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   الملخص

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التمكين االقتصادي للمرأة السعودية على النمو االقتصادي في المملكة العربية 

في التحليلي والقياسي، وذلك ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوص (،2021-2006عودية خالل الفترة )الس

باستخدام بيانات سلسلة زمنية لمتغيرات الدراسة تم الحصول عليها من البنك الدولي، والبنك المركزي السعودي وتتمثل 

في )الناتج المحلي اإلجمالي كمتغير تابع، ونسبة حصول اإلناث على التعليم العام، نسبة حصول اإلناث على التعليم 

اهمة اإلناث في سوق العمل، معدل البطالة كمتغيرات مستقلة(، وتم االعتماد على مخرجات برنامج العالي، نسبة مس

(EViews )للحصول على نتائج نموذج االنحدار المتعدد باستخدام منهجية المربعات الصغرىOLS  وقد توصلت ،

حصول اإلناث على التعليم العام و الناتج  الدراسة الى النتائج التالية: وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة

المحلي اإلجمالي، وجود عالقة ذات داللة إحصائية سالبة بين معدل البطالة والناتج المحلي اإلجمالي، وكذلك وجود 

عالقة ذات داللة إحصائية سالبة بين نسبة حصول اإلناث على التعليم العالي والناتج المحلي اإلجمالي، بينما توصلت 

ائج الى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبة مساهمة اإلناث في سوق العمل والناتج المحلي اإلجمالي، النت

تفعيل دور المرأة في سوق العمل، واالستفادة  وبناء على هذه النتائج قدمت الدراسة عدة توصيات: ضرورة استمرارية

د السعودي من خالل المساهمة الفاعلة في سوق العمل، ووضع من طاقتها ومؤهالتها في التعليم لينعكس على االقتصا

 إجراءات وسياسات لمعالجة التكلفة االقتصادية المرتفعة للتعليم العالي مقارنة بالعائد منه.

 

 يتمكين المرأة، المرأة السعودية، التمكين االقتصادي، النمو االقتصادالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to identify the impact of Saudi women's economic empowerment on 

economic growth in Saudi Arabia during the period (2006-2021), and to achieve this goal, 

the analytical and standard descriptive approach was used, using time series data for study 

variables obtained from the World Bank and the Central Bank of Saudi Arabia (GDP as a 

dependent variable, female access to general education, female access to higher education, 

female labor market contribution ratio, unemployment rate as independent variables) The 

results of the (EViews) program were relied upon to obtain the results of the multiple 

regression model using the OLS micro-square methodology, and the study found the 

following findings: a positive statistically significant relationship between female access to 

public education and GDP, a negative statistically significant relationship between female 

access to higher education and GDP, while the results found that there was no negative 

statistical significance between female access to higher education and GDP, while the 

results found that there was no The existence of a statistically significant relationship 

between the proportion of female contribution to the labor market and GDP, and based on 

these results the study made several recommendations: the need to continue activating the 

role of women in the labor market, and to utilize their energy and qualifications in education 

to reflect on the Saudi economy through active contribution to the labor market, and to 

develop procedures and policies to address the high economic cost of higher education 

compared to the return from it. 

Keywords: Empowering Women, Saudi Women, Economic Empowerment, Economic 

Growth. 
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 الفصل األول: اإلطار العام للدراسة

 المقدمة

تصادي من القضايا التي لها اهميتها الكبيرة وذلك كون المرأة تشكل يعد موضوع المرأة ومشاركتها في النشاط االق        

عنصرا هاما في بناء وتطور المجتمع نظراً ألهمية الوظائف المتعددة التي تقوم بها المرأة في كافة المجاالت، وكل ذلك أدى 

دراتها بشكل سليم باعتبارها قوة فعالة لزيادة الجهود المبذولة لزيادة مساهمة المرأة في أنشطة المجتمع والعمل على تنمية ق

ومؤثرة في المجتمع، وبالتالي فإن مقدار مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي يعتبر أحد مقاييس التنمية االقتصادية؛ حيث 

ومن  يقاس دور المرأة في العملية التنموية وخاصة في الجانب االقتصادي بمعرفة حجم مشاركة المرأة في النشاط اإلنتاجي،

 مؤشرات تطور المجتمع فسح المجال أمام المرأة للمشاركة في أوجه النشاط المختلفة في المجتمع ومساواتها مع الرجل.

وقد احتل موضوع تمكين المرأة على األصعدة الثقافية والسياسية واالجتماعية واالقتصادية والعملية وغيرها قمة        

ومنها وضعها كهدف من أهداف التنمية المستدامة السبع عشر المعتمدة في الوثيقة  مواضيع وأهداف مؤسسات األمم المتحدة

م"، والتي نص هدفها 2030م تحت عنوان "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام2015الختامية لقمة األمم المتحدة لعام

يق المساواة بين الجنسين يعد أساساً ضرورياً الخامس على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات؛ فتحق

 (.2015إلحالل السالم وترسيخ مبادئ حقوق االنسان ) األمم المتحدة، 

ان عدم المساواة في توزيع الفرص والموارد بطريقة منصفة بين الرجال والنساء له تأثيره السلبي على مستوى النمو        

اف األساسية التي تسعى كل دولة الى تحقيقها، وتعمل جاهدة على تخطي العقبات االقتصادي، ولما كان النمو هو من األهد

والحواجز التي تعترضه، فإن تعليم المرأة وتمكينها من المساهمة في العمل واإلنتاج البد وأن يكون من األولويات التي ترتكز 

 (. 2012عليها متطلبات التنمية االقتصادية والنمو )بخاري، 

أن استبعاد المرأة من التعليم والعمل يترجمان الى ضعف في اإلنتاجية بسبب  ،(م 2001) تقرير البنك الدوليوأكد        

 (.2001انخفاض التراكم في رأس المال البشري مما يؤثر سلبا على النمو االقتصادي )البنك الدولي، 

الل طاقات وكوادر مهمشة لها القدرة على الدفع كما ان إتاحة فرص العمل والدراسة أمام مجتمع النساء من شأنه استغ        

بعجلة التنمية والنهوض بالمجتمعات، ويساعد تمكين المرأة على صناعة القرار والسيطرة على حياتها ومساعدتها في الحصول 

ا في التنمية على الخبرات والمهارات المطلوبة، كما تستطيع المرأة من خالله ان تصبح قيادية، ويعد تمكين المرأة ومشاركته

من مؤشرات قياس التنمية البشرية، فتمكين المرأة يؤثر على التنمية والحد من الفقر، ويعتبر هدف أساسي لدعم األهداف 

 (.2015)ابن شلهوب،  اإلنمائية

إن المملكة العربية السعودية تعيش عصر جديد من اإلنجازات على صعيد جميع مستويات التنمية االقتصادية        

التي كان من أبرز بنودها التأكيد على تمكين المرأة السعودية  2030الجتماعية الشاملة في الدولة من خالل تحقيق رؤية وا

% من إجمالي عدد الخريجين الجامعيين السعوديين أي ما يمثل نصف القوى العاملة المستقبلية لسوق العمل، 50التي تمثل

، وهو يسعى 2020مرأة السعودية التي منها برنامج التحول الوطني السعوديوقد بدأ المخططون الى وضع خطط لتمكين ال

الى تمكين المرأة للوصول الى الوظائف العليا وما دونها لزيادة الفرص في المجاالت المهنية الجديدة المتاحة للمرأة السعودية، 

ستثمار طاقاتها، وذلك عن طريق رفع نسبة وبرز تمكين المرأة كهدف رئيسي ضمن األهداف اإلستراتيجية لتمكين المرأة وا

م، وكذلك زيادة نسبة قوة العمل النسائية من 2020% في عام 42إلى  2016% في عام 8.39النساء في الخدمة المدنية من 
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%)مجلس 30إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 2030%، كما تسعى المملكة بحلول عام 28% إلى 23

(. وعليه تهتم الدراسة بالتمكين االقتصادي للمرأة السعودية، لمعرفة جهود المملكة 2016دية والتنمية، الشؤون االقتصا

 المبذولة في تمكين المرأة من حيث مشاركتها في التعليم والتوظيف وأثره على النمو االقتصادي.

 مشكلة الدراسة

الجذرية التي من ضمنها تطوير أوضاع المرأة السعودية من خالل تشهد المملكة العربية السعودية العديد من التغييرات        

تمكينها، وزيادة مشاركتها االقتصادية لتعزيز قدراتها واستثمار طاقتها، والعتبار أن لها دور في عملية التنمية ودفع عجلة 

سبة مشاركتها في التنمية وسوق " اهتماما بالمرأة من خالل زيادة ن2030النمو االقتصادي، فقد تضمنت اهداف "رؤية المملكة

العمل، وبذلك تسعى المملكة الى تفعيل دور المرأة وتمكينها اقتصاديا والوصول بها الى مواقع صنع القرار، خاصة وان 

م( الى ان المرأة السعودية تشكل 2017المرأة تشكل نصف المجتمع، حيث اشارت إحصاءات الهيئة العامة لإلحصاءات )

%، 50,64ودي تقريباً، وقد اتضح من خالل توزيع السكان السعوديين _حسب الجنس_ ان نسبة الذكور نصف المجتمع السع

(. وبما ان المرأة السعودية تشكل نصف المجتمع السعودي فإن 2017% )الهيئة العامة لإلحصاء، 49,06بينما نسبة اإلناث 

على الرغم من ذلك فإن واقع المرأة السعودية لم يصل الى  غيابها وعدم تمكينها اقتصاديا قد يؤثر على النمو االقتصادي، و

التطلعات التي تهدف إستراتيجيات التنمية لتحقيقها في السنوات السابقة، وأن وضع المرأة السعودية بحاجة الى مزيد من 

دى االقتصادي العالمي التغييرات واإلصالحات االقتصادية لمنحها فرص اكبر للمشاركة االقتصادية، وذلك وفقاً لتقرير المنت

حول مشاركة المرأة االقتصادية والسياسية تم تصنيف المملكة العربية السعودية كواحدة من دول العالم التي تعاني من التمييز 

، )المنتدى االقتصادي 2017دولة في الفجوة العالمية بين الجنسين لعام  144من بين  138بين الجنسين، فقد جاءت في المرتبة 

(. من هذا المنطلق جاء اهتمام هذه الدراسة بالتمكين االقتصادي للمرأة السعودية وكيف يؤثر على النمو 2017مي،العال

فاعال في التنمية، ويعد مقدمة ضرورية ومهمة لتمكين المرأة في مختلف المجاالت، ويمكن  االقتصادي باعتباره يسهم إسهاماً 

"ما أثر التمكين االقتصادي للمرأة السعودية على النمو االقتصادي في المملكة  صياغة مشكلة هذه الدراسة في السؤال اآلتي:

 (."2021-2006العربية السعودية خالل الفترة )

 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على أثر التمكين االقتصادي للمرأة السعودية على النمو االقتصادي في المملكة العربية         

 (، وتنبثق منها األهداف الفرعية التالية:2021 - 2006ية خالل الفترة )السعود

 التعرف على مفهوم تمكين المرأة ومجاالته ومؤشراته.  -

 التعرف على جهود المملكة المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديا.  -

 م(.2021-2006ترة )التعرف على مفهوم النمو االقتصادي، وتحليل مستوى تطوره في االقتصاد السعودي خالل الف -

م( 2021-2006التعرف على العالقة بين مؤشرات التمكين االقتصادي للمرأة والناتج المحلي اإلجمالي خالل الفترة ) -

 باستخدام النموذج القياسي المناسب.  
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  الدراسة هميةأ

% مـن 49.06في موضوع يسـتهدف أنها تبحثتأتي أهمية الدراسة من واقع أهمية قضية تمكين المرأة اقتصادياً، حيث        

ألهمية الدور الذي تقوم به المرأة في المجال  وهي تعد من القضايا االجتماعية المعاصرة نظراً  سـكان المجتمع السعودي

ومع زيادة تمكينها االقتصادي واالجتماعي باعتبارها نصف المجتمع، وقوة مساهمة بفعالية في جميع مراحل التنمية والنمو، 

فقد حدد البنك الدولي قضية التمكين كأحد اهم العناصر لتخفيض الفقر  ،ذلك على تسريع عملية النمو االقتصادي سينعكس

 فقد تضمنت، ٢٠٣٠(، كما أنها تتزامن مع رؤية المملكة7 :2006)البنك الدولي،  وكهدف أساسي لدعم األهداف اإلنمائية

تحقيق اقتصاد مزدهر مكينها ومساواتها في فرص التعليم و العمل الالئق، وعدداً من األهداف العامة لدعم المرأة السعودية وت

يصل بالمجتمع السعودي الى مستوى الرفاهية، وتعد هذه الدراسة إضافة علمية للمكتبة العلمية والمهتمين بقضايا المرأة عامة، 

السعودية اقتصاديا، وماهي إمكانيات مساهمتها لذا تسعى الدراسة الى قياس مدى تأثير تمكين المرأة والمرأة السعودية خاصة، 

  في تحقيق التنمية ودفع عجلة النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية.

 منهجية الدراسة

وفقا لطبيعة الدراسة واألهداف تم اتباع المنهج الوصفي والتحليلي القياسي لعرض أثر التمكين االقتصادي للمرأة        

النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية، فالمنهج الوصفي يصف مفهوم تمكين المرأة ومجاالته السعودية على 

ومؤشراته وجهود المملكة لتطبيقه، والنمو االقتصادي و تطوره في االقتصاد السعودي، أما المنهج التحليلي القياسي لقياس 

(، وذلك باستخدام ٢٠٢١-٢٠٠٦ملكة العربية السعودية خالل الفترة )أثر تمكين المرأة السعودية على النمو االقتصادي في الم

، وتحليل OLSنموذج االنحدار الخطي المتعدد لتقدير أثر المتغيرات المستقلة على المتغير التابع بطريقة المربعات الصغرى 

ة من دراسات بحثية وتقارير، هذا األثر، وقد تم جمع البيانات والمعلومات الخاصة باإلطار النظري من المصادر الثانوي

واالعتماد على المصادر الرسمية التي تتمثل في اإلحصائيات الصادرة من الجهات الرسمية مثل: البنك الدولي، والبنك 

والنموذج القياسي المقترح للدالة  .المركزي السعودي؛ وذلك للحصول على البيانات الخاصة بالمتغيرات في الجزء القياسي

 كما يلي: 

LOG(GDP) =βο+ β₁GE+ β₂HE+ β₃LP +β₄UE+ ℯ 

لتقدير أثر التمكين االقتصادي للمرأة السعودية على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية تم جمع بيانات سلسلة        

 م( باستخدام النموذج المذكور سابقاً وتم تعريف المتغيرات كالتالي:2021-2006زمنية للفترة )

 ابعالمتغير الت

(GDPيمثل النمو االقتصادي ويقاس بلوغاريتم الناتج المحلي اإلجمالي ) 

 المتغيرات المستقلة

(GEنسبة حصول االناث على التعليم العام ) 

(HEنسبة حصول االناث على التعليم العالي ) 

(LP نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل ) 

(UEمعدل البطالة ) 
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 لمبحث األول: تمكين المرأةا

يعرف تمكين المرأة بأنه "عملية تطوير طاقاتها وتشجيعها على ترك القيم والمعايير البالية التي تكبلها وتعوق انطالقها        

دريب وذلك من خالل رفع مستواها من الناحية التعليمية، وإتاحة الفرص لها للعمل في مختلف المجاالت وتزويدها بالتعليم، والت

المهني، والعمل على مواجهة المعوقات التي تحول دون مشاركتها الفعالة في التنمية والحد منها". )صندوق األمم المتحدة 

 (.47: 2000اإلنمائي للمرأة، 

وهو "مجموعة من العمليات المخططة والمقصودة التي تستهدف تنمية القدرات االجتماعية واالقتصادية والصحية        

يمية لمجموعة من النساء بحيث يصبحن أكثر قدرة على اشباع احتياجاتهن وحل مشكالت مجتمعهن" )آل عوض، والتعل

2014 :29.) 

تدعم هيئة األمم المتحدة للمرأة الدول األعضاء في األمم المتحدة في وضع معايير عالمية لتحقيق المساواة بين الجنسين،        

ي لتصميم القوانين والسياسات والبرامج والخدمات الالزمة لضمان تنفيذ تلك المعايير وتعمل مع الحكومات والمجتمع المدن

بشكل فعال لتعود بالفائدة على النساء والفتيات في مختلف أنحاء العالم، وتعمل المنظمة على الصعيد العالمي لجعل رؤية 

وراء مشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع جوانب حقيقة واقعة بالنسبة للنساء والفتيات، وتقف  أهداف التنمية المستدامة

  :الحياة، مع التركيز على أربع أولويات استراتيجية

 بقيادة أنظمة الحوكمة، والمشاركة فيها، واالستفادة منها على قدم المساواة. النساء قيام 

 .تمتع النساء بتأمين الدخل والعمل الالئق واالستقالل االقتصادي  

 جميع اشكال العنف. ساء والفتيات بحياة خالية منتمتع كل الن 

  إسهام النساء والفتيات، وتأثيرهن بشكل أكبر، في بناء السالم والصمود المستدامين، واالستفادة على قدم المساواة من

   الوقاية من الكوارث الطبيعية والصراعات ومن العمل اإلنساني.

 مجاالت تمكين المرأة 

 أة مجاالت متعددة ويمكن حصرها فيما يلي: لتمكين المر       

وهو مجال الدراسة الحالية، حيث يمكن بناء اقتصاد قوي ألي مجتمع من خالل تمكين المرأة في  :التمكين االقتصادي -1

األنشطة االقتصادية، وإتاحة الفرص لها بالمشاركة الكاملة في الحياة االقتصادية في جميع القطاعات، والذي يدعم ويحقق 

هداف التنمية المستدامة المتفق عليها دوليا، و يساعد في تحسين حياة المجتمعات بشكل عام باإلضافة للحد من الفقر أ

على المستويين األسري والمجتمعي من خالل االستفادة من مهارات وقدرات كل األفراد الذين يعيشون ضمن المجتمع 

الستقاللية المالية من خالل كسب المال ومشاركتها ضمن القوى بالتالي تحقيق ازدهاره، و يعزز قدرة المرأة على ا

العاملة، وذلك يتيح لها السيطرة على موارد االسرة و مصدر دخلها و العديد من األمور االقتصادية مثل الوصول الى 

 (.2020تيبة، األسواق وتوفير فرص العمل لها بشكل متكافئ مع الرجال في الوصول الى المواقع االقتصادية المهمة )ع
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وذلك من خالل هو تمكين المرأة من دورها في المجتمع، وتحسين صورتها وانجازاتها في المجتمع،  التمكين االجتماعي: -2

مشاركتها االجتماعية على نطاق واسع وخارج نطاق االسرة، وتوفير فرص الوصول الى مجموعة واسعة من الخيارات 

 .التعليمية

وهو يمكن المرأة كين الثقافي الى الحد من المعايير التقليدية التي تركز على تفضيل الذكور، يهتم التم التمكين الثقافي: -3

 لالرتقاء لمستوى التحديات الراهنة، واالستفادة من الفرص الجديدة والمفيدة.

للحكومات يعطي تمكين المرأة سياسيا حقها في التصويت، وانخراطها في النظام السياسي، وتمثيلها  التمكين السياسي: -4

 محليا ودوليا.

يمكن للمرأة معرفة حقها والحصول على الدعم المجتمعي الذي يساعدها على ممارسة تلك الحقوق،  التمكين القانوني: -5

ويشجع على سن قوانين تدعم حقوق المرأة والدفاع عنها وتصحيح أي انتهاك للحقوق من خالل االستعانة بالنظام 

 القضائي.

التمكين النفسي المرأة باالستحقاق واالندماج ويعزز القبول في المجتمع، كما يحقق الراحة النفسية  يشعر التمكين النفسي: -6

 للمرأة ورفع تقديرها لذاتها وتعزيز كفاءتها ويزيد الوعي االجتماعي ضد اضطهاد وظلم المرأة.

 مؤشرات التمكين االقتصادي للمرأة

 (2020ات التمكين االقتصادي للمرأة فيما يلي: )عمر، حـددت برامج صندوق األمم المتحدة مؤشر       

 : مستوى البطالة، مستوى األنشطة االقتصادية، والدخل من دخول سوق العمل.المساهمة االقتصادية -أ

نوعية المشاركة االقتصادية، نوعية الوظيفة التي تشغلها المرأة، نسبة دخل المرأة إلى  الفرص المتاحة اقتصاديا:  -ب

 عدد النساء اللواتي يشغلن وظائف إدارية مرتفعة. دخل الرجل، و

: نوعية التعليم، الفرص المتاحة للتطوير الذاتي للمرأة علميا للنساء، نسبة التعليم للنساء، عـدد المنتسبات التعليم -ج

 .للتعليم بمختلف أطواره، ومعدل السنوات الـي تقضيها المرأة في المدارس أو الجامعات

الفرص الوظيفية في القطاع الخاص، مـدى مشاركة المرأة في هياكل اتخاذ القـرار  لقـرار:المشاركة في اتخاذ ا -د

 الرسمي، أو غير الرسمي، مـدى مشاركة المرأة في تحديد السياسات التي تؤثر في المجتمع بكافة فئاته.

 العناية الصحية، تحديد وتنظيم النسل، والعناية الطبية النفسية. الصحة: -ه

 ي: جهود المملكة العربية السعودية المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديا  المبحث الثان

، وكان من أبرز اإلنجازات التي حققتها 2030حققت المملكة تقدما ملحوظ لتمكين المرأة السعودية في ضوء رؤية        

ها لمناصب قيادية وادارية إطالق برنامج التحول الوطني، والذي تشارك فيه المرأة السعودية بدور أساسي من خالل تقلد

وتشغيلية، لتحقيق ثمانية أبعاد استراتيجية لبرنامج التحول الوطني، وهذه األبعاد االستراتيجية تشمل االرتقاء بالرعاية 

الصحية، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل، وتحقيق التميز في األداء الحكومي من خالل التحول الرقمي وتعزيز 

ومة الرقمية، وكذلك اإلسهام في تمكين القطاع الخاص، وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني، وتعزيز التنمية مفهوم الحك
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المجتمعية وغيرها من المستهدفات االستراتيجية وجميع تلك األبعاد تشارك فيها المرأة السعودية بفعالية وكفاءة بجانب الرجل 

 .السعودي

ت نوعية فيما يخص رفع كفاءة المرأة وتمكينها وزيادة مشاركتها االقتصادية في سوق العمل، وقد حققت المملكة قفزا       

على مستهدفات تمكين  2030وانعكست الجهود والتشريعات اإلصالحية التي تمت خالل السنوات األخيرة وفق رؤية المملكة 

لتعليم واستخراج وثائق السفر وإتمام العديد من المرأة، من خالل تذليل بعض العقبات المتعلقة بحرية التنقل والعمل وا

المعامالت الحكومية، وقد منحت وزارة العدل السعودية المرأة القدرة على توثيق عقود تأسيس الشركات وإصدار الوكاالت 

ساعد  وفسخها، والرهن العقاري، وإفراغ العقارات، واإلقرارات بالديون وسدادها، وغيرها من المعامالت الضرورية، وقد

، كما بلغت نسبة النساء في 2020% في عام 31.8% إلى 17ذلك على تضاعف نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 

% في القطاعين العام والخاص، وأظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء 30المناصب اإلدارية المتوسطة والعليا أكثر من 

، ومن أبرز مكاسب وإنجازات المرأة السعودية هو مشاركتها في العديد من %41السعوديات في الخدمة المدنية إلى أكثر من 

مسارات التنمية االقتصادية، حيث رشحت في المجالس البلدية والغرف التجارية، وأصبحت سفيرة ونائب وزير وملحق ثقافي 

د المملكة الدائم لدى األمم المتحدة، وعضوة قيادية في مجلس الشورى والمناطق، ومثلت المملكة في المحافل العالمية، ومنها وف

موظفة سعودية إلى  7000كما ارتفعت أعداد السعوديات العامالت في المدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن" من نحو 

، كذلك انضمت المرأة الى القطاع العسكري بوزارة الدفاع بمختلف الرتب العسكرية 2020ألف موظفة في عام  17أكثر من 

طاعات مثل القوات البرية الملكية وقوات الدفاع الجوي والقوات البحرية الملكية وغيرها إلى جانب انضمامها الى في عدة ق

قوة امن الحج والعمرة بالحرم المكي، أما فيما يتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة ومكافحة التمييز في إطار العمل، فإن نظام 

الحقوق والواجبات، كذلك ال يوجد تمييز في األجر عند تساوي قيمة ونوعية العمل،  العمل ال يفرق بين المرأة والرجل في

وتوجد مساواة تامة بين الرجال والنساء في إعانة البحث عن العمل، وكذلك فيما يتعلق بدعم التدريب والتوظيف، توجد مساواة 

واة في سن التقاعد للرجل والمرأة، كما تتكفل أنظمة سواء من حيث مقدار دعم تكاليف التدريب أو األجر أو مدة الدعم، والمسا

ً دون أي تمييز، ومساواة االلتحاق ببرامج ابتعاث التعليم العالي )صحيفة  المملكة لجميع المواطنين بالحق في التعليم مجانا

 (.2021مال، 

% من الفجوة 59.9تمكنت المملكة من سد ، فقد2020ووفقا لتقرير المنتدى االقتصادي العالمي للفجوة بين الجنسين لعام        

بين الجنسين، وذلك لما أحرزت المملكة من تقدم كبير في مؤشر عدد النساء العامالت في المناصب القيادية واإلدارية في 

نتيجة تحسن معدل معرفة القراءة والكتابة بين الجنسين وااللتحاق بالتعليم المملكة، وكذلك في مؤشر التحصيل العلمي، 

وعلى الرغم من األداء اإليجابي للمملكة والتقدم الملحوظ الذي أحرزته اال انه مازالت الفجوة كبيرة بين  بتدائي والعالي،اال

، و حصلت منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا على أقل معدل 146فقد احتلت المملكة المرتبة  الجنسين، وبحسب التقرير

 (.2020نسين )المنتدى االقتصادي العالمي، عالمي من سد الفجوة النوعية بين الج
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 المبحث الثالث: النمو االقتصادي

 مفهوم النمو االقتصادي

والخدمات التي ينتجها اقتصاد دولة ما في فترة زمنية معينة عن يعرف النمو االقتصادي بأنه الزيادة في كمية السلع        

طريق استخدام عناصر اإلنتاج األساسية، وعرف االقتصادي األمريكي سيمون كازنت النمو االقتصادي بأنه "ارتفاع طويل 

نامية الى التقنية المتقدمة األجل في إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايد للسكان، وتستند هذه اإلمكانيات المت

والتكيف المؤسسي واإليديولوجي المطلوب لها". وعرفه االقتصادي فرانسوا بيرو بأنه "الزيادة المستمرة في الدخل اإلجمالي 

 (.126: 2020او الصافي للقيمة الحقيقية" )ملواح ومكيد،

: 2018ق الزيادة في اإلنتاج او الرفاهية". )العبادي، كما عرفه جون ريفوار بأنه "التحول التدريجي لالقتصاد عن طري       

(. وبما أن النمو يعبر عن الزيادة الحاصلة في اإلنتاج، فإنه يأخذ بعين االعتبار نصيب الفرد من الناتج المحلي أي معدل نمو 5

االقتصادي ارتفاع مستوى  الدخل الفردي، ويعد النمو االقتصادي من أهم المؤشرات االقتصادية حيث يترتب على زيادة النمو

الدخل وتحسين معيشة االفراد في المجتمع و زيادة مستوى الرفاهية، وعلى مستوى الدولة يسهم في زيادة الدخل القومي مما 

يسمح بزيادة موارد الدولة وتعزيز قدرتها على توفير الخدمات الضرورية وتحسينها مثل الصحة واالمن، التعليم و بناء 

 التوزيع األمثل للدخل والموارد. ية ألفراد المجتمع، والمنشآت السكن

 دي في المملكة العربية السعوديةالنمو االقتصا

شهد االقتصاد السعودي نموا على مستوى عدد كبير من القطاعات خالل عصره الحديث، مستغل بذلك موارد المملكة        

م الثالثة، وبناء قاعدة اقتصادية متينة نتيجة هذا النمو، حيث أصبح الطبيعية وموقعها الجغرافي والحضاري بين قارات العال

االقتصاد السعودي ضمن أكبر عشرين اقتصاد عالمي وعضو فاعل في مجموعة العشرين، وأحد الالعبين الرئيسيين في 

ة عمالقة تستند على االقتصاد العالمي وأسواق النفط العالمية، مدعوما بنظام مالي قوي وقطاع بنكي فعال، وشركات حكومي

 كوادر سعودية ذات تأهيل عالي.

كما شهدت المملكة إصالحات هيكلية على الجانب االقتصادي والمالي خالل السنوات الماضية، وعزز ذلك من رفع       

لمملكة، معدالت النمو االقتصادي مع الحفاظ على االستدامة المالية واالستقرار، وهذا يظهر عبر تحسن بيئة االعمال في ا

والسعي المستمر لتمكين القطاع الخاص في دعم التنويع االقتصادي من خالل تحسين بيئة األعمال وتذليل المعوقات لجعلها 

بيئة أكثر جاذبية باإلضافة إلى االستثمار في القطاعات غير المستغلة سابقا، وكذلك تحسين البيئة االستثمارية وزيادة جاذبيتها 

 واألجانب. للمستثمرين المحليين

، وذلك في سبيل تطوير االقتصاد وتنويعه وتخفيف االعتماد 2030وأطلقت المملكة العربية السعودية رؤية السعودية        

على النفط، مستهدفة بذلك تحقيق العديد من اإلصالحات االقتصادية والمالية لتمكين تحول هيكل االقتصاد السعودي إلى 

 على تعزيز اإلنتاجية ورفع مساهمة القطاع الخاص، وتمكين القطاع الثالث.اقتصاد متنوع ومستدام مبني 

و قد نجحت المملكة منذ إطالق الرؤية في تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة واإلصالحات الهيكلية لتمكين التحول        

تعظيم دور القطاع الخاص والمنشآت االقتصادي، وشمل هذا التحول عدة جهود رئيسية متمحورة حول بعد تمكيني يهدف إلى 

الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز استدامة المالية العامة، وبعد قطاعي يشمل تعزيز المحتوى المحلي والصناعة الوطنية وإطالق 

ة القطاعات االقتصادية الواعدة وتنميتها، كما ساهمت هذه التحوالت الهيكلية في تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائح
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م بثبات، ويتوقع ان يستمر هذا التحول الهيكلي على هذه الوتيرة نحو نمو اقتصادي مستدام في 2020في عام  19-كوفيد

السنوات المقبلة، خصوصا في ظل عدد من المبادرات االستثمارية والعمالقة، تحت مظلة صندوق االستثمارات العامة، 

 .(2022،2030رؤية السعودية)والشركات الرائدة. 

 (2021 – 2006عودي خالل الفترة )تطور النمو االقتصادي في االقتصاد الس

 (2021- 2006تطور الناتج المحلي اإلجمالي في االقتصاد السعودي خالل الفترة ) (:1)الشكل 

 

 EViewsالمصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد على بيانات البنك الدولي ومخرجات برنامج 

( ان الناتج المحلي اإلجمالي السعودي باألسعار الثابتة حقق نموا إيجابيا خالل معظم فترة الدراسة 1) يوضح الشكل       

م(، اال ان هذا النمو لم يكن على وتيرة واحدة، بل كان متذبذبا بين الزيادة والنقصان، وذلك بسبب تذبذب 2021 – 2006)

، 2009المحلي اإلجمالي السعودي نموا غير إيجابي خالل السنوات )نمو القطاع النفطي والخاص والحكومي، كما حقق الناتج 

2017 ،2020) . 

 2016الى عام  2006واصل النمو االقتصادي للناتج المحلي اإلجمالي تحقيق معدالت نمو متزايدة خالل الفترة من عام        

الحكومي على مشاريع التنمية االقتصادية  ، وذلك نتيجة استمرار االتجاه التصاعدي لوتيرة اإلنفاق2009باستثناء عام 

واالجتماعية في جميع المجاالت وخاصة قطاعات التعليم والتدريب والعلوم والتقنية، باإلضافة الى تعافي االقتصاد العالمي 

 (2020إيجابيا على أوضاع سوق النفط. )القطيط، 

تصاد السعودي من تراجع في أسعار النفط وانكمش قطاع ، لما شهد االق2009بينما تراجع الناتج المحلي اإلجمالي في عام 

%، 0,1%، نتيجة االزمة المالية العالمية، في حين انكمش القطاع الحكومي غير النفطي من االقتصاد بنسبة 2,3النفط بنسبة 

تراجع الناتج حيث  2017نموا في الناتج المحلي، ولكن بمعدل متناقص في عام  2019الى عام  2017وشهدت الفترة من عام 

، مستفيدا من حزمة اإلصالحات االقتصادية والمالية 2019و 2018، ثم بمعدل متزايد في عامي 0,74المحلي اإلجمالي بنسبة 

-نتيجة جائحة كوفيد 2020، ثم تراجع الناتج المحلي االجمالي عام 2030التي اقرتها الحكومة لتحقيق اهداف رؤية المملكة 

%، وغير النفطي 8,2ض حاد في اسعار النفط، حيث انخفض الناتج المحلي في القطاع النفطي بنسبة ، وما تبعها من انخفا19

 (. 2020% )الهيئة العامة لإلحصاء،3,1%، بينما تراجع القطاع الخاص بنسبة 2,1بنسبة

لتحقيق تحوالت الهيكلية ساهمت اإلصالحات االقتصادية وال عاود الناتج المحلي االجمالي باالرتفاع، وذلك لما 2021وفي عام 

    .19-تعزيز قدرة اقتصاد المملكة على تجاوز جائحة كوفيدالى  2030تطلعات رؤية المملكة 
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 الفصل الثالث: الدراسات السابقة 

بعنوان "قياس أثر مساهمة المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص على النمو االقتصادي"  (2020دراسة الحسن ) -

إلى قياس أثر مساهمة المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص على النمو االقتصادي، بالرغم من  تهدف الدراسة

التحديات والصعوبات التي تواجه المرأة في الخروج للعمل، إال أنها تسهم في القطاعين العام والخاص، واستخدمت 

في التحليل، وتوصلت  EViewsموذج، وبرنامج الدراسة المنهج الوصفي، والمنهج االحصائي التحليلي في تكوين الن

الدراسة الى وجود اثر لمساهمة المرأة من خالل العالقة الطردية لكل من مساهمة المرأة في التجارة، والتأمين، والخدمات 

، العقارية على النمو االقتصادي في األجل الطويل، و وجود عالقة عكسية بين الخدمات االجتماعية والنمو االقتصادي

وأوصت الدراسة بإطالق برامج توعية لتشجيع المرأة للعمل في قطاع الخدمات االجتماعية والصناعة حتى تزيد 

مساهمتها في النمو االقتصادي في األجلين الطويل والقصير. اتفقت الدراسة الحالية مع هذه الدراسة في الهدف العام 

اقتصاديا، وكذلك اتفقت في استخدام المنهج الوصفي، ومكان حيث إن مساهمة المرأة في سوق العمل مؤشرا لتمكينها 

الدراسة الحالية تركز على أثر تمكين المرأة السعودية على النمو االقتصادي  إنالدراسة، ولكن تختلف الدراستان من حيث 

على النمو  بشكل عام، بينما ركزت الدراسة السابقة على أثر مساهمة المرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص

 االقتصادي.

بعنوان "التمكين االقتصادي للمرأة السعودية: األبعاد والمعوقات" تتناول الدراسة التعرف على  (2020دراسة عمر) -

أبعاد التمكين االقتصادي للمرأة السعودية والمعوقات التي تواجهه، وتمثلت األبعاد في)المبادئ، اآلليات، المؤشرات، 

لمنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: إن تمكين المرأة السعودية المستويات( واستخدمت ا

اقتصاديا يرتكز على مبدأ تنمية قدراتها الشخصية، تحقيق العدالة والمساواة القانونية، ومساعدتها والتعامل معها حسب 

: وجود بعض الموروثات المجتمعية التي تقلص مواردها المتاحة، ومن المعوقات التي تواجه تمكين المرأة االقتصادي

من مشاركتها في التنمية، قلة الدورات التدريبية المقدمة للمرأة العاملة لرفع كفاءتها، وضعف الوعي االقتصادي للمرأة. 

سة، اتفقت هذه الدراسة مع الدراسة الحالية في متغير تمكين المرأة، وكذلك في استخدام المنهج الوصفي، ومكان الدرا

وتختلف في الهدف من الدراسة، حيث إن الدراسة الحالية تركز على أثر تمكين المرأة على النمو االقتصادي، بينما 

 ركزت الدراسة السابقة على أبعاد التمكين االقتصادي للمرأة والمعوقات التي تواجهه.

 

إلى في الدول العربية"، تهدف الدراسة بعنوان "محددات التمكين االقتصادي للمرأة  (2018والحيط ) دراسة شمالوي -

دراسة التمكين االقتصادي للمرأة العربية، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي القياسي، وذلك باستخدام البيانات الخاصة 

(. وقامت بتطوير نموذج 2015 -2006بالدول العربية، والتي تتضمن تقارير الفجوة الجندرية العالمية خالل السنوات )

ي لتقدير التمكين االقتصادي للمرأة في الدول العربية ومدى اختالفه حسب مستويات الدخل للدول. وتوصلت الدراسة قياس

على مستوى جميع الدول هناك عالقة طردية بين كل من: الدخل المقدر، والمساواة في الدخل أنه عدة نتائج منها:  إلى

وبين التمكين االقتصادي، وأن متغير نسبة البطالة بين النساء، يؤثر بين الجنسين، ومشاركة المرأة في القوى العاملة، 

التمكين االقتصادي للمرأة يتفاوت بين الدول على حسب مستويات  أنعلى التمكين االقتصادي للمرأة بشكل عكسي، وتبين 

يكون في الدول ذات الدخل المرتفع أعلى ما يمكن، بينما في الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض يكون أقل  إذالدخل، 
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ما يمكن، كما توصلت الدراسة الى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة استخدام رأس المال البشري بشقيه لتحقيق 

وجه الشبه بين  عربية، وزيادة التمكين السياسي للمرأة.التنمية المستدامة، ورفع نسبة المشاركة االقتصادية للمرأة ال

الدراسة السابقة والحالية هو متغير تمكين المرأة واستخدام المنهج الوصفي القياسي، إال أن الدراستين تختلف من حيث 

التمكين على  الهدف، الدراسة السابقة تهدف الى دراسة محددات التمكين بينما الدراسة الحالية تهدف الى دراسة تأثير

 النمو االقتصادي، كما تختلف في النموذج القياسي، ومكان الدراسة. 

بعنوان "أثر عدم المساواة بين الجنسين على النمو االقتصادي في  Alrakhis and Shammari (2017)دراسة  -

وتكونت عينة الدراسة  الدول العربية"، وتهدف الدراسة الى معرفة اثر عدم المساواة بين الجنسين على النمو االقتصادي

لتقدير البيانات  OLSم، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي القياسي بطريقة 2014 -1990دولة عربية للفترة  19من 

و أوضحت نتائج الدراسة إلى أن عدم المساواة بين الجنسين ال تؤثر على النمو االقتصادي بينما النمو السكاني والتراكم 

ير على النمو االقتصادي مما يدل على اعتماد هذه الدول على استثمارات لها أثر على التراكم الرأسمالي لهما أثر كب

الرأسمالي والنمو السكاني، ويمكن تفسير عدم تأثير متغير عدم المساواة بين الجنسين بسبب عدم إعطاء أهمية الجنس 

ح اثر عدم المساواة ألهميته في التنمية البشرية في االقتصاديات، كما اوصت الدراسة الى إجراء دراسات مستقبلية لتوضي

تتفق الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في استخدام المنهج الوصفي، واألداة المستخدمة، بينما واقتصاديات الرفاهية. 

 تختلف من حيث النموذج القياسي، ومكان الدراسة. 

االقتصادي في محافظة الالذقية"، تهدف الدراسة الى "مساهمة المرأة في النشاط  (2017و زمزم ) دراسة عكروش -

استعراض اهم المؤشرات الديموغرافية وابرز الخصائص االقتصادية المتعلقة بالمرأة في محافظة الالذقية، إضافة الى 

لمرأة في مساهمة المرأة في القطاعات االقتصادية حسب الحالة العملية والمهنية، وتناولت أهم األسباب التي تعيق تقدم ا

سوق العمل، واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي، و أداة االستبيان، وتوصلت الدراسة الى وجود أثر ذو داللة إحصائية 

لعمر المرأة على مساهمتها في النشاط االقتصادي، وجود أثر ذو داللة إحصائية للمستوى التعليمي للمرأة على مساهمتها 

و داللة إحصائية لمهنة المرأة على مساهمتها في النشاط االقتصادي، ويعتبر العمل في النشاط االقتصادي، وجود أثر ذ

اإلضافي المزدوج من أهم الصعوبات التي تعانيها المرأة في عملها، واقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات التي 

وجه النشاط االقتصادي.  تساعد على مواجهة المعوقات التي تقف في طريق المرأة وتفعيل مشاركتها في جميع أوجه

الهدف العام العتبار مساهمة المرأة في النشاط االقتصادي مؤشر لتمكينها، الشبه بين الدراسة الحالية والدراسة السابقة هو 

 وفي استخدام المنهج الوصفي، وتختلف الدراستان في األداة المستخدمة، ومكان الدراسة.

 

كين المرأة والنمو االقتصادي: دراسة تجريبية من المملكة العربية السعودية بعنوان "تم (2016وآخرون ) Saqibدراسة  -

إلى تحليل العالقة طويلة األجل بين تمكين المرأة والنمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية  "، وتهدف الدراسة

، افترضت 2014 -1999للفترة  واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي القياسي، وذلك باستخدام بيانات السلسلة الزمنية

الدراسة ان التمكين يؤثر على النمو االقتصادي والمتغيرات التي تمثل التمكين )معدل معرفة القراءة والكتابة، نسبة 

توظيف االناث، معدل الخصوبة(، وتوصلت النتائج إلى ان هناك عالقة إيجابية طويلة األجل بين معدل معرفة القراءة 

اإلناث الموظفات، ومعدل الخصوبة، وبين النمو االقتصادي، واوصت الدراسة بعمل اصالحات في والكتابة، ونسبة 
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تدريب النساء لشغل الوظائف العليا. اتفقت هذه الدراسة  .قانون العمل مما يضمن فرص أكبر للمرأة في سوق العمل

ومكان الدراسة إال انها تختلف من حيث النموذج السابقة مع الدراسة الحالية في المتغيرين األساسيين، والمنهج المستخدم، 

 القياسي. 

بعنوان "مساهمة المرأة السعودية في التنمية االقتصادية"، هدفت الدراسة إلى  (2014(وآخرون  Elimam دراسة -

ط ارتبا، واستخدمت الدراسة على المنهج الوصفي عتمدتتحليل مساهمة المرأة السعودية في التنمية االقتصادية، وا

الناتج  ، معدلمعدل اإلناث البالغات، وبين المتغيرات وهي المساهمة في قوة العمل، ومحو األمية القةبيرسون لتحديد الع

أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين إلى المحلي اإلجمالي داخل المملكة العربية السعودية. توصلت نتائج الدراسة 

المحلي اإلجمالي، في حين كان هناك عالقة  الناتجمة قوة العمل النسائية العاملة والمتغيرات، وهناك عالقة قوية بين مساه

إيجابية بين مساهمة  معرفة القراءة والكتابة، ومن ثم هناك عالقة معدلمتوسطة ذات داللة إحصائية بين القوى العاملة و

في الناتج، إسهامها هميش المرأة حتى يزيد الدراسة بضرورة القضاء على التمييز وتاوصت المرأة والتنمية االقتصادية. 

. اتفقت الدراسة السابقة مع الدراسة جديدة لعمل المرأة حتى تزيد مساهمتها في التنمية االقتصادية فرصينبغي خلق 

ومكان الدراسة،  الحالية في الهدف العام، حيث إن مساهمة المرأة تعتبر مؤشر للتمكين، وكذلك في المنهج المستخدم

 .تختلف في النموذج القياسي ولكن

 الفصل الرابع: اإلطار التطبيقي

 المقدمة

سيتم خالل هذا الجزء تناول الفرضيات وصياغة النموذج القياسي الذي يوضح العالقة بين المتغير التابع والمتغيرات        

ى النمو االقتصادي، وحيث تهدف الدراسة المستقلة بهدف التوصل للنتائج لتحديد مدى تأثير مؤشرات تمكين المرأة اقتصاديا عل

، (2021-2006الى التعرف على أثر تمكين المرأة على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية خالل الفترة )

( لتقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد، الذي يقيس العالقة بين EViewsبرنامج التحليل االقتصادي ) تاناستخدمت الباحث

اتج المحلي اإلجمالي كمتغير تابع ليعبر عن النمو االقتصادي، والتمكين االقتصادي للمرأة يمثله عدد من المؤشرات الن

كمتغيرات مستقلة وهي: نسبة حصول اإلناث على التعليم العام، نسبة حصول اإلناث على التعليم العالي، نسبة مساهمة المرأة 

للمشكلة المتعلقة بالدراسة في قياس األثر االقتصادي لتمكين المرأة في المملكة يمكن  في سوق العمل، ومعدل البطالة، واستنادا

 صياغة الفروض كما يلي: 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة حصول اإلناث على التعليم العام والنمو  الفرضية األولى: -1

 االقتصادي.

ة موجبة بين نسبة حصول اإلناث على التعليم العالي والنمو : توجد عالقة ذات داللة إحصائيالفرضية الثانية -2

 االقتصادي.

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل والنمو االقتصادي. الفرضية الثالثة: -3

  ي.: توجد عالقة ذات داللة إحصائية سالبة بين معدل البطالة والنمو االقتصادالفرضية الرابعة -4
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وعليه فقد تمت صياغة النموذج المقترح، والذي يختبر العالقة بين التمكين االقتصادي للمرأة من خالل التعليم العام،        

والتعليم العالي، والمساهمة في سوق العمل، ومعدل البطالة، وبين النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية، على النحو 

 التالي:

LOG(GDP) =βο+ β₁GE+ β₂HE+ β₃LP +β₄UE+ ℯ 

 

 متغيرات النموذج القياسي

على تحليل البيانات ضمن نموذج انحدار خطي متعدد كونه األدق في التحليل لقضايا النمو تان اعتمدت الباحث        

جمع بيانات سلسلة االقتصادي، ولتقدير أثر تمكين المرأة السعودية على النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية تم 

 ( باستخدام النموذج المذكور سابقاً وتم تعريف المتغيرات كالتالي:2021-2006زمنية للفترة )

 أوال : المتغير التابع

هو اجمالي القيم النقدية للسلع والخدمات النهائية المنتجة داخل االقتصاد المحلي بواسطة (: GDPالناتج المحلي اإلجمالي )

وجودة داخل المحيط الجغرافي خالل فترة زمنية معينة تكون عادة سنة )مؤسسة النقد العربي السعودي، عناصر اإلنتاج الم

  (، وتم االعتماد على بيانات الناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الثابتة للعملة المحلية( من البنك الدولي.7: 2016

 

 تةباألسعار الثاب الناتج المحلي اإلجمالي (:2)الشكل 

 

 EViewsالمصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد على برنامج 

ثم اتجه لالنخفاض في  2008الى  2006( أن الناتج المحلي اإلجمالي في ارتفاع من عام 2يالحظ من خالل الشكل )       

تصاد بنسبة % ، في حين انكمش القطاع الحكومي غير النفطي من االق2,3بسبب انكماش قطاع النفط بنسبة  2009عام 

نتيجة  2020ثم تراجع عام  2019( وبعدها استمر باالرتفاع ليصل الى اعلى قيمة له عام 2018% )صحيفة الجزيرة ، 0,1

%، 8,2جائحة كورونا وما تبعها من انخفاض حاد في اسعار البترول، حيث انخفض الناتج المحلي في القطاع النفطي بنسبة 

)الهيئة العامة  2021% ومن ثم عاود الى االرتفاع في عام 3,1اجع القطاع الخاص بنسبة %، بينما تر2,1وغير النفطي بنسبة

 (.2020لإلحصاء،
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 ثانيا : المتغيرات المستقلة

ويقصد بالتعليم العام في هذه الدراسة مراحل التعليم الثالثة وهي المرحلة  (:GEنسبة حصول االناث على التعليم العام )-

بحساب نسبة اإلناث الى الذكور في التعليم العام باالعتماد على بيانات البنك  تانلثانوية، وقامت الباحثاالبتدائية والمتوسطة وا

 المركزي السعودي. ويتوقع وجود عالقة طردية بينه وبين المتغير التابع المتمثل بالناتج المحلي اإلجمالي.

 نسبة حصول اإلناث على التعليم العام (:3)الشكل 

 

 EViewsإعداد الباحثتان باالعتماد على برنامج  المصدر:

ثم اتجهت لالنخفاض  2006( أن نسبة حصول اإلناث على التعليم العام في ارتفاع من عام 3يالحظ من خالل الشكل )       

% ومن ثم تراجعت عام 49لتصل الى نسبة  2019وبعدها اتجهت نحو ارتفاع مستمر حتى عام  2009الى  2008في عام 

 %.50لتصل نسبتها  2021، وعاودت الى االرتفاع في عام 2020

يقصد بالتعليم العالي في هذه الدراسة التعليم الذي تقدمه الجامعات والكليات  (:HEنسبة حصول االناث على التعليم العالي )-

بحساب نسبة تان لباحثوالمؤسسات األخرى التي تمنح درجات اكاديمية وهي المرحلة التي تلي المرحلة الثانوية، وقامت ا

اإلناث الى الذكور في التعليم العام باالعتماد على بيانات البنك المركزي السعودي. ويتوقع وجود عالقة طردية بينه وبين 

 المتغير التابع المتمثل بالناتج المحلي اإلجمالي.

 نسبة حصول اإلناث على التعليم العالي (:4)الشكل 

 

 EViewsن باالعتماد على برنامج المصدر: إعداد الباحثتا

، 2009حتى عام  2006( ان نسبة حصول اإلناث على التعليم العالي في انخفاض مستمر من عام 4يتبين من الشكل )       

، حيث وصلت قيمتها 2013، وعاودت الى االنخفاض الحاد حتى وصلت الى اقل نسبة عام 2010ثم ارتفعت قليال عام 

%، ومن ثم انخفضت حتى 59تبلغ  2019تفاع حتى وصلت الى اعلى نسبة لها خالل الفترة في عام %، ثم عاودت باالر49

 .2021عام 
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مشاركة المرأة في النشاط االقتصادي الذي يغطي بدوره مجمل ويقصد به (: LPنسبة مساهمة المرأة في سوق العمل )-

سوقي )عمل غير مدفوع األجر( الذي يشمل إنتاج السلع إنتاج السوق )عمل مدفوع األجر( وأنماط معينة من اإلنتاج غير ال

(. وتم االعتماد على بيانات نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل من البنك 2012)مدونات البنك الدولي،  لالستخدام الخاص

 الدولي، ويتوقع وجود عالقة طردية بينه وبين المتغير التابع المتمثل بالناتج المحلي اإلجمالي.

 نسبة مساهمة اإلناث في سوق العمل (:5)الشكل 

 

 EViewsالمصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد على برنامج 

( أن نسبة مساهمة اإلناث في سوق العمل في تزايد، ولكن بوتيرة متباينة حيث يتضح أن اقل 5يالحظ من خالل الشكل )       

، ومن ثم عاودت بارتفاع 2017، وتراجعت سنة 2016حتى عام  واستمرت باالرتفاع 2009% في عام 17نسبة بلغتها كانت 

التي تسعى لزيادة مشاركة المرأة في سوق  2030، وذلك نتيجة لتحقيق اهداف رؤية 2020حتى عام  2018مستمر من عام 

 2020% في عام 32%، حيث تعدت الهدف المطلوب ووصلت الى اعلى نسبة بلغتها وكانت 30% الى 22العمل من من

 (.2022حيفة سبق، )ص

هو النسبة المئوية لألفراد العاطلين عن العمل، وتم االعتماد على بيانات البنك الدولي، ويتوقع وجود (: UEمعدل البطالة )-

  عالقة عكسية بينه وبين المتغير التابع المتمثل بالناتج المحلي اإلجمالي.

 معدل البطالة (:6)الشكل 

 

 EViewsباالعتماد على برنامج المصدر: إعداد الباحثتان 
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، 2008% في عام 5.1( تذبذب المنحنى خالل الفترة، حيث وصل معدل البطالة الى اقل قيمة بمعدل 6يتبين من الشكل )       

، 2020% في عام 7,4حيث وصل الى اعلى معدل وبلغت قيمته  2020ثم بدأ بعدها بالتصاعد مع وجود تذبذب حتى عام 

. )صحيفة القوى العاملة بشكل كبير إثر جائحة كورونا، التي كان لها أثر عميق على االقتصاد السعودينتيجة مسح  وذلك

 (.2020رويترز، 

 بيانات الوصفية لمتغيرات الدراسةال

 البيانات الوصفية لمتغيرات الدراسة (:1)جدول 

 GDP GE HE LP UE 

Mean 2299145. 0.484173 0.543967 21.55875 5.900000 

Median 2401766. 0.480908 0.530000 20.20500 5.700000 

      

Maximum 2641937. 0.498222 0.610000 32.00000 7.400000 

Minimum 1779274. 0.471486 0.490000 17.14000 5.100000 

Std. Dev. 322309.6 0.009563 0.039105 4.504602 0.640833 

Skewness -0.471703 0.256705 0.586406 1.391296 1.569785 

Kurtosis 1.607659 1.426627 2.054700 3.727128 4.502952 

      

Jarque-Bera 1.885754 1.826061 1.512719 5.514356 8.077175 

Probability 0.389506 0.401306 0.469372 0.063471 0.017622 

      

Sum 36786322 7.746772 8.703472 344.9400 94.40000 

Sum Sq. Dev. 1.56E+12 0.001372 0.022938 304.3716 6.160000 

      

Observations 16 16 16 16 16 

 EViewsالمصدر: إعداد الباحثتان باالعتماد على برنامج 

 

وقد بلغ ذروته مليار،  2299145( ان المتوسط الحسابي للناتج المحلي اإلجمالي تبلغ قيمته 1يتضح من بيانات الجدول )       

مليار، بينما تبين ان المتوسط الحسابي لنسبة حصول االناث على التعليم العام تبلغ قيمته  2641937بقيمة وصلت الى 

، بينما تبين ان المتوسط الحسابي لنسبة حصول اإلناث على 0,498222، وقد بلغ ذروته بنسبة وصلت الى 0,484173

، كما تبين ان المتوسط الحسابي لنسبة مساهمة 0,61، وقد بلغ ذروته بنسبة تصل الى 0,543967التعليم العالي تبلغ قيمته 

، بينما تبين أن المتوسط الحسابي لمعدل 0,32، وقد بلغ ذروته بنسبة تصل على21,55875اإلناث في سوق العمل تبلغ قيمته 

 .7.6، وقد بلغ ذروته بمعدل يصل الى 5,9البطالة 

 الدراسة القياسية

لتحقيق الهدف الرئيسي للدراسة تم تقدير نموذج االنحدار الخطي المتعدد لقياس العالقة بين النمو االقتصادي وبين        

، باستخدام EViewsالتمكين االقتصادي للمرأة من خالل التمكين من التعليم والعمل ومعدل البطالة، وذلك باالستعانة ببرنامج 

تضمن محاولة جعل مجموع مربع انحرافات القيم الحقيقية عن القيم التقديرية أقل "التي ت OLSطريقة المربعات الصغرى 
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ما يمكن، أي جعل مجموع مربعات البواقي عند نهايتها الصغرى، لما تتصف به من إعطائها أفضل التقديرات الخطية غير 

 (.132: 2012(". )بخاري، BLUEالمتحيزة )

 بيانات متغيرات الدراسة (:2)جدول 

YEAR GDP HE GE LP UE 

2006 1779274 0.61 0.475063 18.42 6.3 

2007 1812139 0.61 0.476902 17.95 5.7 

2008 1925394 0.6 0.476326 17.58 5.1 

2009 1885745 0.54 0.471486 17.14 5.4 

2010 1980777 0.55 0.474992 18.44 5.6 

2011 2178792 0.53 0.475613 19.81 5.8 

2012 2296697 0.51 0.476208 20.36 5.5 

2013 2358690 0.49 0.478724 19.96 5.6 

2014 2444841 0.5 0.483093 20.27 5.7 

2015 2545236 0.52 0.488654 21.18 5.6 

2016 2587758 0.53 0.491024 22.02 5.7 

2017 2568569 0.53 0.491746 20.14 5.9 

2018 2633148 0.56 0.496399 21.91 6 

2019 2641937 0.59 0.497374 26.76 5.7 

2020 2532622 0.518681 0.494948 32 7.4 

2021 2614703 0.514791 0.498222 31 7.4 

 بناء على بيانات البنك الدولي، والبنك المركزي السعودي تانالمصدر: إعداد الباحث
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 نتائج تقدير النموذج القياسي

 لقياسينتائج تقدير النموذج ا (:3)جدول 

 

 EViewsإعداد الباحثتان باالعتماد على برنامج 

 وعليه يكون النموذج المقدر كاآلتي: 

LOG(GDP) = 9.400+ 13.476GE - 1.688HE + 0.003LP - 0.075UE 

 التحليل القياسي

تقريبا، وقيمة  105,9654" تسححححاوي "f( معنوية الدالة وقوة تفسححححير التباين حيث أن قيمة 3يتضححححح من خالل الجدول )      

مال  قل من  p-valueاالحت ية، و أن  0,00001المصحححححححاحبة ا حدار الجزئ ية لمعامالت االن عال مما يشححححححير الى المعنوية ال

" tالمتغيرات المسححتقلة مجتمعة أو واحد منها على األقل لها تأثير معنوي في االنحدار، وبالنظر الى مسححتوى المعنوية لقيمة "

قلة نالحظ أن معلمة كل من ) نسبة حصول اإلناث على التعليم العام، ونسبة حصول اإلناث على لمعامالت المتغيرات المست

، بينما معلمة )نسححبة مسححاهمة اإلناث في سححوق العمل( غير 0,05التعليم العالي، ومعدل البطالة( معنوية عند مسححتوى أقل من 

، و 0,974705الذي تبلغ قيمته  R2ع معامل التحديد ، كما تميز النموذج بجودة التوفيق وارتفا0,05توى سححححححمعنوية عند م

% من 96، وهذا يدل على أن القدرة التفسححححححيرية للنموذج عالية جدا ويمكن تفسححححححير 0,965506قيمة معامل التحديد المعدل 

 التغيرات الحاصلة في المتغير التابع ) الناتج المحلي اإلجمالي(، أما النسبة الباقية فترجع الى عوامل أخرى.

أن قيمة  (White)وتبين وفقا لنتائج اختبارات المشاكل القياسية، عدم وجود مشكلة اختالف التباين، حيث تشير نتائج اختبار 

Prob.chi-Square  وال توجد مشكلة اختالف التباين، كما تشير نتائج اختبار 5أكبر من ،%(LM)  لمضاعف الجرانج أن

ها غير معنوية وال توجد مشكلة ارتباط ذاتي، وتشير نتائج اختبار عامل تضخم %، أي أن5أكبر من  Prob.chi-Squareقيمة 

 ، أي أنها معنوية وتوجد مشكلة ارتباط خطي متعدد بين المتغيرات المستقلة.5أكبر من  Centered( ان قيمة (VIFالتباين 

ت وجاءت نتائج النموذج المقدر على النحو ولعالج مشكلة االرتباط الخطي المتعدد قامت الباحثة بأخذ الفرق األول للمتغيرا

 التالي: 

 LOG (GDP (-1)) C GE (-1) HE (-1) LP (-1) UE (-1)الدالة المقدرة: 
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 نتائج تقدير النموذج القياسي بعد اخذ الفرق األول :(4)جدول 

 

 EViewsإعداد الباحثتان باالعتماد على برنامج 

 التحليل القياسي

، وقيمة 99.60649" تساوي  "f( معنوية الدالة وقوة تفسير التباين حيث أن قيمة 4ل نتائج الجدول )يتضح من خال       

مما يشير الى المعنوية العالية لمعامالت االنحدار الجزئية، و أن المتغيرات  0,00001المصاحبة اقل من  p-valueاالحتمال 

" لمعامالت tوي في االنحدار، وبالنظر الى مستوى المعنوية لقيمة "المستقلة مجتمعة أو واحد منها على األقل لها تأثير معن

المتغيرات المستقلة نالحظ أن معلمة كل من ) نسبة حصول اإلناث على التعليم العام، ونسبة حصول اإلناث على التعليم 

ي سوق العمل( غير معنوية ، بينما معلمة )نسبة مساهمة اإلناث ف0,05العالي، ومعدل البطالة( معنوية عند مستوى أقل من 

، و قيمة معامل 0,975516الذي تبلغ قيمته  R2، كما تميز النموذج بجودة التوفيق وارتفاع معامل التحديد 0,05عند مستوى 

% من التغيرات الحاصلة 96، وهذا يدل على أن القدرة التفسيرية للنموذج عالية جدا ويمكن تفسير 0,965722التحديد المعدل 

 ر التابع ) الناتج المحلي اإلجمالي( ، أما النسبة الباقية فترجع الى عوامل أخرى.في المتغي

 LMللتحقق من وجود مشكلة االرتباط الخطي المتعدد، واختبارVIFوللتحقق من مشاكل القياس الثالث قامت الباحثة باختبار

لة اختالف التباين من خالل االستعانة للتحقق من وجود مشك ARCHلتتحقق من وجود مشكلة االرتباط الذاتي، واختبار 

 ببرنامج االيفيوز وتم التوصل الى النتائج التالية: 

 مشكلة االرتباط الخطي المتعدد -1

: نضع الفروض اإلحصائيةأوال  

 الفرض العدم: ال توجد مشكلة ارتباط خطي متعدد

 الفرض البديل: توجد مشكلة ارتباط خطي متعدد

 (VIF)تضخم التباين نقوم باختبار عامل ثانيا: 
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 VIFنتائج اختبار  (:5)جدول 

 

  EViewsإعداد الباحثتان باالعتماد على برنامج 

، وبذلك نقبل الفرض العدم ونرفض 5( أقل من Centered( ان عامل تضخم التباين )5يتضح من النتائج في الجدول )

 المتعدد بين المتغيرات المستقلة. الفرض البديل، أي أنها غير معنوية وتم معالجة مشكلة االرتباط

 مشكلة االرتباط الذاتي -2

: نضع الفروض اإلحصائيةأوال  

 الفرض العدم: ال توجد مشكلة ارتباط ذاتي

 الفرض البديل: توجد مشكلة ارتباط ذاتي

  LM)نقوم باختبار مضاعف الجرانج )ثانيا: 

 Whiteنتائج اختبار  (:6)جدول 

 

 EViewsعتماد على برنامج إعداد الباحثتان باال

%، وبذلك نرفض الفرض البديل ونقبل الفرض 5( أكبر من Prob.chi-Square( ان )6يتضح من خالل نتائج الجدول )

 العدم، أي انها غير معنوية وال توجد مشكلة ارتباط ذاتي. 

 مشكلة اختالف التباين -3

: نضع الفروض اإلحصائيةأوال  

ة اختالف التباينالفرض العدم: ال توجد مشكل  

 الفرض البديل: توجد مشكلة اختالف التباين

  ARCHنقوم باختبارثانيا: 
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 ARCHنتائج اختبار  (:7)جدول 

 

 EViewsإعداد الباحثتان باالعتماد على برنامج 

رض %، وبذلك نرفض الفرض البديل ونقبل الف5أكبر من  (Prob.chi-Square)( أن 7يتضح من خالل نتائج الجدول )

 العدم أي انها غير معنوية وال توجد مشكلة اختالف التباين.

 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي

 الفروض:

H1البواقي تتبع التوزيع الطبيعي : 

  :H0البواقي ال تتبع التوزيع الطبيعي 

 اختبار التوزيع الطبيعي للبواقي (:7)الشكل

 

 EViewsإعداد الباحثتان باالعتماد على برنامج 

%، وبذلك نرفض الفرض البديل ونقبل 5الختبار جارك بيرا أكبر من Probability( ان قيمة 7نالحظ من خالل الشكل )

 الفرض العدم، أي انها غير معنوية والبواقي تتبع التوزيع الطبيعي.
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 تنتاجاتسالمناقـشة واال

المملكة العربية السعودية وبين مؤشرات تمكين المرأة  من خالل نتائج النموذج وتقدير العالقة بين النمو االقتصادي في

 اقتصاديا فإننا نستنتج ما يلي: 

اكدت النتائج الى وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين نسبة حصول اإلناث على التعليم العام والناتج المحلي  -1

ام للمرأة السعودية له أثر إيجابي على اإلجمالي، وهذا يتفق مع منطق الدراسة وفروضها، أي ان تمكين التعليم الع

 النمو االقتصادي.

تشير النتائج الى وجود عالقة ذات داللة إحصائية سالبة بين نسبة حصول اإلناث على التعليم العالي والناتج المحلي  -2

، إنفاق الدولة اإلجمالي، وهذا يخالف فرضية الدراسة، ويفسر ذلك التأثير السلبي للتعليم العالي على النمو االقتصادي

على التعليم العالي دون مردود اقتصادي يتناسب مع التكلفة المرتفعة للتعليم، حيث إن ضعف توافق المؤهالت 

والخبرات المكتسبة مع احتياجات سوق العمل يفرض على االقتصاد السعودي معدالت مرتفعة من البطالة لخريجين 

 الجامعات وخاصة اإلناث.

د عالقة ذات داللة إحصائية سالبة بين معدل البطالة، والناتج المحلي اإلجمالي وهذا يتفق مع اكدت النتائج الى وجو -3

 النظرية االقتصادية وفرضية الدراسة التي تقر بأن ارتفاع معدالت البطالة لها أثر سلبي على النمو االقتصادي.

اإلناث في سوق العمل والناتج المحلي  توصلت النتائج الى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين نسبة مساهمة -4

اإلجمالي، ويفسر ذلك الى انه مازالت الفجوة متسعة بين مخرجات تعليم الفتيات واحتياجات سوق العمل، حيث إنه 

على الرغم من ان معدالت تعليم الفتيات تجاوزت معدالت تعليم الذكور، إال ان هذه المعدالت لم تنعكس على 

 خالل المساهمة الفاعلة في سوق العمل.االقتصاد السعودي من 

حيث انه توجد  Elimam et al. (2014)ودراسة  .Saqib et al 2016)تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ) -5

عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين تمكين المرأة السعودية والنمو االقتصادي من حيث مؤشر التعليم. كما اتفقت 

من حيث انه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مساهمة  Shammari Alrakhis (2017)&النتائج مع دراسة

 اإلناث في سوق العمل والنمو االقتصادي. 

 التـوصيـات

  ضرورة استمرارية وتعزيز تفعيل دور المرأة في سوق العمل، واالستفادة من طاقتها ومؤهالتها في التعليم لينعكس

 ساهمة الفاعلة في سوق العمل.على االقتصاد السعودي من خالل الم

 .وضع إجراءات وسياسات لمعالجة التكلفة االقتصادية المرتفعة للتعليم العالي مقارنة بالعائد منه 
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 المراجع 

 أوال: المراجع العربية

(. "أبعاد تمكين المرأة السعودية: دراسة مسحية من وجهة نظر عينة من أعضاء مجلس 2017ابن شلهوب، هيفاء. ) -

: 70، ع33وعينة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية. المجلة العربية للدراسات األمنية، مج الشورى

3 – 40. 

(. معوقات تمكين المرأة حقوقها القانونية في المملكة العربية السعودية، مركز االبحاث 2014آل عوض، نجالء. ) -

األميرة نورة بنت عبد الرحمن، الرياض: المملكة العربية الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات المرأة، جامعة 
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