة يف برنامج )وصول( أسهم يف 

  .القطاع اخلاص

 

 

 مناقشة النتائجتاسعًا: 

 نتائج الدراسة يف ظل تساؤالهتا كام ييل:  نوقشت

 
يف  (ووصولقرة )السؤال األول: ما مسامهة برناجمي 

دعم االستقرار الوظيفي للمرأة السعودية العاملة يف القطاع 

 اخلاص؟

نتائج أن املرأة العاملة يف البينت  (قرة)بالنسبة لربنامج  -

ربنامج، واملتمثل يف توفري الالقطاع اخلاص املستفيدة من دعم 

مراكز ضيافة ألطفاهلا، أكدت عىل أن الربنامج أسهم يف دعم 

وظيفي من خالل إسهامه يف تأدية واجباهتا يف استقرارها ال

العمل بشكل جيد، وأصبحت أكثر اطمئنانًا عىل أطفاهلا، 

أصبحت ووتشعر بالرضا النفيس جتاه مسؤولياهتا يف العمل، 

أكثر متسكًا بوظيفتها يف القطاع اخلاص، وأكثر حرصًا عىل 

 حضور االجتامعات، وال تتغيب عن العمل بسبب أطفاهلا.

نتائج أن املرأة الوضحت  (وصول)ربنامج لنسبة وبال -

 (وصول)العاملة يف القطاع اخلاص املستفيدة من دعم برنامج 

، أكدت عىل من وإىل مقر العمل هاتوفري وسيلة نقلاملتمثل يف 

حيث أصبحت  ،أن الربنامج دعم من استقرارها الوظيفي

توافر  وسيلة النقل متاحة هلا يف الفرتة الصباحية واملسائية مع

مما شجعها ذلك عىل التمسك  ؛سبل األمن والسالمة
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بوظيفتها يف القطاع اخلاص، وأصبحت أكثر انتظامًا يف 

  .العمل، وزادت رغبتها يف العمل يف القطاع اخلاص

: )احلوامدة، تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات

(، 2016(، و)الشهراين، 2016(، و)احلموري، 2009

أن املشاريع الصغرية، ومشاريع األرس  (، يف2019و)شتيفي، 

قرة ) ااملنتجة أسهمت يف متكني املرأة العاملة، كام أسهم برناجم

 .        (ووصول

 

يف حتقيق التوازن  (قرة)السؤال الثاين: ما مسامهة برنامج 

بني مسؤوليات املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص 

  وواجباهتا األرسية؟

يف حتقيق  (قرة)ن مسامهة برنامج نتائج عالكشفت 

التوازن بني مسؤوليات املرأة العاملة يف القطاع اخلاص 

ألطفاهلا،  حضانةوواجباهتا األرسية من خالل توفري مراكز 

أصبحت أكثر اطمئنانًا عىل أطفاهلا أثناء دوامها يف العمل، و

وشعورها باالستقرار والرضا النفيس جتاه مسؤولياهتا يف 

عمل، وحتقق الرضا النفيس لزوجها فيام يتعلق املنزل وال

الدعم املقدم هلا أسهم يف بعملها داخل املنزل وخارجه، و

قوم برعاية أطفاهلا تو ختفيض الرسوم الدراسية ألطفاهلا،

. تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات: أكفاءمعلامت 

(، و)شتيفي، 2016(، و)احلموري، 2009)احلوامد، 

ئج هذه الدراسات أكدت عىل دور (، يف أن نتا2019

املرشوعات والربامج يف متكني املرأة، وختتلف مع نتائج 

( يف أن املرأة العاملة يف القطاع 2011دراسة: )القبالن، 

ق استطاعت أن توفّ  (قرة)اخلاص املستفيدة من دعم برنامج 

بني العمل ومسؤوليات األرسة وحتقق الرضا النفيس لزوجها 

 ها داخل املنزل وخارجه. فيام يتعلق بعمل

يف حتسني  (وصول)السؤال الثالث: ما مسامهة برنامج 

وتطوير بيئة نقل املرأة السعودية العاملة يف القطاع اخلاص من 

 وإىل بيئة العمل؟

أسهم يف حتسني  (وصول)نتائج أن برنامج الاتضح من 

وتطوير بيئة نقل املرأة العاملة يف القطاع اخلاص من وإىل بيئة 

من اجلهد البدين والنفيس  ا  العمل؛ حيث وفر للمرأة كثري

الذي كانت تبذله يف الوصول والعودة من العمل، وأسهم يف 

من صعوبة نقلها من وإىل املنزل، كام أن معايري السالمة  احلد  

وحتسني بيئة النقل أسهم يف زيادة  (وصول)مج متوافرة يف برنا

عن الوقت إنتاجيتها يف العمل، وأسهم يف عدم تأخريها 

ختتلف هذه النتائج مع نتائج دراسة: )القبالن،  املحدد.

( يف أن املرأة العاملة يف القطاع اخلاص املستفيدة من 2011

ق بني العمل استطاعت أن توفّ  (وصول)دعم برنامج 

 .ألرسةومسؤوليات ا

 

يف  (قرة ووصول) يالسؤال الرابع: ما مسامهة برناجم

تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة السعودية العاملة يف 

 القطاع اخلاص؟

ربنامج الوضحت النتائج أن أ (قرة)بالنسبة لربنامج  -

ر للمرأة العاملة يف القطاع اخلاص بيئة تربوية وتعليمية وفّ 

عىل أطفاهلا حيث أصبحت أكثر  آمنة ألطفاهلا، وأزاح خوفها

اطمئنانًا، كذلك حقق هلا االستقرار النفيس يف العمل واملنزل، 

  .وأصبحت ال تتغيب عن العمل

كشفت النتائج أن  ( فقدوصول)أما بالنسبة لربنامج  -

ربنامج أسهم يف تذليل الصعوبات التي تواجه املرأة العاملة ال

نقلها إىل مكان العمل، ل عملية يف القطاع اخلاص، حيث سهّ 

ر هلا الوقت واجلهد الذي ر هلا بيئة نقل آمنة، كام أنه وفّ ووفّ 

أصبحت أكثر انتظامًا وتبذله يف ذهاهبا ورجوعها من العمل، 

ر هلا بعض املال يف عملها، وحقق هلا االستقرار النفيس، ووفّ 

الذي كانت ترصفه عىل النقل قبل االستفادة من دعم 

)احلموري، : هذه النتائج مع نتائج دراساتالربنامج. تتفق 

(، يف أن املشاريع والربامج التي 2019(، و)شتيفي، 2016

أنشئت لتمكني املرأة أسهمت يف تذليل الصعوبات التي 

متكينها ومشاركتها يف التنمية، وختتلف  أسهم يفمما  ؛تواجهها

(، يف أن املرأة العاملة 2011نتائج دراسة: )القبالن،  عم

هها صعوبات تتعلق بالتوفيق بني العمل ومسؤوليات تواج

 األرسة.

مع فرضيات نظرية الدور يف  السابقة النتائج مجيعتتفق و

املتمثلة يف مراكز حضانة   (قرة ووصول)أن مسامهة برناجمي 

 نقل يلةوستوفري ألطفال املرأة العاملة يف القطاع اخلاص، و

يف متكينها يف القطاع ومسامهة واضحة  دوٌر بارزٌ ، كان هلام هلا

النظريات النسوية، حيث إن  رؤيةكذلك تتفق مع ، واخلاص

مّكن املرأة العاملة يف  مسامهة هذه الربامج )قرة، ووصول(
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مما قد  ؛القطاع اخلاص، وزاد نسبة مشاركتها يف سوق العمل

ساواة التي تنادي هبا هذه امليكون لذلك دور يف حتقيق 

 .النظريات

حققت هذه الدراسة هدفها الرئيس،  قدل ،خالصة القول

يف متكني املرأة  (قرة ووصول)مسامهة برناجمي  عىلالتعرف "

جاءت النتائج مؤكدة ف، "السعودية العاملة يف القطاع اخلاص

يف متكني املرأة  (قرة ووصول)عىل املسامهة الواضحة لربناجمي 

السعودية العاملة يف القطاع اخلاص؛ فقد أثمرت جهود 

وزارة العمل ، وتنمية املوارد البرشية )هدف( صندوق

، العاملة يف القطاع اخلاصمتكني املرأة يف  والتنمية االجتامعية

برنامج "هذه خطوة مهمة يف دعم وحتقيق أهداف  د  وتع

 . "2030رؤية اململكة "حتقيق و، "2020التحول الوطني 

 

 التوصياتعارشًا: 

يف كل حماور  (أخرىإجابات املبحوثات بعبارة )بناًء عىل 

 تويص الدراسة بام ييل: املقياسني

ىل إدارة مراكز حضانة أطفال املرأة العاملة يف ع -1

 عدم إعادة النظر يف( قرة )القطاع اخلاص التابعة لربنامج 

إقفال املراكز يف اإلجازات التي تكون فيها املرأة عىل رأس 

 العمل.

صول دعم ووعىل اجلهات املسؤولة من برناجمي قرة  -2

النساء العامالت يف القطاع اخلاص املستفيدات يف الوقت 

 .للدعم املحدد

ىل املسؤولني عن إدارة الربامج يف صندوق تنمية ع -3

يف أكثر من  (وصول)املوارد البرشية )هدف( توفري خدمات 

 موقع داخل مدن اململكة.

عىل إدارة مراكز حضانة أطفال املرأة السعودية  -4

 القطاع اخلاص ربط وقت هناية دوام مراكز العاملة يف

 احلضانة مع هناية وقت دوام عمل املرأة.

إرشاك رشكات نقل  (وصول)عىل إدارة برنامج  -5

 أخرى بجانب رشكة أوبر.

نمية املوارد البرشية )هدف( عىل إدارة صندوق ت -6

 ؛زيادة الدعم املوجه للنساء العامالت يف القطاع اخلاص

 طفلني.ليشمل أكثر من 

بالنسبة رفع قيمة الدعم  (وصول)عىل إدارة برنامج  -7

 التي تداوم صباحًا ومساًء. العاملةلمرأة ل
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