
تمكین المرأة السعودیة اقتصادیاً وأثره على النمو االقتصادي

)2019-2003الفترةخاللقیاسیة(دراسة

نوف النمري

المستخلص

وفقاختالفھومدىالسعودیةللمرأةاالقتصاديالتمكینمفھومتوضیحالىالدراسةھذهھدفت

االستثمارياالئتمان،وتوفیرللمرأةاالستثماریةالفرصتوفیربینالعالقةیوضحقیاسينموذجبناء

نموفيمتمثالًاالقتصاديالنموعلىوأثرھاالمرأةدخل،ومتوسطالعملسوقفيالمرأة،ومشاركة

المشتركالتكاملاستخدامبعدالنتائج)،وجاءت2019-2003(السنواتخاللاإلجماليالمحليالناتج

متغیرمنكلبیناإلحصائیةالعالقةومعنویةإیجابیةفيالبحثلفروضموافقةجوھانسونبطریقة

توالیاوالمعلماتالعملسوقفيالمرأةومشاركةاالستثماريواالئتماناالستثماریةالفرص

ذلكویرجع3.03–وعكسیةمعنویةفكانتالمرأةدخلمتوسطمعلمةأما6.257/0.410/1.528

االستثمار،غیرأخرىبجوانباالھتمام،أوأسرتھاألفرادالسعودیةالمرأةاعالةمنھاأسبابلعدة

تمكینبینالسببیةالعالقةالىتشیرالتيالسابقةالدراساتمنالعدیدمعمتوافقةالنتائجھذهجاءت

دعممنالمملكةبھاقامتالتيالمحاوالتجمیعأنإلىالدراسة،وخلصتاالقتصاديوالنموالمرأة

العمالةذاتوالقطاعاتالخاصوالقطاعنفطيالغیراالقتصادفيتطوریرافقھاوانالبدللمرأة

ودعمھاالمرأةتمكینإلىالداعیة2030رؤیةوتفعیلالمرأةخصوصیاتتراعيوالتيالكثیفة،

أھدافتحویلیتمحتىالقیاسیةاألسالیبوبمختلفالمختلفةاالقتصادیةالدراساتخاللمنوتدریبھا

واستراتیجیات الرؤیة إلى خطط اقتصادیة فعالة.
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االئتماناالستثماریة،الفرصاالقتصادي،المرأةتمكیناالقتصادي،النمو:المفتاحیةالكلمات

االستثماري ،دخل المرأة.

Economic empowerment of Saudi women and its impact on economic

growth

A standard study in the period 2003-2019((

ABSTRACT

This study aimed to clarify the concept of economic empowerment for

Saudi women and the extent of its difference according to building a standard

model that clarifies the relationship between providing investment

opportunities for women, providing investment credit, women's participation

in the labor market, and the average income of women and their impact on

economic growth represented in the growth of the gross domestic product

over the years ( 2003-2019), and the results came after the use of joint

integration by the Johansson method, in agreement with the assumptions of

the research into the positive and significant statistical relationship between

each variable of investment opportunities, investment credit, and women's
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participation in the labor market and teachers, respectively, 6.257 / 0.410 /

1.528. As for the parameter of average women's income, it was moral and

inverse. 3.03 This is due to several reasons, including the support of Saudi

women for their family members, or attention to aspects other than

investment. These results were consistent with many previous studies that

indicate the causal relationship between women's empowerment and

economic growth. The study concluded that all the attempts made by the

Kingdom from Support for women must be accompanied by a development in

the non-oil economy, the private sector, and sectors of labor-intensive, which

should be taken into consideration The peculiarities of women and activating

the 2030 vision calling for the empowerment, support and training of women

through various economic studies and in various standard methods so that the

goals and strategies of the vision are transformed into effective economic

plans.

Key words: economic growth, women's economic empowerment, investment

opportunities, investment credit, women's income

-المقدمة1
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كلاستغاللعلىتعملفھيلذاباقتصادھا،والنھوضمواردھالتنمیةجاھدةالدولجمیعتسعى

اَألنشطةفيالمرأةإسھامفإنھناومن،بشريموردأوصناعيأوطبیعيموردأكانسواءمورد

تحقیقخاللمناالقتصاديالنموعلىباإلیجابینعكسالعملسوقفيمعدالتھاورفعاالقتصادیة

النمومعدالتإلىللوصولیؤديماالقومي،المستوىعلىالمتاحةالبشریةللموارداألمثلاالستثمار

ورفعجیدة،حیاةلھایوفرأنھحیثمنالمرأةعلىالمباشرانعكاسھعنفضالالمستھدفة،االقتصادي

وتخفیضوالعولمةوالخصخصةالسوقاقتصادیاتظلفيالعملسوقفيللمرأةالتنافسیةالقدرة

فيالرجلتماثلاقتصادیةأھمیةذاتأصبحتالعمل،سوقإلىالمرأةدخولومنذالبطالة.معدالت

ذاتھاتحقیقإلىباإلضافةللمستقبل،وتطلعاطموحاأكثرأصبحتأنھاكماواالقتصاد،المجتمعبناء

كانتإذاإالممكناًیكونأنیمكنالالمرأةوتمكینالبقاء.لمجردتسعىكونھامنبدالواستقاللیتھا

عملدوافعأھمأنالمجالھذافيالدراساتبعضبینتوقدبنفسھا.نفسھاتمكینعلىقادرةالمرأة

للمجتمعالمتزایدةالحاجاتاستلزمتھاضرورةللعملالمرأةفخروجاالقتصادیة،الحاجةھوالمرأة

جھةمنللحیاةأفضلمستوىإلىوالتطلعجھةمنوغالئھاالمعیشةأعباءأنإذالحدیث،الصناعي

والراعیةوالمربیةالمنجبةدورفيوالمتمثلالتقلیديإطارھاعنالخروجإلىالمرأةدفعأخرى

أصبحبلفقط،ذاتھاالمرأةلتحقیقوسیلةیعدلماقتصادیًاالمرأةتمكینأنیعني،مماأسرتھالشؤون

یعتمدالمطاف،نھایةوفيباالقتصادواالرتقاءأسرتھامساندةمنالمرأةتتمكنحتىحتمیةضرورة

ذلكفيبماالعامة،وسیاساتھاإدارتھاووفقاألوجھمتعددأسالیبعلىالمرأةتمكینفيدولةأينجاح

سیاساتھا االقتصادیة الكلیة والمالیة والتجاریة .

مشكلة البحث:

الذكوربینواضحةثغراتھناكتزالالولكنعالمیًا،ملحوظةمكتسباتالسعودیةالمرأةحققتلقد

مقارنةمنھنالمتعلماتبینخاصةاإلناثبینمرتفعةالبطالةفمعدالتالعمل،سوقفيواإلناث

بعدموالمناداةاالقتصادیة،الحیاةفيالمرأةدورلتعزیزتتكاثفالجھودتزالفالوعلیھبالذكور.

ھذاومن،)2019المتحدة،(األمموالعمل.االستثمارمستوىعلىالجنسینبینالنوعيالتمییز

الشاملةالتنمیةمسیرةفيودورھااالقتصادیةالحیاةفيالسعودیةالمرأةإشراكشھدفقدالمنطلق،
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التناقضھذاالدراساتبعضتؤكدحیثمقلقا،یبدومازالالمملكةفيالمرأةواقعأنإالجذریا،تحوال

مشاركةزیادةفيالماضیةتالسنوامدارعلىكبیراشوطًاالمملكة"قطعتإذالمرأة؛مسیرةفي

اإلداراتومجالسالعلیاالتنفیذیةاإلدارةمستویاتفيالسیداتأعدادأنغیرالعاملة،القوىفيالمرأة

فيوتمكینھاالمرأةلمشاركةالمرتفعةالمؤشراتمنالرغموعلىمتدنیة.تزالالالمؤسساتفي

العالمياالقتصاديالمنتدىعنوالصادرالجنسین،بینالفجوةتقریرفإنوالخاص،العامالعملقطاع

فيالسعودیةالمرأةمساھمةتدنيیؤكدالفرص،وتساوياالقتصادیةالمشاركةفي2019لعام

السعودیةالمرأةواقعحولالبحث،بھایھتمالتياَألساسیةالمشكلةتبرزوھنااالقتصادیة،اَألنشطة

مشكلةتتبلوروعلیھاالقتصادي،النموعلىالتمكینھذایؤثروكیفاالقتصادي،تمكینھاوأھمیة

ذلكأثروماالسعودیة،العربیةالمملكةفياقتصادیًاالمرأةتمكینمدىماالتالي:التساؤلفيالدراسة

على النمو االقتصادي؟

الدراسات السابقة:

منفمنھاالمرأة،تمكینالقضیةتناولھفيالباحثةعلیھااطلعتالتيالسابقةالدراساتاختلفت

الجنسینبینالمساواةناحیةمنتناولھامنومنھامستقلة،كقضیةللمرأةاالقتصاديالتمكینتناول

ذخرتوقدھذاد.الجيوالتدریبالتعلیمعلىالحصولفيالمرأةحقوقحیثمنتناولتھا،وأخرى

الدولمنسواءمحددةدولةعلىبالتطبیقالدراسةمحلموضوعناتناولتالتيبالدراساتاألدبیات

تؤكدالدراساتھذهمعظمكانتوإنوالنتائج،المنھجیةحیثمناختلفتوالتي،والنامیةمنھاالمتقدمة

توصلتالدراساتمنالعدیدفانبالذكرجدیرھووممابأخرىأوبصورةالنموفيالتعلیمدورعلى

منبشيءالدراساتھذهنعرضیليوفیمااالقتصادي،والنموالمرأةتمكینبینالسببیةالعالقةإلى

فيالسعودیةالمرأةتمكینفيالجامعيالتعلیمدوربعنوان)2020(شرعبيدراسةھدفتالتفصیل.

إلىالعزیزعبدبنسطاماألمیرجامعةطالباتنظروجھةمن2030التنمیةاستراتیجیةضوء

2030التنمیةاستراتیجیةضوءفيالسعودیةالمرأةتمكینفيالجامعيالتعلیمدورعلىالتعرف

منالجامعيالتعلیملدوروالفرع)المسار،الدراسیة،(الشعبةالمتغیراتبعضتأثیرعن،والكشف

استبانةوھيالبیانات،لجمعأداةوصممتالوصفي،المنھجالدراسةواستخدمتالطالبات،نظروجھة
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إستراتیجیةضوءفيالسعودیةالمرأةلتمكینرئیسیةأبعادخمسعلىموزعةفقرة)47(منتكونت

بنسطاماألمیرجامعةطالباتمن)طالبة600(منتكونتعشوائیةعینة،واختیرت2030التنمیة

تحقیقفيدوراالطالباتنظروجھةمنالجامعيللتعلیمأنإلىالدراسةوتوصلتالعزیز،عبد

وجودعدموتبینالسعودیة،للمرأةواالقتصادياالجتماعيالتمكینفي2030التنمیةإستراتیجیة

النتائجأظھرتكماالدراسیة،الشعبةلمتغیرتعزىالطالباتاستجاباتفيإحصائیةداللةذاتفروق

التمكینعداالتمكینأنواعجمیعفيالمسارلمتغیروفقالطالباتنظروجھاتمنفروقوجودعدم

التعلیمدورأھمیةعلىالدراسةأكدتالنتائجتلكضوءوفياألدبي،المسارلصالحجاءفقدالمؤسسي

فيالمشاركةبأھمیةالطالباتتعریفوفيالسعودیة،المرأةوتمكین2030التنمیةتحقیقفيالجامعي

التنمیة الثقافیة واالقتصادیة واالجتماعیة.

ومعیقاتالمرأةتمكینفيالصغیرةالمشاریعدوربعنوان)2018(القواسميدراسة

خاللمنالفلسطینیةالمرأةتمكینأھمیةعلىالتعرفإلىالدراسةھذهھدفتالخلیلمدینةفيالتمكین

الخلیل,مدینةفيبھنخاصةصغیرةمشاریعیمتلكناللواتيالنساءنظروجھةمنالصغیرةالمشاریع

وكماالحاليالوقتفيالظاھرةدراسةعلىیعتمدالذيالتحلیليالوصفيالمنھجالدراسةواستخدمت

مقیاسعلىباالعتمادفقرة)37(منتكونتوالتياالستبانةأداةالدراسةاستخدمت,كماالواقعفيھي

اختیارھمتمالصغیرةالمشاریعصاحباتالنساءمن60منالدارسةعینةتكونتكماالخماسي,لیكرت

المرأةتمكینوبینالصغیرةالمشاریعبینماعالقةوجودالىالدراسةوخلصت,العشوائیةبالطریقة

فيمھمدورمنلھالماالفلسطینيلالقتصاداألساسیةالركائزأھمأحدالصغیرةالمشاریعتعد,حیث

قضیةالمرأةتمكینأنلناتبیندراستناخاللومنالخلیل)مدینةفي(للنساءوالتمكینالتنمیةعملیة

لما،أشكالھبمختلفالتمكینیخصفماالنساءلدىالوعيوزیادةبھاالھتمامویجببالغةأھمیةذات

فرصتوفیرخاللمنالعملسوقفيواالنخراطالتنمیةعملیةفيالمرأةإدماجفيكبیردورمنلھ

مستوى المعیشة.عمل والحد من البطالة والتقلیل من معدالت الفقر ورفع

القوىفيمشاركتھانسبةفيالمرأةتمكینأثربعنوان)2017(شمالويدراسةھدفت

مستویاتوفقاختالفھاومدىالعربیة،الدولفيللمرأةالتراكميالتمكینمحدداتتقدیرإلىالعاملة
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باســتخدام(بانل)قیاسينموذجبناءخاللومنالعالمیةالفجوةتقاریرإلىباالستنادوذلكالدخل،

عشرلخمسةالتراكمي،التمكینمؤشرلتقدیر)2015-2006(الزمنیـةللمـدةمقطعیــةزمنیــةبیانــات

والتمكینالسیاسي،والتمكینالتعلیمي،والتمكیناالقتصادي،التمكینمنكلأثررصدتموقددولة

المرتفع،الدخلذاتوالدولالدول،(جمیعمستوىعلىوذلكللمرأة،التراكميالتمكینعلىالصحي

معلمةإلىبالنسبةالمنخفض)المتوسطالدخلذاتوالدولالمرتفع،المتوسطالدخلذاتوالدول

كلعلىللمرأةالتراكميالتمكینتفسیرفيإحصائیامقبوالًالمتغیرھذاكاناالقتصادي،التمكین

معلمةأثرفيالدخلفيللفروقاتتعزىأنیمكنتذكرفروقاتوجودعدمالواضحومنالمستویات،

للمرأة،السیاسيالتمكینأماللمرأة.الكليالتمكینعلىالتمكینمعلمةإلىبالنسبةاالقتصاديالتمكین

المتوسطالدخلذاتالدولفيالسیاسيللتمكینّاألكبراألثروكانٕوایجابیة،معنویةكانتفقد

تبینفقدللمرأة،الصحيالتمكینمعلمةأماوالدخلارتفاعمعالمعلمةھذهأثریقلحینفيالمنخفض،

مجموعاتجمیعّفيلھاالتراكميالتمكینعلىللمرأةالصحيللتمكینإحصائیةداللةوجودعدم

ّبمستوىفقطالمنخفضالمتوسطالدخلذاتالدولمجموعةفيأثرالمعلمةلھذهكانحینفيالدول،

ولعلعلىقاربتقدالمرتفعالمتوسطوالدخلالمرتفع،الدخلذاتالدولفيالمرأة%)10(معنویة

علىالمعلمةلھذهالزمنعبرتذكرتغیراتھناكتعدولمالصحیة،الفجوةإغالقأنذلكفيالسبب

كانتفقدالتعلیمي،التمكینمعلمةأمامجتمعة.الدولفيأوالمجموعتینھاتینفيالكليالمؤشر

داللةوجودّنالمستویینفيبینماالمرتفع)،الدخلذاتوالدولالدول،(جمیعالمستویینعلىمعنویة

المتوسطالدخلذاتوالدولالمرتفع،المتوسطالدخلذات(الدول%10معنویةبمستوىفقطإحصائیة

المنخفض).

المرأةتمكینأبعادتحدیدإلىالسعودیة،المرأةتمكینأبعادبعنوان)2017(شلھوبدراسةھدفت

تحلیلیةوصفیةالدراسةمنھجیةكانت،ومستویاتھواحتیاجاتھومجاالتھالتمكینمفھومتحدیدخاللمن

والمسحالشورىمجلسمنالمختارةاللجانألعضاءالشاملاالجتماعيالمسحمنھجعلىواعتمدت

اعتمدتكماالسعودیة,الجامعاتبعضفيالتدریسھیئةألعضاءالعینةطریقعناالجتماعي

العالقةذاتالشورىمجلسلجانأعضاءمنللخبراءتوجیھھاتماستبانةھما:أداتینعلىالدراسة

التدریسھیئةأعضاءمناألكادیمیاتمنعینةإلىتوجیھھاتمأخرىواستبانةالدراسة،بموضوع
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مالمحأبرزمنأنمنھا:نتائجعدةإلىالدراسةوتوصلتالدراسة.فيالمحددةالسعودیةبالجامعات

الشرعیةحقوقھاعلىللحصولللمرأةالفرصةإتاحةعملیةأنھفيیتمثلالسعودیةالمرأةتمكینمفھوم

تمكینمجاالتأھممنوأنحیاتھن،لتحسینللنساءواالجتماعیةالشخصیةالقوةوتعزیزالمجتمعفي

التعلیميالنظامفيالمرأةمشاركةزیادةعلىیركزالذيالتعلیميالتمكینھوالسعودیةالمرأة

مجاالتفيالتوسععلىیركزالذياالقتصاديوالتمكینالبشریة،المواردتنمیةبرامجمنواالستفادة

احتیاجاتأھممنوأناحتیاجاتھا.لتلبیةكافدخلعلىوحصولھااستقاللیتھالتحقیقللمرأةالعمل

أھممنوأناالجتماعیة،واالحتیاجاتوتدریب)(تعلیمالتأھیلیةاالحتیاجاتالسعودیة:المرأةتمكین

للمرأةاإلیجابیةالمشاركةتحقیقعلىیعتمدالذيالمشاركةمستوىالسعودیة:المرأةتمكینمستویات

التحلیلفيالمرأةقدرةرفععلىیعتمدالذياإلمكانیةومستوىالقرار،اتخاذصنععملیةفي

الموضوعي والنقد الواعي ألنظمة التمییز بین الرجل والمرأة.

بجامعةالنسائیةاإلداریةالقیاداتتمكینمتطلباتعنالكشفبعنوان)2016(البلويدراسة

جمیععلىتطبیقھاتمالتياالستبانة،علىواالعتمادالمسحي،الوصفيالمنھجاستخدامتمإذتبوك،

25ووكیلة،15منھنقائدة؛41عددھنإجماليالبالغتبوك،بجامعةاألقسامومشرفاتالوكیالت

تبوكجامعةمدیرمكتبعلىالمشرفةمعأجریتإذالمقابلة؛علىأیضاًاالعتمادتمكماقسم،مشرفة

المعیاریة،واالنحرافاتالحسابیة،المتوسطاتباستخداماإلحصائیةالمعالجةوبعدالطالبات.بشطر

مجتمعأفراداستجابةجاءتاآلتیة:النتائجإلىالدراسةتوصلتمستقلتین،لعینتینوتنيمان-واختبار

العامالمتوسطبلغإذكبیرة؛بدرجةالنسائیةاإلدارةالقیاداتتمكنمتطلباتمحاورلجمیعالدراسة

التنظیمیةبالثقافةالمتعلقةالمتطلباتلمحورالعامالمتوسطوبلغ،2.80اإلداریةالمتطلباتلمحور

داللةذواتفروقتوجدال)2.89.2(الشخصیةالمتطلباتلمحورالعامالمتوسطبلغحینفي،2.82

المسمىلمتغیري:تعزىالدراسةمجتمعأفراداستجاباتبین0.05الداللةمستوىعندإحصائیة

وفيفأكثر).سنواتخمسسنوات-خمسمن(أقلالخبرةوسنواتقسم)،مشرفة(وكیلة-الوظیفي

بحیثبالمرونة،یتمیزبالجامعةإدارينظاموضععلىالعملبضرورةالباحثةتوصيالنتائجضوء
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اإلدارةالقیاداتلتمكینداعمتنظیميمناخوتوفیرلھا،التابعةالنسائیةاإلداریةالقیاداتبتمكینیسمح

بحیث تكون مؤھلة لتمكینھا إداریا.النسائیة، وتحلي القیادات اإلداریة النسائیة بسمات شخصیة،

المرأةتمكینأنالسعودیةالمرأةتمكینأبعادبعنوان)2015(زایددراسةوضحتكما

فيالعملمنالمرأةتمكنتكماالمھني،المجالإلىامتدبلفقط،التعلیمعلىیقتصرالالسعودیة

علىواالعتمادالمسحي،الوصفيالمنھجاستخدامتمإذأعمال،صاحبةوأصبحتالقطاعات،بعض

تمكینفيالعینةأفراددرجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقجودذلكعنونتجاالستبانة

فيالعینةأفراددرجاتمتوسطبینإحصائیةداللةذاتفروقیوجدكماالدراسة،لمتغیراتتبعاالمرأة

المرأةتمكیناستبیانبینارتباطیةعالقةلوجودباإلضافةالدراسة،لمتغیراتتبعااألسرياالستقرار

االستقرارواستبیانالمرأةتمكیناستبیانبینارتباطیةعالقةتوجدكمااألسرياالستقرارواستبیان

البحثوأوصىالمرأة.تمكینعلىالمؤثرةالعواملمشاركةنسبةوتختلفالدراسةومتغیراتاألسري

المختلفةالقراراتصنعفيللمشاركةالمرأةبتمكینالتعلیمیةوالمؤسساتالجامعاتاھتمامبـضرورة

بھدفمنھاكلفيالمؤثرةوالعواملالمختلفةالتمكینأوجھفيالتبایناتوقیاسالمجتمعة،والمشاركة

تمكیندونتحولالتيالمعوقاتواستقصاءالسلوكیات،ومحدداتالعالقاتلطبیعةأكبرفھمتحقیق

علىالمختلفةالتمكینمستویاتلدراسةوالندواتالدوراتوتكثیفوالمجتمع.األسرةداخلالمرأة

مستوى األسرة والمجتمع وقیاس تبایناتھا المختلفة.

إلىالفلسطینیةالمرأةتمكینفيالتنمویةالمؤسساتدوربعنوان)2013(نجمدراسةھدفت

توافردرجةومعرفةغزة،قطاعفيالفلسطینیةالمرأةتمكینفيالتنمویةالمؤسساتدورعلىالتعرف

نسبةفياالختالفمدىعنوالكشفالتنمویة،المؤسساتوثائقفيومؤشراتھاالمرأةتمكینمعاییر

الوصفيالمنھجالدراسةاستخدمتوقدالدراسة،متغیراتباختالفالمرأةتمكینمعاییرفيالتباین

تكونت،سنواتثالثلمدةالسنویةوالتقاریراإلستراتیجیةللخططالمحتوىتحلیلأسلوبوالتحلیلي

إلیھاتوصلتالتيالنتائجأھمومنالمرأة.تمكینمجالفيتعملمؤسسات)10(منالدراسةعینة

ترتیبھافجاء،التنمویةالمؤسساتوثائقفيومؤشراتھاالمرأةتمكینمعاییرتفاوتتھوالدراسة

الصحي،التمكینالسیاسي،التمكیناالقتصادي،التمكینالتعلیمي،التمكیناالجتماعي،التمكینتنازلیاً
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نوعوكذلكأھلیة)(حكومیة،المؤسسةنوعباختالفالمرأةتمكینمعاییرفيالتبایننسبةتختلفوال

التنمویة.الوثیقة والخطط االستراتیجیة والتقاریر السنویة للمؤسسات

ھدف الدراسة:

علىالسعودیةللمرأةاالقتصاديالتمكینأثرعلىالتعرففيالدراسةلھذهالرئیسيالھدفیتمثل

التالیة:الفرعیةاألھدافتنتجذلكومن)2019-2003الفترة(خاللاالقتصادي،النمو

وأھمیتھ في دفع عجلة النمو االقتصادي.التعرف على مفھوم تمكین المرأة من المنظور االقتصادي،-1

تمكینھاخاللمنالمستقبلیة،والتوقعاتالحاليواقعھاخاللمنالسعودیةالمرأةدورتحدید-2

وإمكانیات مساھمتھا في تحقیق النمو االقتصادي.

النمومعدالتعلىالقطاعاتمختلففيمشاركتھاخاللمنللمرأةاالقتصاديالتمكینتأثیرقیاس-3

االقتصادي.

:أھمیة الدراسة

العالميالصعیدعلىالجنسینبینوالمساواةالمرأةتمكینقضیةتحتلھاالتيلألھمیةنظراو

غیابھافإنالمجتمع،نصفالمرأةلكونونظراخاصة،واإلسالميالعربيعالمناوفيعامة

المرأةلتمكینالحدیثةاالتجاھاتمع.وتماشیاوالبحثللدراسةمحالیكونوأنالبداالقتصادي

اإلفصاحتموالتياقتصادیاالمرأةلتمكینالسعودیةالعربیةالمملكةتنتھجھاالتيللسیاساتوانعكاسا

المرأةبتمكینوالمھتمینالباحثینلجھوداستكماالالدراسةھذهجاءت،2030رؤیةخاللمنعنھا

الرؤىتفعیلخاللھامنیمكنالتيالنقاطبعضتضیفأنفيأمالاقتصادیا،السعودیة

المرأةبھتحظىماخاللمنأھمیتھالبحثیكتسب،كماالدراسةلموضوعالداعمةواالستراتیجیات

یكادللمرأةاالقتصاديالتمكینبأن)2005(بلومبیرج،قولمنذلكعلىأدلوالعالمي،اھتماممن

غیرفمنالشعوب.ورفاھیةثروةوتزیدالجنسینبینالمساواةتعززالتيالسحریةالجرعةبمثابةیكون

التصوراتھذهواستغاللبیولوجیةأسسعلىوالمرأةالرجلبینالفروقتبریرللیبرالیةوفقاالمعقول

الدخلفيتفاوتاتمنبذلكیرتبطوماالعملبسوقااللتحاقمستوىعلىالفروقتكریسفيالسلبیة
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اللیبرالیةالنظریةحققتھماأنیعنيالوھذاأخرى.ناحیةمنأعلىمناصبعلىوالحصولناحیة،من

بینالمساواةتحقیقنحومحاولةوأھمخطوةأولكانتفقدالصحیح،ھوالعكسمھما؛شیئایكنلم

أنھفيأیضاتكمنمابقدرحققتھفیمافقطتكمنالالنظریةإلىتعزىأنیمكنالتيواألھمیةالجنسین.

منبھتقومممابالرغمالمرأةعلىالمجتمعیفرضھاالتيالفروقحقیقةإلىعلميبشكلاَألنظارلفتت

التفاوتاتاالجتماعیةالبنیاتقبلتفقدعلیھ،تتفوقتكنلمإنالرجلبھیقوممامعتتساوىجھود

النظریةدحرتھامسألةوھيبشأنھا،الجدلأومواجھتھایمكنالواقعیةكحقیقةبینھماالمختلفة

الجھود السیاسیة.اللیبرالیة بالعدید من اَألعمال الفكریة والكثیر من

:أدوات البحث

فيالمتمثلةاألَدبیاتإلىالرجوعتمحیثالتحلیلي،الوصفياَألسلوبعلىالدراسةتعتمد

النظري،لألساسوكمرجعالبحثمحلللحقائقالمفسرةالظواھرلدراسةواَألبحاث،العلمیةالكتب

إلىالرجوععنفضالھذاالبحث،بموضوعالعالقةذاتالسابقةالدراساتعلىوالتعرف

الختبارالمالئمةالقیاسیةاَألسالیبالستخدامالالزمةالبیاناتعلىالحصولفيالرسمیةاإلحصائیات

منطقیةباستنتاجاتالخروجفيتساعدوالتيالدراسة،منالھدفتخدمالتيالفرضیاتصحة

المشترك.التكاملواختباراتEviews9برنامجباستخدامللتطبیققابلةوتوصیات

منالسعودیةالمرأةتمكینعلىالتمكینموضوعفيالدراسةتقتصرالموضوعیة:الحدودأوال-

حددتالزمانیة:الحدودثالثا-السعودیة.العربیةالمملكةالمكانیة:الحدودثانیا-االقتصادي.الجانب

محلاإلحصائیةالبیاناتعلىالحصولتملقدم.2019-2003عاممنعاماًعشربـستةالدراسةفترة

السعودیةالعربیةالمملكةفيالرسمیةالجھاتتصدرھاالتيالسنویةالبیاناتعلىباالعتمادالدراسة

نظراوالدوليالبنكبیاناتإلىإضافةلإلحصاء،العامةالھیئةالسعودي،المركزيالبنكفيوالمتمثلة

االقتصاديالنمومعدالتعلىاقتصادیاالمرأةتمكینعنالناجمةاآلثارتحلیلإلىیھدفالبحثلكون

مدىتحريمنالبدفإنھالسعودیة،العربیةالمملكةفيGDP((اإلجماليالمحليالناتجنموفيمتمثالً

للمرأةالمتاحةاالستثمارفرصبینموجبةإحصائیةداللةذاتعالقةتوجد:التالیةالفرضیاتانطباق
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الكافياالئتمانعلىالمرأةحصولبینموجبةإحصائیةداللةذاتعالقةتوجداالقتصادي.والنمو

المرأةمساھمةبینموجبةإحصائیةداللةذاتعالقةوجودنفترضكمااالقتصادي.والنمولالستثمار

المرأةدخلمتوسطبینموجبةإحصائیةداللةذاتعالقةتوجدكمااالقتصادي.والنموالعملسوقفي

والنمو االقتصادي.

السكوناختباراتباستخدامالزمنیةالسالسلتحلیلالحدیثةالقیاسیةاألسالیباستخدامعلىالبحثیقوم

حیثالخطأ،تصحیحونماذجالمشترك،والتكاملاللوغاریتمیةمستویاتھافيعنھامعبراًللمتغیرات

قراراتاتخاذعلیھیبنىاالقتصادیةللعالقاتومنطقيسلیموتحلیلواقعیة،نتائجإلىخاللھامننصل

عدمظلفيالتقلیدیةاالنحداربطرقإلیھاالتوصلیتمالتيالمضللةالنتائجنتجنبوبذلكسلیمة.

غالباالزمنیةالبیاناتأنإلىھذاویرجعالزائفاالنحدارإلىیؤديوالذيالزمنیةالسالسلاستقرار

تؤثرمعینةظروفایعكسوالذيالزمن،اتجاهعاملأوالدوریةصفةأولھاالتباینثباتبعدمتتصفما

أساًساالزمنیةالسالسلواستقرارسكونشرطیعتبربعكسھ.وأواالتجاهبنفسالمتغیراتجمیععلى

متحیزةتقدیراتیعطيسكونھاعدمأنحیثالمتغیرات،بیناالقتصادیةالعالقاتتقدیرإلجراء

y(الزمنیةالسلسلةوتعتبروزائفة. t(عبرالقیممتوسطثباتالتالیة:الخصائصتحققتإذاساكنة

الفجوةعلىمعتمداًالمتغیرلنفسقیمتینأيبینالتغایریكون،أنالزمنعبرالتباینثباتالزمن،

ھذهوفيالتغایر،عندهیحسبالذيللزمنالفعلیةالقیمةعلىولیسو𝑡𝑦−𝑘القیمتینبینkالزمنیة

Augmentedالموسعفولرلدیكيالوحدةجذراختبارعلىنعتمدسوفالدراسة Dickey and

Fuller ADF((التالیةالمعادلةخاللمنالبواقي،استقرارمنللتأكد∆λ𝑡=𝑎1 + 𝑎2𝑇 +

λy𝑡−1 + ∑ λ𝑖 ∆y𝑡−1𝑡𝜀0كانتإذاساكنةغیرتكونالسلسلةبانیفترضحیث=𝐻0:λوھو

وبقبولالبدیل،الفرضھووھذا𝐻1:λ≠0تكانإذاةساكنالسلسلةتكونحینفيالعدم،فرض

عدد)dوتمثل(الثاني،أواألولفرقھاأخذبعدساكنةتكونالسلسلةفإنλ=0أنيأالعدمفرض

ساكنة،األساسیةالسلسلةكانتإذاأما،𝐼)𝑑(أيالدرجةمنالمتكاملةالسلسلةبأننقولوعلیھالفروق

فإنھا تكون متكاملة من الدرجة صفر .
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طریقةباستخدامالمشتركالتكاملاختبارعلىاالعتمادتمالدراسةھذهفيالمشتركالتكاملاختبارات

Engleالخطوتینذاتغرانجر.انجل – Granger”"الخطواتفيالطریقةھذهعرضویمكن

الدراسة،محلالمتغیراتلتكاملمبدئياختباربإجراءالبدایةفينقوم)2001(التویجري،:التالیة

ھذهتكاملدرجةمنالتحققویتمالدرجة،نفسمنمتكاملةأساسيكشرطتكونأنیجبحیث

متغیراتأنعلىتدلاالختباراتھذهنتیجةكانتفإذاالوحدةجذراختباراتأحدباستخدامالمتغیرات

ذاتنتائجعلىوالحصولللتقدیرالعادیةاإلحصائیةالطرقاستخدامیمكنمستقرةالزمنیةالسالسل

المتغیراتأنعلىتدلاالختباراتھذهنتائجكانتإذاأماوسلیمة.دقیقةواقتصادیةإحصائیةدالالت

ھذهبینمشتركتكاملوجودعدمأيمختلفةدرجاتمنمتكاملةمتغیراتھيالدراسةمحل

على االستدالالت اإلحصائیة المطلوبة.المتغیرات، فعلیة تستخدم الطرق اإلحصائیة الحدیثة للحصول

ًوفقااألجلطویلةالعالقةنقدرالدرجة.نفسمنمتكاملةالدراسةمحلالزمنیةالسالسلكانتحالفي

y𝑡اآلتیةللدالة = 𝛽𝑥𝑖 + ε𝑡البواقيسكوناختباریتمثمالعادیةالصغرىالمربعاتباستخداموذلك

السابقةالدالةمناألجلطویلةالعالقةفيالبواقيسلسلةمقدراتسكونمدىمعرفةیمكنحتى

كانتإذامااختبارَألجلالتوازنلخطأالذاتياالنحدارنموذجعلىالوحدةجذراختبارباستخدام

المتغیرینأنیعنيھذافإنالبواقي،سكونعلىالنتائجدلتفإذامشتركا،تكامالًمتكاملةالعالقة

الخطأ-تصحیحنموذجتقدیرویتمبینھما،اَألجلطویلةعالقةوجودأي:مشتركاتكامالمتكامالن

وفقاً للنموذج التالي :باستخدام مقدرات سلسلة البواقي للعالقة طویلة اَألجل-

∆y𝑡 = 𝑎1∆𝑥𝑖 + 𝑎1(𝑦𝑖−1 − 𝐵𝑋𝐼−1(+𝑡𝑈

فيالمقدرة�̂�بقیمةالنموذجھذافي𝐵استبدالیتمأنبعدالعادیةالصغرىالمربعاتبطریقةوذلك

للعالقةالبواقيسلسلةمقدراتباستخدامالخطأتصحیحنموذجتقدیریمكنوكذلكاَألولالنموذج

إنجلطریقةباستخدامالمشتركالتكاملاختبارویطبقھذاالخطأ.تصحیححدمنبدالًاَألجلطویلة

ھناكفإنمتغیرین،منأكثرھناككانإذاولكنمتغیرینعلىالخطوتینذات)E-G–غرانجر(

Johansenطورھاالتيالعظمىاإلمكانیاتطریقةوھيقوةأكثرطریقة and Juseliusمنوھي
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جوھانسن-بطریقةالمشتركالتكاملاختبارالمشترك.التكاملمتجھتقدیرفيالقیاسیةالطرقأفضل

Johansenجوسلیس And Juseliusاالنحدارمتجھنموذجتقدیرعلىاالختبارھذایعتمد

Vectorالذاتي AutoVARRegression((ھذهتفترضحیثالعظمىاإلمكانیةدالةباستخدام

الصیغةوفقKدرجةالمنالذاتيلالنحدارمتجھفياالقتصادیةالمتغیراتمنPوجودالطریقة

)2007،(العبدليالتالیة

x𝑡 = 𝜇 + 𝜋1. x𝑡−1 + 𝑘 + 𝜋𝑘. x𝑡−𝑘+𝒕𝛆

منھجیةوتوضحpالدرجةمنمصفوفة𝜋،ثابتحد𝜇،الخطأحدود،𝒕𝛆حیث

المصفوفةرتبةكانتالتالیة:إذاالنتائجعلیھاینبنيوالتي𝛑المصفوفةرتبةJohansenجوھانسن

وغیروحدةجذورلدیھاالمتغیراتجمیعوتكونصفریة،تكونالمصفوفةھذهفإنللصفرمساویة

تامةالمصفوفةرتبةكانتاألولى.إذاالفروقاستخدامیجبوبالتاليبینھا،فیمامشتركاًتكامالًمتكاملة

المصفوفةرتبةكانتساكنة.إذامتغیراتأنھأيوحدة،جذورلھالیسالمتغیراتجمیعفإنالرتبة

عاملھوالثابتوالحدواحد،مشتركتكاملمتجھیوجدالحالةھذهفيفإنھصحیح،للواحدمساویة

تصحیح الخطأ.

ECMالخطأتصحیحنموذجتقدیر EstimationغرانجرنظریةتقضيGrangerوجودبأن

أولىفروقھیئة)على)VARذاتيانحدارمتجھنموذجتصمیمإمكانیةیعنيالمشتركالتكامل

بعدالتالیةالمعادلةبتقدیرذلكویتمالخطأ،تصحیحلحدمتباطئةزمنیةفجوةوإضافةللمتغیرات،

ذاتيارتباطعلىالعشوائيالخطأیحتويالبحیثمفسرةمستقلةكمتغیراتمتباطئةقیمإضافة

𝑡𝑌𝑛𝑙𝑖𝑎∆𝑥𝑛𝑙2𝑡−𝑖𝑖𝑎∆𝑥𝑛𝑙4𝑡−𝑖+𝑡𝑐𝑒𝜇−1+𝑡𝑢:Granger∆كالتالي: Causality

TestغرانجرنموذجیستخدمالسببیةاختبارGrangerویطلقالزمنیةالسالسلدراساتأغلبفي

مالمتغیروالماضیةالحالیةالقیمفيالتغیرإنعلىاالقتصادیةالمتغیراتبینالسببیةالعالقةعلى

توقعإذا𝑡𝑦المتغیربواسطةیتسبب𝑡𝑥قیمفيالتغیرأنلذلكوطبقاأخرمتغیرفيالتغیریسبب

𝑡𝑥السابقةالقیممنبدال𝑡𝑦ًلـالسابقةالقیمإلىإضافة𝑡𝑥لـالسابقةالقیمةباستخدامأكبربدقة𝑡𝑥قیمة
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𝑡𝑥بتسب𝑡𝑦فرضیةرفضیتمعندئذالمحسوبةالقیمةمنأكبرfاإلحصائياالختبارقیمةكانتفإذا

بتقدیرالسابقةالخطواتنفسإعادةیتم𝑡𝑦تسبب𝑡𝑥ھلاختباراجلومنغرانجر،مفھومحسب

احتماالتأربعةوھناك،𝑡𝑦لوالماضیةالحالیةالقیمإلىباإلضافةالماضیةقیمتھاعلى𝑡𝑥لمعادلة

yمنالسببیةأحادياتجاه.yإلىxمنالسببیةأحادياتجاه)Granger,1988(السببیةالتجاھات

واالستقاللیة.االتجاهثنائیةالسببیة.xإلى

النتائج :

محل الدراسة غیر ساكنة في مستویاتھا، إالاختبار السكون  للسالسل الزمنیة لجمیع المتغیرات

تصبح معنویة، مما یدل على أن السالسلأنھ عند احتساب الفروق األولى لھذه المتغیرات نجد أنھا

مشتركاتكامالتكاملھاإمكانیةیعنيمما)1(الدرجةمنمتكاملةالدراسةموضعللمتغیراتالزمنیة

نموذج دیكي فوللر الموسع و یوضح الجدولالسالسل ولقد تم استخدام اختبار جذر الوحدة باستخدام

الدراسة.محلللمتغیراتالوحدةجذوراختباراتنتائج)1-5(

الوحدةلجذرفوللردیكياختبار):نتائج1(رقمجدول

انجلبطریقةالمشتركالتكاملاختبار

الدرجةمنمتكاملحدهعلىمتغیركلأناتضحالسابق،الوحدةجذراختبارضوءعلىوجرانج

أيساكنالخطيالمزیجھذاأناألول،الفرقفيساكنةولكنھاالمستوىفيساكنةغیرأنھاأياألولى

التكامل المشترك كما یلي:متكامل من الدرجة الصفر. وجاءت نتیجة معادلة انحدار
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LNY = 16.952+ 6.275*LNX1+ 0.410*LNX2+ 1.526*LNX3 -

3.013*LNX4

ةالمقدراالنحداربواقيسكونعلىللتعرفالموسعفوللردیكياختبار):2(رقمجدول

موضحھوكمافقطقاطعدوجوعندفوللردیكيباختبارصفرالدرجةمنساكنةالبواقيأنویتضح

).2(بالجدول

اختبارينتائجیعرض)3التالي(الجدولسیلیس–جوجوھانسنبطریقةالمشتركالتكاملاختبار

maximum, trackمعنویةمستوىعنداتجاھینفيالمدىطویلةوجودعالقةمنھنالحظوالذي

لطریقةوفقاالمشتركللتكاملمتجھأيوجودبعدمالقائلةالعدمفرضیةنرفضوبالتالي%،1

مشترك.تكاملبوجودالبدیلةالفرضیةونقبل)Johansen-Juseliusسیلیس(جوھانسن-جو

سیلیسجو–جوھانسنبطریقةالمشتركالتكاملاختبار):3جدول(

انجلالخطوتینبطریقةالخطأتصحیحنموذجتقدیراستخدامتم)ECMالخطأ(تصحیحنموذجتقدیر

عند𝑡𝑒−1الخطأتصحیحمعاملمعنویةلنایتضحالجدولبیاناتومنالمرحلتین.ذاتوجرانجر
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المدىطویلةتوازنیھعالقةوجودعلىأیضاتأكیدوھذاالمتوقعةالسالبةاإلشارةمع%،1مستوى

الخطأتصحیحمعاملقیمةوتشیرالمشترك.التكاملانحدارتحلیلإجراءعندعلیھاالحصولتمالتي

التوازناختاللمنبنسبةزمنیةفترةكلفيالتوازنیةعالقتھنحویتعدلاالقتصاديالنموأنإلى

اختاللمنیصححاالقتصاديالنموفانأخرىوبعبارة%،29.5تعادل)t-1(الفترةمنالمتبقي

ینحرفعندماانھأيأخربمعنى%،25.5بنحومتبقیةماضیةفترةكلمنالمتبقیةالتوازنیةقیمتھ

یتمفانھالبعید،المدىفيالتوازنیةقیمتھ)عنt-1الفترة(فيالقصیرالمدىخاللاالقتصادي،النمو

نسبةفانأخرى،ناحیة،ومنالفترةفياالختاللأواالنحرافھذامن%،83.6یعادلماتصحیح

مایستغرقاالقتصاديالنموأنبمعنىالتوازن،نحومنخفضةتعدیلسرعةتعكسھذهالتصحیح

عالقةدوجوعدملنایتبینسبقومماالتوازنیةقیمتھاباتجاه)0.836332÷1(سنة1.2یقارب

داللةمستوىعندالقصیرالَجلفيللنموذجالمستقلةالمتغیراتمنأيوبیناالقتصاديالنموبین

جمیعھاالنتائجوجاءتالبواقيفحصاختباراتبإجراءالباحثةقامتالنموذجصحةمنوللتأكد0.05

تفید بان النموذج ال یعاني من أي مشكلة قیاسیة.

الخطأتصحیحنموذجتقدیر):اختبار4(رقمجدول

ياالقتصادالنموبین0.5مستوىعندعكسیةعالقةدوجوإلىالمشتركالتكاملمعادلةدلت

بین0.01مستوىعندعكسیةعالقةوجودعلىدلتكماالطویل،المدىفيالمرأةدخلومتوسط

النمو االقتصادي ومعدل الفرص االستثماریة في المدى الطویل.

جاءتوبالفعلھیكلیةإصالحاتھناكیكونلمأنللمرأةتمكینیوجدالانھالقولوخالصة

الباحثینمنالعدیدبھاقامالتيالدراساتجمیعوتترجمللتنمیةالمتطلباتجمیعلتعكس2030رؤیة

العملسوقوتحسین،المملكةفياالقتصادیةالقاعدةتنویعأھمیةتوصیتھاأھممنوكانت

تطویر القطاع الخاص ورفع مساھمتھ فيواإلصالحات االقتصادیة. لذلك سیتم توجیھ الجھود نحو
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بحلولعملفرصةألف90إلىالقطاعفيالعملفرصعددوزیادةاإلجمالي،المحليالناتج

بنودھاجمیعتفعیلاجلمنالسبلبكل2030رؤیةدعممنالبدھناومنم).2020–ه1442العام(

اَألھدافھذهتحلیلمنفالبدوعلیھالمرأة.تمكینبخصوصوردتالتيوالتطلعاتالبنودوالسیما

ارض الواقع.واالستراتیجیات ذات الخطوط العریضة إلى خطط واقعیة على

تطوریرافقھاوانالبدللمرأةدعممنالمملكةبھاقامتالتيالمحاوالتجمیعأنالباحثةترى

خصوصیاتتراعيوالتيالكثیفة،العمالةذاتوالقطاعاتالخاصوالقطاعنفطيالغیراالقتصادفي

اإلصالحاتنتیجةاألخیرةالسنواتفيانخفضتقداإلناثبینالبطالةنسبةأنشكوالالمرأة.

یجعلماھوطویلةفتراتمنذتمكینھاوعدمالمرأةحقوقضیاعولكنالدولة،بھاتقومالتيالمتعاقبة

ھوماوبینواقعھومابینجداكبیرةالفجوةأنحیثالمتوقعة،الثمارتؤتيالالمحاوالتھذهكل

وانالبدالمرأة،تمكینفيالبالدشؤونعلىالقائمینورغبةالسیاسیةاإلرادةوجودظلوفيمأمول.

عملعنالَشخاصوبعضالقطاعاتبعضلدىالخاطئةالمفاھیملتصحیححملةأیضاذلكیرافق

المرأة وعن حصر المرأة في مجاالت بعینھا دون غیرھا.

واالستنتاجات-المناقشة4

بمختلفاألولاالھتمامھواالقتصادیةالتنمیةھدفكونفياقتصادیاالمرأةتمكینأھمیةتكمن

قدراتمناالستفادةیتمأنالبدوعلیھمنھا،واالستفادةقدراتھاوتطویرالبشریةالمواردإمكانات

المرأة والرجل على حد سواء.

المرأةتمكینمفھومأنإالكبیرةفترةمنذظھرتالمرأةتمكینقضیةأنمنالرغمعلى●

المرأةبینواإلنصافالمساواةتحقیقیعنيالمرأةتمكینومفھوماتفاق،عدممحلمازال

تعملیافيكاملبشكلتساھموأنالكاملة،إمكاناتھاتحقیقعلىالمرأةومساعدةوالرجل،

واالقتصادیة والسیاسیة.وضع السیاسات وصنع القرار، في كافة نواحي الحیاة االجتماعیة

خاللالعالمیةالساحةعلىالظھورفيبدأقدللمرأةاالقتصاديالتمكینحوارأنرغم●

المعلنالدولياإلطارمعالمرأةلحقوقالمتحدةاألممدعمبدأحیثالماضي،القرنستینیات

األمممیثاقمن1المادةفيالمعلنةالمتحدةاألمممقاصدبینومنالمتحدة.األمممیثاقفي
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منالعدیدصدورلخالمنالتسعیناتفيبجالءاتضحتوانتشارهقوتھأنھإالالمتحدة

الَدنىدوالحبالزواجالرضااتفاقیة)1960(التعلیمفيالتمییزمكافحةكاتفاقیةاالتفاقیات،

.)1967(المرأةضدالتمییزواتفاقیةالزواج،عقودوتسجیلالزواجلسن

األولاالھتمامھواالقتصادیةالتنمیةھدفكونفياقتصادیاالمرأةتمكینأھمیةتكمن●

یتمأنالبدوعلیھمنھا،واالستفادةقدراتھاوتطویرالبشریةالمواردإمكاناتبمختلف

االستفادة من قدرات المرأة والرجل على حد سواء.

تمكینمحاولةإلىالخمسیةوخططھابرامجھاخاللمنالسعودیةالعربیةالمملكةعملت●

بلالبنینتضاھيالتعلیممنجدامرتفعةنسبةعلىالمرأةحصولمنالرغموعلىالمرأة،

المملكةوضعتوقدالمأمول،دونمازالتاقتصادیامساھمتھانسبةأنإالأحیاناعلیھتتفوق

الفجوة.ھذهلسدمحاولةالمدىبعیدةأھدافا2030رؤیةفي

تمؤشراارتفاعبینالتناقضیظھروالتقالید،العاداتوتمكینللمرأةالحقیقيالتمكینبین●

سوقفيالمرأةتمكینتراجععنعامكلفيتكشفالتيالتمكینمؤشراتوتدنيالتعلیم

علىالمملكةفيالمرأةحصولمنالرغمعلىواالقتصادیةةالسیاسي،والمشاركةالعمل

واالقتصادیةاالجتماعیةالَوضاعفيالھائلالتحولمنوبالرغمالعلمیة،الشھاداتأعلى

مناالنتقالإلىالدولةساعدتالتيالنفطیةالطفرةبسببإما،السعوديللمجتمعوالسیاسیة

وسوقالتعلیمبفعلالمرأةمشاركةسھلتأخرىلَسبابأوالصارخة،المدنیةإلىالبداوة

الدینیةقیمتھاتبرحلمللمرأةالفعلیةالقیمةبقیتوالثقافي،االقتصاديواالنفتاحالعمل

جعلماالبیولوجیة,والوظیفةبوالحجابوالعيالحرامقیمبینتتأرجحبقیتبلوالعرفیة،

تمكینمنلھاالحاصلكلمنالرغمعلىواالستنكار،االستغرابمنلكثیرمدعاةالمرأةمن

شكلي في التشریعات والبرامج والسیاسات.

تظھرقوةلھایعطياالقتصادیةالمواردعلىحصولھاوانأسرتھااجلمنتعملالمرأةأن●

أنتبینكماالمنزل،متطلباتشراءفيالمیزانیةھذهوترتیبالَسرةمیزانیةفيالمساھمةفي

للمرأةاالقتصاديالتمكینفياَألساسيالمعوقھوالمرأةأدواربینوالتوزانالحیاةمعوقات

العاملة.
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االعتمادلخطورةتنبھواقدالمخططونأنإالالنفط،علىأساسایعتمدالسعودياالقتصادإن●

عدلتكمااالقتصادیة،القاعدةلتنویعمحاولةفيكبرىجھودتبذلوبدأتواحدموردعلى

ووضعالوظائفالسعودةبرامجتطلقوبدأت2011عامومنذالعملسوقھیكلةمنالمملكة

لكيالمجاالتبعضتأنیثتموكذلكالسعودیینلتوظیفالخاصللقطاعوضوابطشروط

السیداتبتوظیفتسمحضوابطبوضعالخاصالقطاعمطالبةوأیضاالمرأة،منھاتستفاد

اإلناثمساھمةرفعفيساھمتالقوانینھذهكلإنشكوالالمملكة،فيعلیھالمتعارفوفق

عامفي%28إلى2010عامفي%17منمساھمتھمنسبةارتفعحیثالعملسوقفي

الخاص.القطاععلىالجدیدةالقوانینبتطبیقالنسبھذهتزدادأنویتوقع2020

حیثسین"أمارتیا"رأسھموعلىالباحثینمنالكثیرمنالمرأةتمكینموضوعتناولتم●

النموعلىإیجابیایؤثریااقتصادوتمكینھاللمرأةالفعالةالمشاركةأنعلىاالقتصادیوناتفق

االقتصادي.

تحدیدوجبلذلكما،حدإلىمعقدةالتنمیةونتائجوالنموالجنسین،بینالمساواةعالقةإن●

علیھامتنازععملیةتكونماغالباوالتيللمرأةاالقتصاديالتمكنتعزیزفياألولویات

بینالمساواةأنحینفيالمثال،سبیلفعلىمتكافئ.غیرتقدمإلىیؤديقدمماسیاسیا،

یمكنالاالقتصاديالنمومكاسبفإناالقتصادي،النموبزیادةإیجابیاارتباطاترتبطالجنسین

ةرفاھيفيمكاسبتحقیقإلىبالضرورةالنمویؤديوالتلقائیا،للتخفیضقابلةتكونأن

جمیعفيالنتائجتحقیقلضمانالھدفمحددةجھودبذلإلىحاجةھناكولذلكالمرأة.

المجاالت المتصلة بتمكین المرأة اقتصادیا.

القیاسیةاألسالیبعلىدراستھافياعتمدتوقدالتحلیلي،الوصفيالمنھجالباحثةاستخدمت●

المشتركالتكاملاستخدامالزمنیةالسالسلاستقرارالختبارالوحدةجذراختبارفيالمتمثلة

جرانجر للسببیة.بطریقة جوھانسن- جوسلیس، ونموذج تصحیح الخطأ، واختبار

دیكياختبارالسكوناختبارإجراءبعدالدراسةمتغیراتوسكوناستقراریةإلىالتوصلتم●

السالاستقرارعدمأنحیثالزمنیة،السالسلاستقرارعدملمعالجة)ADFالموسع(فولر

عندساكنتكنلمالسالسلأنورغممضللة.تبیاناذوزائفانحدارإلىیؤديأنیمكنسل

األولى،الدرجةمنمتكاملةأنھاأيالَول،الفرقذأخدبعساكنینأصبحواأنھمإالالمستوى،
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الزمنیةالفجوةدتحديتمالمشتركللتكاملجوھانسنمنھجیةبتطبیقسمحالذياألمر

العشوائيالحدخلولضمان)AIC(أكایاكيمعلوماتمعیارباستخدامالمتغیرینلكالالمالئمة

إبطاء،تفترا3عندھيالمثلىاإلبطاءفترةأنالنتائجأظھرتحیثالذاتي،االرتباطمن

للتكاملجوھانسناختبارمنھجیةبإتباعالتوازنیةالعالقةدوجوعنالكشفإجراءتمثمومن

المشترك.

خاللمنالأممشتركاتكامالھناككانإذاعماللكشفالمشتركالتكاملاختبارأظھر●

وبالتالياألقلعلىواحدةمشتركتكاملمعادلةوجودالعظمى،الكامنةوالقیمةاألثراختباري

تحدیدثمومنالخطأ،تصحیحنموذجلتقدیرالمعادلةبإدخالالمتبعةالمنھجیةإكمالإمكانیة

العالقة السببیة بین المتغیرین.

ياالقتصادالنموبین0.5مستوىعندعكسیةعالقةوجودإلىالمشتركالتكاملمعادلةدلت●

مستوىعندعكسیةعالقةوجودعلىدلتكماالطویل،المدىفياالستثماریةالفرصونسبة

الطویل.المدىفيالمرأةدخلومتوسطاالقتصاديالنموبین0.01

لتصحیحسنة1.2یستغرقاالقتصاديالنموأنعلىالخطأتصحیحاختبارنتائجدلت●

وھي:محدداتھفيللتغیرنتیجةالنموذجفيصدمةأياثربعدالتوازنیةقیمتھباتجاهاالختالل

دخلومتوسطالعملسوقفيالمرأةومشاركةاالستثماريواالئتماناالستثماریةالفرص

المرأة.

االقتصاديالنموبیناالتجاهأحادیةطردیةعالقةدوجوعلىالسببیةاختبارنتائجدلت●

ونسبة االئتمان االستثماري في المدى الطویل.

السببیةالعالقةحولالدراساتمنالعدیدتشیرحیثالدراساتمنالعدیدمعالنتائجھذهتتفق●

أنالدراساتظھرحیثالعالقة،ھذهتكافؤعدمإلىاالقتصاديوالنموالمرأةتمكینبین

نموھاصحبالدخلمرتفعةفالدولالمساواة،عدممنتخفضلنوحدھااالقتصادیةالتنمیة

عدم المساواة بین الجنسین.االقتصادي تحوالت مؤسساتیة واجتماعیة أدت إلى تقلیص

یرافقھاوانالبدللمرأةدعممنالمملكةبھاقامتالتيالمحاوالتجمیعأنالباحثةترى●

والتيالكثیفة،العمالةذاتوالقطاعاتالخاصوالقطاعنفطيالغیراالقتصادفيتطور

السنواتفيانخفضتقداإلناثبینالبطالةنسبةأنشكوالالمرأة.خصوصیاتتراعي
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وعدمالمرأةحقوقضیاعولكنالدولة،بھاتقومالتيالمتعاقبةاإلصالحاتنتیجةاَألخیرة

أنحیثالمتوقعة،الثمارتؤتيالالمحاوالتھذهكلیجعلماھوطویلةفتراتمنذتمكینھا

ورغبةالسیاسیةاإلرادةوجودظلوفيمأمول.ھوماوبینواقعھومابینجداكبیرةالفجوة

المفاھیملتصحیححملةأیضاذلكیرافقوانالبدالمرأة،تمكینفيالبالدشؤونعلىالقائمین

فيالمرأةحصروعنالمرأةعملعنالَشخاصوبعضالقطاعاتبعضلدىالخاطئة

الصناعةقطاعاتفيالمرأةتمكینعلىالمملكةعملتفقدغیرھادونبعینھامجاالت

المرأةبدعماالستمرارمنوالبدالنساءمنالعدیدتستوعبأنیمكنوالتيالطاقةوقطاعات

وانالدعمبھذاقدیرةتكونأنللمرأةالبدالَخرالجانبوفيالدعم،ھذاعنالتوقفوعدم

مؤھلةتكونأنھيالخطواتھذهوأولىوتمكینھاأھدافھاتحقیقسبیلفيخطواتتخطو

المختلفة.جیدا وان تعمل كل جھدھا في اكتساب المعارف والخبرات

-التوصیات5

خرجتالسابقة،واالستنتاجاتالقیاسيالنموذجونتائجللدراسةالنظريالعرضواقعمن

الدراسة بالتوصیات التالیة:

االقتصادیةالدراساتخاللمنوتدریبھاودعمھاالمرأةتمكینإلىالداعیة2030رؤیةتفعیل●

خططإلىالرؤیةواستراتیجیاتأھدافتحویلیتمحتىالقیاسیةاألسالیبوبمختلفالمختلفة

اقتصادیة فعالة.

والمشاریعالمختلفةالصناعاتفيوتوظیفھاالنفطوارداتواستغاللاالقتصادیة،القاعدةتنویع●

داعملتكونالمرأةوخصوصاالبشریةالمواردمنممكنعددألكثرالفرصةإلتاحةاإلنتاجیة

لالقتصاد.

بھدفالصغرومتناھیةالصغیرةللمشروعاتاقتصادیةجدوىعملفيللمرأةتدریبیةورشعقد●

زیادة تمكینھا اقتصادیا.
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النیؤولھامابكلالتسلحمنالمرأةتتمكنحتىمتنوعةتدریبیةبرامجھناكتكونأنمنالبد●

من الدولة.تخوض جمیع المجاالت وتثبت جدارتھا وخاصة بعد الدعم الكبیر

والعملالسعودياالقتصادفيالمرأةمساھمةأمامعائقاتقفالتيالخاطئةالمورثاتمنالتخلص•

في القطاعات المختلفة.على تثقیف المجتمع وتوعیتھ بأھمیة عمل المرأة ومشاركتھا

سنخاللمنوذلكالخاصبالقطاعالعامالتالنساءتواجھالتيالمشكالتمعالجةعلىالعمل•

المعروضةالوظائففيالمالیةوالمخصصاتالحوافزبزیادةالخاصالقطاعتلزمالتيالقوانین

بالقطاع الخاص لتعزیز مشاركتھ المرأة.

منوتدعیمھاوالمؤسساتالشركاتوامتالكاَألعمالمجالفيالمرأةدخولأمامالمجاالتفتح•

االستفادةخاللومن،االستثمارياالئتمانعلىالحصولتسھیلخاللمنالعقباتتذلیلخالل

بالمبتعثات وخصوصا كونھن قد اكتسبوا خبرات متنوعة.

وإصالحمستقبال،السعودیةللمرأةاالقتصاديالتمكینفيالكبیرةالفجوةإغالقمننتمكنلكي•

فيمشددةإجراءاتاتخاذمنالبدالدولیة،المؤشراتفياالقتصادیةمشاركتھاتدنيمستویات

"الكوتا،"الحصصمبدأعلىصراحةكالنصالمرأة،إلىالموجھةوبرامجھاالوطنیة،تشریعاتھا

تسھیالتتقدیموضرورةنوعھ،وفقولیسالموظف،كفاءةوفقالمھنيالترقيسیاسةوإتباع

بنكیة لصاحبات الَعمال في إدارة مشاریعھن االقتصادیة.
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